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THE ROLE OF BASIC CARE IN FOLLOW-UP PATIENT WITH 
CHRONIC PAIN

INTRODUCTION: Chronic pain can be considered a pathology 
and not just a symptom, which negatively influences people’s 
quality of life, causing a decrease in autonomy, isolation and im-
pact on social life. In this context, considering the pain related 
to chronic health problems, it can be stated that Primary Care 
represents a strategic service due to its high capillarity and po-
tential to identify health needs of the population, supporting the 
organization of care throughout the healthcare network. health 
services. OBJECTIVE: To discuss the role of primary care in 
the management of patients with chronic pain. METHOD: This 
is a descriptive study of qualitative approach, conducted through 
literature review. DISCUSSION: Social determinants can be con-
sidered to strongly impact the prevalence of chronic diseases 
as well as their reflexes such as pain. Social inequalities, differ-
ences in access to goods and services, low education, and in-
equalities in access to information generally determine a higher 
prevalence of chronic diseases and diseases resulting from the 
evolution of these diseases. In this context, Primary Care plays a 
fundamental role as it represents a high capillarity strategic ser-
vice. CONCLUSION: Primary Care has great potential to identify 
the health needs of the population, supporting the organization 
of care throughout the health services network, contributing to 
factors that negatively impact the health of the population caus-
ing pain and psychological distress.
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INTRODUCTION 

Chronic pain can be considered a pathology and 

not just a symptom, which negatively influences 

people's quality of life, causing a decrease in 

autonomy, isolation and impact on social life 

(DELLAROZA; PIMENTA; MATSU, 2007). 

Although not configured as a health problem that 

demands urgency in treatment, chronic pain 

causes disability and accounts for a large 

demand for spending in the health sector, 

resulting in absenteeism, removal, retirement 

and decreased productivity at work (CORDEIRO 

et al., 2008). 

Myofascial painful syndromes, fibromyalgia and 

arthropathies are the most common causes of 

complaints related to chronic pain, with low back 

pain and headache being the most recurrent 

manifestations in Primary Care services 

(PAZINATO, 2013). 

In this context, considering the pain related to 

chronic health problems, it can be stated that 

Primary Care represents a strategic service due 

to its high capillarity and potential to identify 

health needs of the population, supporting the 

organization of care throughout the healthcare 

network. health services. 

Objective 

 Discuss the role of Primary Care in the Health 

Care Network in the management of chronic 

pain patients 

METHOD 

This is a descriptive study of qualitative 

approach, conducted through literature review. 

Articles were selected from the Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) databases, 

produced in Portuguese between 2010 and 

2016, using the keywords Pain, Primary Health 

Care, Health Care. 

DISCUSSION 

Chronic pain, in general, is associated with a 

history of chronic diseases that cause intense 

psychological distress and physical and labor 

impairment that is associated with disbelief in 

treatment leading to low adherence to it. 

In this context, it can be considered that social 

determinants strongly impact the prevalence of 

chronic diseases as well as their reflexes. Social 

inequalities, differences in access to goods and 

services, low education, and inequalities in 

access to information generally determine a 

higher prevalence of chronic diseases and 

diseases resulting from the evolution of these 

diseases (SCHMIDT et al., 2011). 

Primary health care is defined as the gateway to 

health systems that face special challenges, in 

which the care of users with chronic diseases 

must be integral, respecting the multiple needs 

of individuals. The current care model, however, 

has not prioritized singularities, imposing “doing 

things that have nothing to do with the real user” 

(MALTA; MERHY, 2010). 

Thus, speaking of integration, it is important to 

remember concepts and divisions of this 

segment so targeted and charged its 

applicability by primary care teams. Thus, it is 

worth highlighting the distinction between 

"integrality" and "integration", which are 

sometimes confused regarding the organization 

of health services. The first refers to an attribute 

of the health care model, while the second 

concerns the organization of services so that 

care models are integral (SILVA et al., 2016). 

In the current context of the Brazilian health 

system, comprehensive care is only possible 

with the organization of health services in 

networks in which the role of each service should 

be rethought as a fundamental component of 

comprehensive care, as a stage in the circuit that 

each individual goes to get the completeness 

they need. 

In the organization of health care networks 

(RAS), the challenge is to establish an 

organizational system that reinvigorates the 

commitments of democratic, participative and 

ethically compromised management, which in 

parallel values the process of care production 

that defines quality and quality. the model of user 

attention (PINTO, 2009). 
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According to the guidelines for the 

implementation of the RAS, it is necessary to 

modify the hegemonic model in the Unified 

Health System, which is focused on the disease 

and, in particular, on meeting the spontaneous 

demand and on the acute diseases. That is, the 

implementation of the SAR requires an 

intervention on acute and chronic diseases, in an 

organization that “builds intersectorality for 

health promotion, contemplates the 

comprehensiveness of knowledge with the 

strengthening of matrix support, consider the 

vulnerabilities of groups or populations. and their 

needs, qualifying and strengthening actions on 

chronic diseases ”(BRAZIL, 2010). 

The current care model promotes, among other 

things, the submission of decision-making 

processes about the organization of the health 

system, the standardization of the health-

disease process, the focus of curative 

interventions and referral to highly specialized 

services (MATA et al., 2011 ). 

CONCLUSION 

Primary health care should take a proactive 

stance within the health sector in view of the 

determinants and conditioning factors of the 

population's health, and develop its activities 

according to the planning and programming 

based on the situational diagnosis of each 

locality. 

It is noteworthy that among primary care 

services, few survey the communities, 

minimizing the role of the family, and the 

networks of relationships and coexistence that 

play there playing an important role in the whole 

process that goes from feeling The need to seek 

care necessary for health maintenance is 

healthy. 

The deficiencies of the processes that favor the 

identification of the population's health needs 

interfere in the adequate planning of the 

activities that will supply them. Even with the 

growing coverage of primary care in Brazil, in 

practice we still find a hegemonic model closely 

linked to technicality in the way of operating the 

Unified Health System (SILVA et al., 2016). 

Thus, considering what has been exposed, 

Primary Care is considered an extremely 

relevant service in the monitoring of patients with 

chronic pain, since its characteristics allow 

closer proximity to the living conditions of the 

population, providing interventions that impact 

on quality. of life of the population. 
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O PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA NO 

ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM 

DOR CRÔNICA 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A dor crônica pode ser 

considerada uma patologia e não apenas um 

sintoma, que influencia negativamente a 

qualidade de vida das pessoas, ocasionando 

diminuição da autonomia, isolamento e impacto 

na vida social. Neste contexto, considerando a 

dor relacionada a problemas crônicos de saúde, 

pode-se afirmar que a Atenção Básica 

representa um serviço estratégico em virtude de 

sua alta capilaridade e potencial para identificar 

necessidades de saúde da população 

subsidiando a organização do cuidado em toda 

a rede de serviços de saúde. OBJETIVO: 

Discutir o papel da Atenção Básica no manejo 

do paciente com dor crônica. MÉTODO: Trata-

se de um estudo descritivo de abordagem 

qualitativa, realizado através de revisão de 

literatura. DISCUSSÃO: Pode se considerar 

que os determinantes sociais impactam 

fortemente na prevalência das doenças crônicas 

bem como de seus reflexos como a dor. As 

desigualdades sociais, diferenças no acesso 

aos bens e aos serviços, baixa escolaridade e 

desigualdades no acesso à informação 

determinam, de modo geral, maior prevalência 

das doenças crônicas e dos agravos 

decorrentes da evolução dessas doenças. 

Neste contexto, a Atenção Básica desempenha 

papel fundamental por representar um serviço 

estratégico de alta capilaridade. CONCLUSÃO: 

A Atenção Básica possui grande potencial para 

identificar as necessidades de saúde da 

população subsidiando a organização do 

cuidado em toda a rede de serviços de saúde, 

contribuindo para os fatores que impactam 

negativamente na saúde da população 

ocasionando dor e sofrimento psíquico. 

Palavras Chave: Dor, Atenção Primária à 

Saúde, Assistência à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A dor crônica pode ser considerada uma 

patologia e não apenas um sintoma, que 

influencia negativamente a qualidade de vida 

das pessoas, ocasionando diminuição da 

autonomia, isolamento e impacto na vida social 

(DELLAROZA; PIMENTA; MATSU, 2007). 

Apesar de não se configurar como um problema 

de saúde que demanda urgência no tratamento, 

a dor crônica causa incapacidade e responde 

por grande demanda de gastos no setor saúde, 

acarretando absenteísmo, afastamento, 

aposentadoria e diminuição da produtividade no 

trabalho (CORDEIRO et al., 2008). 

As síndromes dolorosas miofasciais, a 

fibromialgia e as artropatias são as causas mais 

comuns de queixas relacionadas à dor crônica, 

sendo as lombalgias e cefaleias as 

manifestações mais recorrentes nos serviços de 

Atenção Básica (PAZINATO, 2013). 

Neste contexto, considerando a dor relacionada 

a problemas crônicos de saúde, pode-se afirmar 

que a Atenção Básica representa um serviço 

estratégico em virtude de sua alta capilaridade 

e potencial para identificar necessidades de 

saúde da população subsidiando a organização 

do cuidado em toda a rede de serviços de 

saúde.  

OBJETIVO 

 Discutir o papel da Atenção Básica na Rede de 

Atenção à Saúde no manejo do paciente com 

dor crônica 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem 

qualitativa, realizado através de revisão de 

literatura. Foram selecionados artigos nas 

bases de dados Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO), produzidos em língua 

portuguesa entre 2010 e 2016, utilizando os 

descritores Dor, Atenção Primária em Saúde, 

Assistência à Saúde. 

DISCUSSÃO 

A dor crônica, em geral está associada a um 

histórico de doenças crônicas que acarretam 

intenso sofrimento psíquico e comprometimento 

físico e laboral que se associa a descrença no 
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tratamento ocasionando baixa adesão ao 

mesmo. 

Neste contexto, pode se considerar que os 

determinantes sociais impactam fortemente na 

prevalência das doenças crônicas bem como de 

seus reflexos. As desigualdades sociais, 

diferenças no acesso aos bens e aos serviços, 

baixa escolaridade e desigualdades no acesso 

à informação determinam, de modo geral, maior 

prevalência das doenças crônicas e dos 

agravos decorrentes da evolução dessas 

doenças (SCHMIDT et al., 2011). 

A atenção primária à saúde é definida a porta de 

entrada dos sistemas de saúde que enfrenta 

desafios especiais, nos quais o cuidado de 

usuários com doenças crônicas deve se dar de 

forma integral, respeitando as múltiplas 

necessidades dos indivíduos. O modelo 

assistencial vigente, no entanto, não tem 

priorizado as singularidades, impondo “fazeres 

que nada tem a ver com o usuário real”  

(MALTA; MERHY, 2010). 

Desse modo, falando-se de integração, é 

importante relembrar conceitos e divisões desse 

segmento tão visado e cobrado a sua 

aplicabilidade pelas equipes da atenção básica. 

Assim, cabe ressaltar a distinção entre a 

"integralidade" e "integração", que por vezes se 

confundem no tocante à organização dos 

serviços de saúde. O primeiro se refere a um 

atributo do modelo de atenção à saúde, 

enquanto o segundo diz respeito à organização 

dos serviços para que os modelos de atenção 

sejam integrais (SILVA et al., 2016). 

No contexto atual do sistema de saúde 

brasileiro, a atenção integral só se faz possível 

com a organização dos serviços de saúde em 

redes nas quais o papel de cada serviço deve 

ser repensado como um componente 

fundamental da integralidade do cuidado, como 

uma etapa no circuito que cada indivíduo 

percorre para obter a integralidade de que 

necessita. 

Na organização das redes de atenção à saúde 

(RAS), assume-se o desafio de efetivar um 

sistema organizacional que revigora os 

compromissos de uma gestão democrática, 

participativa e eticamente comprometida, que 

paralelamente valoriza o processo de produção 

do cuidado que define a qualidade e o modelo 

de atenção ao usuário (PINTO, 2009). 

De acordo com as diretrizes para a 

implementação da RAS, é necessária modificar 

o modelo hegemônico no Sistema Único de 

Saúde, que é centrado na doença e, em 

especial, no atendimento à demanda 

espontânea e na agudização das doenças 

crônicas. Ou seja, a implantação da RAS exige 

uma intervenção sobre as doenças agudas e 

crônicas, em uma organização que “construa a 

intersetorialidade para a promoção da saúde, 

contemple a integralidade dos saberes com o 

fortalecimento do apoio matricial, considere as 

vulnerabilidades de grupos ou populações e 

suas necessidades, qualificando e fortalecendo 

as ações sobre as doenças crônicas” (BRASIL, 

2010). 

O modelo assistencial vigente promove, dentre 

outras coisas, a submissão dos processos 

decisórios sobre a organização do sistema de 

saúde, a padronização do processo saúde-

doença, a focalização das intervenções 

curativas e o encaminhamento para serviços 

altamente especializados (MATA et al., 2011). 

CONCLUSÃO 

A atenção básica deve assumir dentro da RAS 

uma postura pró-ativa ante os fatores 

determinantes e condicionantes da saúde da 

população, além de desenvolver suas 

atividades de acordo com o planejamento e a 

programação realizada com base no 

diagnóstico situacional de cada localidade.  

Cabe ressaltar que entre os serviços de atenção 

básica, poucos são os que fazem o 

levantamento dentro das comunidades, 

minimizando o papel da família, e das redes de 

relações e convivência que ali se inserem 

desempenhando um papel importante em todo 

o processo que vai do sentir-se saudável a 
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necessidade de buscar cuidados necessários 

para manutenção da saúde. 

As deficiências dos processos que favorecem a 

identificação das necessidades de saúde da 

população interferem no planejamento 

adequado das atividades que venham a supri-

las. Mesmo com o crescimento da cobertura da 

atenção básica no Brasil, na prática ainda 

encontramos um modelo hegemônico bastante 

ligado ao tecnicismo no modo de operar o 

Sistema Único de Saúde (SILVA et al., 2016). 

Assim, diante do que foi exposto, considera-se 

a Atenção Básica como um serviço de extrema 

relevância no acompanhamento do paciente 

com dor crônica, uma vez que suas 

características permitem maior proximidade 

com as condições de vida da população, 

proporcionando intervenções que impactam na 

qualidade de vida da população. 
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