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RESUMO: Este relato consiste na experiência de acompanhamento do ambulatório 
de dor crônica, em um ambulatório de especialidades no município de Ponta Grossa, 
Paraná, entre agosto e outubro de 2012. Iniciou-se com o projeto de intervenção de 
estágio do Serviço Social, vinculado ao projeto de extensão de assessoria a 
inserção do Serviço Social no ambulatório. Buscou-se identificar demandas dos 
pacientes do ambulatório de dor, no decorrer do diagnóstico realizado pelo médico, 
na orientação geral ao paciente sobre o tratamento, medicações, período de 
tratamento e a necessidade de terapias auxiliares. Objetivou-se propiciar aos 
pacientes, orientações e informações, que auxiliem na conquista de sua autonomia 
em termos de promoção, proteção e recuperação da saúde, e estimular a 
participação na efetivação do direito à saúde. Para identificação das demandas foi 
elaborado um formulário, com questões abertas e fechadas, aplicados no momento 
da consulta médica. Verificou-se que os pacientes têm baixa resolutividade no 
tratamento, por desconhecerem o conceito ampliado de saúde, terem dificuldade de 
acesso às informações e ao tratamento, por conflitos familiares e pela deficiência na 
rede de atendimento, tanto nos serviços de saúde quanto outras políticas públicas, 
como assistência, previdência, educação, esporte e cultura. 
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