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Uma pessoa com
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ter outros
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controlar a

afazeres do
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Tentar melhorar
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se sente

o humor pode
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ajudar a
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É normal uma

Os sentimentos

Uma pessoa com
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dor deve se

estar sempre

influenciar a

sentir

desanimada com

dor e o sono.

desapontada

tudo.

com ela mesma.

FALSO

1

ANSIEDADE

VERDADEIRO

2

ANSIEDADE

FALSO

1

ANSIEDADE

Uma pessoa com

Uma pessoa com

Nem tudo que
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Exercícios de
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dor já não
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A família deve

dor consegue

dor sempre terá
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influenciar a

que tomar
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medicamentos

sempre que a
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para aliviar a

ela reclamar

dor.

de dor.

FALSO

FALSO

VERDADEIRO

1

ATITUDES

1

ATITUDES

2

ATITUDES

O maior alívio
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da dor será

pode aumentar
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a intensidade

buscar a sua

uso de
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completa
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medicamentos.
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Concentrando-se
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diminuir a dor.
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crônica.
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A dor crônica
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se exercitar a

algo errado no
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ainda mais.

impede o
movimento.
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aprender a

controlar a dor
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Dormir bem e
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A dor faz com
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não possa

o tempo todo
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A dor crônica
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ser que a dor

piorar.

ser normal.

desapareça.

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

CATASTROFISMO

2

CATASTROFISMO

1

CATASTROFISMO

1

CATASTROFISMO

Uma pessoa com
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aprender a

dor crônica
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tempo não

dor.

pensando o
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tempo todo na

ela é a pior
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dura muito
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cada vez

1

1

dor possa estar
mais forte e em

CATASTROFISMO

Uma dor que
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Nem sempre ter

Não há nada

Ainda é
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dor deve ter

uma pessoa

com dor
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exercícios.
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A dor indica
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perder o medo
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acontecendo.
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As pessoas

A dor sempre
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Quando a dor
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aumenta, não
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dor pode fazer

muita dor deve

sempre tem

muitos

ter uma lesão

relação com o

movimentos do

muito grave.

tamanho da
lesão.

dia a dia.

FALSO

VERDADEIRO

1

CINESIOFOBIA

3

CINESIOFOBIA

VERDADEIRO

1

CINESIOFOBIA

Embora tenha

Estar com dor
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Mesmo sentindo

Uma pessoa
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Uma pessoa com
dor não deve
fazer todas as
coisas que as
outras pessoas
fazem.
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A intensidade
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ocorre quando
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Temos

combinação de

A experiência
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fatores
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Os receptores

A dor é uma
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Na experiência
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alarme mais

pensamentos,
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influência na
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Quando sentimos

Quando sentimos

dor por muito

dor por muito
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tempo nossos
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sensíveis.
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Quando sentimos

As conexões que

O cérebro é

dor por muito

acontecem no

capaz de

tempo nosso

cérebro podem

produzir

alarme fica

fazer com que a

substâncias que

desregulado.

dor aumente.

diminuem a dor.
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Os exames

O cérebro não

servem para

tem nenhuma

mostrar a

participação na

quantidade de
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dor que
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Substâncias são
liberadas
quando nos
machucamos e
deixam os
sensores mais

sentimos.
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