
de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 
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implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 
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Este ano cabe à Psicologia a abrir os colóquios das áreas científicas do ISPA-Instituto Universitário, nos 
dias 16 e 17 de abril, com o evento intitulado “Dor, Psicologia e Pandemia 2021”. As circunstâncias espe-
ciais que vivemos atualmente colocam os desafios e oferecem as oportunidades próprios/as de um 
evento científico virtual, feito à distância. Entre as oportunidades que nos oferecem a conjuntura atual 
está aquela de reunir pessoas de vários continentes, e juntar, nos diferentes painéis deste colóquio, espe-
cialistas nacionais e internacionais de renome na área, entre os quais o Professor Mark Jensen (University 
of Washington, EUA), o Professor Jordi Miró (Universitat Rovira i Virgili, Espanha), a Professora Sónia 
Bernardes (ISCTE-IUL, Portugal), a Professora Cláudia Carvalho (ISPA – Instituto Universitário, Portugal), e 
a Dra. Ana Pedro (Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, Portugal), só para citar 
alguns e a quem desde já agradeço a disponibilidade e a partilha.

Ao longo destes quase dois dias, discutir-se-ão, entre outros, os desafios que se colocam atualmente à 
gestão e tratamento da dor, os contributos da psicologia para compreender a experiência de dor e para 
a gestão e tratamento da mesma, bem como os resultados dos programas de investigação em curso em 
vários centros de investigação nacionais e internacionais, num campo vital para a qualidade de vida e 
bem-estar de mais de um terço da população adulta mundial. Os intervenientes irão falar do seu traba-
lho, mas também dos desafios que a atual crise sanitária mundial trouxe à gestão e tratamento da dor.

Estou grata à Reitoria do ISPA – Instituto Universitário pelo voto de confiança e incentivo a organizar esta 
reunião científica, bem assim como aos amigos, colegas e mentores que aceitaram o meu desafio de, 
no caso de uns, comigo assumirem o papel de anfitriões, e no caso de outros, aceitarem graciosamente 
o meu convite para partilhar com todos nós a sua experiência, conhecimentos e programa de investiga-
ção. Um agradecimento também ao Gabinete de Comunicação e Marketing do ISPA-Instituto Universitá-
rio, pelo apoio à organização deste encontro.

Desejo a todos um bom colóquio e espero reencontrar-vos em breve num próximo evento.

Até lá!

Alexandra Ferreira-Valente
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FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 
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FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.
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de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 
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FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 
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FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 
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complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 
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hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.
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CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 
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Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-
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pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 
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and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 
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and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.



de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including  The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain. 

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.
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de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain.

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.
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de adaptação à dor crónica. 
Abstract: If the relevance of psychological factors for the development and adaptation to chronic pain is 
greatly supported, only recently has the role of social contexts and interactions in these processes been 
getting growing awareness. Various international movements have arisen in the past few years, bolstering 
the need for more systematic research on the role of others in pain experiences. This talk will present the 
main theoretical and empirical contributions of a recent line of research that has unravelled the comple-
xity of the role of social support responses in pain experiences. This talk identifies, first and foremost, the 
main trends and flaws of this field of research, based on a systematic review of studies on social support 
specifically connected to chronic pain contexts. Subsequently, a conceptual and empirical proposal will 
be put forward that suppresses some of these flaws, further propelling this growing field of research. 
Some of the main results from a set of quantitative and qualitative studies (both transversal and longitudi-
nal) will also be presented, demonstrating that the social support responses from others (in formal and 
informal contexts) might ease or hinder the adaptation to chronic pain, depending on the degree to 
which they promote either the autonomy or the functional dependency of the person in pain. Some of 
the mediating mechanisms, that appear to explain the di�erential role of such support functions in adults’ 
adaptation to chronic pain, will be identified as well. Lastly, this presentation highlights the implications 
and challenges of these new conceptual and empirical developments, not only for future research, but 
also for the design of interventions that integrate the role of significant others in chronic pain adaptations 
processes, in a more systematic way.

FILIPA PIMENTA
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Filipa Pimenta é psicóloga clínica e investigadora do William James Center for 
Research do ISPA - Instituto Universitário. Orienta projetos de investigação finan-
ciados no âmbito da obesidade e menopausa. Os seus interesses de investigação 
incluem preditores de aumento de peso nas fases do envelhecimento reproduti-
vo perto da menopausa, fatores do casal associados à manutenção da obesidade 
e intervenções promotoras de perda de peso e literacia alimentar.

Filipa Pimenta is a clinical psychologist and researcher at the William James Center for Research at ISPA 
- Instituto Universitário. She guides research projects financed in the scope of obesity and menopause. 
Her research interests include predictors of weight gain in the stages of reproductive aging near meno-
pause, couple factors associated with maintaining obesity and interventions that promote weight loss 
and food literacy.

JOSÉ LUÍS PAIS RIBEIRO
ISPA - Instituto Universitário/WJCR

José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde (www.sp-ps.pt). Doutorado em Psicologia (1994) pela Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), é investigador 
do William James Center for Research, do ISPA-Instituto Universitário, em Lisboa, 
e professor do ISPA e da FPCEUP. Dedica o seu trabalho de investigação às áreas 
de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida e ao ajustamento a doen-

ças crónicas. Psicólogo com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos.
José Luís Pais Ribeiro, Ph.D. President of the Portuguese Society of Health Psychology (www.sp-ps.pt). Ph.D. in 
Psychology (1994) by the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), he is 
an integrated member of the William James Center for Research, ISPA-Instituto Universitário, in Lisbon, and professor 
at ISPA and FPCEUP. He dedicates his research work to the areas of health promotion, well-being and quality of life 

implementação de programas de intervenção psicológica direcionados para a gestão e/ou modificação destes 
fatores, no âmbito duma abordagem multidisciplinar e sistémica orientada para o controlo da dor aguda e para a 
prevenção do desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica
Abstract: Pain is a multidimensional experience, a product of a dynamic and complex interaction of di�erent 
dimensions, ranging from sensory-discriminative aspects to psychosocial factors. It is thus acknowledged, from a 
biopsychosocial perspective, the simultaneous influence of biological, psychological, social, and cultural factors 
when living through the pain experience.
Pain’s conceptualisation in terms of time frame is an important, oftentimes employed characterisation for its practi-
cal implications in approaching and treating pain, with the concepts of acute and chronic pain arising therefrom. 
Parallelly, the attempt to understand the transition process from acute to chronic pain, and specifically, the predic-
ting factors for pain chronification, has proven itself extremely relevant, as it allows for the prevention of chronic 
pain development through the elimination or management of its risk factors.
In this framework, post-surgical pain is seen as an excellent model for studying the influence and the predictive 
nature of a variety of factors, be it in acute pain experience or in the subsequent development of persisting, chronic 
pain. Research in this context allows an examination of a group in which every subject has sustained an injury, and 
consequently, the occurrence of pain is completely predictable. This opens the way for the planning of prospective 
longitudinal analyses and evaluating potential risk factors within previously stipulated timings.
This communication presents a set of studies conducted in Portugal aimed at prospectively examining the influen-
ce of a number of demographic, clinical and psychological variables as predictors of post-surgery acute and chro-
nic pain experience. The results singled out the role of psychological factors for both types of pain in post-surgery 
context, further evidencing its predictive influence in pain chronification. These findings highlight, in terms of clini-
cal implications, the importance of conception and implementation of psychological intervention programs direc-
ted at the management and/or modification of these factors, under the broader scope of a multidisciplinary and 
systemic approach that is targeted for acute pain monitorisation, and for the prevention of post-surgery chronic 
pain development.

CLÁUDIA CARVALHO
ISPA – Instituto Universitário

Painel: 16 abril, 12h00 – Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no 
tratamento da dor lombar crónica

Cláudia Ferreira de Carvalho, Ph.D., é psicóloga clínica e da saúde - membro efetivo da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses - e professora auxiliar e investigadora no ISPA - 
Instituto Universitário, em Lisboa. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, 
mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da 
Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao 
estudo dos efeitos placebo, à comunicação clínico-paciente, à empatia, à sugestionabili-
dade e à hipnose. O seu trabalho tem sido objeto de interesse tanto da comunidade cien-
tífica como de vários media, entre os quais New York Times, Expresso, Visão e Antena1.

Cláudia Ferreira de Carvalho , PhD, is a faculty member of ISPA-Instituto Universitário and a licensed clinical 
psychologist and psychotherapist  in private practice  in Lisbon, Portugal. Claudia received her graduation in 
Psychology from Oporto University, her MS on Clinical Psychology and Psychopathology from ISPA and her 
PhD in Health Psychology from Nova University of Lisbon. Her research and clinical interests include placebo 
e�ects, clinician-patient communication and empathy, hypnosis and suggestibility and how it a�ects health 
outcomes. Claudia’s recent research focused on open-label placebo and its e�ect on chronic low back pain, 
research that has been featured in numerous magazine articles, including The New York Times, Expresso, 
Visão and Antena1 radio.

Resumo: Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica: 
O efeito placebo é o resultado terapêutico benéfico de um tratamento médico que não é produzido 

FILIPE ANTUNES
Vice-presidente da APED
Painel: 16 abril, 10h00 – Dor: Realidades, respostas e desafios em Portugal

Filipe Antunes é vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), médico fisiatra do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de 
Braga e coordenador da respetiva Unidade de Dor.
Filipe Antunes is the vice-president of the Portuguese Association for the Study 
of Pain (APED), physiatrist at the Physical Medicine and Rehabilitation Service 
of Hospital de Braga and the coordinator of its Pain Unit.

PATRÍCIA PINTO
ICVS/3B’s – Universidade do Minho
Painel: 16 abril, 11h00 – Da dor aguda à dor crónica pós-cirúrgica: a influência 
dos fatores psicológicos e as implicações para a prática clínica

Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS/3B’s) da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde 
é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em con-
texto de saúde e doença, em particular na área da dor. Doutorada em Psicolo-
gia da Saúde pela Universidade do Minho na área da dor cirúrgica, é especialis-

ta em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem formação adicional 
em hipnose clínica e em terapias cognitivo-comportamentais de 3.ª geração.
Patrícia Pinto is researcher at the Life and Health Sciences Research Institute (ICSV/ 3B's) of the School of Medicine 
at the Universidade do Minho, where she is responsible for several research projects and clinical trials in the context 
of health and disease, particularly around pain. Ph.D. in Health Psychology by the Universidade do Minho in surgical 
pain, she is a specialist in clinical and health psychology by the Portuguese Psychologists Order and has additional 
training in clinical hypnosis and 3rd generation cognitive-behavioral therapies. 

Resumo: A dor é uma experiência multidimensional, resultante de uma interação complexa e dinâmica entre distin-
tas dimensões, integrando desde aspetos sensoriais-discriminativos a fatores psicossociais. É, assim, reconhecida a 
influência simultânea de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vivência da experiência dolorosa, 
numa perspetiva biopsicossocial. 
A conceptualização da dor em termos temporais é uma caracterização importante habitualmente efetuada, pelas 
suas implicações práticas na abordagem e no tratamento da dor, emergindo desta forma os conceitos de dor aguda 
e dor crónica. Paralelamente, a tentativa de compreensão do processo de transição de dor aguda para dor crónica, 
mais especificamente, dos fatores preditores de cronificação da dor, reveste-se de extrema relevância, pois abre 
espaço à prevenção do desenvolvimento de dor crónica, através da eliminação ou gestão desses fatores de risco. 
Neste âmbito, a dor pós-cirúrgica constitui um excelente modelo para se estudar a influência e a natureza preditiva 
de uma variedade de fatores, quer na experiência de dor aguda, quer no desenvolvimento subsequente de dor 
persistente e crónica. A investigação neste contexto permite examinar um grupo em que todos os sujeitos tiveram 
uma lesão e, consequentemente, a ocorrência de dor é totalmente previsível. Possibilita, portanto, o planeamento de 
análises longitudinais prospetivas e de avaliações de potenciais fatores de risco em tempos previamente estipulados.
A presente comunicação apresenta um conjunto de estudos realizados em Portugal. Estes tiveram como objetivo 
examinar prospectivamente a influência de um conjunto de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como 
preditoras da experiência de dor aguda e crónica pós-cirúrgica. Os resultados apontaram para o papel dos fatores 
psicológicos, quer na experiência de dor aguda, quer de dor crónica pós-cirúrgica, evidenciado a sua influência 
preditiva na cronificação da dor. Em termos de implicações clínicas salienta-se, assim, a importância do desenho e 

pelos efeitos farmacológicos ou fisiológicos específicos da intervenção clínica. O efeito placebo é bem conhecido 
na medicina e demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas em várias situações clínicas, nomeadamente na dor 
crónica. No entanto, é uma crença generalizada que os pacientes precisam de ser “enganados” para que o efeito 
placebo se produza, e prescrever placebos é uma violação da ética médica e da relação médico-doente. Como 
pode essa contradição ser resolvida? Recentemente, vários ensaios clínicos aleatorizados nos quais os participan-
tes tomaram placebo explicitamente (ou “honestamente”) demonstraram que é possível obter alívio sintomático 
mesmo quando os participantes sabem que estão a tomar cápsulas de placebo. Nesta comunicação apresentare-
mos o estado da arte dessa linha de investigação e discutiremos os possíveis mecanismos subjacentes ao efeito 
placebo, bem como as possíveis contribuições para a prática clínica no tratamento da dor lombar crónica.
Abstract: Open label placebo in the treatment of chronic low back pain: Placebo e�ects are the beneficial thera-
peutic results of a medical treatment that are not produced by the specific pharmacological or physiological 
e�ects of the clinical intervention. Placebo e�ects are very well known in the medical field and have been shown 
to be e�ective in alleviating symptoms in a variety of medical conditions, namely chronic pain. However, it is a 
widespread belief that placebo need deception to be e�ective, and prescribing placebo deceptively is a violation 
of the medical ethics and the patient-provider relationship. How can this conundrum be solved? Recently, several 
randomized controlled trials in which participants took open-label placebo showed that symptomatic relief was 
achieved even though participants knew they were taking “fake” pills. In this talk we will present the state of the art 
of this line of research and discuss the possible mechanisms underlying these e�ects, as well as the possible con-
tributions to clinical practice in the treatment of chronic low back pain.

JORDI MIRÓ
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
Painel: 16 abril, 14h30 – Dolor crónico infantil: ¿cómo podemos ayudar 
desde la psicologia?

Jordi Miró, Ph.D., é professor de Psicologia da Saúde e diretor da Cátedra de 
Dor Pediátrica da Universidade Rovira i Virgili, Espanha. Enquanto cientista 
tem-se dedicado ao desenvolvimento e estudo da eficácia dos tratamentos 
psicossociais da dor, em particular na população jovem com dor crónica. 
Jordi Miró, Ph.D., is professor of Health Psychology and director of the Chair in 

Pediatric Pain, University Rovira i Virgili, Spain. As a scientist-practitioner, he has been developing and studying 
the e�cacy of psychosocial pain treatments, primarily as they relate to youths with chronic pain.

Resumo: O estudo e o tratamento da dor crónica na infância representa um enorme desafio para todos os interve-
nientes. A dificuldade em avaliar a dor nos doentes mais jovens, a escassez de unidades e de programas de tratamento 
interdisciplinares, a falta de programas de formação especializada, incluindo a relativa falta de sensibilidade por parte 
das administrações e dos profissionais de saúde, são exemplos de alguns dos desafios extraordinariamente comple-
xos que enfrentamos. 
A situação causada pela pandemia chamou a atenção, com toda a sua crueza, para a necessidade de partilhar esfor-
ços, de trabalhar em conjunto para ajudar aqueles que sofrem por causa da dor. É interessante ver, por exemplo, 
como é que a luta contra a pandemia nos mostra um caminho a percorrer até agora pouco explorado, e incentiva-
-nos a procurar e a desenvolver novas soluções, de base tecnológica, que contribuam para facilitar a avaliação da 
população infanto-juvenil com dor crónica, e que sirvam para encontrar os melhores tratamentos possíveis para esta 
população, onde quer que estejam e quando mais precisem. 
Nesta conferência, identificaremos algumas das ações nas quais os profissionais da psicologia estão particularmente 
preparados para facilitar o progresso e ajudar os jovens necessitados, bem como as suas famílias.
Abstract: El estudio y tratamiento del dolor crónico infantil supone un desafío enorme para todos los agentes implica-
dos. La dificultad para valorar el dolor en los pacientes más pequeños, la escasez de unidades y de programas interdis-
ciplinares de tratamiento, la falta de programas especializados de formación, incluso la relativa falta de sensibilidad por 
parte de administraciones y de profesionales sanitarios son ejemplos de algunos de los retos extraordinariamente 

complejos a los que nos enfrentamos. La situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve, con toda su 
crudeza, la necesidad de compartir esfuerzos, de colaborar para ayudar a aquellas personas que sufren por culpa 
del dolor. Es interesante constatar, por ejemplo, cómo, la lucha contra la pandemia, nos muestra un camino por 
recorrer, hasta ahora escasamente explorado, y anima a buscar y aportar soluciones nuevas, de base tecnológica, 
que contribuyan a facilitar la evaluación de la población infanto-juvenil con dolor crónico, y sirva para acercar los 
mejores tratamientos posibles a esta población, allá donde se encuentren y cuándo más lo necesiten. 
En esta conferencia, vamos a identificar algunas de las acciones en las que los profesionales de la psicología están 
particularmente preparados para facilitar el progreso, y contribuir a ayudar los jóvenes que lo necesitan, y a sus 
familias.

MARK JENSEN
University of Washington, Seattle, WA, USA
Painel: 16 abril, 15h45 – Using Hypnosis to Enhance the Benefits of Cognitive 
Therapy for Pain Treatment

Mark Jensen, Ph.D., é vice-presidente para a investigação do Departamento de 
Medicina de Reabilitação da Universidade de Washington. Enquanto clínico e 
investigador tem vindo a desenvolver e estudar a eficácia de programas de 
intervenção psicossociais para a dor, bem como a desenvolver workshops 
nacionais e internacionais sobre tais tratamentos ao longo de mais de 30 anos. 

Na sua prática clínica combina abordagens cognitivo-comportamentais, hipnóticas e motivacionais 
para intervir junto de pessoas com dor crónica. A sua linha de investigação centra-se no desenvolvi-
mento e avaliação de escalas de avaliação de dor, crenças acerca da dor e estratégias para lidar com a 
dor, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções psicossociais para a dor.

Mark Jensen, Ph.D., is UW Medicine's vice chair for research in Rehabilitation Medicine and a UW profes-
sor of Rehabilitation Medicine. As a clinician/scientist, he has been developing and studying the e�cacy 
of psychosocial pain treatments and facilitating national and international workshops on these treatment 
approaches over three decades. In his clinical work, he combines cognitive-behavioral, hypnotic and 
motivational approaches to help patients better manage chronic pain and its e�ects on their lives.
His research program focuses on the development and evaluation of measures of pain, pain beliefs and 
pain coping strategies, as well as on the development and evaluation of psychosocial pain interventions. 

Resumo: A investigação anterior suporta a eficácia da terapia cognitiva e da auto-hipnose para a gestão 
da dor crónica. Contudo, apesar de ambos os tratamentos serem fiavelmente efetivos, tendem a ter, 
apenas, efeitos fracos a médios no que toca a outcomes de dor. É possível melhorar estes outcomes 
combinando estas duas intervenções num único tratamento – “terapia cognitiva hipnótica”. Nesta 
comunicação serão apresentados os resultados de um ensaio clínico que avaliou esta possibilidade, 
discutindo-se as respetivas implicações clínicas. 173 indivíduos com dor crónica foram aleatoriamente 
alocados para uma de quatro condições: terapia cognitiva (CT), treino de auto-hipnose com foco na 
redução de dor (HYP), treino de auto-hipnose com foco no uso da hipnose para alteração de crenças 
sobre a dor (terapia cognitiva hipnótica, HYP-CT), ou uma condição de controlo psicoeducativa (ED). 
Os resultados foram recolhidos até 12 meses após o tratamento. Foram também avaliados potenciais 
mediadores para compreender porque é que os tratamentos são efetivos e moderadores para perceber 
para quem são mais efetivos. Observaram-se maiores reduções da intensidade e interferência da dor 
nos participantes na condição HYP-CT, as quais se mantiveram ao longo de 12 meses. As análises de 
mediação sugerem que alterações resultantes do tratamento ao nível da catastrofização e da adesão 
ao mesmo explicam as melhorias observadas em todas as condições, mas que mudanças ao nível das 
crenças acerca do controlo da dor foram mediadoras dos efeitos do tratamento apenas para as condi-
ções CT e HYP-CT. As análises de moderação indicam que os níveis iniciais de sugestionabilidade 

hipnótica e um padrão de maiores oscilações alfa no cérebro são preditores de uma melhor resposta a 
HYP-CT, mas de uma pior resposta a CT. Assim, ainda que HYP-CT tenha sido globalmente mais eficaz, 
nem todos respondem bem a HYP-CT. Pessoas com sugestionabilidade hipnótica de base e poder alfa 
mais baixos respondem melhor a CT; nenhum tratamento único é mais eficaz para todos. Aos indivídu-
os com dor crónica não deve, portanto, ser oferecido um único tratamento, mas antes várias opções, 
sendo-lhes disponibilizado o tratamento ao qual mostram ser mais responsivos.
Abstract: Evidence supports the e�cacy of both cognitive therapy and self-hypnosis for chronic pain 
management. However, although both treatment are reliability e�ective, they tend to have just weak to 
medium e�ects on pain outcomes. It may be possible to improve outcomes by combining both into a 
single treatment – “hypnotic cognitive therapy.” This talk will present findings from a clinical trial to 
evaluate this possibility and discuss the clinical implications of the findings. 173 individuals with chronic 
pain were randomized to one of four treatment conditions: cognitive therapy (CT), self-hypnosis 
training focusing on pain reduction (HYP), self-hypnosis training focusing on using hypnosis to change 
beliefs about pain (hypnotic cognitive therapy, HYP-CT), or a pain education control condition (ED). 
Outcomes were assessed up to 12-months following treatment. Potential treatment mediators to 
understand why the treatments work, and treatment moderators to understand for whom the treat-
ments work, were also assessed. Participants in the HYP-CT condition evidenced the largest reductions 
in pain intensity and pain interference, which were maintained for 12 months. Mediation analyses sug-
gested that treatment-related changes in catastrophizing and treatment engagement explained impro-
vements across all treatments, but that changes in beliefs about pain control mediated treatment out-
comes for the CT and HYP-CT interventions. Moderation analyses indicated that baseline hypnotizabili-
ty and a pattern of greater alpha brain oscillations predicted better response to HYP-CT, but a worse 
response to CT. Thus, even though HYP-CT was more e�ective on average, not everyone responds well 
to HYP-CT. In particular, those with lower trait hypnotizability and alpha power respond best to CT; no 
single treatment is more e�ective for everyone. Individuals with chronic pain should therefore not be 
o�ered only one treatment, but instead should be given di�erent treatment options, and provided with 
the treatment they would be most responsive to.

MARGARIDA BRANCO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Margarida Branco é psicóloga, licenciada em Psicologia pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e psico-oncolo-
gista pela Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Exerce funções no Servi-
ço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psico-
logia da Saúde do Centro Hospitalar do Porto desde 2005, onde integra o 
Núcleo de Psico-Oncologia, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuida-

dos Paliativos, a Unidade de Dor Crónica, o Grupo de Apoio ao Luto e o Grupo Coordenador do Centro 
de Apoio ao Doente Oncológico.
Margarida Branco is a psychologist, graduated in Psychology by the Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, Universidade do Porto, and a psycho-oncologist by the Portuguese Academy of Psycho-
-Oncology. She works in the Psychiatry and Mental Health Service of the Centro Hospitalar do Porto 
since 2005, where she integrates the Psycho-Oncology Center, the In-Hospital Palliative Care Support 
Team, the Chronic Pain Unit, the Grief Support Group and the Coordinating Group of the Oncology 
Patient Support Center.

CARINA RAPOSO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Carina Raposo é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
Santa Maria e pós-graduada em Enfermagem de Anestesia e em Gestão e Admi-
nistração Hospitalar. Enfermeira especialista em Reabilitação, iniciou atividade em 
1998 no Centro Hospitalar do Porto tendo passado pelos serviços de cirurgia, com 
valência de cuidados intermédios e intensivos pós-cirúrgicos. Atualmente, desen-
volve a sua atividade na unidade de dor crónica do referido centro hospitalar. As 

suas principais áreas de interesse são o estudo da dor, psicologia da dor, cuidados paliativos e gestão da 
doença crónica.
Carina Raposo has a degree in Nursing from the Escola Superior de Enfermagem Santa Maria and a postgra-
duate degree in Anesthesia Nursing and in Hospital Management and Administration. Being a specialist nurse 
in Rehabilitation, she started her activity in 1998 at the Centro Hospitalar do Porto, having undergone surgery 
services, with valence of intermediate and intensive post-surgical care. Currently, she develops her activity in 
the chronic pain unit of the referred hospital. Her main areas of interest are the study of pain, pain psycholo-
gy, palliative care, and chronic disease management.

ANDREIA GARCIA
Miligrama – Comunicação em saúde
Painel: 16 abril, 17h00 – Conversas com sentido - Às voltas com a dor

Andreia Garcia é especialista de comunicação em saúde, fundadora e diretora-geral 
da Miligrama, uma empresa que desenvolve e implementa programas de comuni-
cação integrada no setor da saúde. É doutoranda em Ciências da Comunicação no 
ISCTE-IUL onde investiga na área de tecnologias de informação em saúde.
Andreia Garcia is a health communications specialist, founder and general mana-
ger of Miligrama, a company that develops and implements integrated communi-

cation programs in the health sector. She is a Ph.D. student in Communication Sciences at ISCTE-IUL, where 
her research focuses on health information technologies.

Resumo: Uma psicóloga clínica, uma enfermeira e uma pessoa com dor crónica, profissionais e utente 
de uma unidade de dor. O que têm a dizer sobre a sua experiência subjetiva pessoal e profissional 
sobre cuidar e ser cuidado numa unidade de dor em Portugal? Uma conversa (in)formal, à volta de 
uma mesa e de um café virtuais, moderada por Andreia Garcia, especialista em comunicação em 
saúde.
Abstract: A clinical psychologist, a nurse, and a person with chronic pain, two professionals and a 
patient of a pain unit. What do they have to say concerning their personal and professional experience 
about caring and being cared for in a pain unit in Portugal? An (in)formal conversation, around a virtual 
table and co�ee, moderated by Andreia Garcia, health communication specialist.

ANA PEDRO
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Painel: 17 abril, 10h00 – A Associação para o Estudo da Dor – Missão e desafios 
de sempre e da atualidade no estudo da e intervenção na dor em Portugal

Ana Pedro é presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), desde 2016, coordenadora da Unidade de Dor do Hospital Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca e diretora clínica adjunta do Hospital da Luz 

Oeiras. Médica especialista em Anestesiologia, é mestre em Ciências da Dor pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa (2008) e pós-graduada em Acupunctura Médica Ocidental pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), tendo-lhe sido atribuída Competência 
em Medicina da Dor atribuída pela Ordem dos Médicos (2014).
Ana Pedro is, since 2016, the president of the Portuguese Association for the Study of Pain (APED), coor-
dinator of the Pain Unit at Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca and assistant clinical director of 
Hospital da Luz Oeiras. Specialist in Anesthesiology, she has a master's degree in Pain Sciences from the 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2008) and a postgraduate degree in Western Medical 
Acupuncture from the Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2013), having 
been awarded Competence in Pain Medicine, attributed by the Portuguese Order of Physicians (2014).

ALEXANDRA FERREIRA-VALENTE
WJCR/ISPA-Instituto Universitário
Painel: 17 abril, 11h00 – From the meaning of things to the meaning in life - The 
Meaning Making Model applied to community-dwelling adults with chronic pain

Alexandra Ferreira-Valente é psicóloga, Ph.D. em Psicologia pela Universidade 
do Porto, e investigadora do William James Center for Research do ISPA - 
Instituto Universitário. Coordena projetos de investigação financiados no 
âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os 
seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais de 

ajustamento psicológico em pessoas com dor, e o papel da cultura no processo de ajustamento psico-
lógico nesta população clínica. 
Alexandra Ferreira-Valente is a psychologist, Ph.D in Psychology by the University of Porto, and researcher at 
the William James Center for Research at ISPA - Instituto Universitário. She coordinates financed research 
projects in the scope of pain psychology and the psychosocial impact of Covid-19. Among her research inte-
rests are the study of psychosocial predictors of psychological adjustment in people with pain, and the role 
of culture in the psychological adjustment process in this clinical population.

Resumo: A dor crónica é uma experiência multidimensional influenciada por fatores biológicos, psico-
lógicos, sociais e espirituais. O Meaning Making Model é um modelo de cognitivo-comportamental 
recente, desenvolvido para compreender como é que os fatores psicossociais influenciam o processo 
de ajustamento a eventos stressantes, como é o caso de uma doença crónica. Nesta comunicação 
serão apresentados os resultados preliminares de um estudo qualitativo que visa perceber a potencial 
utilidade deste modelo para a compreensão do papel do meaning making no ajustamento à dor cróni-
ca. 18 adultos com dor crónica associada a lombalgia ou osteoartrose participaram em 4 grupos focais. 
Os dados foram submetidos a análise temática e os temas identificados foram considerados à luz do 
Meaning Making Model. Os temas-chave que emergiram à medida que os indivíduos com dor crónica 
discutiam essa dor e o seu impacto são consistentes com aqueles hipotetizados como importantes de 
acordo com o modelo teórico em estudo, dando assim suporte preliminar à utilidade deste modelo no 
contexto da experiência de dor crónica. Foram identificados 2 grandes temas (appraised meaning of 
pain, e processos de meaning making/meanings made) e 6 temas (causal attributions; primary apprai-
sals; reappraisal of meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an oppor-
tunity; changed identity and perception of growth or positive life changes; and acceptance).
Abstract: Objective. Chronic pain is a multidimensional experience that is influenced by biological, 
psychological, social and spiritual factors. The Meaning Making Model is a recent cognitive behavioral 
model that has been developed to understand how psychosocial factors influence adjustment to stress-
ful events, such as having a chronic illness. This talk will present results from a qualitative study aiming at 
understanding the potential utility of this model for understanding the role of meaning making in adjust-
ment to chronic pain. 18 adults with chronic low back pain or chronic pain due to osteoarthrosis partici-

pated in 4 focus groups. Data were submitted to thematic analysis and the identified themes were consi-
dered in light of the Meaning Making Model. The key themes that emerged as individuals with chronic 
pain discussed that pain and its impact are consistent with those that would be hypothesized as impor-
tant from the Meaning Making Model, providing preliminary support for the utility of this model in the 
context of chronic pain. 2 overarching themes (appraised meaning of pain; and meaning making proces-
ses/meanings made), and 6 themes were identified (causal attributions; primary appraisals; reappraisal of 
meaning: assimilation; reappraisal of meaning: accommodation; pain as an opportunity; changed identity 
and perception of growth or positive life changes; and acceptance).

SÓNIA F. BERNARDES
ISCTE-IUL
Painel: 17 abril, 12h00 – Dinâmicas Interpessoais de suporte em contextos de 
dor crónica: desenvolvimentos recentes

Sónia F. Bernardes é Ph.D. em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE-IUL e profes-
sora associada com Agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia 
desta universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-
-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social, diretora do Mestrado 

em Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos (H4A). Os seus 
principais interesses de investigação giram, sobretudo, em torno das disparidades sociais na saúde e o papel 
das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas, e tem vindo a explorar essas 
questões focando-se no tópico específico da dor (crónica).
Sónia F. Bernardes is Ph.D. in Social Psychology of Health (ISCTE-IUL) and associate professor with Habili-
tation in Psychology at the Department of Psychology in this university. She was vice-dean of the Escola 
de Ciências Sociais e Humanas, vice-director of the Centro de Investigação e Intervenção Social, director 
of the Master’s in Social Psychology of Health and Head of the Research Group Health for All (H4A). Her 
main research interests have generally revolved around social disparities in health and the role of psycho-
social influences on chronic illness adaptation processes. She has mainly explored these issues in relation 
to a particular health-related topic – (chronic) pain.

Resumo: Se a relevância dos fatores psicológicos para o desenvolvimento e adaptação à dor crónica 
está amplamente suportada, o papel dos contextos e interações sociais nestes processos só recente-
mente tem recebido maior atenção. Nos últimos anos têm surgido diversos movimentos internacionais 
reforçando a necessidade de mais investigação sistemática sobre o papel dos outros nas experiências 
de dor. Neste âmbito, esta comunicação dará a conhecer os principais contributos teóricos e empíricos 
de uma recente linha de investigação que tem desvendado a complexidade do papel das respostas de 
suporte social nas experiências de dor. Em primeiro lugar, tendo por base uma revisão sistemática de 
estudos sobre suporte social especificamente relacionado com contextos de dor crónica, serão identi-
ficadas as principais tendências e lacunas nesta área de investigação. Posteriormente, será apresentada 
uma proposta conceptual e empírica que tem suprido algumas destas lacunas, contribuindo para o 
avanço da investigação nesta área em expansão. Alguns dos principais resultados de um conjunto de 
estudos quantitativos (transversais e longitudinais) e qualitativos serão apresentados, demonstrando 
que as respostas de suporte social de outros (em contextos formais ou informais) poderão facilitar ou 
dificultar o ajustamento à dor crónica, dependendo do grau em que promovem a autonomia ou a 
dependência funcional da pessoa com dor. Serão também identificados alguns dos mecanismos 
mediadores que parecem explicar o papel diferencial de tais funções de suporte na adaptação de adul-
tos à dor crónica. Por fim, serão salientadas as implicações e desafios destes novos desenvolvimentos 
conceptuais e empíricos, não só para a investigação futura, mas também para o desenvolvimento de 
intervenções que integrem de forma mais sistemática o papel dos outros significativos nos processos 

and adjustment to chronic diseases. Psychologist with professional license of the Portu-
guese Order of Psychologists.
Nome: RUI COSTA
Cargo/afiliação: ISPA - Instituto Universitário/WJCR

Rui Miguel Costa é psicólogo clínico e investigador do William James Center 
for Research no ISPA – Instituto Universitário. Desenvolve um projeto de inves-
tigação sobre fatores psicológicos e psicofisiológicos no desejo e no compor-
tamento sexuais com destaque para o uso excessivo de novas tecnologias, 
consciência interoceptiva, absorção atencional e variabilidade da frequência 

cardíaca. Os seus interesses de investigação também incluem a associação entre o uso de novas tecno-
logias e a solidão.
Rui Miguel Costa is a clinical psychologist and principal investigator at the William James Center for 
Research at ISPA - Instituto Universitário. He develops a research project on psychological and psycho-
physiological factors in sexual desire and behavior with emphasis on the excessive use of new technolo-
gies, interoceptive awareness, attentional absorption, and heart rate variability. His research interests also 
include the association between the use of new technologies and loneliness.
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