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INTRODUÇÃO 

A dor é um problema que assola a humanidade desde sempre. É considerada um 

fenómeno universal, na medida em que todos nós já a sentimos alguma vez na vida, 

excluindo um número ínfimo de pessoas portadoras de analgesia congénita1. 

Entendida como um fenómeno global, a dor apresenta, todavia, um carácter de 

versatilidade na sua abordagem entre sociedades, inclusive entre indivíduos. Podemos 

afirmar, então que, apesar de ser um fenómeno universal é, paradoxalmente, singular, 

única e pessoal onde cada indivíduo lhe atribui uma intensidade e significado próprio 

(Fleming, 2003). 

Hoje em dia, a experiência dolorosa é considerada um fenómeno multidimensional 

onde factores fisiológicos, psicológicos, sociais e culturais interferem tanto na sua 

percepção, como na sua manifestação. Na realidade, a compreensão deste fenómeno 

não se inscreve apenas no conhecimento dos seus mecanismos fisiopatológicos pois, 

tal como refere Ormonde (2003), a experiência dolorosa ultrapassa uma problemática 

fisiopatológica, ela espelha também componentes sensoriais e cognitivas do indivíduo, 

nomeadamente, de ordem psicológica, social e cultural. 

Não obstante o desenvolvimento científico nesta área, a verdade é que este flagelo 

continua presente no quotidiano do ser humano. Um estudo sobre a dor na população 

portuguesa, realizado em 2002, pelo Observatório Nacional da Saúde (ONSA) do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, mostrou que 73,7% dos indivíduos 

manifestaram ter tido, pelo menos, um episódio de dor nos últimos sete dias anteriores 

à entrevista (Rabiais, Nogueira e Falcão, 2003). Infelizmente, à semelhança do nosso 

país, este problema acontece à escala mundial, por exemplo, em Espanha a 

prevalência de dor é de 78,6% e na Suécia é de 55% (Idem). 

No internamento hospitalar, a dor é o sintoma mais importante quer pela sua 

prevalência quer por ser o grande responsável causador de incapacidade e sofrimento 

e, consequentemente, limitação da qualidade de vida do doente.  

Neste contexto, podemos constatar que a queixa álgica continua a não merecer, por 

parte dos profissionais da saúde, um tratamento adequado e eficaz, sendo inúmeros 

os artigos e as publicações que fundamentam esta afirmação. Bethesda (1994b) fez 

uma revisão sistemática da literatura onde verificou que todos os estudos analisados 

foram unânimes nas suas conclusões: o tratamento da dor é inadequado na maioria 

dos doentes hospitalizados. Confirmando a actualidade desta afirmação, o Ministério 

da Saúde, no Plano Nacional de Saúde 2004-2010, declara que, actualmente, “a dor, 
                                                 
1 Analgesia congénita – alterações congénitas que impossibilitam a pessoa de sentir dor. 
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tradicionalmente negligenciada na nossa sociedade, tem sido subdiagnosticada e 

subtratada nos serviços de saúde” (Portugal, 2004, p.50).  

A queixa álgica, eternamente presente na realidade hospitalar, tem particular ênfase 

nos indivíduos submetidos a cirurgia que vai desde a própria patologia aos 

procedimentos dolorosos a que tem de ser submetidos, sendo que “nenhum outro 

sintoma físico é mais penetrante do que a dor, caracteristicamente acompanhada por 

experiências psicológicas de intenso sofrimento humano e stress agudo” (Silva, 2004, 

p. 50). 

De entre os vários tipos de dor aguda, a dor pós-operatória tem vindo a constituir um 

pólo importante de interesse para a comunidade científica e até governamental. A 

DGS no Plano Nacional da Luta Contra a Dor reserva um dos seus capítulos a 

“Orientações estratégicas para o controlo da dor aguda no período peri-operatório” o 

que denota a preocupação destas entidades neste domínio (Portugal, 2001 a, p.26). 

Embora tenham sido dados passos positivos no sentido do controle da dor pós-

operatória, donde se destacam os avanços no conhecimento dos mecanismos 

fisiopatológicos e desenvolvimento de meios e técnicas de tratamento, este controlo, 

como é do conhecimento geral e largamente demonstrado, tem sido inadequado, 

constituindo um importante factor de morbilidade e de aumento do tempo de 

internamento provocando grande desconforto ao doente (Gomar et al, 2000; Font e 

Rillo, 2000; Herreros e Rodríguez, 2003; Caseiro, 2004). 

Presentemente, existem inúmeros estudos que ilustram a alta prevalência de dor nos 

doentes submetidos a cirurgia, em que as estatísticas nos mostram, a magnitude do 

problema. 

Em Portugal, infelizmente, estudos de âmbito nacional neste domínio não existem. No 

entanto, tomemos como referência o estudo realizado pelo ONSA, que não sendo 

vocacionado para a dor pós-operatória revela que da totalidade das pessoas 

inquiridas, 8,6% foram submetidas a cirurgia e dessas 56,2% referiram dores (Rabiais, 

Nogueira e Falcão, 2003). 

Um grupo de investigadores da Universidade de Chicago, em 2003, efectuou um 

estudo nacional sobre a experiência de dor pós-operatória. Os resultados 

demonstraram que 80% dos doentes submetidos a cirurgia tiveram dor pós-operatória 

e desses 86% experimentaram dor moderada, severa ou extrema, chegando à 

conclusão que o doente com dor pós-operatória continua a ser subtratado (Apfelbaum 

et al, 2003). 
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Em 2003, a Sociedade Espanhola para o Estuda da Dor (SED), coordenada por 

Herreros e Rodríguez, realizou um estudo epidemiológico em Espanha sobre a dor 

aguda pós-operatória, obtendo, entre outros, o seguinte resultado: no momento da alta 

56% dos doentes referem dor (Herreros e Rodrígues, 2003). Este estudo tem, assim, a 

particularidade de mostrar que a dor pós-operatória não se restringe às primeiras 72 

horas pós-cirúrgicas, mas que pode estender-se até ao período pós-alta.  

Um trabalho realizado pela Joint Comission on Acreeditation of Health Care 

Organizations e a National Pharmaceutical Council Inc., em 2003, afirma que todos os 

anos 25 milhões de pessoas sofrem de dor aguda devido a cirurgia (Dunbar, 2004). 

Os estudos apresentados atestam que este problema não é exclusivamente nacional 

que, a dor pós-operatória não se limita às primeiras 72 horas pós-cirúrgicas e que, a 

dor experienciada é de intensidade elevada. Podemos constatar, também, que os 

valores de incidência de dor pós-operatória referidos são inquietantes e, se outrora 

sentir dor era aceite pelo ser humano, hoje não é, de forma alguma, admissível. 

Embora a dor represente, para o organismo, uma importante função de alerta, após 

esse mecanismo ser accionado, o alívio da dor deve ser facultado ao doente, pois 

como referem Diamond e Conian (1997), não existe dever humanitário mais premente 

que o alívio da dor sempre que isso seja possível. 

A DGS em 2001 no Plano Nacional de Luta Contra a Dor estabeleceu como meta a 

alcançar em 2007, a criação de 72 unidades de dor aguda pós-operatório, isto é, em 

(75%) dos hospitais com actividade cirúrgica. Em 2001, 16 hospitais possuíam este 

tipo de unidades (Portugal, 2001 a). Actualmente, Caseiro (2007), numa entrevista 

dada à RTP, revela que neste momento apenas existem 21 destas unidades (dados 

não publicados), situação muito distante da meta preconizada, o que revela que, hoje 

a dor pós-operatória continua a não merecer o destaque devido. Citando Diamond e 

Conian, (1997, p.64) “É extraordinário que, 150 anos após a descoberta da anestesia 

e do nascimento da cirurgia moderna, tenha sido preciso dizer aos [profissionais de 

saúde] que não estão a tratar a dor pós-operatória com eficácia”. 

Perante o exposto, aliado ao facto de lidarmos, há longa data, com as vivências 

dolorosas do doente submetido a artroplastia total do joelho e, porque, tal como afirma 

a DGS no relatório Ganhos em Saúde em Portugal, “pouca informação temos, em 

Portugal, sobre dor, razão pela qual ganhos em saúde nesta área de actuação não 

são, no contexto actual, passíveis de ser medidos” (Portugal, 2002, p.127), ficámos 

sensibilizados para estas questões e para a necessidade de intervir nesta área, 



 26 

considerando, por isso, que este estudo poderia ser útil, como complemento, no 

cômputo geral dos estudos efectuados sobre o fenómeno doloroso. 

Estes pressupostos associados ao facto de que a artroplastia total do joelho produz 

estados de elevada intensidade dolorosa (Bernard, Moren e Blanloil, 1993; Gomar et 

al, 2000) conduziram-nos à questão central deste estudo: como vivenciam a dor pós-

operatória os utentes submetidos a artroplastia total do joelho? 

Na realidade, parece-nos que aliviar a dor implica conhecer as vivências e percepção 

de dor da pessoa, pois só assim se pode cuidar com qualidade. Relativamente à dor, 

Turk (1996) refere que esta, por ser um fenómeno complexo, subjectivo e 

multidimensional, os enfermeiros só a poderão tratar através da escuta e observação 

das queixas do doente, sendo fundamental confiar na sua percepção individual. Então, 

na abordagem da experiência dolorosa assumimos que é fundamental a reflexão 

sobre o doente, no sentido humano, valorizando-o como ser bio-psico-social-espiritual, 

respeitando e aceitando o significado que este atribui à dor e o modo como a gere, 

tendo em conta as suas crenças pessoais, sociais e culturais, pois estamos convictos 

de que este é, de facto, o sentido que enforma a qualidade dos cuidados de 

enfermagem.  

Na tentativa de abordar e compreender a experiência de dor vivida pelo doente em 

contexto pós-cirúrgico e baseados nestes pressupostos, pareceu-nos oportuno realizar 

um estudo sobre as vivências de dor pós-operatória dos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho, com o objectivo geral de compreender as vivências de dor 

pós-operatória a partir dos discursos destes doentes, num serviço hospitalar do Minho, 

com a finalidade de contribuir para uma conduta profissional mais esclarecida e 

humanizada e, por inerência, minimizar a dor dos referidos doentes preservando-lhes 

a qualidade de vida. 

No sentido de clarificar a questão de partida e de melhor orientar o percurso 

investigativo que nos propúnhamos encetar, tornou-se necessária a definição dos 

seguintes objectivos: 

• Conhecer os motivos que levaram os doentes a serem submetidos a 

artroplastia total do joelho. 

• Conhecer a percepção de dor pós-operatória dos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho. 

• Identificar as expectativas dos doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho. 



 27 

• Conhecer os sentimentos dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho. 

• Conhecer a atitude dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho, face 

à dor pós-operatória. 

• Identificar as manifestações de dor pós-operatória dos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho. 

• Identificar as estratégias adoptadas pelos doentes submetidos a artroplastia 

total do joelho, para o alívio da dor pós-operatória. 

• Conhecer a percepção dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho, 

face ao alívio da dor pós-operatória.  

• Avaliar a intensidade de dor pós-operatória no período pós-operatório. 

Este estudo desenrolou-se, essencialmente, em três partes. A primeira é dedicada ao 

enquadramento teórico que permite situar a problemática em estudo, onde serão 

abordados conceitos, achados científicos, teorias entre outros aspectos relacionados 

com a dor que nos permite obter uma visão multidimensional da experiência dolorosa, 

aspecto fundamental para a compreensão das vivências de dor pós-operatória. 

A segunda parte é dedicada, ao percurso metodológico, onde serão abordados todos 

os parâmetros relacionados com as opções metodológicas utilizadas, as estratégias 

de colheita de dados seleccionadas, fazendo referência, também, aos aspectos éticos 

que subjazem todo o trabalho. Nesta parte é incluída, ainda, a caracterização do 

terreno de pesquisa e da população da qual fazem parte os participantes do estudo. 

A terceira e última parte, destina-se ao procedimento de tratamento de dados e à 

análise e discussão dos resultados. Para finalizar apresentamos as conclusões do 

estudo que, não tendo a pretensão de serem generalizadas e definitivas, 

consideramos que poderão ser o mote para outras investigações. 
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DOR PÓS-OPERATÓRIA. UMA ABORDAGEM TEÓRICA 

E 

A EXPERIÊNCIA DE DOR DO DOENTE EM CONTEXTO ORTOTRAU MATOLÓGICO 
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DOR PÓS-OPERATÓRIA. UMA ABORDAGEM TEÓRICA 

Sendo a dor uma realidade complexa e abrangente que perturba o ser humano desde 

sempre, foi nossa preocupação seleccionar um quadro teórico que abordasse os 

aspectos gerais relacionados com fenómeno doloroso que, consideramos fundamental 

para o enquadramento e compreensão da dor pós-operatória. Neste sentido, faremos 

primeiramente uma abordagem sobre a sua fisiopatologia para compreendermos os 

mecanismos nociceptivos que a originam, caracterizando de seguida a dor aguda e a 

dor crónica. Apresentamos uma breve evolução histórica da dor que nos mostra como 

o homem vivenciou este fenómeno ao longo dos tempos. Analisamos o conceito de 

dor e fazemos uma leve incursão sobre alguns termos que, habitualmente, lhe estão 

associados, terminando esta parte com uma abordagem à multidimensionalidade 

deste fenómeno. 

 

1. FISIOPATOLOGIA DA DOR 

Qualquer que seja a interpretação do fenómeno doloroso, fisiológica, neurofisiológica, 

psicológica ou comportamental, é importante abordar o papel da estimulação 

nociceptiva no seu desencadeamento (Caillet, 2000). 

Sob o ponto de vista neurofisiológico a dor inicia-se com a activação de pequenos 

terminais nervosos existentes nos tecidos, chamados nociceptores cujo nome advém 

do facto de serem activados pela noxi, ou seja, por algo nocivo (Branco, 1998). Estas 

terminações sensoriais localizam-se na pele, nas estruturas musculo-esqueléticas e 

nas vísceras servindo de sistema de alerta ao organismo em caso de lesão.  

O sistema de nocicepção pode ser activado por estímulos mecânicos, tais como 

pancada ou incisão, por estímulos térmicos tais como queimaduras e, ainda, por 

estímulos químicos, estes constituídos por produtos conhecidos como “caldo” 

inflamatório, ou por substâncias algogénicas que resultam da lesão tecidular ou de 

processos inflamatórios. Entre elas destacam-se a serotonina, bradiquinina, 

norodrenalina, histamina, citoquinas, prostaglandinas e leucotrienos, produzidas 

localmente e, por último, a Substância P que é produzida antidromicamente2. A 

presença destes produtos diminuem o limiar de activação dos nociceptores primários, 

aumentam a intensidade da resposta ao um estímulo doloroso e também induzem a 

actividade neural espontânea, ocorrendo desta forma um processo de sensibilização 

denominada hiperalgesia (Branco 1998; Calliet, 2000; Marquez, 2004). Esta define-se 

                                                 
2 Antidromicamente: no sentido inverso da transmissão dos nervos sensitivos, isto é, do corpo do 
neurónio para a periferia. 
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como uma dor exacerbada provocada por um estímulo que normalmente produz 

menor dor e acontece a dois níveis: aquela que surge no local onde ocorre a lesão 

pela estimulação dos nociceptores locais, denominada hiperalgesia primária e aquela 

que ocorre nas regiões circundantes da lesão denominada por hiperalgesia secundária 

que é mediada centralmente, como é o caso da dor pós-operatória. No caso de lesão 

visceral a hiperalgesia secundária vai processar-se nalguma estrutura distante 

designada dor referida. (Gomar et al, 2000; Font e Rillo, 2000). O interesse dos 

investigadores no controlo da hiperalgesia secundária revela-se importante pois é 

sabido que este é um factor importante na ampliação da dor aguda que, quando é 

prolongada e de elevada intensidade pode conduzir, inclusive, à cronicidade da dor.  

A sensação dolorosa é veiculada desde a periferia até ao SNC através de um sistema 

de fibras nervosas, designadas por fibras nociceptivas ou fibras aferentes primárias. 

Estas são, essencialmente, de dois tipos que importa distinguir: as fibras Aδ que são 

de pequeno diâmetro, levemente mielinizadas e de condução relativamente rápida; 

são activadas por estímulos mecânicos intensos, estando associadas a um tipo de dor 

aguda, fina e localizada, que regride rapidamente; as fibras C são não-mielinizadas, de 

condução lenta e polimodais3, cujo limiar de activação é superior ao das fibras Aδ 

transmitindo, assim, um tipo de dor difusa, persistente, do tipo latejar, sensação de 

queimadura e mal localizada (Branco, 1998; Cohen, 2001; Marquez, 2004). 

O processo de transmissão da mensagem da dor faz-se a partir das fibras aferentes 

que entram na medula espinal pelo corno posterior formando sinapses com os 

neurónios dos feixes espinotalâmicos. O corno posterior é constituído por seis lâminas 

(I, II, III, IV, V, VI). Cada lâmina apresenta características morfofuncionais e de 

recepção das fibras vindas da periferia distintas, de onde se destacam as lâminas II e 

III que formam a substância gelatinosa de Rolando onde ocorrem as sinapses de 

modulação da dor, que abordaremos posteriormente.  

Os feixes ascendentes espinotalâmicos subdividem-se em dois fisiologicamente 

diferentes: o feixe paleoespinotalâmico que está relacionado com aspectos emocionais 

de sofrimento da dor e segundo designado neoespinotalâmico que está relacionado 

com os aspectos sensorio-discriminativos da percepção da dor (localização e 

intensidade). Ambos são responsáveis pela transmissão de mensagens nociceptivas 

ao cérebro, bem como o feixe espinoreticular e as fibras pós-sinápticas das colunas 

dorsais (Branco, 1998). 

                                                 
3 Polimodais: fibras que respondem a estímulos mecânicos, térmicos e químicos, 
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Existe, também um sistema descendente, designado sistema analgésico endógeno ou 

sistema supressor da dor, que interfere no limiar da dor. Este, partindo de estruturas 

supra-segmentares, corticais e do sistema límbico, através de substâncias como 

endorfinas, serotonina e norodrenalina libertadas no tronco cerebral, é capaz de 

interferir nas estruturas do corno posterior da medula, levando a uma modulação da 

dor. 

A modulação da dor pode ocorrer quer a nível medular, quer a nível central no 

mesencéfalo. A nível medular é conhecida como teoria do portão de Wall-Melzack. 

Segundo estes dois investigadores, as fibras aferentes entram em contacto no corno 

posterior da medula espinal que, no sentido figurado, funciona como um portão que se 

abre e fecha referindo-se à passagem ou não da mensagem dolorosa através do 

sistema nervoso. Quando o portão abre, ocorre activação dos nociceptores ocorrendo 

a transmissão da mensagem dolorosa às estruturas superiores, provocando dor. 

Quando as fibras grandes e mielinizadas, Aα e Aβ (tacto e propriocepção) são 

estimuladas, por apresentarem maior velocidade de transmissão inibem as fibras C 

(nociceptivas) fechando o portão, desta forma a mensagem nociceptiva pára 

resultando a ausência de dor (Calliet, 2000; Hacpille, 2000; Cohen, 2001). 

A modulação da dor a nível cerebral processa-se ao nível cognitivo, pois os estímulos 

cerebrais que fazem abrir ou fechar o portão dependem da interpretação que o 

indivíduo faz das mensagens nociceptivas aferentes. Esta interpretação resulta de 

todo um património cultural, social e afectivo que constitui cada ser humano. 

Apesar da complexidade fisiopatológica da dor, a comunidade científica estabeleceu a 

existência de quatro mecanismos que desvendam esta actividade neurobioquímica de 

forma clara e sucinta. A transdução: processo pelo qual os nociceptores são 

estimulados, transformando a actividade sensorial em estímulo eléctrico, que circula 

através das principais vias aferentes. A transmissão: caracterizada pela propagação 

do impulso ao longo do sistema nervoso central neurosensorial. A modulação: onde a 

transmissão nociceptiva pode ser modificada, quer por inibição quer por realce do 

estímulo doloroso, através de mecanismos periféricos ou por vias eferentes 

descendentes de controlo que vão modular a transmissão da dor ao sistema nervoso 

central. E a percepção: processo final onde todos os anteriores (transdução, 

transmissão e modulação) interagem em que o indivíduo reconhece a sensação de 

dor, caracterizada pela descrição final pessoal, única e subjectiva (Swenson, 2000; 

Caseiro, 2003). 
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Já ninguém põe em causa que a dor comporta um carácter para além do orgânico. A 

descrição da sua fisiopatologia permite perceber que experiência dolorosa engloba 

quatro componentes que se interligam e se modulam entre si. 

Componente sensorio-discriminativa: refere-se aos mecanismos neurofisiológicos de 

condução rápida, da sensação dolorosa, isto é, diz respeito à discriminação da dor 

quanto à duração, localização, tipo, intensidade. Podemos dizer, de uma forma mais 

simples, que corresponde àquilo que o indivíduo sente. Esta é a componente que mais 

frequentemente está presente na dor aguda.  

Componente afectivo-emocional: de condução mais lenta, esta componente diz 

respeito ao carácter desagradável, ao sentimento negativo por vezes insuportável que 

gera as respostas comportamentais à dor. Colocado de outra forma, esta componente 

corresponde ao modo como o indivíduo sente a dor. O carácter e a personalidade de 

cada um, o contexto em que ocorre a experiência dolorosa são aspectos importantes 

que determinam esta componente. Segundo alguns autores parece estar associada à 

dor crónica. 

Componente cognitiva: corresponde aos processos cognitivos (a memória, a atenção) 

capazes de influenciar quer a percepção quer a reacção à dor. A componente 

cognitiva encontra-se intimamente lidada a factores sócio-culturais, à aprendizagem, a 

vivências dolorosas anteriores, ao significado atribuído à dor, à causa da dor e o 

contexto em que surge.  

Componente comportamental: refere-se a todos os tipos de manifestações de dor que 

vão desde as queixas verbais mais ou menos expressivas, posturas corporais, 

reacções neuro-endocrinas e neuro-vegetativas, e até o próprio silêncio para alguns. A 

manifestação de dor consiste em mostrar aos outros o sofrimento em que o indivíduo 

se encontra com o fim de pedir o respectivo alívio. (Sisque, 1997; Hacpille, 2000; 

Metzeger et al, 2002). 

Concluindo, o que se destaca das componentes do fenómeno doloroso é que para 

além do estímulo nociceptivo que gera a dor, existem outros processos de cariz 

psicológico que interferem na percepção e manifestação da experiência dolorosa, aos 

quais devemos estar sempre atentos.  

 

1.1. Tipos de dor 

Com a intensificação dos estudos na área da dor emergiram uma grande diversidade 

de conhecimentos, no que se refere a causas, mecanismos geradores, intensidade, 



 35 

duração, localização, periodicidade, entre outras características. Para facilitar a gestão 

e manuseamento dos achados científicos, houve necessidade de agrupar e ordenar 

toda a informação existente, dando origem a várias classificações da dor: nociceptiva, 

neuropática ou psicogénica; somática ou visceral; fantasma; contínua ou intermitente; 

ligeira, moderada ou intensa; aguda ou crónica. Porém, apesar de tão vasta 

categorização, debruçar-nos-emos essencialmente sobre a dor aguda e dentro desta à 

dor pós-operatória por ser aquela a que este estudo se reporta, fazendo também uma 

breve alusão à dor crónica que nos permitirá mais facilmente identificar e distinguir 

estes dois tipos de dor.  

A dor aguda é considerada, por muitos, um sintoma que funciona como preservador 

da integridade orgânica, constituindo por isso um sinal de alerta biológico. Em termos 

cronológicos há autores que a definem como aquela que tem curta duração podendo ir 

de três a seis meses. No entanto, esta definição é considerada, por vários autores, 

insuficiente definindo-a como “uma dor de início recente e de provável duração 

limitada, havendo normalmente uma identificação temporal e/ou causal” (IASP cit. por 

Caseiro, 2003, p.2) ou ainda, como sendo “uma complexa e desagradável experiência 

emocional, sensorial e cognitiva, ocorrendo como resultado de uma lesão ou trauma 

tecidular que, sendo a maioria das vezes nociceptiva poderá também ser neuropática” 

(Caseiro, 2003, p.2). Este tipo de dor caracteriza-se por apresentar etiologia 

normalmente conhecida, início súbito, fácil localização e duração previsível (Pereira, 

2000). Normalmente é acompanhada de taquicardia, hipertensão, hipersudorese, 

aumento da dilatação das pupilas, aumento da tensão muscular, secura da boca, 

diminuição da motilidade intestinal, apresentando, portanto, sinais e sintomas 

objectivos (Metzeger et al, 2002). As manifestações psicológicas mais frequentes são 

a ansiedade e a angústia, o que segundo Metzger et al (2002), favorece o 

desencadeamento de processos cognitivos, amplificando a intensidade dolorosa. De 

um modo geral, este tipo de dor pode ser tratada ou evitada.  

Dentre os vários tipos de dor aguda, a dor pós-operatória vem ocupando um lugar de 

destaque cada vez maior nesta área, por se tratar de um tipo de dor infligida, pelas 

complicações que causa e pelo sofrimento que gera. Segundo a DGS a dor pós-

operatória é a “dor presente no doente cirúrgico, de qualquer idade, em regime de 

internamento ou ambulatório, causado por doença preexistente, devida à intervenção 

cirúrgica ou à conjugação de ambas” (Portugal, 2001a, p.27). Gomar et al (2002), 

citando American Association of Anesthesiologists acrescentam ainda que, a dor pós-

operatória é previsível e é consequência de uma agressão planificada e deliberada 
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que surge com o início da intervenção cirúrgica e termina com a cura da patologia 

cirúrgica que a provocou.  

É importante realçar que não obstante ser considerada sinal de alerta para o 

organismo a dor aguda gera no paciente, sofrimento, angústia e ansiedade, podendo, 

até, ser danosa pelo que deve ser reconhecida como um problema e tratada como tal. 

A dor pós-operatória, considerada um dos expoentes máximos de dor aguda, não só é 

desnecessária, como nociva, na medida em que acarreta complicações múltiplas do 

foro respiratório, cardiocirculatório, gastro-intestinal, metabólico e psíquico, 

responsáveis pelo aumento da morbilidade e do tempo de internamento provocando, 

consequentemente, grande desconforto ao doente submetido a um acto cirúrgico. 

Para evitar estas complicações e aumentar o bem-estar dos doentes no período pós-

operatório, é indiscutível a importância do tratamento eficaz da dor pós-operatória, 

mas que infelizmente, é com frequência que assistimos à sua negligência por parte de 

muitas instituições e profissionais de saúde. 

Acompanhando o aumento da média de vida das populações surgem as doenças 

degenerativas e crónicas, que transportam associadas a si a dor crónica. Esta, para 

além, da duração que, sem consenso, a literatura aponta para mais de seis meses, é 

vista como aquela que acompanha doenças crónicas causadoras de dor recorrente ou 

aquela que perdura após a cura dos danos físicos (Pereira, Sousa e A. E. F., 2000). A 

DGS define-a como “dor prolongada no tempo, normalmente com difícil identificação 

temporal e ou causal, que causa sofrimento, podendo manifestar-se com várias 

características e gerar diversos estádios patológicos” (Portugal, 2001a, p.42). Segundo 

Eloi (2004), esta resulta normalmente, de alterações neuroplásticas físicas e químicas, 

provocadas pela hiperexcitabilidade do SNC. Os processos neuroplásticos surgem se 

a experiência dolorosa persistir para além de 24 horas ocorrendo alteração da 

estrutura e função do sistema nervoso, sendo responsáveis pelo aumento da duração, 

intensidade, distribuição da dor e evolução para os mecanismos subjacentes da dor 

crónica. Esta, contrariamente à dor aguda, não tem função de alerta do organismo, 

sendo difícil diagnosticá-la e tratá-la. 

A dor crónica está associada a sintomas tais como irritabilidade, anorexia e insónias, 

limita a capacidade de acção do indivíduo, gerando-lhe sentimento de impotência, 

desespero e, consequentemente, depressão. Provoca modificações do estilo de vida 

nomeadamente, alterações do padrão do sono, nas actividades da vida diária, de 

trabalho e lazer, na auto-estima e auto-imagem, no humor, na vida sexual, no prazer 

pela vida, nas relações sociais e familiares (Rico e Barbosa, 1995; Novel Marti et al, 

2000; Metzeger et al, 2002). Le Breton (1999, p. 31) define dor crónica como sendo 
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“um extenso e penoso obstáculo para a existência. Regista intensidade variável que 

vai desde a intermitência provocando efeitos penosos que alteram o desenvolvimento 

pleno da vida quotidiana, até à continuidade dolorosa dum sofrimento que paralisa a 

maior parte das actividades, sem o consolo de antever uma solução para o problema.” 

Efectivamente, à luz do que foi referido, podemos verificar que este tipo de dor causa 

à pessoa um forte distúrbio, não apenas a nível orgânico, mas também, na área 

emocional, psicológica e social, que limita a capacidade de agir da pessoa, 

transformando aquele que sofre num escravo da sua própria dor. 

Pelo exposto o alívio da queixa álgica é um objectivo major que é necessário atingir a 

qualquer custo, quer pelas complicações que gera, quer pelo sofrimento que acarreta 

ao ser humano. É, no entanto, um desafio arrojado que requer persistência por parte 

dos responsáveis, nomeadamente, dos enfermeiros.  
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2. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DOR  

O conceito de dor remonta a tempos imemoriais, encontrando-se referências a este 

fenómeno ao longo de toda a história, de povos e civilizações, nas mais variadas 

manifestações da cultura humana. Tal como refere Couvreur (2001, p.151) a dor foi 

“aceite durante muito tempo como uma fatalidade, descrita ora como punição, ora 

como purificação, ou como presença de um espírito maléfico, a dor tem sido a 

companheira não desejada do Homem desde o início da humanidade”.  

Achados pré-históricos, tais como ossos fracturados, crânios trepanados, pinturas e 

esculturas rupestres alusivas a feridas, parto e morte, etc., testemunham que a dor é 

reconhecida desde os povos primitivos (Fernández-Torres et al, 1999). Nestas 

sociedades a dor provocada por uma ferida era facilmente entendida. Todavia, aquela 

que era causada por doença ou mal interno era-lhe atribuído um significado místico ou 

religioso. Desta forma, a dor era entendida como um feitiço, perda da alma ou ainda 

como um estado de possessão do corpo por um espírito maligno (Fernández-Torres et 

al, 1999; Rey, 2000). O seu tratamento era efectuado por feiticeiros (o Xamã), através 

de rezas e rituais de expulsão dos demónios dos corpos possuídos pela dor.  

Marcas deste mal foram, também, encontradas em tábuas de argila da Babilónia, 

papiros egípcios, documentos persas, inscrições de Mecenas e pergaminhos de Tróia, 

revelando que egípcios, assiro-babilonos, os antigos gregos e hebreus atribuíam 

existência da dor a um castigo divino (Schwob, 1994; Fernández-Torres et al, 1999). 

Nesta altura, os hebreus equiparam castigo ao pecado e, como tal, consequente 

associação da dor ao pecado (Fernández-Torres et al, 1999). 

Relativamente a outras crenças, Fernández-Torres et al (1999), referem que, para a 

medicina tradicional hindu, que tem a sua origem em 2000 a.C., a doença e a dor são 

causadas por flechas lançadas pelos deuses ou por esgotamento espiritual e material 

provocado pelo pecado; para o budismo (500 d.C.) a vida é dor, já que a entende 

como a não realização dos desejos, considerando-a, também, um castigo injusto 

recebido por pecados cometidos em vidas anteriores; para a medicina tradicional 

chinesa (desde 2800 a.C.) a doença e a dor resultam do desequilíbrio entre as forças 

opostas e em equilíbrio denominadas Yin e Yang. Forças estas que fazem circular a 

energia vital (Chi) por todo o corpo. 

Na antiguidade clássica, Hipócrates (460 a.C – 375 d.C.) dá origem a uma concepção 

científica da medicina, separando-a da religião e da filosofia. É Hipócrates que, pela 
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primeira vez, dá uma explicação racional do fenómeno doloroso. A dor passou a ser 

atribuída a um desequilíbrio do organismo, provocado quer por factores externos quer 

por alterações orgânicas. Esta explicação racional da dor é fortalecida por Platão e 

Aristóteles. No entanto, não a consideraram como uma sensação (tal como a visão, o 

tacto, etc.) mas sim uma emoção, tendo como seu órgão descodificador o coração em 

vez de ser percebida pelo cérebro (Schwob, 1994; Branco, 1998). Aristóteles 

acrescentou, ainda, que a dor afecta não só o corpo como também o espírito. Este 

conceito de “paixão da alma” sentida no coração prevaleceu ao longo de 23 séculos 

(Fernández-Torres et al, 1999). 

Mais tarde ±120 d.C., depois de Alemeon, Herófilo e Erasístrato4, Galeno considera, 

definitivamente, que a dor é uma sensação situada no cérebro. Para este filósofo, a 

dor, resultava de uma alteração orgânica, mas, também, de uma percepção que 

dependia da alma psíquica. Para isso necessitava de: um órgão receptor dos 

estímulos exteriores, um sistema de comunicação e, por último, um centro para 

transformar a sensação em percepção consciente. Galeno é, também, o primeiro a 

procurar tratamento farmacológico e cirúrgico para o seu alívio (Schwob, 1994; 

Branco, 1998; Fernández-Torres et al, 1999; Rey, 2000, Couvreur, 2001). À luz do 

exposto, parece-nos, então, poder dizer que nos encontramos perante a primeira 

explicação neurológica da dor, apresentando alguns aspectos coincidentes com a 

explicação actual. 

Os avanços posteriores só ocorreram no mundo árabe por volta de 1000 d.C.. Com 

Avicena foi dada nova ênfase à dor e seu tratamento, classificando quinze tipos de dor 

e recorrendo ao ópio como recurso ao seu alívio (Schwob, 1994; Branco, 1998; 

Couvreur, 2001).  

Entretanto, na Idade Média, vive-se o obscurantismo científico onde a 

institucionalização da igreja cristã marca profundamente a evolução cultural e científica 

desta época. A dor é considerada um castigo diante dos pecados do homem e uma 

prova que este tem de ultrapassar para alcançar a vida eterna. Por conseguinte, 

proíbe-se o recurso a analgésicos, pois estes permitem a fuga à dor a qual 

proporciona a remissão dos pecados. Também nesta época em que a sociedade era 

dominada por homens sempre prontos para o combate, a dor era considerado um 

sentimento exclusivo da mulher (Rey 2000; Cariello e Tavares, 2002). Por tudo isto, 

                                                 
4 Herófilo (335-280a.C.), Erasístrato (310-250a.C.), foram médicos que corrigiram os erros de Aristóteles, 
ao afirmar, tal como anteriormente Alemeon (535a.C.), que o cérebro era o centro das sensações, centro 
intelectual e local de origem do da espinal-medula e nervos. (Fernández-Torres et al, 1999) 
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parece-nos poder afirmar que neste período a dor é, acima de tudo, considerada uma 

forma de manifestação de fé, relacionada com exaltação de Cristo. 

No Renascimento, o conceito de dor ganha nova ênfase. Na cultura europeia emerge 

o antropocentrismo, onde o fenómeno doloroso deixa de estar ligado à religião e passa 

a estar associado à pessoa. Neste período surgem os trabalhos de Leonardo Da Vinci 

mostrando uma concepção anatomofisiológica da dor descrevendo-a como sendo uma 

sensação, relacionada apenas com o tacto, transmitida através dos nervos e medula 

espinal até ao cérebro. Todavia, a par do avanço do conhecimento sobre a dor 

baseado em explicações racionais, permanece o conceito religioso de que a dor é 

desejável, porque permite a salvação, vida eterna e aproximação de Deus, bem como 

a demonstração de amor por Ele, pensamento este que se mantém por todo o período 

renascentista (Fernández-Torres et al, 1999; Rey, 2000). 

No século XVII, desenvolvem-se as primeiras sociedades científicas e surgem 

publicações periódicas sobre ciência. Descartes (1596-1650) descreve a experiência 

álgica como sendo uma percepção da alma que pode ser desencadeada por estímulos 

internos ou externos ao corpo. Sendo o primeiro a referir que a dor resulta de uma 

resposta a um estímulo doloroso. A dor não é uma sensação específica, ainda que se 

possa associar ao tacto e, acrescenta, que qualquer sensação se torna dolorosa 

desde que ultrapasse um certo nível. Descreve o sistema nervoso que interliga as 

terminações nervosas da pele e outros tecidos ao cérebro, onde circula a sensação 

dolorosa. Esta linha de pensamento mantém-se até início do século XX pelo que 

Decartes é considerado o percursor da teoria contemporânea da dor (Schwob, 1994; 

Branco, 1998; Fernández-Torres et al, 1999; Rey, 2000). 

Nos finais do século XIX e início do século XX, dá-se a transição definitiva para a 

medicina moderna alicerçada em ciências naturais tais como a anatomia, fisiologia e 

fisiopatologia. Baseada numa lógica exclusivamente biomédica, surgem as teorias 

explicativas da dor “teoria da especificidade da dor”5 desenvolvida por Von Frey, em 

1895 e a “teoria do padrão”6 em 1920 cujo responsável foi Goldschneider as quais 

vieram corroborar o modelo de dor postulado por Decartes. 

Apesar dos grandes avanços científicos, as teorias de dor não conseguiram dar 

resposta a todas as situações. O grande salto ocorreu em meados do século XX com 

                                                 
5 Teoria da especificidade da dor: a dor tal como, a pressão, o calor, o frio e a dor correspondem a 
sensações distintas provocadas pela estimulação de receptores periféricos diferentes, tendo cada um deles 
a sua vias de comunicação com os centros superiores (Rico e Barbosa, 1995). 
6 Teoria do padrão ou teoria da somação dos efeitos: as diferentes sensações correspondem a diferentes 
intensidades de estimulação dos receptores periféricos e que o resultado final de dor é sempre obtido 
acima de um determinado nível de estimulação (Rico e Barbosa, 1995). 
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Patrick Wall e Ronald Melzack, dois investigadores importantíssimos para a 

compreensão do fenómeno doloroso, pela descoberta da “gate control theory”7, 

considerada uma nova teoria do mecanismo da dor que introduz a noção de 

modulação das mensagens dolorosas, onde a queixa álgica deixa de estar 

directamente associada ao tipo de dano que a produz, passando a assumir-se que a 

mensagem dolorosa é “controlada” a nível da medula no seu trajecto até ao sistema 

nervoso central. Na verdade, esta teoria difere em alguns aspectos relativamente aos 

anteriores modelos explicativos da dor. Ogden (2004), numa das suas obras, sintetiza 

de forma clara essas diferenças: 

• Percepção da dor – a dor é entendida como uma percepção mais do que uma 

sensação, uma vez que esta é descrita a partir da interpretação de uma 

experiência dolorosa. 

• O indivíduo como activo e não passivo – a pessoa que experimenta a dor não 

adopta uma posição passiva de simples resposta a um estímulo nóxico, ao 

contrário ela interpreta-o activamente. 

• O papel da variabilidade individual – existência de variação na percepção da 

dor entre indivíduos. 

• Um papel para as causas múltiplas – na percepção do fenómeno doloroso 

interferem vários factores, não apenas o aspecto físico. 

• Alguma vez a dor é orgânica? – a “teoria do portão” refere que a dor não é  

exclusivamente do foro orgânico, mas que a maioria das queixas dolorosas 

resultam da combinação de aspectos físicos e psicológicos. 

• A dor e o dualismo – esta teoria põe de parte os modelos dualistas do corpo e 

propõe a interacção entre o corpo e a mente. 

A par da descoberta desta nova teoria há, também, progressos na investigação da 

terapêutica. Por volta de 1973, ocorreu a descoberta de receptores específicos de 

morfinas no sistema nervoso e posteriormente a descoberta das endorfinas (Branco, 

1998; Couvreur 2001). Estes achados levaram à redescoberta de fármacos já antes 

conhecidos, nomeadamente a morfina e à invenção de novas técnicas de analgesia, 

tais como a administração farmacológica por via epidural. Estas descobertas vieram, 

assim, revolucionar o tratamento da dor permitindo um melhor e mais eficaz controlo 

da queixa dolorosa. 

                                                 
7 “Gate control theory”: em português “Teoria do Portão” 
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Após esta breve resenha histórica é possível perceber que a explicação deste 

fenómeno foi díspar entre culturas ao longo dos tempos, até chegar ao entendimento 

que dela temos hoje. À luz do que foi referido parece-nos poder dizer que desde os 

povos primitivos, na Antiguidade Clássica e, sobretudo, no período Medieval na 

Europa Ocidental, foram profundamente marcados pelo pensamento místico e 

religioso influenciando intimamente o conceito de dor. A partir do século XVIII e XIX o 

desenvolvimento científico baseado no conhecimento empírico conduziu a “um 

processo de secularização da dor” em que esta passou a ser estudada numa base 

científica dispensando as referências religiosas (Cariello e Tavares, 2002, p.2) 

Contudo, na nossa sociedade, há fortes indícios culturais que denotam, ainda, 

influências ancestrais que estão vincadas e que se denotam em expressões verbais 

tais como: o “homem não chora”, “temos de sofrer porque Cristo também sofreu na 

cruz”, “meu Deus, o que eu fiz para merecer este castigo”, etc. Contrariamente, porém, 

podemos afirmar categoricamente que a ciência de hoje já não é pautada pelo 

misticismo religioso, onde a dor é assumida como uma realidade própria que suscita e 

suscitará, ainda, o interesse de muitos investigadores. 

 

 

2.1. Dor. Análise de conceitos  

A dor está irremediavelmente ligada ao ser humano, seja ela entendida como sintoma 

ou como doença. Embora muito se tenha dito e escrito sobre ela, o facto de ser uma 

sensação íntima e pessoal, defini-la com precisão tem sido difícil. Deste modo, a 

necessidade de clarificar este conceito, impeliu-nos para a sua análise. 

A origem etimológica da palavra dor é proveniente do latim “dolore” que significa “dor 

física, sofrimento corporal, tormento, inquietação, ira e raiva”. O conceito sofreu, no 

entanto, evolução ao longo dos tempos e para a sociedade científica o seu significado 

é hoje substancialmente diferente. 

Gusman citando Mountcastle (1997) declara que “a dor é a experiência sensitiva 

provocada pelo estímulo que lesa os tecidos ou ameaça destruí-los, experiência 

definida introspectivamente por cada um, como o que magoa”. Parece-nos que esta 

definição é bastante reducionista, pois à luz dos conhecimentos actuais, não existe 

uma relação directa entre a dor e a lesão, pelo que não se pode defini-la 

exclusivamente em termos de lesão orgânica, ignorando as vertentes psico-afectiva, 

cultural e social como partes que integram este fenómeno. 
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Chapman e Bonica, citados por Caunt (1993, p.25) descreveram a dor como 

“constelações de experiências sensoriais, emocionais e mentais desagradáveis e de 

determinadas respostas autónomas psicológicas e comportamentais que lhes estão 

associadas provocadas por ferimento, doença ou inflamação”. Embora estes autores 

incorporem dimensões importantes como a componente afectiva e componente 

cognitiva na sua definição, parece-nos que esta definição é, ainda, insatisfatória, pois 

a queixa dolorosa não pode ser vista simplesmente como a resposta a um estímulo 

nocivo, tal como mostra a frase “…provocadas por ferimento, doença ou inflamação”. 

Está sobejamente demonstrado, que a dor não resulta exclusivamente de uma lesão 

orgânica, pois como referem Wall, Beecher, Morris, entre outros estudiosos desta 

matéria, a dor pode ocorrer mesmo na ausência de dano físico, como é o caso da dor 

psicogénica8, pois tal como refere Morris, “a nocicepção não é necessária nem 

suficiente para criar dor” (2000, p. 150). 

McCaffery citado por Cunha (2002, p.47) referiu que “dor é aquilo que o doente diz que 

é, ocorre quando ele diz que ocorre, e magoa tanto como ele diz que magoa”. Dado 

que a queixa álgica é um fenómeno subjectivo, difícil de quantificar e qualificar, 

determina que seja difícil, quiçá impossível, encontrar uma definição definitiva. Assim, 

pensamos que a grande virtude do conceito enunciado por McCaffery é, sem dúvida, 

aceitar que a dor é, de facto, aquilo que cada um refere. 

Morris citando Basbaum (2000, p.154) refere que, “dor não é apenas um estímulo que 

é transmitido em trajectórias específicas, mas antes uma percepção complexa, a 

natureza da qual depende não só da intensidade do estímulo, mas da situação em que 

é experienciada e, o mais importante de tudo, do estado afectivo ou emocional do 

indivíduo. A dor é para a estimulação somática aquilo que a beleza é para o estímulo 

visual. É uma experiência muito subjectiva”. Aquilo que sobressai nesta definição é, 

sem dúvida, que independentemente do grau de importância da componente orgânica 

no fenómeno doloroso, o contributo dos valores culturais, do contexto e da dimensão 

afectiva são cruciais. Como veremos mais adiante, estes factores são, efectivamente, 

determinantes na percepção e manifestação da queixa álgica. 

A International Association for the Study of Pain (IASP), em 1979, define dor como 

“experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tecidular real ou 

potencial ou descrita em termos de tal lesão”. Esta definição tem particular interesse 

pela forma como se “desliga” do modelo biomédico sem, contudo, dele abdicar 

completamente. Este conceito tem mérito pelo facto de pôr, definitivamente, de parte a 

                                                 
8 Dor psicogénica – refere-se àquelas situações de dor sentidas e manifestadas por indivíduos, sem 
qualquer explicação orgânica. 
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relação unívoca entre dor e lesão. Salientamos, ainda, a integração da dimensão 

afectiva da experiência dolorosa e a junção desta à dimensão sensorial, referida no 

trecho “…sensorial e emocional…” que dita o fim da separação entre as realidades 

corpo e mente. Fazendo uma apreciação, mais minuciosa, podemos dizer que o uso 

do vocábulo “desagradável” será, porventura, um adjectivo somenos aplicado à 

vivência dolorosa. Na realidade, pensamos que este é incapaz de representar 

cabalmente a angústia, o desespero e a urgência da queixa que, por vezes, a dor 

implica. No entanto, apesar de muitas outras definições de dor existirem, este conceito 

é apontado, pela literatura, tal como por nós, como sendo o mais globalizante, por isso 

aquele que adoptaremos ao longo do trabalho.  
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3. A COMPREENSÃO DE TERMOS ASSOCIADOS À DOR 

A referência ao fenómeno doloroso confronta-nos com termos tais como experiência, 

sensação, percepção… algumas vezes utilizados com propósito específico, outras 

indistintamente. Na realidade, eles não são sinónimos mas têm um carácter 

complementar no conceito de dor, por isso, antes de avançar, tentaremos perceber 

neste item a que se refere concretamente cada um deles e o que realmente significam 

no contexto doloroso, pois parece-nos crucial para este estudo o uso adequado da 

terminologia utilizada. 

A dor, tal como os restantes sentidos, contém uma componente sensorial tratando-se 

de um processo de identificação e localização pelo cérebro das mensagens de dor que 

provém de periferias distintas iniciadas por estimulação dos nociceptores. Descartes, 

não sendo o primeiro investigador a referir-se à dor como uma sensação, foi quem 

consolidou esta ideia, preconizando a existência de transmissão da dor entre o local 

da lesão e o cérebro efectuada através de um sistema de nervos. Segundo Abrezol 

(2003), sensação é a capacidade de sentir, sendo que os sentidos nos colocam em 

relação com o meio que nos rodeia, fazendo-nos tomar consciência deste. Neste 

medida, “a sensação de dor é desencadeada por um sistema sensorial especializado 

de descodificação que informa o indivíduo sobre o seu ambiente e sobre o estado do 

seu organismo” (Hacpille, 2000, p.62). Este sistema sensorial permite ao indivíduo 

uma reacção imediata de protecção e de defesa que neste caso se traduz no 

reconhecimento da localização, durabilidade, intensidade e tipo de dor. 

A componente sensorial da dor não é, contudo, a única característica desta entidade. 

Conhecido que é o facto de um mesmo estímulo nocivo causar diferente dor em 

diferentes pessoas, revela que a dor é um fenómeno complexo que não se resume a 

um modelo simplista de estímulo-resposta. A queixa álgica, como já o havíamos dito, 

não consiste apenas num processo orgânico neurofisiológico, mas encerra em si uma 

forte componente psicológica. Por outro lado, a mente do ser humano, local de 

codificação e elaboração mental das mensagens recebidas faz emergir uma 

consciência, ou seja, uma percepção. Digamos que a percepção não é mais de que a 

interpretação do mundo vivido. Abrezol refere que a percepção é, então, “a 

capacidade específica da consciência de captar as sensações e de as interpretar… e 

resulta da soma da sensação e da projecção” (2003, p. 55). 

Sendo o homem um ser situado, um ser vivido em situação, ao reflectirmos sobre as 

influências a que este está sujeito, nomeadamente os aspectos culturais, sociais e 
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pessoais, faz com que a percepção resulte de complexas interacções, ou seja, antes 

das sensações serem percebidas há toda uma história vivida que as vai influenciar 

resultando daí mais ou menos dor. 

Parafraseando Jimenez (1997, p. 118) “percepção é a construção de um significado, 

que comporta de uma forma indissociável características estruturais e cognitivas. Para 

realizá-la o organismo aplica os seus conhecimentos prévios”, advindos de 

experiências anteriores e da própria cultura, a qual agrega, variadas vezes, 

conhecimentos científicos, crenças e mitos. Assim, a percepção não é um retrato da 

realidade, mas aquilo que interpretamos dela. Sandrin (2001) refere que a dor que nós 

percepcionamos, a quantidade e a qualidade dessa experiência, não depende 

somente do tipo de lesão, também é influenciada por experiências de dor anteriores, 

pela personalidade e pela cultura do indivíduo que a vive.  

Tal como refere Wall (2002, p.45), “quando a sensação de dor inunda a mente, 

elaborados processos de análise de que não nos apercebemos podem acompanhar o 

aparecimento de dor, na forma de consciência cognitiva”. Aspectos cognitivos como 

expectativas futuras, memória, a motivação, conflitos, desejo e o medo, embora de 

forma inconsciente, tem um importante lugar na percepção da dor. Neste sentido, 

podemos considerar que a dor é sentida, mas acima de tudo é percebida. 

Para os defensores do dualismo cartesiano a dor resulta de uma sensação que 

seguida de uma percepção e que operam segundo mecanismos diferentes. Na visão 

contemporânea da dor é notório que não há, efectivamente, uma separação entre a 

sensação e a percepção e que “os mecanismos sensoriais e cognitivos operam como 

um todo” (Wall, 2002, p.10), esta frase põe, assim, fim ao dualismo9 que, por vezes, 

ainda perdura na nossa cultura. 

À luz do exposto podemos considerar que a percepção do fenómeno doloroso resulta 

da interpretação que cada um faz de um estímulo doloroso, interpretação esta 

efectuada com base no património cognitivo e afectivo. Assim, dor é o “resultado de 

uma complexa e, mesmo inconsciente, elaboração pessoal em que se fundem 

aspectos físicos e psicossociais: uma amálgama na qual podem ser percebidas 

dimensões singulares mas não separadas e qualificadas” (Sandrin, 2001, p.18). 

Por outro lado, muitas das definições de dor descrevem-na como sendo uma 

experiência, um exemplo cabal desta afirmação é a definição que nos propõe a IASP 

                                                 
9 O Dualismo preconiza a existência de duas realidades distintas – corpo e mente. A primeira refere-se ao 
sistema nervoso sensorial que reúne e organiza toda a informação disponível dando origem à sensação. A 
mente inicia processos mentais que interpretam a informação sensorial dando origem à percepção (Wall, 
2002) 
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referindo que a dor é “ uma experiência sensorial e emocional…”. Efectivamente, esta 

definição, tal como outras, valoriza o carácter vivido da dor. O homem constrói 

opiniões, elabora interpretações que, resultam de uma aprendizagem a partir de um 

saber experiência feito. Assim, podemos dizer então que a dor é um construto pessoal 

que resulta, da experiência vivida, pois só a partir da própria vivência do fenómeno 

doloroso, é que se pode compreendê-lo, interpretá-lo e percepcioná-lo. Na realidade, a 

mente humana tem a capacidade de integrar experiências do passado no presente e, 

também, de as projectar no futuro, isto é, o ser humano tem a capacidade de 

interpretar a sua dor à luz do passado e antecipar a percepção da dor futura. 

Por tudo isto podemos dizer, então, que a dor é uma experiência na medida em que o 

seu significado, a sua interpretação, no fundo a sua percepção está intimamente 

ligada à experiência de vida, às vivências de cada indivíduo, à relação que temos com 

o mundo e com nós próprios. 

Neste item examinámos as várias classes de palavras mais utilizadas para definir o 

processo de dor. Na realidade, constatámos que a dor não é só uma sensação pura e 

simples, ela resulta da combinação de acontecimentos sensoriais e emocionais. Por 

isso talvez o vocábulo “percepção” seja aquele que, numa primeira leitura, mais se 

adeqúe, no entanto parece-nos que o uso termos como experenciação, vivência, 

experiência ou até sensação, em alguns contextos têm, também, o seu lugar na 

abordagem ao tema, neste estudo.  

O recurso frequente ao conceito de limiar de dor e tolerância à dor, associado à queixa 

dolorosa, impõe a necessidade de os aclarar e distinguir. De facto, perante o 

fenómeno de percepção, surge-nos de seguida a questão, quando é que um estímulo 

é suficientemente forte para que seja perceptível pelos sentidos? A resposta a esta 

dúvida implica a compreensão do conceito de limiar absoluto que se define como 

sendo o nível mínimo de intensidade de estímulo necessário para que este seja 

perceptível (Feldman citando Galanter, 2001). Relativamente à percepção dolorosa, o 

limiar de dor é por definição o ponto de estimulação a partir do qual o indivíduo 

começa a perceber uma sensação como dolorosa (Serrano-Atero et al, 2002a), isto é, 

a intensidade mínima de um estímulo necessário para provocar dor. Quanto à 

tolerância à dor corresponde ao estímulo nóxico mais elevado que um indivíduo 

consegue suportar (Serrano-Atero et al, 2002a), ou ainda “a duração ou intensidade da 

dor que o doente quer tolerar” (McCaffery cit. por Aktison e Murray, 1989, p.480). 

Ainda, sobre este assunto convém referir que os estudos mostram que o limiar e a 

tolerância de dor são variáveis entre indivíduos. De facto, o soldado que durante um 

combate não repara nos seus ferimentos, o faquir que perfura a sua pele com facas 
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bem afiadas, o penitente que faz as suas promessas percorrendo grandes distâncias 

de joelhos, o indivíduo que refere dor exacerbada secundária a um estímulo 

nociceptivo ligeiro, são alguns exemplos de que tanto o limiar de dor como a tolerância 

são fenómenos que apresentam uma variabilidade de resposta individual que são 

explicáveis por factores de ordem cultural, social e psicológica. 



 51 

4. A DOR DO DOENTE - UM FENÓMENO MULTIDIMENSIONAL 

O homem, enquanto ser social, é influenciado a cada instante pelo meio que o rodeia. 

Sendo hoje cientificamente aceite que existem inúmeros factores tanto de ordem 

pessoal como colectiva que influenciam a maneira de experienciar a dor, podemos 

afirmar que a dor sendo uma entidade anatomo-fisio-psicológica é, também, tal como 

refere Rico e Barbosa (1995) uma construção cultural e social. 

No decurso de século XX há uma efectiva mudança no pensamento sobre a dor, a 

psicologia e as ciências sociais passaram a desempenhar um papel de destaque na 

compreensão deste fenómeno, em que os aspectos individuais, psicossociais e 

culturais passaram a ser considerados componentes inerentes desta entidade. 

Melzack e Wall, Engel, Zborowski, Zola, etc., foram os investigadores que durante o 

último século realizaram estudos nesta área, obtendo resultados que confirmam este 

facto atribuindo à dor um carácter multidimensional. Fleming, na sua obra Dor Sem 

Nome, refere que “a dor é apreendida numa teia complexa de valores culturais, de 

modos de vida e de relação com o Mundo e com o Sagrado, conferindo-lhe um valor 

antropológico, remetendo-a para uma ordem simbólica e não para um ordem 

puramente biológica” (2003, p.24). A dor passou, assim, a ser encarada num modelo 

mais abrangente o modelo biocultural (Morris, 2000). Este modelo permite reflectir 

sobre o modo como a experiência de dor na pessoa é influenciada pelos valores 

culturais. Sendo a cultura um conjunto de valores, princípios, tradições, saberes, 

formas de agir, associados a vivências passadas transmitida de geração para geração, 

ela é responsável e determinante na conduta individual, da concepção que o indivíduo 

tem do mundo e da relação que estabelece com ele. Assim, o modo como o homem 

experiencia as suas emoções e a suas sensações, bem como as atitudes que adopta 

perante a vida dependem profundamente da matriz cultural que os sustenta. Desta 

forma, as adversidades que surgem ao longo da vida vão ser encaradas pelo indivíduo 

de acordo com a sua forma de estar no mundo. As armas utilizadas na luta contra as 

adversidades, tal como a dor, constituem em si um critério de afirmação de si e motivo 

admiração pelos demais.  

Parece, então que cada situação cultural implica uma relação diferente com a dor. 

Para Novel Marti et al (2000), a cultura em que a pessoa vive desenvolve um 

comportamento individual e colectivo que influencia as vivências de dor. Desde a 

atitude mais estóica, passando pela exuberância da expressão dolorosa, até à 

valorização da bravura como sinal de grande resistência à dor, tudo é válido. 
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Zola, Citado por Le Breton, 1999, realizou um estudo onde demonstrou o poder das 

influências culturais na percepção e manifestação de sintomas. O estudo realizou-se 

com doentes irlandeses correspondentes a norte-americanos de 3ª e 4ª geração e 

italianos na sua maioria filhos de imigrantes italianos. O estudo demonstrou que, para 

um leque de patologias semelhantes, os irlandeses tendencialmente minimizavam as 

suas queixas, enquanto os italianos acentuavam mais intensidade e extensão da sua 

doença. O estudo de Zola, tal como outros, revela que a população italiana mostra 

uma tendência cultural para a dramatização das queixas. Ao contrário, os irlandeses 

adoptam uma atitude mais corajosa de enfrentar a situação.  

Zborowski citado por Le Breton (1999) realizou um estudo sobre as reacções à dor de 

um grupo de americanos hospitalizados depois da segunda guerra mundial, 

provenientes de origens culturais diferentes (italiana, judaica, anglo-saxónica). Por 

comparação, verificou que as atitudes e reacções à dor eram distintas entre os 

diferentes grupos. Enquanto os italianos e judeus reagiam de forma exagerada à dor, 

os doentes americanos de origem anglo-saxónica não apresentaram tantas queixas. 

Na verdade, exprimir os sentimentos e emoções livremente, é permitido pelas culturas 

italianas e judaicas. Este investigador identificou ainda, que para além da cultura, a 

profissão, a escolaridade e a religião, são, também, factores importantes que 

interferem na reacção á dor. 

Parafraseando Fernandes (2000, p.35) podemos dizer, então, que “grupos com 

diferentes origens culturais variam na especificidade das suas queixas, no estilo de 

queixas nos diferentes contextos médicos, na natureza da ansiedade acerca da 

natureza dos sintomas…, e ainda nas respostas às estratégias terapêuticas”. Assim, a 

dor está sujeita à experiência de ser ou estar doente e por isso submetida à 

modulação cultural. Morris (2000) a partir da análise a alguns estudos efectuados 

nesta área confirma que diferentes contextos culturais dão à experienciação da dor um 

carácter específico, que se vai reflectir no modo como cada indivíduo descreve essa 

dor, na intensidade percepcionada e nos estados emocionais e psicológicos a ela 

associados.  

Alguns estudos acrescentam, ainda, que a idade e o género podem ser variáveis 

importantes no fenómeno de dor quer devido às diferenças biológicas quer devido aos 

papéis culturais que cada uma representa, no entanto, este é um facto algo 

controverso no meio científico. Estudos realizados com o intuito de investigar as 

diferenças quantitativas e qualitativas na dor percebida por indivíduos de várias faixas 

etárias, revelaram conclusões contraditórias, denunciando o facto de não existir uma 

relação directa entre a idade e a percepção dolorosa (Ramírez-Maestre et al, 2001). 



 53 

Relativamente ao papel do género na percepção dolorosa parece haver diferença 

entre as vivências de dor do homem e da mulher. No entanto, estudos realizados 

neste âmbito mostram resultados opostos o que demonstra que até à data não 

existem conclusões claras nem conclusivas acerca da influência desta variável na 

experiência dolorosa (Ramírez-Maestre et al, 2001). 

Sternbach e Tursky (citado por Le Breton, 1999) realizaram um estudo com o objectivo 

de estudar as influências das coordenadas culturais sobre o limiar de percepção 

dolorosa, a tolerância à dor e o limiar de penosidade10, numa população dividida em 

quatro grupos culturais diferentes compostas por mulheres de origem norte-americana, 

irlandesa, judia, e italiana. Esta investigação revelou diferenças significativas entre os 

grupos e as conclusões coincidiram com os resultados das investigações levadas a 

cabo por Zborowski. As mulheres italianas foram aquelas que apresentaram um limiar 

de dor, de tolerância e limiar de penosidade mais baixo, em seguida as irlandesas e 

norte-americanas claramente distanciadas das anteriores apresentando valores mais 

altos para os três aspectos estudados e, por último, as judias que mostraram o valor 

mais elevado de limiar de percepção, mas sem diferença significativa na tolerância à 

dor e limiar de penosidade. Mesmo sendo realizado em laboratório, onde as variáveis 

medo, ansiedade, sofrimento não estão presentes tal como nos estudos clínicos, a 

verdade é que os aspectos culturais continuam a influenciar a percepção dolorosa.  

Para além dos aspectos culturais, Le Breton (1999) citando Pétonnet, numa das suas 

obras, faz uma referência, muito interessante à influência dos aspectos sociais no 

fenómeno doloroso. Toda a sociedade é composta por grupos mais ou menos 

grandes, grupos profissionais, grupos de amigos, grupos religiosos, classes sociais, 

etc. É inegável a influência das dinâmicas grupais sobre o indivíduo. Estes são 

espaços privilegiados de desenvolvimento de relações interpessoais e responsáveis 

pela criação de uma consciência colectiva. O fenómeno de interacção grupal leva a 

que os elementos que o compõe se influenciam reciprocamente (Fachada, 1991). 

Neste sentido, a sociedade e os grupos que a constituem criam uma matriz 

comportamental nos indivíduos, que os torna mais ou menos aptos a enfrentar as 

dificuldades, tal como na doença e na dor que são um fenómeno social por excelência.  

Para as classes sociais mais desfavorecidas, face às inúmeras dificuldades que têm 

de enfrentar na vida, a saúde é uma preocupação ausente. Estes indivíduos assumem 

perante a dor uma postura imbuída de um certo orgulho para aqueles que a suportam. 

Na verdade, a não ser que a dor seja de facto insuportável e incapacitante, este 

                                                 
10 Limiar de penosidade – refere-se à dor que o indivíduo consegue suportar depois de ter atingido o seu 
nível de tolerância à dor. (Sternbach e Tursky citados por Le Bretton, 1999) 
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problema é sempre suplantado por outras necessidades, tais como alimentar-se, que 

surge, naturalmente, quando estamos desprovidos de tudo, muitas vezes até da nossa 

dignidade. A doença e a dor são encaradas como um problema minor, um problema 

do quotidiano. Outro motivo que leva este grupo de pessoas a tomar uma atitude de 

desleixo perante a sua doença e a sua dor tem a ver, também, com a falta de meios, a 

inacessibilidade aos cuidados de saúde fazendo da doença, da dor e do sofrimento um 

problema pessoal que o indivíduo tem de resolver sozinho e, em última análise, a falta 

de vontade de investir em si próprio (Pétonnet cit. por Le Breton, 1999). 

No mundo dos operários a regra é conviver com o mal-estar desde que este não 

interfira na sua relação com o mundo. Estes adoptam uma postura de alguma 

indiferença, na esperança que o problema se resolva por si só. Neste grupo 

característico o corpo funciona como ferramenta de trabalho, então a doença e dor só 

é percepcionada quando esta impeça a actividade profissional. No meio operário, não 

faltar ao trabalho, não estar de baixa, apesar de todo o sofrimento, foi motivo de 

orgulho, demonstração de resistência e de força para operários durante muito tempo. 

No entanto, hoje em dia, com a evolução da sociedade, a melhoria dos cuidados de 

saúde, a informação a que tem acesso todos os indivíduos e as politicas de saúde 

mais abrangentes, levaram a que este grupo laboral tenha hoje uma atitude algo 

diferente perante a sua saúde e a sua dor, permitindo-se o recurso aos cuidados de 

saúde com mais frequência e maior celeridade (Ibidem). 

Nos meios rurais a resistência à enfermidade e à dor é mais pronunciada. A exigência 

do trabalho neste sector é contínua, essencialmente físico, sem horário e, muitas 

vezes imprevisível. Por todas estas razões é frequente neste meio a tendência para 

minimizar a dor. No mundo rural o reconhecimento social é feito pelo trabalho que se 

faz, assim ter capacidade para trabalhar representa ser respeitado socialmente, sendo 

este mais um argumento de resistência à dor (Le Breton, 1999). 

 Na dita “classe média”, a conduta dos indivíduos perante a doença é, neste caso, 

totalmente diferente dos grupos já abordados. A atitude deste grupo face à doença é 

de prevenção, a dor é tratada imediatamente ao seu surgimento. A necessidade de se 

manter saudável impõe uma atenção sobre si mesmo não admitindo demoras nem 

falhas. O critério de valorização da dor tem a ver com a relação que esta estabelece 

com o corpo é prioritária à relação que tem com o trabalho (Ibidem). À luz do exposto 

é relevante a transformação que a sociedade inflecte à experiência de dor individual, 

pelo que nos parece ser a dor tão fisiopatológica como social. 
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 A educação/aprendizagem enquanto factor determinante na formação do ser humano 

é, também, considerada um factor de primeira ordem na percepção dolorosa. De facto, 

o ambiente familiar é considerado um lugar de intensa socialização onde se formam 

atitudes, comportamentos, maneiras de estar, isto é, onde se constrói a relação da 

criança com o mundo. Os processos de aprendizagem vividos em família são, por 

isso, factores importantes na modulação da dor, pois o indivíduo aprende a interpretá-

la e a exprimi-la pela observação que faz dos seus pares. A forma como o indivíduo 

reage à dor modela-se em grande parte na infância. Assim, o modo como os pais 

lidam com a doença e com a dor atribuindo-lhe, maior ou menor importância, vai criar 

uma resposta tipo que, naturalmente, integrará o processo de socialização da criança. 

Morris (2000), refere um estudo clássico efectuado por Engel em 1956, revelando que 

indivíduos com tendência para se sentirem doentes, apresentavam uma componente 

afectiva de infância, muitas vezes centrada na punição, criando uma matriz para a dor 

e sofrimento vividas pelo adulto. Le Breton (1999, p.136) refere que “as interacções 

familiares delimitam o campo das percepções e emoções, educam e ritualizam a 

expressão…”. O modo como a mãe se relaciona com o filho, a expressão facial, o tom 

de voz, conduzem a criança a modelar lentamente a sua vivência de dor numa 

linguagem. A aprendizagem forma assim um modelo de resposta estereotipada à 

experiência dolorosa (Novel Marti et al, 2000). 

No entanto, o papel da aprendizagem na dor não se centra apenas na aprendizagem 

de infância, ela extrapola-se para a aprendizagem social que advém da nossa 

permanente relação com o mundo das crenças, da cultura, do meio ambiente e de 

experiências anteriores. Uma vivência dolorosa decorrente de um procedimento 

cirúrgico pode fazer com que o doente se sinta ansioso e até receoso, quando voltar a 

ser intervencionado. Esta ansiedade e este medo podem, na verdade, amplificar a sua 

percepção dolorosa. 

A religião é considerada um factor importante nas atitudes da pessoa face à dor. 

Schwob assiná-la que a simbologia religiosa da dor, apesar de aparentemente não se 

encontrar no âmbito das investigações científicas, ela “representa um papel importante 

no significado cultural e social que tem o sofrimento para os diferentes povos atingidos 

por este fenómeno” (1994, p. 103). Muitas vezes a forma como o ser humano reage à 

dor tem subjacente a si, todo um quadro cultural assente em raízes religiosas muito 

sólidas. Os budistas consideram a dor fundamental à vida e condição humana; os 

hinduístas procuram na dor a purificação que permite ao homem reencontrar a pureza 

original; ao contrário, na civilização cristã, ainda se encara a dor como uma espécie de 

castigo ou a redenção do pecado (Schwob, 1994).  
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À luz do que temos vindo a referir, a diversidade de religiões espalhadas por todo o 

mundo leva a que os seus seguidores apresentem diferentes posturas perante a dor. 

Assim, o fenómeno doloroso vivido segundo cada religião pode provocar 

comportamentos de dor diferentes, todos admissíveis, não encarando qualquer um 

como o mais credível. O que interessa salientar desta reflexão é que apesar destas 

manifestações de dor, por vezes, nos causarem espanto, poderá constituir um erro 

grave se menosprezarmos as queixas álgicas de alguém, facto que temos de estar 

atentos dado que as correntes migratórias entre países e até entre continentes é cada 

vez maior. Pensamos por isso que o fenómeno doloroso constitui, assim, um desafio, 

constante para nós enfermeiros. 

O homem é um ser social que vive inserido em determinado contexto. Ele actua de 

acordo com o meio que o rodeia, é um ser que interage e se interrelaciona com a 

envolvente onde ocorre uma troca constante de informação, influencia e é influenciado 

pelo mesmo. Deste modo, ao analisar a natureza do fenómeno doloroso, não 

podemos fazê-lo de uma forma inócua, in vitro. Na realidade, a dor não sucede nunca 

isoladamente, mas antes enquadrada num determinado contexto.  

Roger Ulrich, citado por Sandrin (2001), efectuou um estudo num hospital com 

doentes submetidos ao mesmo tipo de intervenção cirúrgica, mas que ocupavam 

quartos com características diferentes. Um dos quartos tinha vista para um muro, 

enquanto outro tinha vista para umas árvores. Este investigador chegou à conclusão 

que os doentes que estavam internados no quarto virado para o muro tinham tomado 

maior quantidade de analgésicos do que os demais, levando-o a pensar que, 

efectivamente, o contexto influencia a percepção de dor. Parece-nos por isso, poder 

afirmar que as circunstâncias em que a dor aparece é um factor importante a 

considerar, se realmente queremos compreender a percepção de dor de determinada 

pessoa. 

Ao falar do meio que nos rodeia, teremos que abordar, necessariamente, as relações 

interpessoais, pois em sociedade o homem interage constantemente, não só com a 

natureza, mas também com outros seres humanos que, sem dúvida, são componentes 

desta esfera. Assim, o indivíduo enquanto ser sociável, logo comunicador, toda a sua 

conduta e comportamento bem como a sua própria maneira de ser depende, em 

grande parte, do outro e do tipo de relação que estabelece com ele. Em qualquer tipo 

de relação interpessoal o papel desempenhado por cada indivíduo na sociedade é um 

factor condicionante do tipo de relação desenvolvida. Por isso, o cargo 

desempenhado, o prestígio, a posição sócio-cultural, são determinantes que 

condicionam a relação entre as pessoas. Relativamente à experiência de dor este 
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facto está bem patente, por exemplo, no caso em que o doente manifesta a sua queixa 

álgica com maior facilidade a um familiar do que a um enfermeiro, tal como o faz mais 

desinibidamente a um enfermeiro do que a um médico. A este respeito, Le Breton 

(1999) refere que se um doente hospitalizado exprime livremente a sua dor ao 

enfermeiro ou familiar, ao contrário, perante os seus colegas ou de superiores 

hierárquicos, ele esconde-a reprimindo a queixa, mostrando assim a sua coragem e a 

sua bravura. De facto, o doente com dor vivencia uma mistura de sentimentos, por 

vezes antagónicos, se por um lado ele se sente fragilizado, por outro lado teme a 

perda da sua identidade e até a própria dignidade enquanto pessoa. A presença 

destes sentimentos contraditórios impelem-no, desta forma, a adoptar uma 

ambiguidade de comportamentos. E, enquanto na primeira situação está patente um 

pedido de auxílio e de compaixão, na segunda está expressa uma atitude de bravura 

digna de elogio. Isto denota, que o papel dos interlocutores é na realidade 

condicionador na experiência dolorosa. 

Quando a dor acomete a pessoa há um conjunto de alterações psicológicas que 

acompanham este fenómeno. A dor, para além de uma experiência sensorial, é 

também uma experiência emocional, para Achelis citado por Alonso-Fernandez (1989, 

p.174) “a dor é muito mais um fenómeno sentimental e subjectivo, do que sensorial e 

objectivo”. Este fenómeno é um dos sentimentos mais vivenciados pela humanidade, 

contudo, lidar com ele talvez seja uma das realidades mais complicadas que se coloca 

ao ser humano. A dor é um fenómeno que ultrapassa claramente os limites do físico, 

ela invade o domínio dos afectos e da mente. Quando a dor se instala, não raras 

vezes, se torna a protagonista da condição/existência humana, na medida em que 

ocupa todo o pensamento e condiciona as emoções, invadindo a pessoa na sua 

totalidade onde todo o resto passa para segundo plano. Fleming refere a este respeito 

que em contexto doloroso “Só a dor existe, o resto do corpo esvazia-se como se 

esvaziam as representações do Outro…a dor, sentida como uma figura exterior, é 

estranha, ameaça o sentimento de identidade, invade e altera não só a relação do 

homem, mas a totalidade da sua relação com o mundo” (2003, p. 22). Assim, a 

experiência dolorosa evoca e é evocada, influencia e é influenciada por determinados 

factores psico-afectivos, designadamente tristeza, ansiedade, tensão, medo 

depressão, solidão, etc. que a potenciam (Sandrin, 2001; Silva et al, 2001; Wall, 2002). 

Mas a dor é, também, influenciada por emoções positivas, nomeadamente a alegria 

que, ao contrário, tem um efeito atenuante (Alonso-Fernandez, 1989). As teorias 

actuais sobre a dor reconhecem, desta forma, a componente afectiva como sendo 

uma dimensão essencial deste fenómeno, pelo que a valorização dos aspectos psico-
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afectivos nos parece imprescindível para a compreensão profunda da vivência 

dolorosa.  

Apesar de ser difícil a explicação científica de relação causa-efeito, numerosos 

trabalhos nesta área demonstram forte correlação entre estados emocionais negativos 

e a intensidade dolorosa, dos quais se destacam a ansiedade e a depressão. Está 

demonstrado que indivíduos que apresentam níveis de ansiedade mais elevados estão 

mais susceptíveis à dor (Adams e Field, 2002; Sandrin, 2001; Wall, 2002). Estudos 

efectuados por Feinmann et al e Thomas et al, citados por Adams e Field (2002) 

atestam que níveis crescentes de ansiedade estão relacionados com o consumo de 

analgésicos durante o período operatório. Os factores que desencadeiam a ansiedade 

são, naturalmente, vários. O medo suscitado por uma dor diferente e inesperada, o 

medo pelo que a dor possa significar nomeadamente no que se refere à causa ou 

consequência, o medo do desconhecido, o medo de que as expectativas de 

tratamento não sejam concretizadas, são para Wall (2002) factores geradores de 

ansiedade. Estes medos são, evidentemente, condicionados pelo estado psíquico e 

experiências vividas anteriormente pela própria pessoa. Sandrin (2001) aponta, ainda, 

a insegurança e a incerteza, relacionadas com a impossibilidade de tratamento da dor, 

desencadeantes de estados de ansiedade. A relação entre a ansiedade e a dor 

consiste num mecanismo de feed-back onde “existe uma relação recíproca e 

bidireccional entre a dor e o stress emocional” (Silva et al, 2001, p.9). Wall (2002) 

relata um exemplo ilustrativo desta situação relacionado com o efeito relaxante 

produzido na dor pós-operatória por uma pequena conversa com o anestesista antes 

da cirurgia, cujo objectivo consistiu no esclarecimento do doente do que iria acontecer 

durante esse período. Esta explicação permitiu ao doente enfrentar progressivamente 

as diferentes etapas da sua recuperação com confiança e, consequentemente, com 

menos dor. À luz do que foi dito, podemos constatar mais uma vez que, efectivamente 

parece existir alguma correlação entre os estados ansiosos e a dor.  

A bibliografia consultada assinala, também, a depressão como um aspecto que 

influencia a experienciação dolorosa. Na verdade, doentes com estados depressivos 

apresentam níveis de dor mais elevados. Silva citando Banks et al (2001, p.8), referem 

que “os estados depressivos primários se acompanham de uma diminuição 

significativa do limiar de dor…” Se tomarmos isto como ponto de partida o que 

acontece, na realidade, é que a uma tensão psicológica permanente se associa tensão 

muscular equivalente que, por si só, pode ser a causa da queixa álgica (Silva, 2001). 

Concomitantemente, o indivíduo deprimido alheia-se do mundo, fecha-se sobre si 

mesmo e permanece numa “posição de escuta” da própria dor (Sandrin, 2001), desta 
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forma, a focalização da atenção sobre a dor conduzirá à amplificação da sua 

intensidade. 

Por outro lado, “se a dor persiste e o tratamento falha, não é de estranhar que a 

depressão se instale” (Wall, 2002, p.223) pelo que podemos constatar que estas 

realidades são mutuamente influenciáveis. Visto que estamos perante um ciclo vicioso, 

o tratamento da dor não poderá descorar qualquer um destes aspectos. Para concluir 

podemos, então, dizer que a dor influencia e é influenciada pela ansiedade e 

depressão.  

Outro factor que influencia a vivência do fenómeno doloroso é a personalidade, pois 

sabe-se que dependendo do tipo de personalidade há pessoas mais ou menos 

vulneráveis á dor. Segundo Eysenck (1976, p. 2) personalidade é “a organização mais 

ou menos estável e persistente do carácter, temperamento, intelecto e físico do 

indivíduo, que permite o seu ajustamento único ao meio”. Apesar da diversidade de 

conceitos a personalidade representa essencialmente a noção de unidade integrativa 

da pessoa, que engloba características tais como inteligência, carácter, 

temperamento, constituição, e modalidades únicas de comportamento. A 

personalidade dita o modo como o indivíduo apreende o mundo, como pensa, sente, 

actua e reage, bem como a maneira como expressa as suas emoções, prescrevendo o 

comportamento social, caracterizando, no fundo, um estilo próprio de vida. Neste 

sentido Schwob (1994), faz a relação entre as personalidades mais frequentes e a dor. 

Citando a personalidade histérica, que se caracteriza essencialmente pelo teatralismo, 

labilidade emocional e carência afectiva, a dor neste tipo de personalidade parece 

justificada pelos benefícios que o indivíduo obtém a partir da resposta daqueles que a 

rodeiam, nomeadamente dos profissionais de saúde, onde muitas vezes ela funciona 

como uma chamada de atenção. A personalidade obsessiva caracterizada pelo 

perfeccionismo, escrupulosidade, sentimento de dúvida, realização de verificação 

frequente, obstinação e preocupação com pormenores. Indivíduos com este tipo de 

personalidade são pouco influenciáveis face à dor. A personalidade ansiosa 

caracteriza-se por uma fraca auto-estima, um padrão de comportamento inibido e 

ansioso, com dificuldades sociais, apresenta instabilidade emocional, apreensivo e 

muito sensível a críticas e rejeições. Estes doentes apresentam um limiar de 

percepção dolorosa mais baixo do que a maioria das pessoas. A personalidade 

psicasténica, apresenta preocupação instintiva e irracional, indecisão, tendência para 

a dúvida, para as crises de consciência e os indivíduos sentem-se, geralmente, 

fatigados. A experiência de dor surge no âmbito da hipocondria, onde a pessoa está 

constante e excessivamente preocupada com a sua saúde. Assim, parece-nos claro 
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que a personalidade de cada pessoa influencia a percepção dolorosa e o modo como 

ela a exprime. Neste sentido, este é mais um aspecto que devemos ter em 

consideração sempre que cuidamos de alguém com dor. 

À luz do que foi dito, podemos constatar que são, de facto, inúmeros os factores que 

determinam o modo como cada um vivencia a sua dor. A cultura e a sociedade em 

que vivemos, a religião e a classe social a que pertencemos, o tipo de educação 

obtida e o meio ambiente em que estamos inseridos, são factores exógenos que 

moldam a forma como percepcionamos a dor. No entanto, a lista não termina aqui, 

assim, juntamos a este rol os factores internos tais como a personalidade, pois 

conforme constatámos, são, também, condicionadores do fenómeno doloroso. 
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A EXPERIÊNCIA DE DOR DO DOENTE EM CONTEXTO ORTOTRAU MATOLÓGICO 

Da abordagem que temos vindo a realizar do fenómeno doloroso, constatamos que a 

cultura e a sociedade são factores que o moldam. Todavia, apesar das orientações 

comuns que estes factores podem determinar na percepção nociceptiva, a dor é uma 

realidade subjectiva, por isso, transpondo as coordenadas sociais e culturais, cada 

doente apresenta um modo particular de a vivenciar, o que a torna uma experiência 

única. 

Neste sentido, é nossa pretensão fazer referência: ao modo como o significado 

atribuído à dor interfere na sua percepção, aos vários tipos de linguagem utilizada para 

manifestar a queixa álgica e, ainda, a relação existente entre dor e sofrimento. Desta 

feita, sabendo que a percepção dolorosa é repleta de significados e modos únicos de 

a vivenciar, estamos convictos que prestar cuidados de saúde ao doente com dor 

pressupõe o seu reconhecimento, mas, acima de tudo, reconhecer a sua 

singularidade. Assim, encerramos esta parte fazendo alusão à intervenção do 

enfermeiro no alívio da dor pós-operatória.  

Da literatura consultada não nos foi possível encontrar material exclusivamente 

relacionado com a dor do doente em contextos ortotraumatológicos. Assim, a seguir 

abordamos a dor genericamente o que, quanto a nós, nos parece totalmente 

enquadrado e adequado, pois a dor pós-operatória de um doente do foro 

ortotraumatológico, tal como qualquer outro tipo de dor, é igualmente, um fenómeno 

subjectivo e modelado quer pelos aspectos anteriormente mencionados, quer pelos 

que de seguida vamos abordar.  

 

1. O SIGNIFICADO DA DOR PARA O DOENTE  

Nenhuma outra experiência humana está tão impregnada de significado como a dor. 

Faz parte da existência do ser humano a atribuição de sentido a tudo que o rodeia e 

desde sempre que o homem tentou imputar um sentido à sua dor, ainda que a maioria 

das vezes de forma inconsciente. Fleming afirma mesmo que “a dor sem sentido é 

intolerável, arranca o ser à sua existência, retira o sentido à vida e é a própria vida que 

se torna intolerável” (2003, p.23). Quando a pessoa é acometida por uma experiência 

dolorosa de imediato o registo corporal se transfere para um registo mental onde cada 

um faz uma busca em todo o seu saber elaborando, no domínio do pensável, um 
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significado para aquilo que está a sentir. Desta forma, podemos dizer que para o 

doente submetido a artroplastia total do joelho a dor se reveste de significados que 

constrói ou aceita, significância esta que vai determinar a forma como ele vai 

experienciar o fenómeno doloroso.   

Um indivíduo que perde uma mão decorrente de uma amputação traumática num 

acidente de serviço sofre mais do que um militar mutilado em combate. Enquanto o 

primeiro fica desesperado com a sua nova condição de inválido e a impossibilidade de 

trabalhar para ganhar a vida, o militar fica contente por ter sobrevivido e por conseguir 

uma reforma. Naturalmente o militar assume a sua dor com serenidade, mas o 

indivíduo que amputa a mão vive-a com angústia e grande sofrimento (Le Breton, 

1999). Neste sentido, a significância atribuída pelo indivíduo que sofre à situação 

vivenciada repercute-se determinantemente na relação que este estabelece com a sua 

dor. 

Um indivíduo que apresente cefaleias tolera-as bem mantendo a sua rotina diária, não 

se preocupa com a situação pois pensa que esta resulta do stress do dia-a-dia. Já se 

a dor sentida for no tórax o indivíduo vai vivenciá-la de uma forma mais intensa e 

preocupante pois a dor no peito está muitas vezes associada a enfarte cardíaco. A dor 

menstrual apesar de muitas vezes ser de forte intensidade ela é vivida em silêncio pois 

é tida como uma dor normal. Outro caso, por exemplo, acontece com a dor do parto 

que por estar ligada a uma situação fisiológica normal e a um momento de felicidade, 

é considerada uma “dor boa” (Morris, 2000) o que leva muitas vezes a ser tolerada 

com um certo conformismo e pouco manifestada. O jogador de futebol que se lesiona 

em campo, apesar de apresentar queixas álgicas, continua a jogar pois esta dor tem 

um significado tácito, “vencer a dor é glorioso”. O que se pode constatar a partir destas 

situações é que, muitas vezes, o facto do indivíduo manifestar a sua dor tem a ver com 

aquilo que esta representa ou significa para si próprio, que frequentemente é aceite e 

partilhada pela sociedade. À luz do exposto parece-nos poder afirmar que o significado 

atribuído pelo doente à dor varia, então, com a cultura, a época e as definições 

culturais de imagem corporal, pois tal como refere Fleming (2003, p.21), “a dor está… 

intimamente ligada à cultura, à arte, à religião, e a todas as outras formas que a 

espécie humana criou para simbolizar, para transformar as vivências humanas 

geradoras de sofrimento, de forma a outorgar-lhes sentido, a torná-las mais 

suportáveis ou inteligíveis.” Zborowski, citado por Helman (2003), fez vários estudos 

nesta área, assinalando que há povos onde os seus guerreiros aceitam e suportam os 

seus ferimentos e a dor por pertencerem a uma cultura que valoriza as conquistas. No 
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entanto, em culturas mais pacifistas, os seus membros não aceitam nem suportam tão 

bem esses mesmos ferimentos expressando a dor de uma forma mais exuberante. 

Beecher, citado por Le Breton (1999), publicou um estudo em 1956 onde o 

investigador compara a atitude dos soldados com ferimentos de guerra a civis 

submetidos a cirurgia. Embora o tipo de lesão seja muito diferente os resultados a que 

chegou foram que, apesar da lesão nociva dos tecidos ser muito inferior nos civis, o 

pedido de medicação analgésica por este grupo era consideravelmente maior e as 

queixas desmedidas. A tolerância verificada não se deve ao tipo de traumatismo mas 

antes ao significado das dores que não era o mesmo em ambas as situações. 

Enquanto que para os soldados, o significado atribuído aos traumatismos foi de honra, 

sentido de dever cumprido e, acima de tudo, a felicidade de estar vivo, para os civis, 

longe de um palco de guerra, provavelmente pouco habituados a fatalidades, sofrer 

um ferimento em plena rotina do quotidiano, quando menos o esperavam, causou uma 

alteração súbita das suas vidas sem, para isso, estarem preparados. Assim, parece-

nos poder dizer que a tolerância à dor é influenciada pelo significado atribuído ao 

fenómeno doloroso que por sua vez é influenciado pelo contexto em que ocorre a 

lesão nociceptiva. 
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2. A LINGUAGEM DA DOR DO DOENTE DO FORO ORTROTRAUMA TOLÓGICO 

O homem, enquanto ser social, é-lhe inerente a necessidade de comunicar. Falar da 

linguagem da dor é falar dos processos comunicacionais utilizados pelas pessoas para 

transmitir a sua dor, isto é, falar das manifestações exteriores que denunciam a 

percepção dolorosa, cuja descrição pode ser feita no sentido literal, mas não raras 

vezes no sentido figurado. Assim, qualquer que seja a origem da dor do doente, este 

exprime-a, tal como outras emoções, através de comportamentos físicos e/ou verbais 

reconhecidos, também, por aqueles que o rodeiam, por exemplo, os familiares e os 

cuidadores. A expressão do fenómeno doloroso, ou comportamento de dor para 

alguns autores, pode ser efectuado de inúmeras formas, nomeadamente através da 

verbalização da dor, ou de uma forma não verbal através do choro, grito, mímica, 

gesticulações, tom de voz, modificação da conduta e alterações na expressão facial. 

Para Fleming “é o corpo que inventa a linguagem da dor: a crispação, o esgar, o 

gemido, o grito, as lágrimas… códigos socialmente aceites e reconhecíveis ao olhar do 

outro…” (2003, p.27). Não nos podemos esquecer, porém, que para muitos doentes a 

dor é indizível pelo que, por vezes, a remetem para o silêncio. Com efeito, em certas 

situações pode não existir nenhum sinal externo de que um indivíduo esteja com dor, 

mesmo que seja intensa, pois em determinadas circunstâncias “a dor é muda não 

acede à palavra, ela inibe ou deforma a expressão, paralisa o pensamento e o élan 

vital” (Fleming, 2003, p.27). Parece-nos, então, que para além de todos os tipos de 

linguagem utilizada pelo doente para exprimir a sua dor, o silêncio é um dos aspectos 

comportamentais dolorosos a que o enfermeiro deve estar atento, tentando 

descodificar o seu respectivo significado, pois só assim é possível cuidar com a 

qualidade, o doente com dor. 

É sabido que a dor só se sente, não emite nenhum sinal visível, pelo que só é possível 

conhecer a dor do outro quando este a expressa, por esta razão, Helman (2003) 

denominou-a dor privada. A este respeito o mesmo autor explica que sendo, então, a 

dor um sinal privado, quando o doente tem intenção de a manifestar, a dor privada 

transforma-se em dor pública. Em determinadas situações esta pode permanecer 

privada, não havendo nenhum sinal externo da sua existência, sendo este um 

comportamento característico de algumas sociedades que valorizam a força e o 

estoicismo, como já vimos anteriormente.  

Das leituras efectuadas pudemos constatar que existem factores que interferem na 

expressão dolorosa: factores externos, factores internos relacionados como a 
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personalidade e factores relacionados com experiências anteriores que constituem um 

conjunto significativo de aspectos a ter em conta no que se refere à descodificação do 

comportamento doloroso. Segundo Schwob (1994) a origem cultural e étnica à qual 

indivíduo pertence é um desses factores. De facto, a comunicação é específica em 

cada sociedade e em cada cultura, pelo que esta é diferente entre populações. Assim, 

também, o modo como o doente refere a queixa dolorosa tem raízes no passado e 

resulta de um processo de aprendizagem, se a cultura de um povo valoriza o 

estoicismo, o indivíduo que pertença a este grupo será mais comedido na forma como 

vai exprimir a sua dor. Ao contrário, se a sociedade onde vive valoriza a queixa, os 

seus membros exprimi-la-ão de uma forma mais aberta e exuberante. Le Breton 

(1999) refere que a experiência de dor é transmitida de indivíduo para indivíduo dentro 

de uma comunidade o que conduz a uma expectativa tipificada de sofrimento para 

determinadas situações como por exemplo a dor pós-operatória, a dor de dentes e a 

dor do parto. Por outro lado, os profissionais de saúde, muitas vezes, transmitem ao 

doente o tipo e intensidade de dor que vai sentir, simultaneamente, cada doença e 

cada lesão têm, também, associado um limite doloroso socialmente imposto. Então, 

parece que a sociedade impõe um limite simbólico à dor e, deste modo, ao fazê-lo 

recusa todos os possíveis excessos. Por exemplo, quando um doente manifesta a sua 

dor de uma forma que parece desajustada ao tipo de lesão ou de forma pouco 

convencional este é rotulado de imediato como lamechas ou queixinhas irritando 

aqueles que o rodeiam.  

A estes factores que influenciam a expressão dolorosa associam-se ainda factores de 

origem endógena, nomeadamente, o tipo de personalidade. De facto, durante o 

processo comunicacional, o ser humano revela-se mostrando aquilo que é, assim, se o 

indivíduo é introvertido, terá tendência para ocultar a sua dor, contrariamente, se é do 

tipo extrovertido será mais fácil para este manifestá-la.  

Segundo Fachada (1991, p.120) “todas as nossas comunicações traduzem de algum 

modo um passado de atitudes… e de diversas experiências que constituem a marca 

do nosso comportamento presente”, também na dor, vivências de dor passadas têm 

influência no modo como exprimimos a experiência dolorosa presente. No caso de um 

doente a quem as queixas lhe foram sempre valorizadas, então é natural que 

mantenha a mesma conduta, mas para aquele que no passado a manifestação da dor 

foi constantemente repreendida e desvalorizada, provavelmente a dor será relegada 

para o silêncio. 

A este leque de factores que influenciam a decisão de tornar pública uma dor privada, 

junta-se ainda o significado atribuído à dor, o contexto onde ocorre e o tipo de 
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disponibilidade dos interlocutores. Para Helman (2003) a decisão de comunicar a 

nossa dor e o modo como a expressamos depende em grande parte da reacção 

daqueles a quem nos dirigimos, bem como do local onde está a decorrer a situação. O 

modo como alguém expressa a sua dor vai depender da abertura do receptor ao outro 

e da forma como este capta e aceita a mensagem. Por exemplo um doente vai 

exprimir a sua queixa nociceptiva com maior facilidade àquele enfermeiro que 

demonstrar maior disponibilidade e mais amabilidade, do que a outro que se mostre 

distante. 

De um modo geral, temos tendência para assumir que a dor expressa traduz a dor 

sentida. No entanto, no seguimento do que temos vindo a explanar anteriormente, a 

reacção dolorosa à mesma lesão pode ser diferente de indivíduo para indivíduo. Com 

frequência podemos observar nas nossas instituições hospitalares que doentes 

submetidos a cirurgia do mesmo tipo, enquanto uns manifestam a sua dor pedindo 

ajuda ou chorando, outros permanecem em silêncio.  

A experiência de dor constitui-se, ela própria, uma linguagem cuja análise é 

indispensável para que qualquer profissional de saúde possa compreender melhor 

este fenómeno. Helman (2003) refere que diferentes modos de expressar a dor podem 

levar a consequências negativas no seu tratamento, se os profissionais de saúde 

tiverem padrões culturais distintos dos doentes. Na verdade, se os prestadores de 

cuidados não estiverem atentos para estas diferenças de linguagem utilizada para 

manifestar a queixa álgica, podem correr o risco de não valorizarem convenientemente 

a dor expressada e considerar o doente “hipocondríaco” ou “dramático” no caso de se 

exprimir de forma exacerbada, ou, pelo contrário, desvalorizá-la ou ignorá-la se o 

doente for comedido. Por isso cremos ser importante que o enfermeiro se liberte de 

ideias pré-concebidas e estereotipadas quando cuida do doente submetido a 

artroplastia total do joelho com queixas álgicas, pois tal como qualquer processo 

comunicacional, a linguagem da dor surge no indivíduo, sobretudo, como um apelo, “a 

dor procura o outro, procura escuta, contacto, palavras…” seja ele “… real ou 

imaginário, presente ou ausente, e que pode ir de uma figura não humana (Deus, 

Santos, místicos…) às figuras do médico, do cuidador, de um outro mais sábio e 

protector” (Fleming, 2003, p. 28).  

Permitindo-nos uma reflexão, podemos dizer que os factores focados influenciam a 

percepção, mas também a manifestação de dor, assim, considerando que todo o 

fenómeno doloroso é pessoal, por isso, subjectivo e sendo a dor uma linguagem, 

encaremos a sua exclusiva tradução a expressão dada pelo indivíduo. Por isso, o 
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enfermeiro deve prestar toda a atenção e considerá-la de forma minuciosa para que 

não haja deturpação da mensagem na hora de cuidar daquele que sofre. 
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3. DOR, UMA EXPERIÊNCIA SUBJECTIVA, UMA EXPERIÊNCIA  SOFRIDA 

Cientes da influência inegável dos vectores fisiológicos, psicológicos, sociais, culturais 

na experiência de dor, não podemos nunca olvidar que todo o ser humano é único tal 

como a sua dor. Fleming (2003, p. 22) refere “se por um lado a dor é uma experiência 

universal ela é, também, uma experiência absolutamente singular; a relação que o 

homem tem com as suas dores é única e íntima, na medida em que a reenvia para 

uma intensidade e uma significação que lhe são próprias.”  

Apesar de orientações comuns oriundas de uma mesma cultura ou classe social, é de 

esperar uma singularidade individual que emerge para além dos comportamentos que 

advém do grupo, que leva o indivíduo a reagir perante a dor de uma forma única. Le 

Breton (1999) citando autores como Marcel Proust e Georges Duhamel confirma a 

existência de uma desigualdade de queixas dolorosas entre indivíduos com a mesma 

condição social e cultural e tal como refere Gomes-Pedro “a expressão de dor é, 

porventura, o exemplo mais exuberante das diferenças individuais” (1995, p. 4). Existe, 

efectivamente, uma variabilidade individual na vivência do fenómeno doloroso, pois 

este suscita em cada pessoa representações e interpretações individuais. Por mais 

que o contexto ou a cultura influenciem a dor, esta tem uma história que revela a 

singularidade de cada um. 

O sofrimento, tal como a experiência de dor, é inerente à existência humana e não é 

possível falar desta sem falar de sofrimento. Embora sejam duas realidades distintas, 

pois pode existir sofrimento na ausência de dor, e dor na ausência de sofrimento, elas 

estão intimamente relacionadas, segundo Renaud (1995, p.22) “a dor física nunca é 

somente física, ela atinge o psíquico através do físico. Reciprocamente os sofrimentos 

psicológicos marcam-se no corpo, somatizam-se.” 

A dor tal como temos vindo a referir, não é apenas orgânica, ultrapassa a integridade 

corpórea, provocando desequilíbrios emocionais, chegando mesmo a invadir a psique. 

Para Fleming “a dor rompe a unidade, rompe o ritmo habitual da existência, produz a 

descontinuidade… arranca o homem a si mesmo. Obriga-o a confrontar-se com os 

seus limites, obriga-o à consciência da finitude, já que ela se constitui como resposta a 

uma fractura do organismo e portanto do psisquismo” (2003, p.21,22). Cassel citado 

por Araújo-Soares et al (2001) observou que o sofrimento surge sempre que a pessoa 

se apercebe de uma lesão ou provável destruição, percepção esta que pode subsistir 

até depois do desaparecimento da ameaça ou, até que a pessoa restabeleça a sua 

própria integridade.   
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Para Sandrin (2001) a doença é eternamente vivenciada pelo doente como uma 

experiência traumática que agride a sua integridade física e mental, comporta uma 

perda brusca de interesse, faz tomar consciência da sua fragilidade, determina uma 

imagem diferente de si mesmo e do mundo em seu redor, acarretando sentimentos de 

temor, dependência e desencorajamento. Parece-nos, então, que quando a dor invade 

o doente submetido a artroplastia total do joelho perturba a sua existência tranquila, 

quebra o carácter harmonioso do seu equilíbrio, provoca alteração da relação com o 

próprio corpo e com mundo, uma situação que modifica o papel familiar e profissional, 

originando mal-estar, isto é, originando sofrimento. Assim, o doente teme a não 

concretização dos seus projectos de vida, pois a doença, impregnada de dor e de 

sofrimento, condiciona a sua acção, limita a sua autonomia e a sua capacidade de 

agir, situação que é agravada pela hospitalização por perda de independência, 

separação abrupta da família, conduzindo inevitavelmente à perda das suas 

referências sociais e da sua própria identidade. Assim, perante o fenómeno doloroso, 

tal como refere Renaud “o ser humano sente-se diminuído, impotente face à dor, o 

corpo é um corpo de dor e, ao mesmo tempo, o homem sofre” (2004, p.11).  

Assim, considerando que a dor e a doença são geradores de sofrimento, senão formas 

do próprio sofrimento, defendemos que a pessoa com dor é uma pessoa doente logo 

em sofrimento. 

O sofrimento não é uma realidade observável, nem tangível, e por isso difícil de definir. 

Reportando-nos brevemente à sua origem etimológica, sofrimento deriva do latim 

sufferentia que significa tolerância. De acordo com a sua etimologia sofrer, do latim 

sufferere, remete então para a capacidade de tolerar, suportar e aceitar, logo, “ser 

capaz de conter dentro do espaço psíquico da experiência “eu sofro” (Fleming, 2003, 

p.37). 

Sofrimento é então “… um estado de desconforto que envolve uma perda ou ameaça 

de perda do nível de identidade e integridade do indivíduo e uma alteração da sua 

percepção perante o futuro” (McIntyre, 1995). Em análise podemos dizer que o 

sofrimento gera um desconforto profundo na pessoa vivido numa atitude de tolerância 

e resignação, pois tal como refere Renaud (2004, p.11) “o sofrimento é acolhido como 

que, passivamente, faz parte do “inevitável” da acção que congrega e exige todas as 

nossas forças”. 

A compreensão do significado deste conceito bem como ele se processa, fez-nos 

perceber que um doente com dor pós-operatória é um doente em sofrimento, realidade 

que os enfermeiros devem considerar no exercício da sua actividade. 
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4. A INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO NO ALÍVIO DA DOR PÓS -OPERATÓRIA 

Lidar com as vivências de dor de um doente é uma das peculiaridades do trabalho 

diário dos enfermeiros. Esforços governamentais e de alguns profissionais de saúde 

no sentido de combater este problema tem-se verificado, como é exemplo do Plano 

Nacional da Luta Contra a Dor emanado pela DGS que aponta como vantagens, do 

controlo da dor no período peri-operatório: “Proporciona maior conforto ao doente, 

ajuda a prevenir potenciais complicações, favorece a precocidade da alta, contribui 

para a humanização dos cuidados” (Portugal, 2001a, p.27) e a implementação de 

unidades de dor que se revela um indicador significativo desses esforços. No entanto, 

a alta prevalência de dor pós-operatória é, actualmente, uma realidade reconhecida 

pelo que o seu alívio deve adquirir um estatuto de destaque nas preocupações 

primordiais dos enfermeiros. Assim, a intervenção no controlo da dor pós-operatória 

assume contornos específicos pelo facto de ser responsável pelo aparecimento de 

variadíssimas complicações que provocam grande sofrimento, principalmente, aos 

doentes submetidos a grandes cirurgias designadamente a artroplastia total do joelho. 

As complicações referenciadas na literatura são de vária ordem, de onde se destacam: 

as complicações respiratórias tais como pneumonia de estase; as complicações 

cardiovasculares tais como, enfartes do miocárdio, tromboses venosas e 

tromboembolismo pulmonar; complicações metabólicas ou endócrinas como, por 

exemplo, a hiperglicemia; complicações gastrointestinais tais como a obstipação; 

complicações musculoesqueléticas resultantes de espasmos musculares; (Gomar et 

al, 2000; Font e Rillo, 2000; Guinot, 2004) e, por último, mas não menos importantes 

as complicações psicológicas que incluem ansiedade, angústia, medo, desorientação 

psicomotora. Estas, para além do mal-estar que geram ao doente, podem, ainda, 

constituir um factor potenciador da percepção dolorosa (Font e Rillo 2000). Segundo 

os mesmos autores é de realçar que estas complicações contribuem para o 

incremento da morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica, provocando um atraso na 

recuperação do doente e consequente adiamento da alta clínica, provocando, em 

nosso entender, um sofrimento desnecessário. 

Perante os motivos apontados, parece-nos sobejamente evidente a necessidade dum 

tratamento efectivo da dor pós-operatória, com o intuito único de minorar o sofrimento 

destes doentes preservando-lhes a qualidade de vida. 

Nesta perspectiva, parece-nos que a valorização da dor pós-operatória vivenciada 

pelo doente submetido a artroplastia total do joelho deve fazer parte do plano de acção 

de qualquer enfermeiro, que exerça funções numa unidade hospitalar. Efectivamente, 

devido à relação de proximidade com os doentes internados, o enfermeiro deve estar 
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ciente de que ocupa um lugar de destaque no cuidado à pessoa com dor. A este 

respeito, Caseiro (2004), destaca o papel fundamental do enfermeiro no cuidar do 

doente operado, referindo o que se espera de um enfermeiro enquanto membro de 

referência nas unidades de dor aguda e que, em nosso entender, na falta destas 

unidades deve ser expandido a todos os tipos de unidades hospitalares, onde se 

incluem os serviços de cirurgia ortopédica. Assim, autor acima citado preconiza que o 

enfermeiro deve: 

• Interpretar os sinais e sintomas do efeito dos analgésicos – nomeadamente de 

efeitos secundários. 

• Actuar em conformidade com protocolos – através dos quais pode actuar por 

exemplo no sentido de atenuar efeitos indesejáveis decorrentes da analgesia. 

• Garantir a continuidade das terapêuticas – isto é, intervir no sentido de manter, 

substituir ou suspender medicação. 

• Fazer o registo de vigilância e de todas as ocorrências – por exemplo, registo 

da intensidade da dor, de efeitos secundários. 

• Informar e solicitar a comparência do médico – sempre que a situação o exija. 

• Tornar a dor visível – é fundamental que a dor seja perceptível ao enfermeiro. 

Para isso é necessário que o enfermeiro mantenha o diálogo com o doente no 

sentido de avaliar e comparar os diferentes relatos, conhecer o tipo de 

personalidade e efectuar o registo da avaliação da intensidade dolorosa 

utilizando as várias escalas da dor.  

Assim, podemos concluir que o desempenho do enfermeiro no alívio da dor é 

indispensável, a quem cabe uma observação contínua dos doentes, vigilância de todo 

o equipamento envolvido no tipo de analgesia, cumprimento escrupuloso das 

prescrições terapêuticas, detecção e despiste de efeitos secundários e respectivo 

registo, avaliação contínua da dor e eficácia da analgesia. 

No entanto apesar de ser indiscutível a componente fisiológica no tratamento da dor 

aguda pós-operatória, passível de controlar à mercê do grande avanço científico, 

parece-nos que estas são atitudes muito centradas no curar com execução de 

medidas essencialmente técnicas. Não podemos, contudo, descorar as demais 

dimensões nela presente. De facto a dor é um fenómeno multidimensional, como já 

tantas vezes o referimos, da qual fazem parte as dimensões, psicológica, emocional, 

cultural, social, pelo que achamos redutor restringir as acções de enfermagem no 

tratamento de doente com dor a intervenções de cariz puramente curativo. O 

fenómeno doloroso enquanto experiência humana é vivido por cada pessoa de forma 
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singular revelando todo um passado sociocultural. Madeleine Leninger11 refere que o 

homem é um ser que não pode ser separado das suas crenças, das suas práticas e 

dos seus valores culturais, assim defende que o cuidar de uma pessoa visa uma 

transculturalidade. 

Jean Watson12, refere ainda que cuidar da pessoa pressupõe o reconhecimento do ser 

humano de uma forma holística e que os cuidados de enfermagem se desenvolvem 

através de interacções doente/enfermeiro. Com base nesta premissa, também o 

doente do foro ortopédico que experiência dor pós-operatória exige este cuidar 

baseado num processo de parceria que se caracteriza pelo diálogo significativo entre 

as partes, no qual cada uma sente a disponibilidade, a proximidade e a compreensão 

da outra. Compartilhando as concepções de Jean Watson, entendemos esta parceria 

de cuidado como um processo interpessoal, na qual uma pessoa necessita de ajuda e 

outra fornece. No caso do doente submetido a artroplastia total do joelho a finalidade 

desta ajuda consiste em fornecer meios para que o doente enfrente a situação de dor 

pós-operatória, que aprenda com a experiência e que encontre o seu significado. 

Assim, parece-nos que a abordagem do doente submetido a artroplastia total do joelho 

com dor pós-operatória deve preconizar cuidados baseados no paradigma da 

transformação13, defendido por estas teóricas, visto ser aquele que melhor se ajusta a 

um cuidar compreensivo, modelo dinâmico onde o cuidar de uma pessoa assenta no 

respeito pelos seus valores culturais, crenças e convicções (Kérouac et al citando 

Leininger, 1996).  

Na mesma linha de pensamento, a IASP, citada por Castro Lopes (2003) publicou um 

currículo específico, para o tratamento da dor, destinado aos enfermeiros, que se 

baseia nos seguintes princípios: 
                                                 
11 Madeleine Leininger – teórica de enfermagem que apresenta um modelo de cuidar denominado Teoria 
do Cuidado Transcultural. Leininger enfatiza na sua teoria que o comportamento das pessoas e a forma 
como se exprimem está directamente relacionado com o seu meio cultural. Assim preconiza a prestação 
de cuidados transculturais, centrados no cuidado humano respeitando os valores culturais e estilo de vida 
das pessoas (Kérouac et al, 1996). 
 
12 Jean Watson – teórica de enfermagem que apresenta um modelo do cuidar que se denomina Teoria do 
Cuidado Humano assente numa orientação existencial, fenomenológico e espiritual; para esta autora os 
cuidados de enfermagem consistem num processo intersubjectivo de pessoa para pessoa desenvolvido 
numa relação transpessoal, e cujo objectivo é ajudar a pessoa a conseguir o mais alto nível de harmonia 
entre a sua alma, seu corpo e seu espírito (Kérouac et al, 1996). 
 
13 Paradigma da transformação – apresenta como premissa a abertura das ciências de enfermagem ao 
mundo. O cuidado é dirigido ao bem-estar, tal como a pessoa o define; intervir significa “estar com” a 
pessoa; vive-se um a atmosfera de mútuo respeito; o enfermeiro tenta desenvolver as capacidades da 
pessoa. Neste paradigma conceptualiza-se a pessoa como um todo indissociável, que apresenta maneiras 
de ser únicas consigo mesma e com o mundo, num modelo dinâmico de relação mútua e simultânea com 
a envolvente (Kérouac et al, 1996). 
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• A dor deve ser encarada como uma experiência multidimensional, composta 

por várias componentes além da nocicepção, nomeadamente, sensoriais, 

emocionais, cognitivas, de desenvolvimento, comportamentais e culturais, 

sendo cada uma susceptível de influenciar a percepção e manifestação da dor. 

• A dor deve ser avaliada regularmente e de uma forma sistemática, constituindo 

esta avaliação uma parte complementar do tratamento.  

• A avaliação e tratamento da dor, parte integrante dos cuidados de 

enfermagem, tem que ser contínua e envolver o paciente. 

• A avaliação e tratamento da dor deve ser registada e estar acessível a toda a 

equipe; esta avaliação deve servir para orientação terapêutica e não ser 

considerada uma finalidade por si só.  

Outro aspecto importante a atender no alívio da dor é, sem dúvida, a sua adequada 

avaliação que é facto consensual na equipe de saúde. A Direcção Geral de Saúde, à 

semelhança do que já foi feito noutros países, considerou a dor um sinal tão 

importante como a tensão arterial, o pulso, a frequência respiratória, ou a temperatura, 

instituindo-a como o 5º sinal vital, considerando norma de boa prática a avaliação e 

registo sistemático da intensidade da dor, a utilização de escalas para a sua 

mensuração e a respectiva inclusão na folha de registos dos restantes sinais vitais 

(Portugal, 2003).  

Os objectivos da avaliação da dor pós-operatória são essencialmente avaliar a 

respectiva intensidade e avaliar a eficácia da analgesia administrada. Neste contexto, 

Silva (2004, p.51) refere que “a medida de dor é extremamente importante no 

ambiente clínico, pois torna-se impossível manipular um problema desta natureza sem 

ter uma medida sobre a qual basear o tratamento ou a conduta terapêutica”, pois sem 

a quantificação da dor é difícil saber se a terapêutica implementada é adequada ou 

não, se pode ser suspendida ou, ainda, se tem de ser substituída.  

Enquanto experiência subjectiva, a dor não pode ser quantificada objectivamente, por 

isso a avaliação da dor de um doente não é tarefa fácil. Para facilitar a comunicação 

entre os profissionais e os doentes e possibilitar uma monitorização sistemática dos 

vários aspectos da manifestação dolorosa muitos instrumentos foram concebidos. A 

escolha destes instrumentos deve ser cuidadosa, ter em conta a facilidade de 

manuseio e especialmente ser adequado ao nível de compreensão do doente. Deste 

modo, os instrumentos de avaliação devem ser adequados ao grupo etário, à 

capacidade cognitiva e aos aspectos culturais, dos doentes que apresentam dor. Silva 

(2004, p.53) acrescenta ainda que, “um instrumento de medida da dor deve ser 
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prático, confiável, sensível e válido. E deve, ao mesmo tempo, possuir propriedades 

de uma escala de razão”.  

Os instrumentos de monitorização da dor agrupam-se em três tipos: auto-relato, 

medidas de respostas biológicas e observação do comportamento (Pereira, Sousa e 

A. E. F., 2000). Os instrumentos para medir as respostas biológicas associados à dor 

compreendem medidas objectivas de mensuração nomeadamente do pulso, da tensão 

arterial, da frequência respiratória. No entanto é pouco utilizada dado que a alteração 

destes parâmetros pode ter como causa outro problema sem ser a dor (Idem). 

A observação do comportamento tem vindo a ganhar o seu espaço na avaliação da 

dor, principalmente, como alternativa para os doentes que não se expressam 

verbalmente, por exemplo bebés e pessoas inconscientes ou desorientadas. A 

expressão facial, movimentos corporais, gemidos, choro, sono, entre outros, são 

inerentes ao fenómeno doloroso, quando correctamente analisados, permitem avaliar 

a dor. Contudo, também estes instrumentos têm sido pouco utilizados, pelo facto 

destes comportamentos por vezes estarem associados a factores externos e não 

concretamente à dor (Idem).  

Os instrumentos de avaliação mais utilizados são, inquestionavelmente, os de auto-

relato. A pessoa que vivencia um estado doloroso, é sem dúvida, a perita na sua dor, 

no que se refere à localização, intensidade, grau de alívio obtido pelo tratamento, etc. 

Neste sentido, devido ao carácter subjectivo do fenómeno doloroso, o auto-relato é 

fundamental no processo de avaliação, sendo que nos parece elementar acreditar na 

queixa verbal do doente. 

Dos inúmeros instrumentos ao dispor dos profissionais de saúde, a maioria são de 

mensuração ordinal. Quando permitem a monitorização de apenas uma das 

dimensões da experiência de dor, são denominadas unidimensionais, quando 

permitem quantificar várias dimensões denominam-se multidimensionais (Pereira, 

Sousa e A. E. F., 2000). Por serem simples e económicas as mais utilizadas são as 

escalas unidimensionais, nomeadamente a DGS considera norma de boa prática a 

utilização para mensuração da intensidade da dor, uma das seguintes escalas 

unidimensionais, validadas internacionalmente: 

• Escala Visual Analógica (convertida em escala numérica para efeitos de 

registo) que “consiste numa linha horizontal ou vertical (…) que tem assinalado 

numa extremidade a classificação “Sem Dor” e noutra, a classificação “Dor 

Máxima”. O doente terá que fazer uma cruz (…) sobre essa linha no ponto em 

que representa a intensidade da sua Dor” (Portugal, 2003). 
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• Escala Numérica que “ consiste numa régua dividida em 11 partes iguais 

numeradas entre 0 e 10, em que 0 corresponde a classificação “Sem Dor” e o 

10 a classificação “Dor Máxima” (Dor de intensidade máxima imaginável). A 

classificação numérica indicada pelo doente será assinalada na folha de 

registo” (Idem). 

• Escala Qualitativa a qual “ solicita ao doente que classifique a intensidade da 

sua Dor de acordo com os seguintes adjectivos: “Sem Dor”, “Dor Ligeira”, “Dor 

Moderada”, “Dor Intensa”, ou “Dor Máxima”. Estes adjectivos devem ser 

registados na folha de registo” (Idem). 

• Escala de Faces, nesta escala “ é solicitado ao doente que classifique a 

intensidade da sua Dor de acordo com a mímica representada em cada face 

desenhada, sendo que à expressão de felicidade corresponde a classificação 

“Sem Dor” e a expressão de máxima tristeza corresponde a classificação “Dor 

Máxima”. Regista-se o número equivalente à face seleccionada pelo doente” 

(Idem). 

Dos instrumentos multidimensionais destacamos o Questionário de McGill (MPQ) 

desenvolvida por Melzack e Torgerson. Contem 78 descritores de dor, isto é, 78 

adjectivos que classificam a experiência dolorosa, distribuídos em quatro grandes 

grupos: sensorial (descrição da dor em termos espaço-temporais), afectivo (descrição 

da dor em termos de tensão, medo e aspectos neurovegetativos), avaliativo (dor 

descrito em termos de avaliação de intensidade) e misto (Serrano-Atero et al, 2002b). 

A validade, fidelidade e aplicabilidade tem-se verificado, após vários estudos a este 

instrumento, sendo considerado por isso, o melhor para avaliação multidimensional. 

Porém, a sua aplicação em diferentes grupos culturais pode provocar enviesamentos 

na quantificação da dor pelas possíveis diferenças da sua manifestação e, ainda, o 

dispêndio de muito tempo para a sua aplicação, dada a sua extensão, cria bastantes 

entraves à sua utilização (Pereira e Sousa, 2000; Serrano-Atero et al, 2002b). 

Deste modo, acreditamos ser premente que os enfermeiros valorizem 

sistematicamente a dor vivenciada pelos doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho avaliando e registando a sua intensidade bem como os efeitos do tratamento 

instaurado, numa postura cuidativa e humanizante elevando a dor à categoria de 5º 

sinal vital, indo de encontro às normas de boas práticas emanadas pela DGS. 

Os enfermeiros na sua condição de ser humano estão, eles próprios, condicionados 

pelos seus valores, experiências de vida, cultura, etc. Portanto, é preciso pensar que 

na relação enfermeiro/doente estão presentes duas pessoas, com o seu percurso de 
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vida, com os seus discursos, os seus modos de pensar, as suas angústias, aspectos 

que não podem ser ignorados quando se fala no cuidar, nomeadamente no cuidar do 

doente com dor pós-operatória. Nesta matéria, Le Breton (1999) chama atenção para 

alguns aspectos, aos quais os enfermeiros devem estar atentos, na abordagem do 

doente com dor: 

• Existência de diferentes culturas e microculturas havendo necessidade de 

avaliar as queixas dos doentes tendo em conta a sua proveniência 

sociocultural, idade, sexo, etc. 

• Não é necessário conhecer toda a variedade de culturas existentes, apenas 

estar ao corrente que elas existem e de que forma podem influenciar a 

percepção e comportamento doloroso.  

• Não correr o risco de estereotipar os doentes em status social, nível de 

conhecimentos, ou padronizá-los segundo as suas culturas, mas saber que se 

está perante um indivíduo único, com saberes e expectativas relativamente ao 

tratamento e ao próprio profissional. 

• Ter consciência de que frente e frente estão duas pessoas com concepções do 

mundo muito próprias que se tentam decifrar mutuamente. 

• Prestador de cuidados e doente são dois indivíduos que possuem uma imagem 

do outro moldando os seus respectivos comportamentos em função daquilo 

que querem preservar de si próprios. 

Em pleno século XXI é inconcebível que se dêem passos hesitantes na abordagem do 

tratamento da dor pós-operatória (Caseiro, 2003), pois é inquestionável o bem-estar 

físico e emocional proporcionado pelo seu alívio. Assim, exige-se dos enfermeiros 

mais competência técnica, científica e humana nesta área de cuidados acreditando 

que o controlo da dor é um direito do doente e um dever do enfermeiro. 
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1. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

A definição do plano metodológico é uma das etapas fundamentais no desenho de 

investigação, pois ele deve ser capaz de dar resposta às questões formuladas e 

apropriado à natureza e contornos da problemática em estudo. O foco de atenção 

desta investigação é a pessoa, concretamente o doente submetido a artroplastia total 

do joelho experienciando dor pós-operatória, que é uma pessoa doente em situação 

de fragilidade, integrado num contexto de possibilidades traumatizantes, apresentando 

comportamentos, atitudes, necessidades, vivências e sentimentos específicos 

tornando, assim, complexo o campo investigativo.  

A essência da disciplina de enfermagem de hoje, apesar da tendência actual das 

ciências em geral ser dominada pela tecnicidade e especificidade, assenta numa 

lógica profundamente holística, logo humanista, de cuidados, entendendo o ser 

humano como um ser que não se encerra nos limites do corpo enquanto estrutura 

orgânica, mas que o apreende como um ser social, um ser situado e, acima de tudo, 

um ser único, a que Hesbeen (2000) denominou corpo-sujeito. Segundo o autor, 

corpo-sujeito ou o corpo que se é, é aquele que não é apenas físico. “…é aquele que a 

abordagem sistemática não pode dominar porque é animado de uma vida particular 

feito de projectos, de desejos, de prazeres, de riscos, de alegrias e dores, de fontes de 

motivação, de decepção mas também de esperança, etc., é aquele que não pode 

submeter-se inteiramente à racionalidade do outro nem corresponder perfeitamente às 

teorias e instrumentos utilizadas pelos profissionais” (Hesbeen, 2000, p.12). 

Prestar cuidados ao homem enquanto corpo-sujeito implica tomar a pessoa como 

referência ontológica fundamental da enfermagem, em que as vertentes psicológica e 

social adoptam suma importância (Gameiro, 2003). Neste contexto, parece-nos poder 

dizer que para além das ciências naturais, muitos dos fenómenos de enfermagem se 

inserem no quadro de referência das ciências humanas e sociais.  

Nesta perspectiva, ao entender o cuidar do doente com dor pós-operatória baseados 

no pressuposto de que “…o outro tem necessidade de uma atenção que lhe seja 

particular e não de actos ou palavras ou até de acções respeitantes aos indivíduos em 

geral” (Hesbeen, 2000, p.12), a escolha metodológica centrou-se essencialmente no 

paradigma qualitativo. Este emerge duma filosofia naturalista proveniente duma 

tradição que admite que os factos dependem dos contextos históricos e culturais onde 

ocorrem. Neste paradigma o investigador preocupa-se com o comportamento humano 
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tal como ele é, ele observa, descreve, interpreta e aprecia o problema e o contexto tal 

como se apresentam.  

Segundo De la Cuesta (1998, p.168) “a investigação qualitativa proporciona 

conhecimento sobre as perspectivas e condutas das pessoas permitindo uma maior 

compreensão sobre elas.” Isto vai permitir maior equilíbrio na relação 

enfermeiro/doente, entendendo a pessoa não como um mero objecto mas portador de 

saberes e capacidades que devem ser utilizados no seu processo de recuperação. 

Para além disso, a descrição das vivências dos doentes permite que os cuidados de 

enfermagem sejam realmente individualizados. 

Relativamente ao fenómeno doloroso, Schwob (1994, p. 7) refere que “compreender a 

dor, para a vencer ou diminuir, é compreender o homem na sua dor, que a sofre de 

forma diferente consoante a sua origem, raça, cultura e personalidade.” Assim, é 

fundamental para enfermeiro não só conhecer os aspectos fisiopatológicos da dor e 

seu tratamento, mas, também, conhecer a dor enquanto experiência vivida, 

compreender o doente em si, os seus comportamentos, as suas atitudes, o significado 

que este lhe atribui, enfim, conhecer a percepção que tem deste fenómeno. Tal como 

refere Silva (2004, p.52) citando Melzack e Casey “considerar apenas as 

características sensoriais da dor, e ignorar as suas propriedades afectivas e 

motivacionais, é olhar apenas para parte do problema, e, talvez, nem mesmo o mais 

importante.” 

Partindo do pressuposto que as pessoas interagem e vivem em sociedade, os 

enfermeiros devem facultar informação sobre elas, tendo em conta as duas partes da 

realidade, a objectividade e a subjectividade. Sendo consensual que a dor é um 

fenómeno subjectivo “os investigadores devem reconhecer e valorizar o conhecimento 

subjectivo de forma que o conhecimento científico represente a visão das pessoas que 

experimentam a vida.” Streubert e Carpenter, (2002, p.4) 

Assim, dada a natureza e os contornos da problemática em estudo, optámos por uma 

metodologia qualitativa com uma perspectiva fenomenológica, não se tratando 

contudo, de um estudo fenomenológico puro, uma vez que, não atribuímos um realce 

aos aspectos subjectivos dos comportamentos nem explorámos o significado das 

vivências: pelo facto de não termos analisado o fenómeno em estudo, exclusivamente, 

a partir das descrições livres dos intervenientes, uma vez que direccionámos algumas 

questões da entrevista para aspectos que considerámos de interesse, pelo facto de 

termos recorrido à colheita de dados do processo clínico de cada um e, pelo facto de 

termos construído um quadro teórico de referência, a partir do qual definimos alguns 



 83 

pressupostos para a nossa investigação. Neste sentido, dado que cada ser humano 

percepciona e manifesta a sua dor, nomeadamente a dor pós-operatória, de forma 

única e pessoal, pensámos que este método investigativo seria aquele que mais se 

adequaria a este estudo. 

Para Streubert e Carpenter (2002) a fenomenologia é “uma ciência cujo propósito é 

descrever um determinado fenómeno ou aparência das coisas enquanto experiências 

vividas”. Fortin acrescenta que, esta “visa descobrir como o mundo é constituído e 

como o ser humano o experiencia através de actos conscientes” (2000, p.49). Van 

Maanem citado por Fortin (2000) caracteriza este método como aquele que permite 

desvendar a essência dos fenómenos, a sua natureza intrínseca e os significados que 

o ser humano lhes confere, o que implica uma descrição apurada, minuciosa, 

exaustiva e fidedigna das vivências relatadas. O objectivo deste tipo de estudos é, 

então, conhecer a realidade na perspectiva de quem a vivência.  

Com o intuito de manter uma linha orientadora, bem como os princípios norteadores 

do método preconizado, salientamos, também, que foram tidas em conta as três 

etapas básicas do método fenomenológico enunciadas por Spiegelberg mencionadas 

por Fortin (2000) e Loureiro (2002) que são as seguintes: 

1ª Etapa: intuição - é a fase direccionada para escuta dos relatos dos participantes 

numa postura de grande concentração e aberta a todos os significados conferidos 

pelos que a experienciam. Para tal, é necessário que, em primeiro lugar, o 

investigador se coloque numa atitude de suspensão de saberes, que se caracteriza na 

ocultação de conhecimento, experiências, crenças e opiniões sobre as suas vivências 

relativas ao fenómeno em estudo, com o intuito de não influenciar a percepção do 

fenómeno permitindo olhar para este na sua essência tal como é vivido (Loureiro, 

2002). Spiegelberg citado por Loureiro (2002) é da opinião que esta é a fase mais 

complexa, por não obedecer a nenhuma regra específica, aconselhando que o 

investigador se deve manter curioso e atento a todos os possíveis significados que 

emergem dos dados colhidos; 

2ª Etapa: análise -  refere-se à identificação da essência do fenómeno investigado 

estabelecida a partir dos  dados obtidos tal como se apresentam (Fortin citando 

Spiegelberg, 2000).  

3ª Etapa: descrição -  a etapa descritiva pressupõe uma classificação do fenómeno, 

baseado numa estrutura de nomes e classes, cujo objectivo é descrever e comunicar, 

de forma escrita e verbal a definição do fenómeno a que se chegou. 
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Todo este caminho metodológico foi percorrido sem nunca perder de vista os 

objectivos do estudo (compreender as vivências de dor pós-operatória a partir dos 

discursos dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho) nem os pressupostos 

determinados pela metodologia seleccionada. Neste sentido, procurámos estar atentos 

ao surgimento de todos os dados possíveis salvaguardando que a nossa experiência 

pessoal na área da dor não influenciasse a análise efectuada, com o intuito de dar a 

conhecer os significados e explicações pessoais de dor pós-operatória, 

exclusivamente, a partir da análise dos relatos dos participantes neste estudo. 

No sentido de complementar os dados obtidos recorremos a análise quantitativa de 

alguns registos referentes à intensidade de dor pós-operatória como complemento e 

enriquecimento da investigação em curso.  
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2. TERRENO DE PESQUISA E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃ O EM ESTUDO 

A compreensão do fenómeno doloroso implica, necessariamente, o conhecimento 

quer da população que o experiencia quer do contexto onde ocorre. Neste sentido, 

procedemos à caracterização do terreno de pesquisa onde se efectuou o estudo, bem 

como à caracterização da população a que pertence o grupo de participantes 

seleccionado. 

 

2.1.Terreno de pesquisa 

Dada a natureza do problema de investigação, considerámos que seria oportuno 

realizá-lo numa unidade hospitalar. Das valências que uma unidade deste tipo possui 

escolhemos, como cenário do nosso estudo, um serviço cirúrgico do foro 

ortotraumatológico inserido numa instituição de saúde do Minho. A escolha do local se 

relacionou com o facto de ser o serviço onde estão internados os doentes submetidos 

a artroplastia total do joelho, que são aqueles que se enquadram nos objectivos do 

nosso trabalho. 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (1992) o campo de análise deve ser 

extremamente bem definido. Neste sentido, por restrições de tempo e financeiras a 

que nós, investigadores, estávamos sujeitos, o campo de pesquisa restringiu-se 

apenas a uma unidade hospitalar. 

O terreno de pesquisa refere-se a uma unidade hospitalar do tipo EPE, cuja área de 

influência é um distrito do Minho e uma pequena franja limítrofe dos concelhos 

vizinhos, onde os utentes, por uma questão de tradição e proximidade optam por esta 

unidade hospitalar. Estes, por serem em número reduzido, não serão considerados 

aquando da caracterização sócio-demográfica da população que faremos mais à 

frente (Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão da referida instituição, 2007). 

Esta instituição de saúde dispõe de todas as valências básicas14 e intermédias15, não 

dispondo ao nível das diferenciadas16 apenas de infecciologia. Ao nível das altamente 

                                                 
14 Valências básicas incluem as especialidades de medicina, cirurgia, obstetrícia/ginecologia, pediatria 
podendo incluir ortopedia. 
15 Valências intermédias incluem as especialidades de otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia, 
gastrenterologia e psiquiatria de agudos. (Despacho 32/86 do Secretário de Estado do Ministro da Saúde, 
publicado na II Série do Diário da República n.º204 em 05-09-1986) 
16 Valências diferenciadas incluem as especialidades dermatologia, cardiologia, neurologia infecciologia 
e fisiatria (Despacho 32/86 do Secretário de Estado do Ministro da Saúde, publicado na II Série do Diário 
da República n.º204 em 05-09-1986) 
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diferenciadas17 possuem endocrinologia, reumatologia e a cirurgia plástica e 

reconstrutiva, configurando-lhe assim um alto nível de diferenciação (Idem).  

Quanto à capacidade de oferta, este hospital dispõe de 26 especialidades sendo a 

actual lotação praticada de 499 camas, destas 54 são destinadas ao internamento de 

doentes do foro ortotraumatológico (Idem). 

Relativamente ao departamento de ortopedia onde se realizou o estudo, este possui a 

lotação 54 camas distribuídas por dois serviços. Um deles destinado a mulheres e 

crianças até aos doze anos e outro misto a partir dos treze anos. 

Este departamento realiza uma grande diversidade de cirurgias, agrupadas em dois 

grandes blocos, a cirurgia de urgência normalmente proveniente do foro 

traumatológico, e a cirurgia programada, maioritariamente, proveniente do foro 

ortopédico.  

No sentido de conhecer, em linhas gerais, a realidade cirúrgica deste serviço 

apresentámos o quadro n.º1 que retrata o movimento operatório da cirurgia 

programada, entre o ano de 2001 e 2005, onde se insere, também, a artroplastia total 

do joelho. 

Analisando os números apresentados, verificamos que o número de mulheres 

submetidas a cirurgia programada foi sempre claramente superior ao número de 

homens, o que de certa forma poderá ser explicado pelo facto da população do distrito 

desta faixa etária ser maioritariamente feminina, como veremos mais à frente na 

caracterização demográfica do distrito (Quadro n.º4). 

A acompanhar a tendência verificada na cirurgia programada, a artroplastia total do 

joelho apresenta maior incidência na população feminina, tal como mostra o quadro 

n.º2.  

Quadro n.º1 – Distribuição dos doentes operados em cirurgia programada por ano e 

por sexo 

 Doentes operados em cirurgia programada 
Ano Sexo masculino Sexo feminino Total 

"2001" 337 503 840 
"2002" 268 402 670 
"2003" 325 438 763 
"2004" 300 436 736 
"2005" 352 477 829 

 

                                                 
17 Valências altamente diferenciadas incluem as especialidades de endocrinologia, neurologia, cirurgia 
plástica, cirurgia cardiotoráxica, cirurgia vascular, neurocirurgia. (Despacho 32/86 do Secretário de 
Estado do Ministro da Saúde, publicado na II Série do Diário da República n.º204 em 05-09-1986). 
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Quadro n.º2 – Distribuição dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho por 

ano e por sexo 

Ano 
Doentes submetido a artroplastia total do 

joelho 
 Sexo masculino Sexo feminino Total 

"2001" 9 47 56 
"2002" 14 35 49 
"2003" 17 46 63 
"2004" 17 57 74 
"2005" 40 122 162 

 

 

Analisando os valores apresentados no quadro n.º 3 e gráfico n.º1, verificámos que a 

proporção da artroplastia do joelho no total nas cirurgias programadas tem vindo a 

aumentar de ano para ano, passando de 6,67% em 2001, para uma percentagem de 

19,54% em 2005, correspondendo a 162 doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho num panorama de 829 cirurgias programadas. 

Pelas percentagens mostradas podemos concluir que os doentes submetidos 

artroplastia total do joelho é um grupo de doentes que merece a nossa atenção, 

também, pela representatividade numérica que constituem.  

 

Quadro n.º3 – Proporção do número de doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho no total da cirurgia programada 

 Proporção dos doentes submetidos a ATJ na cirurgia programada   
  

Ano  
Cirurgia 

programada 
ATJ Proporção (%) 

"2001" 840 56 6,67 
"2002" 670 49 7,31 
"2003" 763 63 8,26 
"2004" 736 74 10,05 
"2005" 829 162 19,54 
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Gráfico n.º1 – Proporção do número de doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho no total da cirurgia programada 
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2.2. População em estudo 

Ao realizar um estudo que visa compreender as vivências de dor pós-operatória, 

sabendo nós que a dor tem uma forte componente sócio-cultural, parece-nos 

pertinente o conhecimento mínimo global da população em questão. No entanto, antes 

de avançarmos para caracterização da população alvo, pareceu-nos importante fazer 

a breve caracterização sócio-demográfica do distrito, de forma a enquadrar os 

participantes em análise, contribuindo para uma melhor compreensão do estudo. 

 

Caracterização demográfica  

O distrito em estudo tem uma área de 2219,3 km2 pela qual se distribuem 290 

Freguesias. Com uma população de 251927 habitantes (2004), tem uma 

densidade populacional de 113,5 habitantes/Km2 (Portugal, 2006). 

O quadro e a respectiva pirâmide etária seguintes mostram a distribuição por 

género e grupo etário da população do distrito, evidenciando que a maioria se 

encontra em idade activa em ambos os géneros. Apesar disso, existe uma 

fracção considerável de idosos, especialmente de mulheres. Com efeito, o índice 

de envelhecimento do distrito é de 146,4% em 2004, significativamente superior 

à média nacional, que assume o valor de 108,7%. Além disso, existe nos dois 
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primeiros grupos etários uma maioria de homens, sucedendo o inverso a partir 

daí.  

Observa-se, também, uma tendência de agravamento do envelhecimento da 

população. Com efeito, a taxa de natalidade em 2004 foi de 8,7% (em Portugal, 

foi de 10,4%), enquanto a de mortalidade foi de 10,9% (em Portugal, foi de 

9,7%) e a taxa de crescimento natural foi de -0,22% (em Portugal, foi de 0,07%), 

o que mostra bem uma tendência para a diminuição da população residente no 

concelho e para o seu envelhecimento.  

 

Quadro nº4 - Distribuição da população por grupos etários e género em 

31/12/2004 

Grupo etário Homens Mulheres Total 

 Nº % Nº % Nº % 

  0 – 14 anos  18257     15,4 17180     12,9   35437     14,1 

15 – 24 anos   17160     14,5 16430     12,3   33590     13,3 

25 – 64 anos  62256     52,6 68779     51,4 131035     52,0 

65 e mais anos  20658     17,5 31217     23,4   51875     20,6 

Total 118331   100,0  133606   100,0 251937 100,0 

        Fonte: INE 2005 

Gráfico nº2 - Pirâmide etária da população em 31/12/2004 
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Os indicadores demográficos de saúde mostram que o nível de desenvolvimento 

do distrito é semelhante ao do Portugal Continental: por exemplo, a taxa de 

mortalidade infantil média no quinquénio 1999-2003 é de 5,4 por mil, quase igual 

à do Continente, de 5,6 por mil; o número de médicos por mil habitantes é de 2, 

um pouco inferior ao do Continente (3,4).  

  

Caracterização económica 

Em termos do número de empresas, o sector da actividade económica 

predominante é o terciário com 61,7% das empresas, seguido do sector 

secundário a uma grande distância com 33,3% e, por fim, do sector primário, 

com apenas 4,9% (em 31 de Dezembro de 2005). Em termos de emprego, o 

sector secundário é predominante, com 58,5%, seguindo-se o terciário com 

40,3% e, por fim, o primário com apenas 1,2% (em 31 de Dezembro de 2004). 

No entanto, em termos do volume de negócios, é o sector terciário que ocupa o 

primeiro lugar, com 51,3%, logo seguido do secundário, com 47,9% e, quase 

insignificante, o sector primário, com apenas 0,8%, em 31 de Dezembro de 2004 

(Portugal, 2005). 

 

Caracterização do nível de qualificação 

O quadro seguinte mostra a distribuição dos residentes conforme o nível de 

ensino e a característica mais saliente é a de o nível de escolaridade da 

população do distrito ser bastante baixo. Com efeito, mais de metade da 

população tem apenas até ao 1º Ciclo e mais de três quartos têm até ao 3º Ciclo. 

Em contrapartida, a percentagem de pessoas com os níveis de ensino mais 

elevados (Secundário, Médio e Superior) é relativamente reduzida, com pouco 

mais de 20%, embora não possa mesmo assim ser considerada muito baixa 

(Portugal, 2001 b).  
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Quadro nº5 - Distribuição da população segundo o nível de ensino atingido 

(2001) 

Pessoas  

Nível de ensino Nº % 

Nenhum 39606  15,2% 

1º Ciclo 99255  38,2% 

2º Ciclo 37695  14,5% 

3º Ciclo 24657    9,5% 

Secundário 29255  11,3% 

Médio 10717    4,1% 

Superior 18639    7,2% 

    Fonte: INE 2001 

 

Para a maioria das investigações estudar a população alvo é quase sempre impossível 

devido à sua dimensão e inacessibilidade. Assim, para participantes do estudo foram 

escolhidos aqueles que nos pareceram ser casos ricos em informação e que, por isso, 

poderiam dar mais contributos à nossa investigação.  

Para a constituição do grupo de participantes foram seleccionados 21 doentes 

submetidos a artroplastia total do joelho internados no serviço e unidade hospitalar 

escolhida. 

Os critérios de selecção foram os seguintes: 

• A participação voluntária de todos os doentes. 

• Doentes orientados, ouvintes e falantes para que fosse possível a total 

compreensão dos depoimentos. 

• Doentes de ambos os sexos para conferir uma maior fiabilidade aos dados 

evitando que o género influenciasse, de alguma forma, os resultados, apesar 

de sabermos que variabilidade relativamente à percepção da dor, devida ao 

género, é controversa, como foi referido anteriormente no enquadramento 

teórico.  

• Todos os doentes terem prescrição analgésica para o tratamento da dor pós-

operatória. 
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3. ESTRATÉGIA DE COLHEITAS DE DADOS 

Ao empreendermos a estratégia de colheita de dados são vários os factores a ter em 

conta, tais como, a natureza do problema de investigação, a metodologia preconizada 

e, ainda, a capacidade do instrumento seleccionado fornecer informação necessária 

para dar resposta aos objectivos formulados para o estudo.  

A dor enquanto fenómeno individual e subjectivo, só pode ser verdadeiramente 

compreendida com base  na perspectiva de quem a sente. Assim, o diálogo com 

aqueles que sofrem indagando aquilo que os perturba em situação de dor são dados 

deveras importantes para o conhecimento cada vez mais profundo deste problema. 

Neste sentido, atendendo à metodologia utilizada e à questão de investigação, impôs-

se a definição de um método de recolha de informação que permitisse explorar as 

vivências e as percepções dos sujeitos em estudo.  

 

3.1.Entrevista 

Confrontados com as várias formas de recolha de dados existentes e tendo em conta 

o tipo de estudo e os respectivos objectivos, o relato da experiência do vivido pareceu-

nos fundamental, pelo que optámos pela entrevista. Segundo Fortin (2000) a 

entrevista permite entrar no mundo da outra pessoa, revelando-se uma excelente fonte 

de dados “…é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo…” (Bogdan e Biklen, 1994, 

p.34). Desta forma, o investigador tem a oportunidade de conseguir o máximo de 

abrangência na descrição, explicação e respectiva compreensão do objecto de estudo. 

Por outro lado, este é, também, um dos instrumentos que mais se adequa ao estudo 

exploratório-descritivo (Fortin, 2000).  

O tipo de entrevista seleccionada foi a entrevista semi-estruturada pois possibilita um 

leque abrangente de respostas para determinado tema. Também denominada 

parcialmente estruturada, caracteriza-se pela utilização de um guião de questões que 

abordam o problema que o entrevistador pretende explorar. É, no entanto, uma 

entrevista flexível na medida em que não existindo uma ordem ou forma predefinida de 

fazer as perguntas, o informante pode responder livremente, de forma espontânea 

exprimindo-se pelas próprias palavras, às questões que lhe são formuladas (Fortin, 

2000).  
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A entrevista para além de ser semi-estruturada foi também individual, isto é, realizada 

na presença do investigador e de um participante de cada vez, promovendo desta 

forma maior privacidade, o que, obviamente, enriquece a investigação, uma vez que o 

participante está mais à vontade para exprimir tudo aquilo que sente. 

A entrevista, tal como os restantes instrumentos de recolha de dados, tem vantagens, 

mas também algumas desvantagens. No que diz respeito às vantagens: 

• Pode ser utilizada em todos os sectores da população. 

• A taxa de respostas obtidas é bastante elevada. 

• Há maior eficácia na recolha de informação em temas complexos. 

• É fácil a detecção de erros de interpretação. 

(Fortin, 2000). 

Quanto às desvantagens, podemos mencionar: 

• Ser necessário muito tempo para realizar entrevista.  

• Ser necessário muito tempo para a transcrição das entrevistas. 

• Ser um método dispendioso. 

• A amostra ser normalmente restrita. 

• Os dados são mais difíceis de codificar e analisar exigindo também dispêndio 

de muito tempo e energia.  

(Fortin, 2000). 

• Incerteza sobre a validade e precisão dos auto-relatos (Polit e Hungler, 1995). 

Ponderados os prós e contras e estando desperto para a existência de alguns 

inconvenientes, o que nos permite poder contorná-los, acreditamos que a entrevista 

semi-estruturada individual foi, efectivamente, o instrumento mais adequado ao nosso 

estudo. 

 

3.2. Análise documental 

A institucionalização da dor como 5º sinal vital revela a importância que a avaliação e 

registo deste fenómeno significa para o controlo efectivo da experiência dolorosa. 

De modo a tornar esta investigação mais rica pareceu-nos importante englobar este 

item no nosso estudo, de forma a conhecer quantitativamente a intensidade de dor 

referida/sentida pela população em estudo, e validar alguns dados obtidos. Para tal, 

recorremos à análise documental que segundo Ludke e André (1986) pode, também, 
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ser um bom recurso na recolha de dados, pois fornece informação que pode 

complementar a informação adquirida a partir das outras técnicas. 

Neste sentido, a análise de documentos recaiu sobre o processo clínico dos doentes 

em estudo, pois na óptica de Philips citado por Ludke e André (1986, p. 38) os 

documentos são vistos como uma fonte natural de dados e incluem “quaisquer 

materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o 

comportamento humano”. O material informativo foi obtido a partir dos registos de 

enfermagem da avaliação da intensidade da dor pós-operatória dos doentes em 

análise, sendo que no serviço onde se realizou este trabalho, a avaliação da 

intensidade da queixa álgica efectua-se utilizando a Escala Numérica, uma das 

escalas validadas internacionalmente e indicada pela DGS. Esta escala consiste numa 

régua dividida em onze partes iguais, numeradas sucessivamente de 0 a 10. Na sua 

utilização pretende-se que o doente faça a equivalência entre a intensidade da sua dor 

e uma classificação numérica, onde o zero (0) corresponde à classificação “Sem dor” e 

a dez (10) à classificação “Dor máxima”, equivalendo esta à dor de intensidade 

máxima imaginável (Portugal, 2003). 

Figura n.º1 – Escala Numérica 

 Escala Numérica 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sem 
dor  

         Max 
dor 

 

  

3.3. Procedimentos para realizar a entrevista 

Depois de seleccionada a entrevista semi-estruturada individual como instrumento de 

recolha de dados, passámos à construção do guião da entrevista onde foram incluídos 

os temas importantes do estudo, tendo por base a questão de investigação, os 

objectivos e, também, o enquadramento teórico do mesmo. Para a elaboração do 

guião foi nossa preocupação formular questões que fossem compreendidas pelos 

participantes e que estes fossem capazes de as responder.  

Concluído o esboço do primeiro guião, foi submetido à crítica e discussão de pessoas 

peritas no conteúdo da problemática versada e na elaboração deste tipo de 

instrumento, na tentativa de detectar erros e permitir a sua correcção antes de se 

efectuar o pré-teste. 
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Com o intuito de testar o guião e de treinar a técnica de entrevista dado que “as 

habilidades do entrevistador se desenvolvem com a prática…” (Fortin, 2000, p. 248), 

foram realizadas duas entrevistas exploratórias. Estas foram dirigidas a doentes não 

incluídos no grupo de participantes seleccionado para o estudo, contudo dirigidas a 

doentes com as mesmas características, isto é, submetidos ao mesmo tipo de 

intervenção cirúrgica e realizadas no mesmo local do estudo para, desta forma, 

confirmar a clareza e o tipo de respostas às questões do guião. 

Depois de efectuado o pré-teste foram analisados os resultados e submetidos à 

apreciação do orientador do estudo, não havendo alterações a efectuar. Porém, houve 

necessidade de acrescentar dois assuntos que emergiram da análise dos relatos dos 

participantes e que, em nosso entender, a sua inclusão contribuiria para o melhor 

entendimento do fenómeno em estudo enriquecendo, desta forma, os resultados a 

alcançar. Os assuntos introduzidos foram os seguintes: 

• A dor percepcionada antes da cirurgia. 

• A percepção sobre o desempenho dos profissionais de saúde relacionado com 

o alívio da dor pós-operatória. 

Depois de efectuada a reformulação necessária, o guião da entrevista foi considerado 

definitivamente concluído (Apêndice 1). Este foi estruturado em duas partes. Uma 

primeira onde foram formuladas quatro questões fechadas destinadas à obtenção de 

dados destinados à caracterização da população em estudo onde incluímos, também, 

o número de telefone para que em caso de necessidade de contactar o participante 

novamente, isso fosse possível. Nessa altura, fizemos, antecipadamente, o pedido de 

consentimento para esse contacto. 

A segunda parte foi constituída por nove tópicos direccionados, especificamente, para 

o problema em estudo, procurando a concretização dos objectivos já definidos.  

Assim, procedeu-se à realização das entrevistas, efectuadas por nós individualmente, 

face a face, privilegiando desta forma o contacto directo investigador/participante o 

que, em nosso entender, teve todo o interesse, uma vez que o investigador pôde tirar 

partido desta situação aproveitando o momento para observar toda uma linguagem 

corporal do participante que acompanha a comunicação oral e que nos ajudou a 

entender melhor o significado da expressão verbal. Por outro lado, permitiu, também, 

certificarmo-nos sobre a veracidade dos depoimentos, atendendo à tendenciosidade 

que pode ocorrer quando a um participante é pedida uma descrição de si próprio, 

como é o caso do nosso estudo. Salientamos, então, que tendo em conta o 

comportamento dos participantes, estamos convencidos que todos eles utilizaram a 
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sua franqueza durante as entrevistas concedidas, validando desta forma a veracidade 

e precisão das suas informações. 

Nestas circunstâncias, as entrevistas foram realizadas no serviço seleccionado 

utilizando para esse fim um gabinete, com ambiente calmo e sem ruídos, respeitando 

a total privacidade do informante proporcionando assim uma atmosfera confortável 

para que este se sentisse à vontade para responder às questões colocadas. Para isso, 

em cada entrevista o primeiro contacto com o entrevistado foi utilizado para nos 

apresentarmos e para explicarmos aos participantes qual o nosso propósito. 

No papel de entrevistadores, tivemos o cuidado de adoptar uma postura de ouvinte 

atento que favorecesse um clima de confiança, deixando que o doente falasse 

livremente sem se sentir pressionado ou até julgado, pois segundo Robert citado por 

Fortin (2000, p.248) “o papel do entrevistador não se limita somente a colocar 

questões e a exercer controle sobre a qualidade das respostas, mas também a criar 

uma situação interpessoal destinada a influenciar o grau de motivação dos sujeitos”.  

As entrevistas foram realizadas durante o período de internamento para a cirurgia pelo 

facto de sabermos que a proximidade do acontecimento permite que todas as 

sensações, experiências, sentimentos, medos, necessidades inerentes às vivências da 

dor pós-operatória estivessem completamente presentes e pormenorizadas na 

memória do doente. Todavia, salvaguardámos que estas fossem efectuadas a partir 

do 3º dia pós-cirurgia, para que o paciente não fosse perturbado no período de dor 

mais intensa situado nas primeiras 72 horas após a intervenção cirúrgica (Brenard, 

Moren e Blanloil, 1993). 

As entrevistas, antecipadamente agendadas com os participantes, foram realizadas 

recorrendo à gravação dos depoimentos em fita magnética com a autorização prévia 

dos mesmos.  

No percurso da entrevista o investigador colocou as questões em voz alta e os 

doentes foram respondendo às mesmas oralmente. O diálogo estabelecido propiciou a 

repetição ou desdobramento da pergunta de modo natural e descontraído sempre que 

houve a necessidade de esclarecer ou facilitar o relato das vivências dos participantes. 

A dor reflecte-se inevitavelmente no comportamento humano. Num artigo de Cisneros 

-Puebla (2004) Morse referiu que quando alguém é entrevistado acerca de algum 

acontecimento stressante, enquanto descrevem as suas emoções as pessoas 

mostram com gestos e expressões faciais as emoções que experimentam nesse 

momento. Sendo uma das desvantagens apontadas à utilização gravação em cassete 

para registo das entrevistas a impossibilidade que esta possui em registar a expressão 
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facial e postura corporal, tivemos o cuidado de transcrever pessoalmente o material 

recolhido, logo após a gravação, para que tudo o que foi observado durante a 

entrevista estivesse na nossa memória visual e pudesse, dessa forma, ser anotado. 

Este procedimento permitiu-nos compreender o significado de muitas afirmações e, 

assim, obter uma descrição mais precisa e compreensiva prevenindo enviesamentos 

inerentes aos registos verbais e favorecendo posteriormente a análise de conteúdo. 

Após a colheita de dados e a transcrição das entrevistas, voltámos a ouvir as 

gravações enquanto líamos as descrições, como estratégia para assegurar o rigor das 

mesmas.  

Foram realizadas 21 entrevistas efectuadas segundo o guião previamente construído. 

Decorreram durante um período de três meses tendo início em Dezembro de 2005 até 

Fevereiro de 2006, num serviço de internamento dum hospital do Minho. As 

entrevistas tiveram em média a duração de 30minutos, o que perfaz um total de 630 

minutos, ou seja, aproximadamente 10,5 horas de interacção entre o investigador e os 

participantes. A transcrição das entrevistas constitui uma tarefa bastante demorada 

sendo gasto em média 3 a 4 vezes mais tempo para efectuar a transcrição do que a 

realizar a própria entrevista. 

Considerou-se a saturação de dados quando os relatos já não acrescentavam nada de 

novo ao estudo e estes se começavam a repetir. 
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4. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

A elaboração de qualquer trabalho de investigação possui sempre implicações de 

ordem ética e moral. Neste sentido, ao longo de todo o processo investigativo tivemos 

em consideração todos os princípios básicos que, segundo Streubert e Carpenter 

(2002) são fundamentais para a conduta ética de qualquer investigador. Desta feita, 

todo o nosso trabalho foi norteado pelo princípio da não maleficência que prevê que 

nenhum dos participantes do estudo deve ser prejudicado; pelo princípio da 

autonomia, conferindo aos participantes o direito da participação voluntária no estudo; 

e os princípios de beneficência e justiça garantindo que os participantes sejam 

tratados com dignidade e respeito. Dada a natureza pessoal e administrativa deste 

estudo foram vários os procedimentos utilizados para que fossem salvaguardadas 

todas as situações que implicassem este cuidado. Assim, com o intuito de respeitar 

estes princípios algumas diligências foram tomadas. 

Relativamente aos procedimentos de natureza administrativa, foi endereçado um 

pedido de autorização, por escrito, ao Conselho de Administração da instituição em 

causa, no sentido de obter o consentimento administrativo para a realização deste 

estudo. Esta autorização foi concedida após reunião com o conselho de ética da 

referida instituição (Anexo 1). 

Entretanto, informámos verbalmente o director e a enfermeira chefe do serviço em 

causa o nosso propósito que, de imediato, aceitaram com prazer a iniciativa, 

colocando ao nosso dispor tudo o que fosse necessário. 

Relativamente aos procedimentos éticos de natureza individual, para a elaboração das 

entrevistas e a respectiva gravação em fita magnética foi pedido verbalmente a cada 

um dos participantes o seu consentimento informado. Para isso, estes foram 

informados acerca dos objectivos e importância do estudo, garantindo-lhes a 

confidencialidade dos dados e assegurando-lhes o completo anonimato. Garantimos-

lhes, ainda, a possibilidade de recusarem a sua participação a qualquer momento, 

sem que daí resultasse qualquer tipo de consequência prejudicial. Depois de todos os 

esclarecimentos, os participantes convocados aceitaram participar voluntariamente 

neste estudo tendo-se disponibilizado de imediato para o fazer. 

Na fase de elaboração do relatório foram, também, assegurados a confidencialidade e 

o anonimato dos participantes, bem como a descrição honesta e responsável no tornar 

público todo o processo de investigação e respectivos resultados. 
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Em suma, tivemos em consideração os benefícios, mas também os riscos do estudo, 

as limitações do investigador, a propriedade dos resultados, o consentimento 

informado dos participantes, o direito à recusa de participação, ao anonimato, à 

confidencialidade, à privacidade, à protecção contra danos, à qualidade da pesquisa e 

à divulgação e utilização dos resultados. 
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1. TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS  

Após a transcrição das entrevistas considerámos concluída a etapa de colheita de 

dados. Posto isto, iniciámos a fase de tratamento e análise de dados enquanto 

momento formal e sistemático, uma vez que esta análise foi sendo feita ao longo do 

processo investigativo, nomeadamente, quando se efectuaram as primeiras 

entrevistas exploratórias. 

Para analisar os depoimentos obtidos, utilizámos a técnica de análise de conteúdo, a 

qual permite a compreensão dos significados que os actores sociais manifestam 

através do seu discurso sendo, por isso, uma ferramenta fundamental para a 

compreensão dos dados fornecidos nas entrevistas. Neste sentido, recorremos ao 

referencial de Análise de Conteúdo de Bardin que, na óptica desta autora, é um 

procedimento que pode ser entendido como "um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens" (Bardin, 1997, p.42).  

Dado que o objectivo desta abordagem é o de efectuar “…deduções lógicas e 

justificadas…” Bardin (1997), referentes ao conteúdo dos depoimentos em estudo, 

este processo interpretativo requer, por parte do investigador, uma grande 

concentração para compreender o sentido da comunicação, cujos verdadeiros 

significados estão, por vezes, omissos. 

Submeter as entrevistas a análise de conteúdo, exige obediência a uma série de 

etapas que, seguidamente, descrevemos de maneira sucinta.  

• Organização do material de trabalho – obtido o corpus de análise, este deverá 

ser organizado tendo em vista a sua manipulação, a qual deve ser fácil e 

rápida. 

• Definição das unidades de registo – esta etapa consiste na enunciação das 

unidades de registo que podem ser constituídas por palavras, conjunto de 

palavras ou temas. 

• Definições de categorias – nesta etapa geram-se classes que reúnem um 

grupo de elementos da unidade de registo. A estas classes é-lhe atribuída uma 
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nomenclatura procedendo-se, assim, à sua categorização. Este sistema de 

categorização é constituído por um reagrupamento progressivo de unidades de 

registo no sentido da generalidade para a especificidade (Oliveira et al, 2007). 

Tendo por base este enquadramento e considerando como nosso material de trabalho 

o conteúdo das entrevistas transcritas, antes de iniciar o processo de análise 

propriamente dito atribuiu-se a cada uma delas um código alfanumérico de modo a 

facilitar o seu manuseamento durante a análise de dados. Assim, numa primeira fase, 

efectuámos uma leitura flutuante de todas as transcrições, o que nos permitiu obter 

uma percepção global do corpus de análise e, assim, encetar um esboço mental do 

que viria a ser a matriz principal. Numa segunda e terceira leitura, tendo por base os 

objectivos do estudo, assinalámos as ideias chave do texto sublinhando as frases 

significativas e, ao mesmo tempo, anotando-as lateralmente na mesma linha do texto. 

Depois de organizados e analisados profundamente, estes trechos do texto vieram dar 

origem às respectivas unidades de registo. Posteriormente, procedemos à 

categorização, constituindo as áreas temáticas, categorias e subcategorias, sendo 

estas definidas à posteriori no sentido do geral para o particular, à medida que foram 

sendo agrupadas as unidades de registo. Concomitantemente, foram sendo 

elaborados quadros provisórios, distribuindo as unidades de registo pela categorização 

efectuada. Depois de elaborados estes quadros, efectuámos nova leitura para 

apreciação e correcção da matriz estabelecida. Este trabalho constituiu um processo 

meticuloso e moroso, pois foi necessário efectuar várias leituras, de muita 

concentração e introspecção, de fazer e desfazer, até, finalmente, chegarmos a uma 

estruturação definitiva. 

No que concerne à análise documental efectuada aos registos de enfermagem 

relativos à avaliação de dor pós-operatória, procedeu-se a um tratamento estatístico 

de natureza descritiva da intensidade da dor, obtida a partir da classificação numérica 

referida pelos doentes (que representa a equivalência, efectuada pelo próprio doente, 

entre a intensidade da sua dor e uma classificação numérica) que compõe a escala 

numérica de mensuração da dor. Para a realização dos cálculos utilizámos o programa 

informático Microsoft Office Excel 2003. O período de análise compreendeu o 

momento de chegada do doente à enfermaria após cirurgia até setenta e duas horas 

posteriores à mesma e o instante de alta. Os momentos de controlo de dor foram 

escolhidos baseados no pressuposto de que a maior incidência de intensidade dor 

pós-operatória acontece nas primeiras 72h pós-cirúrgicas e tendo em conta o 

procedimento instituído no serviço (os enfermeiros avaliam a dor em todos os turnos, 
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isto é, de oito em oito horas). Assim os momentos de análise foram estabelecidos da 

seguinte forma:  

• Chegada à enfermaria (0H) 

• Oito horas após (8H) 

• Dezasseis horas após (16H) 

• Vinte e quatro horas após (24H) 

• Trinta e seis horas após (36H) 

• Quarenta e oito horas após (48H) 

• Cinquenta e seis horas após (56H) 

• Sessenta e quatro horas após (64H) 

• Setenta e duas horas após (72H) 

• Instante de alta (alta)  

Desta forma foi possível seguir e analisar a evolução da dor pós-operatória do doente, 

submetido a artroplastia total do joelho, mostrando de seguida o esquema dos 

momentos de avaliação de dor, que serão alvo da nossa análise.  

Figura n.º2 – Esquema dos momentos de avaliação de dor 

Esquema dos momentos de avaliação de dor 

Chegada à 

enfermaria 

 Instante 

de alta 

Intervenção 

cirúrgica 

0H 8H 16H 24H 36H 48H 56H 64H 72H Alta 

 

A forma de comprovar o rigor da investigação qualitativa tem contornos específicos, 

segundo Streubert e Carpenter (2002, p. 33) este rigor “… é demonstrado através da 

atenção que o investigador dá à confirmação da informação descoberta”. Assim, no 

sentido de garantir a confiança na análise dos dados, recorremos a dois enfermeiros 

peritos em investigação, submetendo à sua avaliação todo o processo de construção 

de áreas temáticas, categorias e subcategorias. Após a respectiva avaliação, ambos 

os peritos estiveram de acordo com a nossa categorização, o que validou a nossa 

análise. Para garantir a credibilidade/confiança nos resultados obtidos, retornou-se 

junto dos participantes do estudo para que estes possam confirmar a veracidade dos 

resultados obtidos, de acordo com as suas vivências. Para isso foram seleccionados 
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aleatoriamente dois dos participantes, após apresentação dos resultados, ambos 

concordando com os mesmos, tendo validado desta forma o nosso estudo.  

Salientamos que os resultados obtidos neste estudo se aplicam a estes participantes e 

a este período de tempo, sendo que a sua transferibilidade é da responsabilidade dos 

prováveis utilizadores dos resultados e não do investigador. Tal como referem Lincoln 

e Guba citados por Streubert e Carpenter (2002, p. 34) “Não é… tarefa do naturalista 

fornecer um índice de transferibilidade; é sua responsabilidade fornecer a base de 

dados que possibilita o julgamento da transferibilidade por parte dos utilizadores 

potenciais.” 
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2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Seguidamente apresentamos os resultados obtidos através da análise dos registos de 

enfermagem relativos à avaliação da intensidade da dor pós-operatória e da análise de 

conteúdo das entrevistas realizadas aos participantes do estudo, recorrendo para isso 

à utilização de quadros e gráficos, de forma a tornar a leitura mais aprazível. 

Os quadros e gráficos referentes à caracterização da população em estudo e à 

avaliação da intensidade da dor pós-operatória foram construídos com base nos 

resultados do estudo quantitativo descritivo através de frequências absolutas. Os 

quadros, relativos à análise de conteúdo foram elaborados, distribuindo as unidades 

de registo por áreas temáticas, categorias e subcategorias, que emergiram dessa 

análise. Simultaneamente, associámos uma descrição exaustiva, reflexiva e analítica, 

de forma a facilitar a compreensão dos resultados encontrados.  

 

2.1. Caracterização dos participantes do estudo 

 

Quadro n.º6 – Caracterização dos participantes 

Caracterização dos participantes 

participantes sexo idade grau de escolaridade sector de actividade 

EF1 F 69 4ª + exame de regente regente escolar 

EF2 F 66 analfabeto doméstica 

EF3 F 77 4ª classe agricultor 

EM4 M 76 exame de admissão ao liceu agricultor 

EM5 M 59 curso industrial  soldador 

EF6 F 55 4ª classe empregado de café 

EM7 M 66 analfabeto agricultor 

EM8 M 67 4ª classe agricultor 

EM9 M 63 3ª classe empregado fabril 

EF10 F 65 3ª classe agricultor 

EM11 M 69 4ª classe cobrador 

EF12 F 74 3ª classe agricultor 

EM13 M 67 4ª classe serralheiro 

EF14 F 59 3ª classe agricultor 

EF15 F 68 3ª classe trabalhador na seca de bacalhau 

EF16 F 73 4ª classe doméstica 

EM17 M 64 4ª classe agricultor 

EM18 M 51 4ª classe vendedor 

EM19 M 77 analfabeto agricultor 

EM20 M 76 analfabeto operário da construção civil 

EF21 F 72 analfabeto empregada de limpeza 
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Perante a análise efectuada ao quadro n.º6 e n.º 7 e gráfico n.º3 constatamos que o 

grupo de participantes do estudo se distribui de forma quase igual pelo género 

masculino com 47,6% e pelo género feminino com 52,4%. 

 

Quadro n.º7 – Distribuição dos doentes por sexo 

 

 

 

 

Gráfico n.º3 – Distribuição dos doentes por sexo 
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A faixa etária desta população está compreendida entre 51 e os 77 anos, constatando 

que se trata duma população idosa, sendo a média de idades 67,3%. Idades estas 

que, segundo a bibliografia especializada, se enquadram dentro das médias de idades 

dos doentes que são submetidos a artroplastia total do joelho. 

Relativamente ao grupo etário, a maioria dos participantes neste estudo (47,6%) 

situam-se na faixa dos 60 aos 69 anos, 33,3% situam-se no grupo dos 70 aos 79 anos 

e a fatia mais pequena, com 19%, no grupo mais jovem (quadro n.º8 e gráfico n.º4). 

 

Quadro n.º8 - Distribuição dos doentes por grupo etário 

Distribuição dos doentes por grupo etário para 
n=21 

Grupo etário 
Frequência 

(ni) 
Frequência 
relativa (%) 

50-59 4 19,0 

60-69 10 47,6 

70-79 7 33,3 

Total 21 100,0 

 

Distribuição dos doentes por sexo para n=21 

Sexo Frequência (ni) Frequência relativa (%) 

Masculino 10 47,6 

Feminino 11 52,4 

Total 21 100,0 
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Gráfico n.º4 -  Distribuição dos doentes por grupo etário 
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No que diz respeito ao grau de escolaridade verificamos no quadro n.º9 e gráficon.º5 

que só 14,3%, possuem mais do que a 4ª classe, sendo que um dos participantes 

possui o exame de admissão ao liceu, outro tem o curso industrial e outro possui 

exame de regente. A maior parcela, 38,1% refere ter a 4ª classe. No grupo versado 

existem 23,8% participantes com grau de escolaridade inferior à 4ª classe e 23,8% 

analfabetos o que perfaz uma totalidade de 47,6% de participantes sem a escolaridade 

obrigatória. Pelos números apresentados podemos constatar que o nível literacia dos 

participantes do estudo é muito baixo, o que se encaixa perfeitamente nas 

características da população do distrito. 

 

Quadro n.º9 – Distribuição dos doentes por grau de escolaridade 

Distribuição dos doentes por grau de escolaridade para n=21 

Grau de escolaridade Frequência (ni) Frequência relativa (%) 

Analfabeto 5 23,8 

Inferior à 4ª classe 5 23,8 

4ª classe 8 38,1 

Superior à 4ª classe 3 14,3 

Total 21 100,0 
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Gráfico n.º5 – Distribuição dos doentes por grau de escolaridade 
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Relativamente ao sector de actividade, na maioria dos casos, refere-se à actividade 

exercida anteriormente uma vez que 18 dos 21 participantes são reformados. No 

entanto, para este estudo considerámos o sector de actividade de todos os 

participantes quer sejam activos ou inactivos. Observando o quadro n.º10 e gráfico 

n.º6 constatámos que o sector primário absorve a maior fatia de participantes com 

42,9% onde os respondentes referiram ser agricultores. No sector secundário 

encontram-se 23,8% dos respondentes distribuídos pelas profissões de soldador, 

empregado fabril, serralheiro, trabalhador na seca do bacalhau, operário de 

construção civil. A mesma percentagem (23,8%) pertence ao sector terciário, onde os 

informantes referiram ser: regente escolar, empregado de café, cobrador, vendedor, 

empregada doméstica. Dos inquiridos 9,5%, neste caso mulheres, referiu nunca ter 

desempenhado uma actividade profissional, tendo a seu cargo o desempenho do 

trabalho doméstico, para o qual nós criámos a categoria “Nenhum” por não ser 

considerado modo de subsistência. 

 

Quadro n.º10 – Distribuição dos doentes por sector de actividade 

Distribuição dos doentes por sector de actividade para n=21 

Sector de actividade Frequência (ni) Frequência relativa (%) 

Primário 9 42,9 

Secundário 5 23,8 

Terciário 5 23,8 

Nenhum 2 9,5 

Total 21 100,0 
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Gráfico n.º6 – Distribuição dos doentes por sector de actividade 
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Em resumo, podemos dizer que a população do nosso estudo é constituída por 

doentes submetidos a artroplastia do joelho distribuídos pelo sexo masculino e 

feminino, situados maioritariamente na faixa etária dos 60-69 anos representando 

46,6% dos inquiridos, a maioria, 38,1%, possui a 4ª classe ressalvando que 23,8% dos 

inquiridos é analfabeto e outros 23,8% possuem menos do que a 4ª classe. O sector 

de actividade é predominantemente o sector primário. 

 

 

2.2.Intensidade de dor pós-operatória referida pelo s doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho 

A dor que surge no pós-operatório é, infelizmente, muito recorrente nos doentes 

submetidos a cirurgia. Tal como já referimos anteriormente, ela é responsável por um 

aumento da morbilidade e do tempo de internamento hospitalar. Muitos estudos 

revelam que a dor pós-operatória tem sido inadequadamente tratada (Bethesda, 

1994a; Herreros e Rodríguez, 2003), demonstrando, assim, a pouca importância que 

os profissionais de saúde atribuem a este problema. A dor é um sinal, que 

contrariamente a outros parâmetros orgânicos, não é mensurável através de 

parâmetros objectivos como o caso da temperatura corporal, da tensão arterial e do 

pulso. Neste sentido, a única forma de sabermos que um doente sente dor é quando 

ele a refere. Deste modo, a avaliação da dor com recurso a instrumentos que 

preconizam o autorelato assume vital importância como meio para conhecer com 

exactidão a intensidade dolorosa que cada doente percepciona. Acreditando que só 

através do conhecimento da verdadeira dimensão deste problema é possível intervir 
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no sentido de proporcionar um tratamento adequado do fenómeno doloroso, pareceu-

nos oportuno conhecer a intensidade de dor pós-operatória referida pelos doentes em 

estudo. Para isso procedemos à análise quantitativa dos registos relativos à avaliação 

de dor, existentes no processo clínico respeitante a cada doente, cujo instrumento de 

avaliação utilizado foi, como já havíamos dito, a Escala Numérica. 

 

Quadro n.º11 – Avaliação da dor através da Escala Numérica por doente e período de 

tempo 

 

Avaliação da dor através da Escala Numérica  por doente e período de tempo 
Doentes 0H 8H 16H 24H 32H 40H 48H 56H 64H 72H alta 
EF1 4 6 6 3 2 3 3 3 2 0 2 
EF2 0 3 3 0 4 3 6 3 2 3 2 
EF3 2 5 2 6 3 1 5 3 2 3 2 
EM4 2 5 6 5 3 2 1 2 2 2 3 
EM5 4 2 5 1 5 5 2 1 6 2 3 
EF6 7 8 3 3 0 3 0 0 2 2 0 
EM7 4 3 5 2 0 3 0 3 3 2 2 
EM8 4 4 1 0 2 3 5 0 3 3 0 
EM9 4 6 2 4 0 4 4 2 1 2 3 
EF10 3 5 3 2 3 0 0 3 0 3 0 
EM11 8 8 5 3 2 2 6 3 2 4 0 
EF12 5 2 2 0 3 0 3 3 2 3 0 
EM13 5 5 4 2 3 8 2 4 2 0 2 
EF14 4 8 6 4 1 2 2 0 4 4 3 
EF15 6 8 5 2 2 2 2 3 2 3 3 
EF16 2 5 2 0 6 3 0 0 2 0 0 
EM17 7 5 5 2 2 0 4 0 3 2 0 
EM18 8 5 4 5 2 7 4 2 0 4 6 
EM19 0 6 6 6 0 1 4 4 0 5 2 
EM20 6 2 5 5 5 3 0 0 3 3 0 
EF21 3 8 0 3 2 2 3 3 4 2 3 

 

 

Mediante a análise do quadro n.º11, podemos observar, de imediato, que todos os 

doentes estudados apresentaram dor pós-operatória, variando na sua intensidade ao 

longo do internamento, sendo que o valor máximo referido foi o “8” e o mínimo “0”.  
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Gráfico n.º7 – Distribuição dos doentes pela classificação da Escala Numérica da dor e 

período de tempo  

Distribuição de doentes pela classificação da Escala Numérica da Dor  e período de tempo (n=21)
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Quadro n.º12 – Distribuição dos doentes pela classificação da Escala Numérica da Dor 

e período de tempo 

Distribuição dos doentes pela classificação da Escala Numérica da Dor e período de tempo n=21 

  0H 8H 16H 24H 32H 40H 48H 56H 64H 72H alta 

E.Num. n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

0 2 9,5 0 0,0 1 4,8 4 19,0 4 19,0 3 14,3 5 23,8 6 28,6 3 14,3 3 14,3 8 38,1 

1 0 0,0 0 0,0 1 4,8 1 4,8 1 4,8 2 9,5 1 4,8 1 4,8 1 4,8 0 0,0 0 0,0 

2 3 14,3 3 14,3 4 19,0 5 23,8 7 33,3 5 23,8 4 19,0 3 14,3 10 47,6 7 33,3 6 28,6 

3 2 9,5 2 9,5 3 14,3 4 19,0 5 23,8 7 33,3 3 14,3 9 42,9 4 19,0 7 33,3 6 28,6 

4 6 28,6 1 4,8 2 9,5 2 9,5 1 4,8 1 4,8 4 19,0 2 9,5 2 9,5 3 14,3 0 0,0 

5 2 9,5 7 33,3 6 28,6 3 14,3 2 9,5 1 4,8 2 9,5 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 

6 2 9,5 3 14,3 4 19,0 2 9,5 1 4,8 0 0,0 2 9,5 0 0,0 1 4,8 0 0,0 1 4,8 

7 2 9,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8 2 9,5 5 23,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21  100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 

 

À chegada à enfermaria (0H), pela análise do quadro n.º12 e gráfico n.º7, podemos 

constatar que dezanove doentes (90,5%) referiram dor. Desses, dois referiram a 

classificação “8”, dois referiram “7”, dois referiram “6”, e outros dois referiram “5”, o que 

corresponde a que oito participantes se posicionaram num grau de intensidade de dor 

igual ou superior a “5”, constatando – se que 38,1% dos doentes submetidos a 
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artroplastia total do joelho sentiram dor moderada a intensa18 à chegada à enfermaria 

após cirurgia. 

No período (8H) oito horas após cirurgia verificamos que a percentagem de doentes 

com dor pós-operatória foi de 100%. Neste período, registou-se, também, o maior 

número de casos de intensidade de dor máxima referida (“8”) mencionada por cinco 

participantes, “6” referida por três e “5” referida por sete, o que perfaz um total de 

quinze doentes, ou seja, 71,4% dos participantes do estudo apresentaram dor 

moderada a intensa, demonstrando ser este o momento mais doloroso de todo o 

período pós-operatório. 

Como se constata através do gráfico n.º7, a intensidade da dor foi diminuindo ao longo 

do internamento, sendo que ao fim do primeiro dia (24H) após a intervenção cirúrgica, 

dois doentes manifestaram intensidade “6”, três manifestaram “5”, ou seja 23,8% dos 

doentes entrevistados tiveram dor moderada a intensa. Continuando a análise desse 

período verificámos que dois doentes manifestaram “4”, três manifestaram “3” e seis 

sujeitos referiram dor situada nos parâmetros “2” e “1”, o que mostra uma distribuição 

mais ou menos homogénea entra a intensidade de moderada e ligeira. Neste período 

o número de doentes com dor foi de dezassete, equivalendo a um total de 81,0%. 

Ao cabo do segundo dia (48H), foram 76,2% dos doentes que manifestaram dor. O 

cenário teve uma ligeira variação percentual, onde dois doentes mencionaram dor de 

intensidade “6”, outros dois mencionaram “5” perfazendo um total de quatro doentes 

situados na dor moderada a intensa, isto é, 19%. Quanto à classificação numérica “4”, 

foram quatro os doentes que mencionaram estar neste patamar, enquanto três 

mencionaram encontrar-se no “3”. Cinco dos doentes em estudo referiram dor ligeira 

compreendida entre a classificação “2” e “1”.  

No final do terceiro dia (72H), o total de doentes com dor pós-operatória foram dezoito, 

isto é, 85,7%. Verificámos que a dor máxima experienciada nesse momento foi “5”, 

sendo mencionada por um doente, três referiram “4”, sete doentes referiram “3” e 

outros sete “2”, o que mostra que houve uma inversão dos valores da intensidade 

dolorosa, passando os doentes a posicionar-se na primeira metade da escala 

numérica, isto é, a dor ligeira começa a ganhar terreno à dor intensa. Analisando este 

momento constatámos que, apesar da percentagem dos doentes com dor (85,7%) ser 

maior do que no período das 48H (76,2%) e até superior ao período das 24H (81,0%), 

a intensidade referida é, de facto, bastante inferior, onde o valor máximo manifestado 

foi “5” como já tínhamos apurado. 
                                                 
18 Dor moderada a intensa – neste estudo foi considerada dor moderada a intensa, os valores ≥ 5 da Escala 
Numérica. 
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No instante “alta hospitalar”, pudemos verificar que oito doentes, isto é, 38,1% 

referiram não ter dor. No entanto, doze doentes (57,2%) referiram ter dor ligeira a 

moderada19 (“3” e”2”) e uma (4,8%) dor intensa (“6”). Constatámos, assim, que 61,9% 

dos doentes estudados foram para o domicílio ainda com dor, como se pode verificar 

também no quadro n.º13 e gráfico n.º8. 

Através da análise do quadro n.º12 e do gráfico n.º7 constatámos, também, que 

nenhum doente mencionou a classificação numérica de “9” ou “10”, ou seja dor 

extrema, em nenhuma fase do internamento.    

 

Quadro n.º13 - Distribuição dos doentes com dor pós-operatória por período de tempo 

Distribuição dos doentes com dor pós-operatória  por período de tempo n=21 
  0H 8H 24H 48H 72H alta 

 n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % 

Sem dor 2 9,5 0 0,0 4 19,0 5 23,8 3 14,3 8 38,1 
Com dor 19 90,5 21 100,0 17 81,0 16 76,2 18 85,7 13 61,9 

Total de doentes  21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 
 

Gráfico n.º8 - Distribuição dos doentes com dor pós-operatória por período de tempo 

Distribuição dos doentes com dor  pós operatória po r período de tempo, n=21 
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Relativamente à ausência de dor, identificada pela classificação numérica de “0”, pela 

análise ao quadro n.º13 e gráfico n.º8 podemos constatar que foi referida por dois 

doentes à chegada à enfermaria, facto que pode ser explicado pelo prolongamento de 

                                                 
19 Dor ligeira a moderada - neste estudo considerámos dor ligeira a moderada, os valores < 5 da Escala 
Numérica. 
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algum efeito anestésico/analgésico proveniente do acto cirúrgico. Este parâmetro não 

teve qualquer referência no período das oito horas pós-cirúrgicas, momento que 

coincide com o pico de dor máxima neste tipo de cirurgia. Nos restantes momentos de 

avaliação da dor, este parâmetro foi referido por um doente às dezasseis horas após 

cirurgia e sofrendo algumas oscilações, atingiu o seu máximo, no momento da alta, 

sendo referido por oito doentes, isto é 38,1% dos inquiridos.  
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2.3. Vivências de dor pós-operatória dos doentes su bmetidos a artroplastia total 

do joelho 

As vivências de dor pós-operatória, à semelhança de qualquer outro tipo de dor, 

resultam dum e num universo de motivações, significados, de crenças e valores, de 

comportamentos e atitudes. De seguida apresentamos os resultados da análise de 

conteúdo efectuada às entrevistas realizadas que desvendaram como os doentes 

submetidos a artroplastia total do joelho vivenciam a dor pós-operatória. Depois de 

efectuada a leitura das entrevistas e tendo por base os objectivos traçados para este 

estudo, surgiram as áreas temáticas definidas à posteriori, as quais nos parecem 

reflectir os aspectos mais relevantes do conteúdo dos depoimentos, apresentadas no 

quadro seguinte. 

 

Quadro n.º 14 – Áreas temáticas 

Áreas temáticas 

1. Motivos que levaram os doentes a serem submetidos a ATJ 

2. Percepção da dor anterior à cirurgia dos doentes submetidos a ATJ 

3. Percepção da dor pós-operatória dos doentes submetidos a ATJ 

4. Expectativas manifestadas pelos doentes submetidos a ATJ 

5. Influência de experiências anteriores nas expectativas face à dor pós-operatória 

dos doentes submetidos a ATJ 

6. Sentimentos manifestados pelos doentes submetidos a ATJ 

7. Atitude dos doentes submetidos a ATJ 

8. Manifestação de dor pós-operatória dos doentes submetidos a ATJ 

9. Estratégias adoptadas pelos doentes submetidos a ATJ para o alívio da dor pós-

operatória 

10. Identificação efectuada pelos doentes submetidos a ATJ das estratégias 

utilizadas pelos enfermeiros no alívio da dor pós-operatória 

11. Avaliação dos doentes submetidos ATJ relativa aos cuidados recebidos para o 

alívio da dor pós-operatória 

12. Percepção dos doentes submetidos a ATJ relativa ao desempenho dos 

profissionais de saúde no alívio da dor pós-operatória 
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2.3.1. Motivos que levaram os doentes a serem subme tidos a artroplastia total do 

joelho 

 A dor é provavelmente o problema de saúde que leva o maior número de pessoas a 

recorrer aos cuidados de saúde. Nas doenças degenerativas articulares, 

nomeadamente a gonartrose, não é excepção, a dor e a incapacidade funcional 

assumem especial destaque nos doentes portadores desta afecção. Na realidade, a 

dor grave que não responde a tratamento farmacológico associada à limitação 

funcional, são de facto, as principais indicações para a realização da artroplastia do 

joelho (Hernandez e Favaro 2006).  

Perante este cenário, pareceu-nos pertinente conhecer quais os motivos que levaram 

os participantes deste estudo a serem submetidos a artroplastia total do joelho.   

Relativamente a este aspecto, da análise efectuada sobressaíram as categorias: Dor  e 

Dificuldade na locomoção  (Quadro n.º15). 

Quadro n.º15 – Motivos que levaram os doentes a serem submetidos a artroplastia 

total do joelho 

Área temática 1: Motivos que levaram os doentes a s erem submetidos a artroplastia total do joelho 
Categoria  Unidades de registo n.ºu. r. n.ºd. 
Dor  
 
 
 

“…eu vim ser operada para ver se me passava a dor.” EF1 

“Para (…) não ter dores.” EM4 

“…as dores eram muitas e digo eu: “ tenho que ir””EF10 

“…queria que me passassem as dores …” EM11 

“…as dores, essas são horríveis, isso não desejo a ninguém. Foi por isso que 
quis ser operado.” EM13 

“Foi para não ter dores…”EM17 

6 6 

Dificuldade 
na 
locomoção 
 
 

“…porque tinha alturas que já não andava…só de bengala…subir escadas em 
casa era o sacrifício maior do mundo (…) eu não era senhora de ir às compras 
e andar durante uma hora às compras, que quando chegava a casa já não me 
mexia e isso foi o que me levou mais a ser operada” EF1 

“…eu gostava de ser operado, porque gostava de andar… uma pessoa parada 
não é vida nenhuma….”EM4 

“Para melhorar (…) porque esta perna já estava a ficar muito torta (…) e podia 
ficar sem andar. E eu aí tive medo” EM7 

 “Porque não podia andar…” EF10 

“…queria (…) andar…”EM11 

“…o deixar de andar…” EF15 

“…tenho de ser operado, que se não sou operado fico parado, não posso 
andar” EM17 

7 7 

 

Dor 

Nesta categoria considerámos as unidades de registo que revelavam ser a dor um dos 

motivos que conduziram os doentes à cirurgia. A dor foi mencionada por seis doentes, 

obtendo, assim, seis u.r., tal como se observa no quadro n.º 15. 



 119 

 

Dificuldade na locomoção 

Para esta categoria englobámos as unidades de registo que sugeriam a dificuldade na 

deambulação como uma das causas que induziu os doentes a serem operados. Este 

aspecto foi referido por sete dos inquiridos, tendo sido identificadas sete u.r, como 

mostra o quadro n.º15. 

 

 

2.3.2. Percepção da dor anterior à cirurgia dos doe ntes submetidos a artroplastia 

total do joelho 

 A dor crónica não oncológica constitui, desde há algum tempo, um importante foco de 

interesse da comunidade científica. Em Portugal, apesar de existirem poucos 

trabalhos, um estudo realizado 2002, pela ONSA, revela que 45,2% dos portugueses 

apresenta dores nos ossos e articulações (Rabiais, 2003). Não sendo o propósito 

principal da nossa investigação estudar a percepção da dor crónica, no 

desenvolvimento do trabalho, pareceu-nos importante, dado que a patologia de base 

da artroplastia total do joelho é a gonartrose, conhecer a percepção que os doentes 

submetidos a artroplastia total do joelho tinham da dor anterior à cirurgia, com o intuito 

de a poder analisar conjuntamente com a percepção de dor pós-operatória, uma vez 

que a dor crónica apresenta características muito diferentes da dor aguda. 

 

Quadro n.º 16 - Percepção da dor anterior à cirurgia dos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho 

Área temática 2: Percepção da dor anterior à cirurg ia dos doentes submetidos a artroplastia total do j oelho 

Categoria  Subcat. Unidades de registo  n.ºu..r. n.ºd. 

Terminologia 
descritiva do tipo de 
dor anterior à 
cirurgia  
 

 

“Aquele cão ali no joelho, aquele cão, como um cão”EF1 

“Parecia como agulhas a espetar-me” EF1, EF2, EM5, EM20 

 “…aos picões e tal, era assim uma dor”EM4 

“…parece que me rasga a carne…” EM17 

7 
 

6 
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Terminologia 
descritiva da 
intensidade de dor 
anterior à cirurgia 
 
 
 
 

In
te

ns
a 

 

“…são umas dores muito grandes, umas dores que a gente não 
aguenta…” EF10 

“Antes [da gonartrose] também tive muitas, muitas, muitas” EM7, 
EF14, EM4, EM9, EF3, EM17, EM20 

“…era uma dor horrível” EF3, EF6, EM13 

“…um tormento…” EF6 

“…uma dor terrível” EF3, EF10 

“É uma dor violenta…” EM5 

“…são dores insuportáveis…” EM5 

 “…era um sacrifício...” EM11  

17 12 

 

M
od

er
ad

a 
 “…não era uma coisa por aí além, mas doía-me…”EM18 

“…não era assim muito forte…” EF21 

 

2 2 

 

V
ar

iá
ve

l  

“…às vezes mais forte, outras mais morta”EF1 

“…tinha umas fases muito difíceis…”EF16 

2 2 

Representação da 
dor anterior à 
cirurgia 

In
de

fin
ív

el
 

 

“As dores que eu tinha antes, nem sei que diga ” EF2 

 

 

1 1 

 

C
om

pa
rá

ve
l 

 

“Sim, era diferente, muito menos dor…”EM18 

“Doía-me muito mas não se compara com esta dor [pós-
operatória].” EM20 

 

 

2 2 

Duração da dor 
anterior à cirurgia 
 

C
on

tín
ua

 
 

“…eu tinha dias que andava com esta dor todo o dia. (…) Era 
sempre seguida (…) aquilo era massacrador… todos os dias, todos 
os dias” EF1 

“…era sempre dores…sempre, sempre” EF2 

“…é contínua…” EM13 

3 3 

Localização da dor 
anterior à cirurgia 

Lo
ca

liz
ad

a 

 “…uma dor só localizada, mesmo aqui nesta zona da rótula, só ali 
…” EM18 

 

 

1 1 

 
 

D
ifu

sa
 

 

“…estendia-se pela perna for (…) ia até à barriga da perna (…) a 
zona dos músculos e dos tendões doía tudo...”EM5 

“É assim ali no joelho e depois às vezes é pela perna toda, pela 
canela abaixo da perna, também dói.” EF10 

2 2 
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Factores que 
agravam a dor 
anterior à cirurgia  
 

 

“…saí ali para o terreiro ou ao quintal buscar qualquer hortaliça (…) 
e se tropeçasse numa videirinha ou em qualquer coisa, então é que 
eu via as estrelas!” EF3 

“Quando saía da cama custava-me muito andar, era com a bengala 
(…). …Para baixo [descer a calçada] custava-me muito ir…” EM4 

“…fazer o comer ou sair ao caminho que é perto, às vezes tinha 
que me sentar que não conseguia aguentar” EM7 

 “…ao começar a andar tornava a doer…” EM8 

“…se andasse muito em cima dela, (…) doía-me um 
pouquito”EM18 

“…se andar plano não me dói e ando para aí 4 km se for preciso. A 
descer a pique, é que não.” EM20 

“…se andasse devagarinho com a perna quase de arrasto ainda, 
vá lá, (…) mas se andasse mais depressa um bocadinho era uma 
dor…” EF21 

“… até mesmo na cama, estando naquela posição também dói…” 
EM7, EF10 

 

9 8 

Momentos da dor 
anterior à cirurgia 

 

“…Tinha uns dias piores, outros melhores…”EF3 

 “…dores de dia e de noite…” EF2 

 “A artrose é uma dor que na mudança do tempo dói mais…” EM8 

3 3 

Influência da dor 
anterior à cirurgia 
no bem-estar do 
doente 

Lo
co

m
oç

ão
  

“…subir escadas em casa era o sacrifício maior do mundo…” EF1 

“… é uma dor (…) que inibe um individuo de poder andar, nem com 
canadianas…” EM5 

 “…eu não podia andar, eu ia a andar e falhava-me o joelho, 
parece-me que se me deslocava, tinha que me apoiar (…) para 
apanhar a posição…” EF6 

 “Ao andar, lá em casa, tinha de andar amarrado a um pau, a subir 
ou descer escadas tinha de ser devagarinho (…) a descer era pior 
e eram muitas dores…” EM9 

“…passava umas dores que não podia andar quase nada (…) Era 
uma dores que eu ia a andar e…de vez enquanto se eu não levo as 
muletas ia abaixo…”EF10 

“…custava-me muito andar principalmente descer uma rampita 
qualquer…”EM11 

 “A dor da artrose, é uma dor que dá, por vezes ter uma pessoa 
(…) de parar e se sentar” EM13 

“…para subir essas escadas (…) não podia…” EF15 

“Se me sentasse (…) meia horinha (…) para me levantar (…) tinha 
que me amarrar a uma coisa firme e depois aquela dor!” EF15 

“ [a dor] da artrose, eu perdia a força da perna e não conseguia 
apoiar-me nela, tinha umas fases muito difíceis…” EF16 

“…quando me chegava a dar que me prendia assim a perna, os 
tendões prendiam-me a perna eu tinha que me sentar, se ia fazer 
uma caminhada sentava-me umas poucas de vezes, aos 
bocadinhos sabe, consoante ia andando sentava-me aqui um 
bocado…” EM17 

“A dor da artrose, (…), só eu é que sei (…). Se você soubesse a 
maneira que eu andava (…) a subir subia, mas depois ao vir para 
baixo (…) só de marcha a atrás é que eu descia…” EM19 

 “Essa dor faz-me coxear.” EM20 

“…tinha que parar, para começar a andar. (…). E se não parasse, 
que não me pudesse amarrar a um sítio, caía ao chão.” EF21 

14 13 
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M
ob

ili
za

çã
o 

 “Que as [dores] da artrose eu queria me virar e passava os meus 
pecados. Na cama eu mexia-me para um lado e para o outro e, ui 
Jesus! o que eu penava.” EF12 

 

 

1 1 

P
os

tu
ra

 
co

rp
or

al
 

“…não se consegue estar na cama, que não há posição…” EM5 

“…não sabia como havia de por a perna…” EF6 

 

2 2 

R
ep

ar
aç

ão
 “…se andasse muito, à noite já não dormia…” EF6 

 

 

1 1 

A
V

d’
s 

“…era preciso me calçar, o mais das vezes era preciso puxar-me 
as calças e isso tudo por causa das dores…” EF15 

1 1 

 

A
ct

iv
id

ad
e 

so
ci

al
 “ …gostava de ir à caça (…) andava lá no monte e já me começava 

a doer outra vez…” EM8 

“Quando comecei a sentir essas picadas é que parei de trabalhar.” 
EM20 

“…alterou tudo, o bem-estar, e o modo de vida todo, alterou 
tudo”EM5 

3 3 

 

Relativamente a esta área temática emergiram sete categorias: Terminologia 

descritiva do tipo de dor anterior à cirurgia, Term inologia descritiva da 

intensidade de dor anterior à cirurgia, Representaç ão da dor anterior à cirurgia, 

Duração da dor anterior à cirurgia, Factores que ag ravam a dor anterior à 

cirurgia, Momentos de dor anterior à cirurgia, Infl uência da dor anterior à 

cirurgia no bem-estar do doente (Quadro n.º16).  

 

Terminologia descritiva do tipo de dor anterior à c irurgia  

No que diz respeito à terminologia utilizada pelos doentes para descrever a dor antes 

da cirurgia, considerámos para esta categoria as unidades de registo respeitantes às 

palavras e expressões linguísticas utilizadas por eles para descreverem a dor que 

vivenciaram antes de serem intervencionados. Esta categoria foi relatada por seis 

participantes, utilizando expressões como: “Parecia como agulhas a espetar-me” EF1, 

EF2, EM5, EM20, tendo sido obtidas sete u.r. como se pode observar no quadro n.º16. 

 

Terminologia descritiva da intensidade de dor anter ior à cirurgia  
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Para esta categoria considerámos as unidades de registo referentes aos termos e 

expressões linguísticas utilizados pelos participantes que sugerissem a intensidade da 

dor experienciada. Desta categoria, emergiram três subcategorias: Intensa, 

Moderada, Variável . 

 

Intensa 

Nesta subcategoria foram incluídas as expressões linguísticas cujo significado 

atribuído fosse considerado compatível com elevada intensidade de dor anterior à 

cirurgia. Doze doentes afirmaram ter dor intensa antes de serem operados, descrita 

como: muita dor, horrível, insuportável, terrível, violenta, sacrificante, tormento, como 

se pode verificar pelo seguinte enunciado: “Antes da [gonartrose] também tive muitas, 

muitas, muitas” EF14, EM4, EM7, EM9, EF3, EM17, EM20, tendo-se obtido dezassete 

u.r., como podemos verificar através do quadro n.º16. 

 

Moderada 

Nesta subcategoria foram incluídas as expressões linguísticas cujo significado 

atribuído fosse compatível com intensidade comedida e controlada de dor anterior à 

cirurgia. A intensidade moderada foi referida por dois doentes, tendo sido identificadas 

duas u.r., como por exemplo: “…não era uma coisa por aí além, mas doía-me…” 

EM18. 

 

Variável 

Nesta subcategoria foram incluídos as unidades de registo que revelassem 

variabilidade na intensidade de dor anterior à cirurgia. Esta subcategoria foi referida 

por dois doentes, como demonstra um exemplo das duas u.r. obtidas: “…às vezes 

mais forte, outras mais morta” EF1. 

 

Representação da dor anterior à cirurgia  

Quanto à categoria Representação de dor anterior à cirurgia , foram consideradas 

as unidades de registo que transpunham a dor para outros cenários, comparativos ou 

indescritíveis. Desta categoria sobressaíram, duas subcategorias: Comparável 

indefinível. 
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Comparável  

Nesta categoria englobámos as unidades de registo referentes a declarações que 

estabeleciam uma comparação entra a dor anterior à cirurgia e a dor pós-operatória. 

Dois participantes estabeleceram essa comparação referindo que a dor anterior à 

cirurgia, embora dolorosa, era de inferior intensidade, obtendo-se duas u.r., tal como, 

“Doía-me muito, mas não se compara com esta dor [pós-operatória]” EM20. 

 

Indefinível  

Esta categoria foi manifestada por um doente como reflecte a expressão seguinte: “As 

dores que eu tinha antes, nem sei que diga ” EF2. 

 

Duração da dor anterior à cirurgia  

Nesta categoria considerámos as unidades de registo que revelaram a durabilidade da 

dor percepcionada pelos doentes antes da intervenção cirúrgica. Esta categoria foi 

mencionada por três participantes referindo ser uma dor continuada e sem 

interrupções, constituindo-se a subcategoria Contínua. Nesta subcategoria foram 

identificadas quatro u.r., como se pode constatar no quadro n.º16. 

 

Localização da dor anterior à cirurgia 

Esta categoria emergiu dos depoimentos referentes à região anatómica onde era 

percepcionada a dor antes da cirurgia. Desta categoria surgiram as subcategorias: 

Localizada e Difusa .  

 

Localizada 

Para esta subcategoria foram consideradas as unidades de registo que indicavam que 

a dor experienciada se situava circunscrita ao joelho afectado. Esta subcategoria foi 

manifestada por um doente tendo referido: “…uma dor só localizada, mesmo aqui 

nesta zona da rótula, só ali …” EM18. 
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Difusa 

Nesta subcategoria englobámos as unidades de registo que declaravam que a dor 

percepcionada anteriormente à cirurgia se situava numa região anatómica ampla, 

alargada a partes do corpo distantes do joelho afectado. Este tipo de localização de 

dor foi relatado por dois doentes, obtendo-se, assim, duas u.r., como se pode ver no 

quadro n.º16. 

 

Factores que agravam a dor anterior à cirurgia  

Nesta categoria considerámos as unidades de registo que revelavam as diversas 

actividades e aspectos que causassem agravamento do estado doloroso presente 

antes da cirurgia. Os factores manifestados estão relacionados, essencialmente, com 

actividades físicas, nomeadamente de locomoção e de adopção de determinadas 

posicionamentos corporais, mencionados em nove u.r., relatadas por oito doentes, tal 

como se observa no quadro n.º16. 

 

Momentos de dor anterior à cirurgia 

Foram considerados momentos de dor, os enunciados que sugeriam determinados 

instantes ou períodos de tempo particularmente propícios as estadios dolorosos 

vivenciados antes da intervenção cirúrgica. Estes foram manifestados por três doentes 

obtendo-se três u.r. (Quadro n.º16).  

 

Influência da dor anterior à cirurgia no bem-estar do doente 

Nesta categoria foram englobadas as unidades de registo sugestivas de uma 

interferência nefasta no bem-estar do doente, provocada pela dor. Os doentes fizeram 

referência a seis aspectos diferentes os quais deram origem às subcategorias: 

Locomoção, Mobilização, Postura corporal; Reparação , AVD´s, Actividade 

social. 

 

Locomoção 

A locomoção foi referida por treze participantes. Para melhor esclarecer esta 

subcategoria apresentamos uma declaração das catorze u.r. encontradas “… É uma 

dor (…) que inibe um indivíduo de poder andar, nem com canadianas…” EM5. 
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Mobilização 

Esta subcategoria foi referida por um doente, demonstrado pelo testemunho seguinte: 

“Que as [dores] da artrose, eu queria me virar e passava os meus pecados. Na cama 

eu mexia-me para um lado e para o outro e, ui, Jesus! O que eu penava.” EF12. 

 

Postura corporal 

Dois doentes referiram que a postura corporal é influencia pela dor, através dos 

seguintes relatos: “…não se consegue estar na cama, que não há posição…” EM5 e 

“…não sabia como havia de por a perna…” EF6. 

 

Reparação 

A reparação foi mencionada por um doente, afirmando que: “…se andasse muito, à 

noite já não dormia…” EF6. 

 

AVD’s 

Esta subcategoria foi manifestada por um participante através do seguinte 

depoimento: “…era preciso me calçar, o mais das vezes, era preciso puxar-me as 

calças e isso tudo por causa das dores…” EF15. 

 

Actividade social 

Também a vida social é influenciada pela dor, como o afirmaram três dos inquiridos. 

De seguida mostramos um exemplo das três u.r. obtidas: “…alterou tudo, o bem-estar, 

e o modo de vida todo, alterou tudo”EM5. 

 

 

2.3.3. Percepção da dor pós-operatória dos doentes submetidos a artroplastia 

total do joelho 

O número de intervenções cirúrgicas tem vindo a aumentar, estimando que em 

Portugal foram realizadas, em 2006, mais de 600 mil (Portugal, 2007). Com base 

nesta constatação é primordial que os profissionais de saúde dediquem especial 

atenção à problemática da dor aguda pós-operatória, na medida em que o número de 
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cirurgias é muito elevado. Assim, torna-se imperativo que se desenvolvam estudos 

nesta área que permitam conhecer a verdadeira dimensão humana do problema, de 

modo a poder intervir no sentido de proporcionar o tratamento adequado àqueles que 

experienciam este fenómeno. Neste sentido, pareceu-nos pertinente conhecer a 

percepção de dor pós-operatória dos doentes submetidos a artroplastia do joelho, da 

qual decorreu a seguinte área temática: Percepção de dor pós-operatória dos 

doentes submetidos a artroplastia total do joelho. 

Relativamente a esta área temática emergiram nove categorias: Terminologia 

descritiva do tipo de dor pós-operatória, Represent ações de dor pós-operatória, 

Terminologia descritiva da intensidade de dor pós-o peratória, Evolução da dor 

pós-operatória ao longo do internamento, Duração da  dor pós-operatória, 

Localização da dor pós-operatória, Factores que agr avam a dor pós-operatória, 

Momentos de dor pós-operatória, Influência da dor p ós-operatória no bem-estar 

do doente (Quadro n.º17).  

 

Quadro n.º17 - Percepção da dor pós-operatória dos doentes submetidos a artroplastia 

total do joelho 

Área temática 3: Percepção da dor pós-operatória do s doentes submetidos a artroplastia total do joelho  

Categoria   Subcat. Unidades de registo n.º u. r. n.º d. 

Terminologia 
descritiva do tipo 
de dor pós-
operatória 
 
 
 

     

“…são dores (…) até parece que me salta o joelho fora” EF3 

 “…Picões, uns picões…” EM4, EM8 

“…espetões…” EF12  

 “ …parece (…) que está ali a serrar (…) a cortar o joelho…” 
EM5 

“…uma efervescência grande…” EM5 

 “… Tenho aquela moideira…” EM5 

“…sentia mesmo aquilo a latejar no joelho” EF6 

 “ Parece que está ali outra coisa (…) tudo partido…” EM8 

“A dor é (…) pesada que mal conseguia mexer…” EM9 

“…dor muito esquisita…” EM9 

“…parece que está ali uma coisa (…) a morder…” EM8 

 “…aquele cão ali agarrado” EM9, EF15 

 “São uma dores (…) a queimar, a arder…” EM13 

 “… Como se estivessem ali a roer dentro da perna…”EF16, 
EM17 

“…uma coisa morna…” EM17 

“Dor cerrada, uma dor junta ao joelho e á perna”EM9 

 “…parece que está ali uma coisa a agarrar… ” EM8, EF12, 
EM18 

“…era má, muito má…”EM11 

23 13 
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Tipologia 
descritiva da 
intensidade de dor 
pós -operatória 
 
 
 

In
te

ns
a 

“Uma dor intensa”EF6 

“As dores foram muitas, mas mesmo muitas” EM9, EF14, EF1 

“Muito forte …” EM18, EM17, EF21, EM20, EM9, EM13, EF6, 
EM11, EM8 

 “…dolorosa (…) muito dolorosa…” EM18, EF1 

“…eu parecia que rabeava com dores …” EM7 

“…era de morrer, eram umas dores desgraçadas…” EF21 

“…que dor, foi um bocado violento”EM4 

“São uma dores horríveis…” EM9, EF15 

“Uma dores demais (…) insuportáveis” EM9, EF15 

“…parecia tortura chinesa (…) nem a torturar uma pessoa devem 
fazer doer tanto.” EM5 

24 15 

 

M
od

er
ad

a 
 

“…senti um bocadinho de dores, mas não eram dores de 
espantar”EF2 

“Não tem doído muito. Alguma coisinha já sabe que sempre dói 
não é (…) EF10  

“…não era uma dor grande…”EM17 

3 3 

Representação de 
dor pós-operatória  
 

C
om

pa
rá

ve
l 

 

“Muito diferentes. São muito piores as da operação. As da 
operação são umas dores mais fortes” EM9 

“Não tem doído muito …Doeu-me mais o outro [artroplastia total 
do joelho no outro membro] esse é que me doeu tanto…” EF10 

“…Muito diferente pois…” EF16 

“…Foram menos, foram menos…” EF12 

“…Eu para mim topo-a igual…” EF14 

 “Olhe que a dor era quase igual, olhe que não me doía menos 
(…) a dor é comparável [à dor anterior à cirurgia].” EM17  

“…Esta [dor pós-operatória] dói o dobro…” EM20 

“É que às vezes há uma dor de cabeça, mas aquilo é doutra 
maneira, ou uma dor de barriga e aquilo é doutra maneira, não 
há uma dor como aquela…” EM11 

“Dorzinha para mim assim, não há pior do que esta Sra. Enf., 
pior do que isto não há” EF15 

“Não há nada que se compare [dor pós-operatória]” EF15 

“…eu já tenho tido muitas dores mas coisa igual nunca tive…” 
EM18 

11 10 

 

In
de

fin
ív

el
 “Não lhe posso explicar, não sei explicar melhor” EF14 

“Não sei como é que lhe hei-de dizer.” EM19 

2 2 



 129 

Evolução da dor 
pós-operatória ao 
longo do 
internamento 
 

 

“…nessa altura doeu-me muito, agora não me dói quase nada…” 
EM4 

“…Mais tarde começa a abater…” EM8 

 “…foi uma coisa horrível, mas agora vai passando (…) agora é 
menos, mas até agora tem sido, mesmo muito” EM9 

“Dores agora não tenho, quase nenhumas, só assim ao mexer 
com a perna”EM11 

“Bem naquele dia [dia da cirurgia] foi, foi desespero, não é? Mas 
depois começou ser a menos” EF12 

“…de dia a dia diminui, diminui a dor…” EM17 

 “…a dor ao diminuir, no o outro dia [após cirurgia] já está meio 
por meio (…) Agora, Jesus, é 1/3 ou ¼ é uma dorzinha mas é 
uma dorzinha morna” EM17 

“Naquele dia [de cirurgia] e depois por aí fora um pouco menos 
mas sempre muito doloroso” EM18 

“…Agora, começa a doer, mas pára logo. E agora vou indo (…) 
de ontem para hoje não me tem doído muito.” EF21 

9 8 

In
te

rm
ite

nt
e 

“…ela [a dor] pára, há pouquinhos que estou bem”EF3 

“…sinto um bocadinho de dor, mas não é uma dor ali fixa 
sempre.” EF6 

“A dor vai e vem não é assim sempre, sempre seguido, mas já 
não é como até agora, agora já está melhorzinha.” EF21 

3 3 Duração da dor 
pós-operatória 
 
 
 
 
 
 

P
er

si
st

en
te

 
  

“…mas como me dão os medicamentos todos, nunca tenho 
tantas dores num sentido, mas tenho as dores da operação na 
mesma” EF1 

“Abrandavam um bocadinho quando tomava aquelas coisas, 
mas dali a bocado, pumba, o picão e a dor nesta zona que foi 
operada.” EM4 

“…[a dor não desaparece] fica ali aquela dor, aquela 
moinhasinha (…) aquela dita moínha, é aquela dorzita, que não 
é incomodativa mas está lá.” EM5 

“…de vez não, [a dor] abate e faz jeito mas não desaparece…” 
EM8  

 “…dores muito fortes que tive e ainda continuo a ter” EM13 

 “…tenho ali sempre uma dorzinha, (…) uma moideira, uma 
moiçãozinha forte, embora não seja aquela dor forte, mas uma 
moíçãozinha forte, mesmo sendo medicado…” EM18 

“…Abrandavam mas mantinham-se lá…”EM19 

“ Passa, não é bem assim, nunca passa totalmente, mas está-se 
melhor. Fica lá sempre qualquer coisa [dor].” EM20 

9 9 

Localização da 
dor pós-operatória 
 
 
 

Lo
ca

liz
ad

a 
    

 “…são dores do joelho…” EF3 

“…no joelho aqui nesta rótula onde levou a operação…” EM4 

“…a dor que sinto no joelho…”EM5 

“…no joelho” EF6 

“é mais ou menos no sítio [local da cirurgia]” EM8 

“…só no joelho…” EM19 

“…era só no joelho…” EF21 

7 7 
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D
ifu

sa
 

 

“…dores no joelho todo, na perna toda…” EM9 

“Era no joelho, e também me iam pela perna abaixo…” EF12 

“É no joelho e estendia-se pela barriga da perna e pelos 
músculos pelo lado debaixo do joelho, por detrás, nas 
articulações do joelho” EM13 

 “…Era pela perna toda, desde a anca até lá baixo, aquela dor 
assim…” EF16 

“…uma dor que vai pela perna toda (…) vai desde aqui do joelho 
até ao pé …” EM18 

 “É no joelho (…) vai até à coxa.” EM20 

6 6 

M
ob

ili
za

çã
o 

  

“…ao esticar a perna doía-me” EF1 

 “…se for para a cama e estender é que estes tendões… não sei 
porquê, doem-me…”EM4 

“Quando mexo noto logo…” EM5 

“…meter a máquina doía-me um bocado…” EM9 

 “Se bulisse um bocadinho não tinha posição de estar, era uma 
dor que não tinha posição de estar…” EM11 

“…eram umas dores, desde que me puseram aquela máquina 
[tala dinâmica] …” EF14 

“…quando fazia os exercícios na máquina doía um bocadinho ao 
vir o volume a aumentar mas aguentava bem, sentia-me bem.” 
EF16 

“…quando dobrava o joelho, que dobrasse que era para ele ir ao 
sítio (…) é que me fazia a dor.” EM17 

“…só me doía quando me virava, ou para mudar as pernas 
tinham que me ajudar…” EF21 

9 9 

Lo
co

m
oç

ão
  

“…andar também me dói um bocado…” EM9 

“Noto mais um bocadinho de dor, noto [na deambulação], mas 
estando parada já é menos, é assim, é o esforço…” EF12 

“…caminhei um bocado, forcei-me um bocadinho (…) sentei-me 
ali ao pé da cama, com o joelho um pouco dobrado [flectido] (…) 
comecei-me a sentir mesmo mal, eu estava a ver que 
desmaiava.” EM18 

3 3 

A
V

D
,s

 

“…quando me fazem ir tomar banho, então é que me vejo aflita, 
ai como eu me vejo, Jesus!” EF3 

1 1 

P
os

tu
ra

 
C

or
po

ra
l 

 

“Tinha necessidade de ficar de costas (…) e também a cama 
estava assim alta [membros inferiores elevado] (…) e isso 
também é mau de aguentar…” EM4 

 “…ao pôr a perna para cima, esticada [membros inferiores 
elevados] depois de ser operado, eu não consigo aguentar…” 
EM7 

“…quando eu punha a perna mesmo em prancha [em extensão] 
é quando me dói…” EM16 

“…porque assim na cama doía-me mais…” EM17 

4 4 

Factores que 
agravam a dor 
pós-operatória 
 

S
ol

id
ão

 

“…uma pessoa estando aqui sozinha sente muito mais…” EM8 1 1 

Momentos de dor 
pós-operatória 
 
 

  “…tive muitas dores desde que me passou a anestesia…”EF14, 
EM8, EF16, EM17, EF6, EF11 

 “Fui operado, eram 11.30h quando acabou a operação, depois 
estive lá [no BO] até às 5h da tarde por causa das dores…” EM9 

“…vim [do BO para o serviço] e na altura até fiquei bem, mas 

21 17 
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depois dali a 2 horas, ai caramba, que dor, foi um bocado 
violento (…) Tive quase 24 horas que foi seguido (…) nessa 
altura doeu-me muito…”EM4 

“Depois da operação (…) aquelas primeiras 2 horas (…) a dor 
era de tal ordem (…) que era impossível (,,,) não se conseguia 
suportar” EM5 

“…fui operada às 6h na terça-feira à tarde e estive quase toda a 
noite com aquelas dores…”EF14 

 “Bem, naquele dia [dia da cirurgia] foi, foi desespero”EF12, 
EM18 

 “ai Jesus aquilo foi horrível… são muitas horas, é como eu lhe 
digo aquilo foi terça-feira há tarde até quarta feira ao meio dia” 
EF15 

“Ora na noite da operação é que foi muito forte.” EM11  

“Senti dores depois de passar a anestesia e ainda no outro dia 
[dia seguinte] até ao meio da manhã” EF6 

“…eu sofri aquele dia [dia da cirurgia] e o outro…”EF12 

 “…porque isto em 2 dias ou 3 dói muito, pronto” EM7 

“…na operação não senti nada, mas depois senti bastantes. (…) 
Aí três dias era de morrer, eram umas dores desgraçadas.” EF21 

“…quando passou a anestesia (…) entre duas noites e dois dias 
é que me doeu bastante…” EM19 

 “…de noite está a gente mais apagadinha e não dói tanto, mas 
de dia!”EF3 

“O pior dia não é da operação, não senhor, foi só dali a 2 dias, 
quando acabou a anestesia.” EM20 

E
m

oç
ão

  

“…quando tenho dores não me apetece fazer nada, chega-me 
bem sofrer” EF3 

 “…enquanto estou cheia de dores não posso estar bem disposta 
(…) Com dor perde-se o gosto pela vida e perde-se o gosto por 
tudo, não apetece viver mais…” EF6 

“…apetece-me ficar num canto e não mexer-me para nada” EF6 

 “…estive um dia e meio chateado, do juízo (…) um homem 
quando não está bem chateia-se…”” EM7 

“…está ali uma pessoa deitada que não tem disposição para 
nada, as dores é que causam todo aborrecimento”  EM9 

“A dor impede, muitas vezes, impede de fazer as coisas, porque 
a gente quando tem dores não lhe apetece fazer nada…nada, 
nada… está-se mal…está-se muito mal.”EM11 

“…porque a gente fica mal disposta…” EF12 

“…falta-me a paciência para lidar com as pessoas…”EF15 

7 6 Influência da dor 
pós-operatória no 
bem-estar do 
doente 
 

R
ep

ar
aç

ão
  

“…nem dormia…” EM7 

“…de noite não me deixava dormir.” EM8 

“…a primeira noite não dormi nada e depois para conseguir 
dormir tinha que levar injecções…”EM9 

“Tira o sono…” EF14  

“…aquela dor (…) não me deixava dormir…” EF15 

“…sentia aquela dorzinha, (…) e na cama não conseguia estar 
bem, (…) assim não dormia…” EM17 

 “…[a dor] foi-me passando, foi por isso que eu comecei a 
dormir, que senão eu não dormia…” EF21 

“…quase todos os dias é preciso tomar uma injecção por causa 
das dores para poder descansar um pouco” EM9 

“…ela [a dor] pára. Há pouquinhos que estou bem. Nesses 
pouquinho parece-me que vou para o céu.” EF3 

9 9 
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A
lim

en
ta

çã
o 

“…não apetece comer nem nada…” EM20 

 

 

 

1 1 

M
ob

ili
za

çã
o 

 

“Mexo-me melhor porque tenho menos dor”EF1 

“A dor foi passando, passando, até conseguir bulir o joelho, 
mesmo assim levou-me tempo e custou-me.” EM9 

“Não tinha posição, aquele mal-estar, doía daqui, doía dacolá, 
não me podia virar que me doía…” EM11 

“Agora, esta tarde e assim, não me tem doido, já posso virar a 
perna um bocado, já aliviou. Vamos lá ver, como vai ser. Só que 
para trabalhar, não é tão cedo…” EF21 

4 4 

Lo
co

m
oç

ão
 

“Custa-me muito, é por isso quando eu for sozinha para casa vai 
ser um problema (…) eu havia de ir ao menos a poder ir à casa 
de banho, já nem digo vestir nem nada, mas ao menos ir à casa 
de banho, e para poder andar um bocadinho…” EF15 

“…eu quero fazer, eu quero chegar e sair da cama, eu quero 
andar, e pá! quando não consigo irrita-me…” EM18 

2 2 

 

In
es

pe
cí

fic
o 

“…mal estar (…) aflição, afligia-me, não tinha maneira de estar 
(…) Sinto uma grande aflição, sinto mal, o pior que há, doutra 
forma não sei descrever” EM18 

 

 

1 1 

 

 

Terminologia descritiva do tipo de dor pós-operatór ia  

No que diz respeito à terminologia utilizada pelos doentes para descrever a dor pós-

operatória, considerámos para esta categoria as unidades de registo respeitantes ao 

termos e expressões linguísticas utilizadas pelos doentes para descrever a dor que 

vivenciaram depois de serem submetidos à artroplastia total do joelho. Foi inúmera a 

terminologia utilizada pelos inquiridos para descrever a sua dor pós-operatória 

empregando termos como: picões, espetões, cortar, efervescência, moideira, latejar, 

cortar, morder, queimar, roer, sensação de aperto, morna, má, esquisita, sendo que 

alguns deles utilizaram mais do que um adjectivo, como se pode observar pelo quadro 

n.º17. 

 

Terminologia descritiva da intensidade de dor pós-o peratória  

Para esta categoria considerámos as unidades de registo referentes às palavras e 

expressões linguísticas utilizada pelos participantes que sugerissem a intensidade da 

dor experienciada, verificando-se que a maioria referiu dor intensa. Desta categoria, 

emergiram, então duas subcategorias: Intensa e Moderada . 
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Intensa 

Nesta subcategoria consideraram-se as expressões linguísticas cujo significado 

atribuído fosse considerado compatível com a intensidade de dor pós-operatória 

elevada. Quinze doentes referiram dor intensa, descrevendo-a com os seguintes 

adjectivos: muitas, intensa, muito forte, muito dolorosa, insuportável, horrível, violenta, 

torturante, dor de morte, demais, adjectivos visíveis nas vinte e quatro u.r. obtidas, 

como se pode observar no quadro n.º17. 

 

Moderada  

Nesta subcategoria foram incluídas as expressões linguísticas cujo significado 

atribuído fosse considerado compatível com a intensidade comedida e controlada de 

dor pós-operatória. Três participantes referiram ter dor moderada, verificada em três 

u.r. encontradas, como por exemplo: “…senti um bocadinho de dores, mas não eram 

dores de espantar” EF2. 

 

Representação de dor pós-operatória  

Quanto à categoria Representação de dor pós-operatória , nesta categoria foram 

consideradas as unidades de registo que transpunham a dor para outros cenários 

comparativos ou indescritíveis. Desta categoria sobressaíram, duas subcategorias: 

Comparável e indefinível.  

 

Comparável  

Nesta categoria englobámos as unidades de registo referentes a declarações que 

estabeleciam uma comparação entra a dor pós-operatória vivenciada e a outras dores 

anteriormente experimentadas. Onze u.r. foram referidas por dez doentes que, 

compararam esta dor com outras antes vividas. Para uns, a sua representação é de 

semelhança como nos mostra este relato: “Olhe que a dor era quase igual, olhe que 

não me doía menos (…) a dor é comparável [à dor anterior à cirurgia].” EM17; para 

outros, após comparação, consideram-na uma dor diferente, como se verifica pelo 

seguinte relato: “Muito diferentes. São muito piores as da operação. As da operação 

são umas dores mais fortes” EM9. 
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Indefinível  

Para dois dos participantes a representação de dor pós-operatória é algo indefinível, 

algo indescritível, como se constata pelas seguintes afirmações: “Não lhe posso 

explicar, não sei explicar melhor” EF14 e “Não sei como é que lhe hei-de dizer.” EM19. 

 

Evolução da dor pós-operatória  

Pela análise dos testemunhos obtidos, constatámos que durante o internamento a dor 

pós-operatória ia atenuando de intensidade conforme se distanciava o dia da cirurgia. 

Assim, considerámos, para esta categoria, as unidades de registo que sugerissem um 

processo de diminuição da dor pós-operatória percepcionada ao longo do 

internamento. Relativamente e esta categoria, oito doentes referiram que a experiência 

dolorosa se foi dissipando ao longo do internamento, conforme se constata nas nove 

u.r. obtidas, como se verifica através do quadro n.º17. 

 

Duração da dor pós-operatória 

Considerámos nesta categoria as unidades de registo que revelaram a durabilidade da 

dor pós-operatória percepcionada pelos doentes. Esta categoria subdividiu-se em 

duas subcategorias: Intermitente  e Persistente.  

 

Intermitente 

Nesta subcategoria incluímos os depoimentos que sugerissem a existência de um tipo 

de dor que se manifesta por períodos, uma dor descontínua no tempo, que aparece e 

desaparece. Três doentes mencionaram ter experimentado este tipo de dor, sendo 

identificadas três u.r. como por exemplo “…ela [a dor] pára, há pouquinhos que estou 

bem” EF3. 

 

Persistente 

Nesta categoria englobámos as unidades de registo que sugerissem a existência de 

dor pós-operatória que permanece durante todo o internamento, dor que não cede 

totalmente ao tratamento, uma dor insistente. Nove doentes manifestaram este tipo de 

dor como mostra a seguinte declaração das nove u.r. assinaladas nesta subcategoria, 

“…dores muito fortes que tive e ainda continuo a ter” EM13. 
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Localização da dor pós-operatória  

Esta categoria emergiu dos depoimentos referentes à região anatómica onde era 

percepcionada a dor pós-operatória. Foi referida por treze doentes que manifestando 

percepções divergentes relativas à localização da respectiva dor pós-operatória deu 

origem a duas subcategorias: Localizada e Difusa.  

  

Localizada 

Para esta subcategoria foram consideradas as unidades de registo que indicavam que 

a dor experienciada se situava restringida ao local cirúrgico. Esta foi referida por sete 

doentes, obtendo-se assim, sete u.r., como se verifica no quadro n.º17. 

 

Difusa 

Considerámos, para esta categoria, as unidades de registo referentes às declarações 

que manifestavam dor não confinada apenas à área cirúrgica, mas que se ampliava a 

zonas distantes desta. Foram seis os doentes que percepcionaram dor para além do 

joelho intervencionado, referindo dor na perna, no pé e na coxa do membro afectado, 

obtendo-se, desta forma, seis u.r., como se pode comprovar através do quadro n.º17. 

 

Factores que agravam a dor pós-operatória 

Foram vários os factores mencionados pelos doentes, como sendo responsáveis pelo 

agravamento da dor pós-operatória. Os factores identificados nos depoimentos obtidos 

deram origem a cinco subcategorias: Mobilização, Locomoção, AVD´s, Postura 

corporal, Solidão . 

 

Mobilização  

A mobilização dos membros inferiores foi considerada, por nove doentes, como um 

factor que agrava a dor pós-operatória. A mobilização mencionada relacionou-se com 

os movimentos de flexão e extensão do membro inferior operado, algumas vezes, 

decorrente dos exercícios passivos realizados com auxílio de uma tala dinâmica que 

faz parte do tratamento de reabilitação utilizado neste tipo de cirurgias. Nesta 

subcategoria foram identificadas nove u.r. que podemos visualizar no quadro n.º17. 
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Locomoção 

Três doentes referiram que a dor pós-operatória piorava com a deambulação, tal como 

sugere a seguinte declaração: “…caminhei um bocado, forcei-me um bocadinho (…) 

sentei-me ali ao pé da cama, com o joelho um pouco dobrado [flectido] (…) comecei-

me a sentir mesmo mal, eu estava a ver que desmaiava.” EM18, exemplo das três u.r. 

identificadas. 

 

AVD’s 

As AVD’s foram referidas por um doente, concretamente relacionada com o 

autocuidado higiene, como se constata pelo seguinte testemunho: “…quando me 

fazem ir tomar banho, então é que me vejo aflita, ai como eu me vejo, Jesus!” EF3. 

 

Postura corporal 

Quatro doentes indicaram a postura corporal como sendo factor de agravamento de 

dor pós-operatória, não havendo, contudo, consenso quanto à posição causadora de 

maior nocicepção. Vejamos alguns relatos, das quatro unidades de registo obtidas: 

“Tinha necessidade de ficar de costas (…) e também a cama estava assim alta 

[membros inferiores elevado] (…) e isso também é mau de aguentar…” EM4; 

“…ao pôr a perna para cima, esticada [membros inferiores elevados] depois de ser 

operado, eu não consigo aguentar…” EM7. 

 

Solidão  

Um dos doentes entrevistados considerou a solidão como sendo um factor que agrava 

a dor pós-operatória, dizendo que “…uma pessoa estando aqui sozinha sente muito 

mais…” EM8. 

 

Momentos de dor pós-operatória  

No que diz respeito à categoria Momentos de dor pós-operatória, dezassete doentes 

referiram-na, uns destacando o período pós-anestésico, outros seleccionaram as 

primeiras horas após cirurgia, alguns focaram um período de 24horas pós cirurgia, 

enquanto outros consideraram um momento de dor pós-operatória mais alargado 

chegando aos três dias pós operatórios. Um deles referiu a noite como momento de 
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dor, enquanto outro referiu o dia. Assim, para esta categoria considerámos as 

unidades de registo que sugeriam determinados instantes ou períodos de tempo, 

particularmente marcantes de estadios dolorosos intensos vivenciados após 

intervenção cirúrgica, tendo sido identificadas 21 u.r., como por exemplo: “…tive 

muitas dores desde que me passou a anestesia…” EF14, EM8, EF16, EM17, EF6, 

EF11. 

 

Influência da dor pós-operatória no bem-estar do do ente 

Ao longo deste estudo verificámos que o impacto que a dor pós-operatória provocou 

no bem-estar e qualidade de vida dos doentes é nefasto. Nesta categoria foram 

englobadas as unidades de registo sugestivas de uma interferência prejudicial no bem-

estar do doente, provocada pela dor. Neste sentido, foram vários os aspectos, do 

quotidiano humano, referidos dando origem a seis subcategorias: Emoção, 

Reparação, Alimentação, Mobilização, Locomoção, Ine specífico. 

 

Emoção  

Relativamente a esta subcategoria, verificámos que seis dos doentes entrevistados 

manifestaram a influência da dor pós-operatória na componente emocional, tendo sido 

obtidas sete u.r., como podemos observar no quadro n.º17. 

 

Reparação  

A Influência da dor pós-operatória nas actividades de reparação, especialmente do 

sono, é notória nos testemunhos de nove doentes, tendo sido identificadas nesta 

subcategoria nove u.r., como podemos constatar pelo quadro n.º17. 

 

Alimentação 

Também, o apetite foi apontado como algo que sofre influência da dor pós-operatória. 

A alimentação foi, assim, referida por um doente que mencionou: “…não apetece 

comer nem nada…” EM20. 
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Mobilização  

Constatámos que influência da dor na mobilização também se verificou. Quatro 

doentes referiram que a dor os impedia de realizarem movimentos com os membros 

inferiores, que por sua vez os limitava realizar actividades como, alternar decúbitos, e 

procurar melhores posicionamentos. “Mexo-me melhor porque tenho menos dor” EF1 

é uma das quatro u.r. identificadas nesta subcategoria. 

 

Locomoção  

A locomoção foi manifestada por dois doentes como sendo uma função grandemente 

influenciada pela dor pós-operatória, intimamente relacionada com a impossibilidade 

fazer levante do leito e ir à casa de banho, como se verifica numa das duas u.r. 

identificadas, “…eu quero fazer, eu quero chegar e sair da cama, eu quero andar, e 

pá! quando não consigo irrita-me…” EM18. 

 

Inespecífico 

Relativamente à influência da dor pós-operatória, um doente referiu que esta lhe 

causou mal-estar, mas sem conseguir especificar concretamente a reacção 

provocada, referindo que: “…mal estar (…) aflição, afligia-me, não tinha maneira de 

estar (…) Sinto uma grande aflição, sinto mal, o pior que há, doutra forma não sei 

descrever” EM18. 

 

2.3.4. Expectativas manifestados pelos doentes subm etidos a artroplastia total 

do joelho 

A expectativa da dor é suficiente para fazer aumentar a ansiedade que, por seu turno, 

fará ampliar a própria percepção dolorosa. Memórias de experiências antigas, ideias 

preconcebidas sobre a natureza do fenómeno doloroso, entre outros, são factores 

geradores de expectativas. Decorrente deste facto, considerámos importante para este 

trabalho, conhecer as expectativas manifestadas pelos doentes do nosso estudo, 

donde emergiu a área temática, Expectativas manifestadas pelos doentes 

submetidos a artroplastia total do joelho (Quadro n.º 18). 
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Quadro n.º18 - Expectativas manifestadas pelos doentes submetidos a artroplastia 

total do joelho 

Área temática 4:Expectativas manifestadas pelos doe ntes submetidos a artroplastia total do joelho  

Categoria  Subcat.  Unidades de registo n.º u. r n.ºd. 

A
us

ên
ci

a 
de

 
do

r 
“Eu não imaginava dores…imaginava que ia ser como à 
anca, sem dores nenhumas.” EF2 

“Eu não imaginava nada, nunca estive doente” EF21 

2 2 
D

or
 e

sp
er

ad
a 

m
en

or
 d

o 
qu

e 
a 

do
r 

vi
ve

nc
ia

da
 

 

“…eu julguei que era mais fácil (…) eu não sabia 
verdadeiramente como a dor era dolorosa…” EF1 

“…para a dor vinha eu prevenido, agora nunca pensei que 
fosse uma dor deste género (…) já sabia que ia doer e já 
vinha prevenido, só não sabia que ia ser tanto…”EM5 

“Não, nunca julguei que fossem as dores que foram.” EM9 

“Julguei que não fosse tanto” EM11 

“…imaginava que ia sentir dores ao 1º e 2º dia mas que não 
se ia prolongar assim durante tanto tempo…” EM13 

“Ai Jesus! Ai Sra. Enf.! Eu se imaginasse andava para aí de 
arrasto como andava, que não vinha” EF15 

“Sabia que ia ter dores, mas não tantas, sabia. Eu estava à 
espera, pois com certeza, ao sofrer uma operação sabia que 
ia ter dores, não é? Ao cortarem-me a perna, portanto eu 
sabia, ao meterem-me a prótese, ora, nunca pensando que ia 
ser tanta dor…sou sincero.” EM18 

7 7 

D
or

 e
sp

er
ad

a 
se

m
el

ha
nt

e 
à 

do
r 

vi
ve

nc
ia

da
  

 

“Imaginava, imaginava, já contava. [ter dores]”EF3 

 “Ai era má de aguentar, que eu já fui operada aqui aos 2 
joelhos...”EM4  

 “…já contava que tinha dores… contava sempre com dores.” 
EF14 

 “…já sabia que ia doer assim.” EM20 

4 4 

Expectativa face à 
dor pós-operatória 

D
or

 e
sp

er
ad

a 
m

ai
or

 d
o 

qu
e 

do
r 

vi
ve

nc
ia

da
 

 

“… Agora não tenho dores (….) não estava a contar, que 
fosse tão bom assim… estou encantada (…) eu devia ter 
sentido mais dores porque isto é uma operação delicada” 
EF6 

 “Pensava que era pior, até me fartei de chorar no dia que 
vinha para aqui”EF10 

 “Imaginava pior, muito pior (…) já calculava, mas calculava 
para pior” EF16, EF12 

“Ai, imaginava a mesma, mais ou menos a mesma, (…) 
porque sabia que me ia doer (…) ainda pensei que fosse 
pior” EM17 

4 5 

Expectativa face à 
artroplastia total do 
joelho  

 

P
os

iti
va

 

“Agora espero ficar melhor (…) Espero que irá tudo correr 
bem (…) pelo menos as dores passam” EF1 

“Quando vim operar, claro, (…) desejava, que me aliviasse 
aquelas dores que tinha até ali, melhorar e ficar melhor do 
que estava” EM13 

“Deu lo queira que eu saia daqui são, que saia melhor, e que 
saia depressa”EM17 

 

3 3 
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C
ép

tic
a 

“Agora, vamos lá ver se ficarei melhor…”EF3 

“Agora vamos lá ver se me passará as dores…”EF21 

2 2 

 

Da análise efectuada aos testemunhos obtidos, as expectativas manifestadas pelos 

doentes recaíram sobre dois contextos: o contexto da dor pós-operatória e o contexto 

cirúrgico que constituíram as categorias: Expectativas face à dor pós-operatória e 

Expectativas face à artroplastia total do joelho. 

 

Expectativas face à dor pós-operatória 

As expectativas, dos doentes, relacionadas com a dor pós-operatória subdividiram-se, 

por sua vez, nas seguintes subcategorias: Ausência de dor, Dor esperada menor do 

que a dor vivenciada, Dor esperada semelhante à dor  vivenciada, Dor esperada 

maior do que a dor vivenciada. 

 

Ausência de dor  

Dos participantes do estudo, dois referiram não estar à espera de sentir qualquer tipo 

de dor, obtendo-se, assim, duas u.r., como mostra o quadro n.º18. 

 

Dor esperada menor do que a dor vivenciada  

Sete doentes referiram que esperavam percepcionar menos dor do que aquela que na 

realidade percepcionaram, como podemos observar neste exemplo das sete u.r. 

encontradas “…para a dor vinha eu prevenido, agora nunca pensei que fosse uma dor 

deste género (…) já sabia que ia doer e já vinha prevenido, só não sabia que ia ser 

tanto…” EM5. 

 

Dor esperada semelhante à dor vivenciada 

Esta subcategoria foi referida por quatro doentes, cuja expectativa face à dor coincidiu 

com a dor pós-operatória efectivamente percepcionada, sendo identificadas quatro 

u.r., como por exemplo: “…já sabia que ia doer assim.” EM20. 
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Dor esperada maior do que a dor vivenciada  

Em contrapartida, cinco doentes estavam à espera de sentir mais dor do que aquela 

que percepcionaram na realidade, sendo encontradas quatro u.r. donde foi extraída a 

seguinte declaração “Imaginava pior, muito pior (…) já calculava, mas calculava para 

pior” EF16, EF12. 

 

Expectativa face artroplastia total do joelho 

Cinco doentes manifestaram expectativas face à artroplastia total do joelho tendo-se 

dividido em duas subcategorias: Positivas e Cépticas . 

 

Positivas  

Três dos doentes manifestaram uma expectativa positiva face à cirurgia, esperando 

que a sua situação clínica melhorasse, sendo que dois deles especificaram o alívio da 

dor como expectativa positiva face à artroplastia total do joelho, como podemos 

observar nas seguintes descrições, das três u.r. identificadas nesta subcategoria: 

“Agora espero ficar melhor (…) Espero que irá tudo correr bem (…) pelo menos as 

dores passam” EF1 e “Quando vim operar, claro, (…) desejava, que me aliviasse 

aquelas dores que tinha até ali, melhorar e ficar melhor do que estava” EM13. 

 

Cépticas  

Dois doentes apresentaram-se cépticos quanto aos resultados da intervenção cirúrgica 

tendo sido obtidas duas u.r., como mostram os seguintes testemunhos: “Agora, vamos 

lá ver se ficarei melhor…” EF3 e “Agora vamos lá ver se me passará as dores…” 

EF21. 

 

 

2.3.5. Influência de experiências anteriores nas ex pectativas face à dor pós-

operatória nos doentes submetidos a artroplastia to tal do joelho  

O fenómeno doloroso é, como sabemos, uma percepção que resulta de elaborações 

mentais complexas onde as expectativas enquanto “esperança fundada em 

promessas ou probabilidades” (Costa e Melo, 1995) constituem um factor que 

condiciona essa percepção. A construção mental que cada um faz do seu corpo, da 
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dor e das expectativas face à dor é muito diversa, influenciada, muito provavelmente, 

pela sua história individual. Neste sentido consideramos pertinente conhecer a 

influência das experiências anteriores nas expectativas face à dor vivenciada pelo 

doente submetido artroplastia total do joelho.   

 

Quadro n.º19 - Influência de experiências anteriores nas expectativas face à dor pós-

operatória dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho 

Área temática 5: Influência de experiências anterio res nas expectativas face à dor pós-operatória dos 

doentes submetidos a artroplastia total do joelho 

Categoria  Unidades de registo n.º u. r n.ºd. 

Experiências 
vividas pela 

própria pessoa 

 

“…imaginava que ia ser como à anca, sem dores nenhumas.” EF2 

“…imaginava … porque eu fizera duas operações…”EF3 

“…dores no joelho já eu tinha tido, que também quando me atacou as 
artroses então aquilo foi terrível (…) não foram inferiores as estas (…) 
por isso, para a dor vinha eu prevenido…”EM5 

 “…menos do que imaginava, da outra vez sofri muito mais, desta vez 
não (…) a outra perna não foi igual, a outra perna custou-me muito mais 
(…) o joelho anterior não foi nada comparado, não comia, não queria ver 
nada, nem queria ver televisão, não queria saber de nada (…) as 
próprias dores amortecem uma pessoa, uma pessoa não tem vontade 
de viver, só chorava…” EF6 

“…a outra cirurgia ao joelho não doeu tanto (…) também me doeu, mas 
não tanto, passei melhor a noite…” EM8 

“ Ai Jesus! Agora vai me acontecer como o ano passado …”EF10 

“…Ai imaginava. Eu sei o que passei da outra…”EF14 

“… Porque já fui operado à outra, já sabia que ia doer assim.” EM20 

8 8 

Experiências 

relatadas por outras 

pessoas 

“…toda a gente dizia que a operação ao joelho era dolorosa, mas eu 
nunca me fiei muito nisso.”EF1 

“Era como dizia um tipo lá da minha freguesia (…) que eram uma dores 
violentas, que isso era mau de aguentar (…) e confirmei que era...” EM4 

 “Tinha que ser (…) porque até o meu vizinho há pouco foi operado e 
disse: Costa, 3 dias custam um bocado, são umas dores, custa 
aguentar”EM7 

 “Toda a gente dizia que era fácil, (…) que era um dia ou dois, mas 
enganaram-me bem” EM9 

“Todos diziam: “ ai, aquilo é fácil, aquilo é bom e assim.” Ai é, é; é bom 
para quem o diz, “muito bem fala o são ao doente” como se costuma 
dizer.”EM11 

5 5 

 

 

Assim, nesta área temática englobámos as unidades de registo resultantes da relação 

que os doentes estabeleceram entre a dor que esperavam sentir após a cirurgia e as 

experiências antigas ou relatos de vivências de outros, quando interrogados sobre as 

suas expectativas face à dor pós-operatória. Desta análise emergiram, então, duas 

categorias: Experiências vividas pela própria pessoa e Experiências relatadas por 

outras pessoas. 
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Experiências vividas pela própria pessoa 

Da análise efectuada é notório observar como as experiências anteriores, vividas pelo 

próprio doente, criaram expectativas face à dor pós-operatória percepcionada. Oito 

dos doentes estudados referiram-se à dor actual relacionando-a com intervenções 

cirúrgicas anteriores e a dor crónica, tendo sido encontradas oito u.r., como se observa 

no quadro n.º 19.  

 

Experiências relatadas por outras pessoas 

Relativamente a esta categoria, cinco u.r. mostram que os relatos de vivências de 

outras pessoas influenciaram as expectativas face à dor, a cinco dos doentes 

inquiridos, tal como revela a seguinte declaração “Todos diziam: “ ai, aquilo é fácil, 

aquilo é bom e assim.” Ai é, é; é bom para quem o diz, “muito bem fala o são ao 

doente” como se costuma dizer.” EM11. 

 

 

2.3.6. Sentimentos manifestados pelos doentes subme tidos a artroplastia total 

do joelho 

O processo de internamento suscita em qualquer pessoa uma panóplia de 

preocupações originadas por diversos factores, situação que se agrava quando a 

hospitalização se destina à realização de uma intervenção cirúrgica. A artroplastia total 

do joelho como qualquer acto cirúrgico representa uma ameaça na vida de uma 

pessoa. Por ser um evento muitas vezes inesperado e porque interrompe o percurso 

normal de vida do ser humano, ele é propiciador de uma ampla gama de sentimentos 

que envolvem uma carga emocional diversificada. Na realidade, sentimentos como 

medo, receio e preocupação, daí advindos estão muitas vezes associados ao facto do 

doente não saber o que lhe vai acontecer. Carrenque et al (2004) são da opinião que, 

o conhecimento do que vai acontecer e a preparação psicológica vão amenizar a 

ansiedade e a vulnerabilidade que os doentes experimentam face a um acto cirúrgico, 

podendo influir, também, na dor pós-operatória. Assim, parece-nos importante o 

conhecimento sobre os sentimentos vivenciados pelos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho para que assim possamos intervir no sentido de os 

minimizar, proporcionando, desta forma, diminuição dos níveis de ansiedade e, por 

inerência, mais conforto e menos dor.  
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Quadro n.º20 – Sentimentos manifestados pelos doentes submetidos a artroplastia 

total do joelho 

Área temática 6: Sentimentos manifestados pelos doe ntes submetidos a artroplastia total do joelho 

Categoria  Subcat. Unidades de registo n.ºu..r. n.ºd
. 

Sofrimento  “Quando deixa de fazer efeito [analgesia], Jesus, sofro muito.” EM18 

“Ai Jesus! que eu estava naquele sofrimento. Vim tão desesperada da 
operação…tão desespera” EF15  

2 2 

C
iru

rg
ia

 

“…eu estava com muito medo. (…) Tinha medo da operação (…) da 
primeira vez disse: eu nunca mais quero ser operada, ainda que ande 
de rasto”EF6 

“Eu vinha com muito medo à operação, porque julguei que era uma 
coisa muito difícil…”EM7 

“Estou com medo (…) de ser operado ao outro [joelho] por esse 
motivo” EM18 

3 3 

D
or

 

“…O que me preocupava era a (…) dor…” EF1, EM13 

 “…aquele espaço de 2 horas, 2 horas e tal (…) a dor era de tal ordem 
(…) que eu já estava a ficar assustado…”EM5 

“Eu estava com medo [das dores] …” EF10 

“Todos nós temos medo das dores…”EF12 

“…ver se ela [Dor] passa mais rápido para eu ficar mais bem 
disposta…” EF16 

“O que me preocupa (…) ver se passava a dor…” EM17 

“O que me preocupa é… “ Ai Jesus estas dores não me irão passar? 
Eu terei estas dores toda a vida? Não me irão passar?” EM19 

7 8 

S
ig

ni
fic

ad
o 

da
 d

or
 

“Ora doer, eu até tinha medo, não era de doer (…) eu tinha medo que 
fizesse mal ao corte…” EM7 

1 1 

E
fe

ito
s 

se
cu

nd
ár

io
s 

da
 

m
ed

ic
aç

ão
 

an
al

gé
si

ca
  “Eu até, às vezes, não queria. Tomara eu não tomar a medicação 

para as dores (…) porque acho que talvez me vá prejudicar, não sei!” 
EM8 

“…Mas não fazia falta levar comprimidos por causa daquilo, aquilo 
não era uma dor grave, era uma dor leve…” EM17 

2 2 

In
ca

pa
ci

da
de

 m
ot

or
a 

“ O que me preocupava (…) ficar numa cadeira de rodas, de querer 
andar e não poder” EF1 

 “…queres ver que eu não vou conseguir andar no [andarilho], se me 
torna a dar como me deu, eu não vou conseguir.” EM7 

“A maior preocupação (…) que tenho é de… pronto! de às vezes ficar 
parado sem poder andar…”EM11, EM13 

 “…eu quero fazer, eu quero chegar e sair da cama, eu quero andar, e 
pá! Quando não consigo irrita-me, está a perceber? E isso também 
me preocupa bastante.” EM18 

4 5 

Preocupação 

/ Medo 

In
ca

pa
ci

da
de

 
pa

ra
 r

ea
liz

ar
 

ac
tiv

id
ad

es
 

do
m

és
tic

as
 “Ai! Preocupam-me. Porque aqui a gente aqui não faz nada, mas em 

casa quer cozinhar e não pode. [As dores] tiram a força, tiram a força 
toda (…) Querer trabalhar e não poder…” EF14 

 

 

1 1 
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R
ec

ei
o 

do
 

D
es

co
nh

ec
id

o 

“O que me preocupava era que não sabia o que era…” EF21 

 

 

 

 

1 1  

S
em

 
pr

eo
cu

pa
çõ

es
 

 

“…não me preocupei com nada…” EF2 

“…Não, não me preocupava, porque eu gostava de ser operada, 
porque gostava de andar.” E4 

 

2 2 

Desespero 

 

 

“…porque com as dores que tinha (…) sem dúvida nenhuma estava 
desesperado…”EM7 

“…um desespero, era um desespero…” EF12 

“…foi um desespero enorme…”EM18 

3 3 

Tristeza 

 

“Estou triste porque a dor amortece um bocado a pessoa” EM17 1 1 

Alegria 

   

“E agora estou contente porque eu sofri aquele dia e o outro, mais 
depois foi sempre menos um bocadinho” EF12 

“Eu agora estou contente, que eu vou logo lá baixo [deambular no 
serviço] …” EF15 

 “…quando sinto que a dor vai embora fico mais feliz, é natural!” EF16 

3 3 

 

Da análise efectuada aos Sentimentos manifestados pelos doentes submetidos a  

artroplastia total do joelho , surgiram cinco categorias: Sofrimento, 

Preocupação/Medo, Desespero, Tristeza e Alegria, apresentadas no quadro 

anterior. 

 

Sofrimento 

Nesta categoria considerámos as unidades de registo que sugeriram que o doente se 

referia a uma dor para além do físico, expressões que traduzissem, penosidade, 

sofrimento interior, isto é, sofrimento psicológico. Este, sentimento foi manifestado por 

dois doentes sendo identificadas duas u.r., a observar no quadro n.º20. 

 

Preocupação/Medo 

Preocupação/medo foi referido pelos doentes submetidos a artroplastia total do joelho, 

como um sentimento revelador de receio, apreensão ou temor relacionado com várias 

situações decorrentes do próprio internamento, as quais deram origem a oito 

subcategorias: Cirurgia, Dor, Significado da dor, Efeitos secundár ios da 

medicação analgésica, Incapacidade motora, Incapaci dade para realizar as 

actividades domésticas, Receio do desconhecido, Sem  preocupações. 
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Cirurgia 

Nesta subcategoria foram encontradas três u.r., referidas por três doentes que 

afirmaram ter medo do acto cirúrgico, como se pode constatar pelo quadro n.º20. 

 

Dor 

Oito doentes manifestaram preocupação/medo relacionada com a dor. Nesta 

subcategoria considerámos as unidades de registo reveladoras da preocupação ou 

temor dos doentes em voltar a experienciar estados dolorosos, tal como ilustra o relato 

seguinte, das sete u.r. identificadas nesta subcategoria, “O que me preocupa é “ Ai 

Jesus estas dores não me irão passar? Eu terei estas dores toda a vida? Não me irão 

passar?” EM19. 

 

Significado da dor. 

E um deles, referiu medo não da própria dor mas do significado da dor nomeadamente 

possibilidade de dano físico, aludindo: “Ora doer, eu até tinha medo, não era de doer 

(…) eu tinha medo que fizesse mal ao corte…” EM7. 

 

Efeitos secundários da medicação analgésica  

Dois dos participantes referiram preocupação/medo relacionada com os efeitos 

secundários da analgesia, testemunhando que, “Eu até, às vezes, não queria. Tomara 

eu não tomar a medicação para as dores (…) porque acho que talvez me vá 

prejudicar, não sei!” EM8. 

 

Incapacidade motora 

Esta subcategoria foi referida por cinco doentes e nela incluímos as unidades de 

registo onde constavam as preocupações relacionadas com a dificuldade ou 

impotência na locomoção. De seguida apresentamos um exemplo das quatro u.r. 

identificadas nesta subcategoria: “O que me preocupava (…) ficar numa cadeira de 

rodas, de querer andar e não poder” EF1. 
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Incapacidade para realizar as actividades doméstica s 

Nesta subcategoria considerámos as declarações relativas à preocupação com a 

dificuldade em realizar os trabalhos domésticos, sendo referida por um dos 

entrevistados, manifestando que, “Ai! Preocupam-me. Porque aqui a gente aqui não 

faz nada, mas em casa quer cozinhar e não pode. [As dores] tiram a força, tiram a 

força toda (…) Querer trabalhar e não poder…” EF14. 

 

Receio do desconhecido 

Nesta subcategoria englobámos as unidades de registo referentes ao 

desconhecimento face à situação vivenciada. Esta preocupação foi manifestada por 

um doente, com o seguinte testemunho: “O que me preocupava era que não sabia o 

que era…” EF21. 

 

Sem preocupações 

Nesta subcategoria considerámos aquelas declarações que revelavam não existir 

qualquer tipo de preocupação, sendo manifestada por dois doentes e identificadas 

duas u.r., como podemos verificar no quadro n.º20. 

 

Desespero  

O sentimento de desespero foi manifestado por três doentes. Considerámos para esta 

categoria as expressões que denotam profundo sentimento de desesperança, angústia 

e desânimo relacionado com a intensidade de dor pós-operatória experimentada, 

como se verifica numa das três u.r. identificadas: “…porque com as dores que tinha 

(…) sem dúvida nenhuma estava desesperado…” EM7. 

 

Tristeza  

Considerámos, nesta categoria, as unidades de registo que revelam tristeza e 

amargura face à situação, sendo esta manifestada por um doente referindo: “Estou 

triste porque a dor amortece um bocado a pessoa” EM17. 
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Alegria  

Nesta categoria englobámos as manifestações de contentamento e satisfação 

relacionada com o alívio da dor e com a possibilidade de conseguir deambular. A 

alegria foi manifestada por três doentes, como se pode observar no testemunho 

apresentado referente a uma das três u.r. obtidas, “…quando sinto que a dor vai 

embora fico mais feliz, é natural!” EF16. 

 

 

2.3.7. Atitude dos doentes submetidos a artroplasti a total do joelho perante a dor 

A palavra dor encerra em si uma conotação negativa de sofrimento, temida pela 

intensidade que pode atingir, pelo significado que pode traduzir, e, muitas vezes, pelo 

facto de se lhe associar um carácter de inevitabilidade a que não se pode escapar. 

Neste sentido a forma como os doentes lidam com a possível dor pós-operatória, inclui 

atitudes diversas, de resignação, submissão e intolerância, entre outras. 

 

Quadro n.º21 - Atitude dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho perante a 

dor 

Área temática 7: Atitude dos doentes submetidos a a rtroplastia total do joelho perante a dor  

Categoria  Unidades de registo n.ºu. r. n.ºd. 

Resignação 

 

“ [A dor] não interferiu em nada porque a gente sabe que tem de aguentar 
(…) Se a gente sabe que está doente, tem de sofrer…”EF1 

“Porque dores há que ter sempre (…) Eu acho que estas dores do golpe 
[sutura] todos devem sentir, para mim tem de ser” EF2 

“…quando tenho dores não sei o que lhe hei-de fazer. Tenho que aguentar” 
EF3 

 “…vou resistindo. Ia aguentando…” EM4 

“Para mim esta dor teve mesmo que ser. Quer dizer, é dos tais casos “do 
mal, o menor” tive que fazer mesmo isto, porque senão ainda era pior, eu 
nunca mais andava, nunca mais podia ir a lado nenhum, e assim fiz o 
sacrifício de fazer a operação” EM5 

“…uma pessoa tem que sofrer também um bocado…” EF6 

“Sem dúvida nenhuma que me doeu, mas nesse caso tinha que sofrer, tinha 
que aguentar (…) tem-se sempre dores, sem dúvida nenhuma, é muito difícil 
a gente dar um golpe e não sentir…” EM7 

“…devo tentar suportá-la, não há outra solução (…) eu sei que é normal 
(…)“…tenho de suportar, sou obrigada…” EM8 

“…tinha de se conseguir estar ali a aguentar as dores…”EM9  

“…tenho que aguentar, pois… tenho que aguentar…” EF10 

“…é para isto que a gente nasce, para sofrer (…) temos que nos sujeitar com 
o que Deus nos dá. É que eu às vezes digo: “ ai N Sr.ª tenho tantas dores, 
mas há quem esteja pior”EF12 

“As dores da cirurgia é normal que existam…” EM13 

“Não é que tivesse muitas, mas dores têm-se sempre (…) tenho de 

18 18 
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aguentar…” EF14 

“…elas têm que existir (…) As dores existem e a gente tem que se conformar 
com ela (…) mas aceita-se, aceita-se a dor…”EF16 

“…fui aturando a dor, porque diz que é normal (…) Oh minha senhora! 
cortaram, tem que doer, não é? (…) Estava ali um senhor, também, se 
queixou de doer e é a todos assim, é normal.” EM17 

“…tenho que aguentar para suportar as dores. É assim a minha vida! (…) 
Isto agora é de aguentar (…) É aguentar e que deus me alivie as 
dores.”EM19 

“Para mim, a gente tem de aguentar, já sabe que é assim mas que depois 
passa” EM20 

“…a gente tinha que sofrer…” EF21 

Intolerância  “…eu, às vezes, até estou mais tempo a ver se aguento e tal, mas depois 
chega a um ponto que não há hipótese… tenho mesmo …que ser injectado 
que senão não aguento.” EM5 

 “…eu não conseguia aguentar as dores de maneira nenhuma…” EF3, EM4, 
EM7, EM9, EF15,EM18, EM20 

“…chego a um ponto não suporto mais…” EM5, EM9, EM13, EF15 

“Essas tantas horas, 24h ou lá quanto foi, eu pedi a morte!” EF15 

13 10 

Estoíca  “…ao esticar a perna doía-me, e eu não sou daquelas que me fico, como vê 
eu não sou daquelas paradas, eu gosto de andar, procurei-me logo mexer” 
EF1 

 “…ainda resisto um bocadinho”EM8 

“É uma dor que se suporta” EF16 

3 3 

Optimista 

 

“Encarei-a bem. Tinha que a encarar, porque queria melhorar” EF1 

 “…lembro-me sempre que vou ficar bem, mesmo quando sinto dores (…) 
nunca pensei em mal”EF2 

 “ [a dor] não representa nada. Desde que passe! Desde que fique cicatrizado 
não representa nada”EM4 

 “Ter força (…) para conseguir suportar as dores a ver se isto melhora, que é 
preciso a gente ter um bocado de coragem” EM9 

“As dores não desapareceram totalmente não, mas para aquilo que eu tinha 
já era, Jesus, uma alegria” EF12 

“Agora se o senhor me ajudar a que eu ficasse boa, Sra. Enf., esquecia 
essas dores todas” EF15 

6 6 

 

Nesta área temática considerámos as unidades de registo reveladoras de quais as 

posturas que os doentes submetidos a artroplastia total do joelho adoptaram para lidar 

com a dor pós-operatória, da qual emergiram as categorias: Resignação, 

Intolerância, Estóica, Optimismo (Quadro n.º21). 

 

Resignação  

Nesta categoria considerámos as unidades de registo sugestivas de uma atitude 

passiva de aceitação e conformidade dos doentes perante a dor pós-operatória, em 

que estes consideravam natural, normal, logo inevitável, a existência de dor no 

período pós-cirúrgico. Alguns deles consideravam-na uma fatalidade atribuindo a 
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existência de dor à intervenção divina e ao destino. Nesta categoria foram registadas 

dezoito u.r., mencionadas por dezoito doentes, donde destacamos alguns exemplos: 

“…quando tenho dores não sei o que lhe hei-de fazer. Tenho que aguentar” EF3; 

“…devo tentar suportá-la, não há outra solução (…) eu sei que é normal (…)“…tenho 

de suportar, sou obrigada…” EM8; 

“…é para isto que a gente nasce, para sofrer (…) temos que nos sujeitar com o que 

Deus nos dá. É que eu às vezes digo: “ ai N Sr.ª tenho tantas dores, mas há quem 

esteja pior” EF12. 

 

Intolerância 

Englobámos nesta categoria as unidades de registo denunciadoras de uma atitude de 

impaciência e intransigência e algum desespero face à dor pós-operatória que 

ocorreram em alguns momentos da hospitalização, traduzindo, assim, o nível de 

tolerância à dor. Assim, dez dos doentes estudados mencionaram, por exemplo 

“…chego a um ponto não suporto mais…” EM5, EM9, EM13, EF15. Nesta categoria 

foram encontradas treze u.r., como se pode observar no quadro n.º21. 

 

Estóica 

Incluímos nesta categoria as declarações que sugeriram uma atitude estóica, 

impassível face a dor, que denota capacidade de resistência e espírito de luta. Esta 

categoria foi mencionada por três doentes, tendo-se obtido três u.r., como se observa 

no quadro n.º21. 

 

Optimista 

Nesta categoria incluímos testemunhos reveladores de superação, de força de viver e 

de optimismo, espírito de luta para enfrentar o processo de tratamento, postura de 

confiança na resolução do problema. Esta categoria foi referida por seis doentes, 

identificando-se seis u.r., como por exemplo: “Ter força (…) para conseguir suportar as 

dores a ver se isto melhora, que é preciso a gente ter um bocado de coragem” EM9. 
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2.3.8. Manifestação de dor pós-operatória dos doent es submetidos a artroplastia 

total do joelho 

A forma como cada ser humano manifesta os seus estados dolorosos difere de 

indivíduo para indivíduo, considerando a subjectividade, complexidade e 

multidimensionalidade deste fenómeno. Assim conhecer o modo como os doentes 

submetidos a artroplastia total do joelho expressam a dor pós-operatória parece-nos 

fundamental para o total conhecimento das suas vivências dolorosas.  

 

Quadro n.º22 - Manifestação de dor pós-operatória dos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho 

Área temática 8: Manifestação de dor pós-operatória  dos doentes submetidos a artroplastia total do joe lho 

Categoria  Subcat. Unidades de registo n.ºu. r n.ºd. 

Li
ng

ua
ge

m
 

“Chamo e digo que tenho dores (…) Não, eu não sou daquelas 
que expludo logo.”EF1 

“Queixar, queixo-me, mas chorar não, chorar não costumo (…) 
digo muitas vezes ai, ai, ai! assim muita vezes, vejo-me 
aflita…nunca chorei, por isso, dizer que choro não posso” EF3 

 “…chamava pelos enfermeiros…” EM4 

 “ Havia ocasiões que uma pessoa com as dores também se 
enerva (excita) um pouco…”EM9 

“Estava sempre a chamar, sempre a tocar à campainha…” EF10 

 “…outras vezes lamentava-me…” EF12 

 “…às vezes fala-se só…” EF14 

 “…estou-me a queixar, a pedir … a pessoas que me socorram, 
com coisas para me passarem as dores” EM19 

“Ai queixo-me, queixo-me.” EF21 

9 9 Verbais 

V
oc

al
iz

aç
õe

s 
pa

ra
lin

gu
ís

tic
as

  

“…eu só dizia, ai! e mais nada.” EM5 

 “…às vezes chorava…” EF12 

 “Ai, choro…” EF14 

 “…gemo…” EM18 

 

4 4 

Não verbais 

E
xp

re
ss

ão
 

fa
ci

al
 

 

“Quando alguém chegava a casa dizia-me logo: ai tu hoje estás 
com a neura…estou, estou com dores e notava-se mesmo.”EF1 

 “Mas elas [filhas], na cara notam “ você tem dores mãe?””EF12  

 “…trinco nos dentes…” EM18 

3 3 
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S
ilê

nc
io

 

“Tento sofrer para mim, fecho-me, não gosto de ser lamechas…” 
EF6 

“Nunca chorei com as dores (…) tinha que as aguentar (…) eu 
nunca berrei com as dores, ainda resisto um bocadinho”EM8 

“Não vale a pena chorar nem gritar, o mais do tempo tenho aquilo 
para mim, assim…para não afligir os outros ao menos” EM11 

“Às vezes sofro, porque se não quem está ao lado incomoda-se, 
(…) e eu estou sempre a fazer o possível para não incomodar 
(…) a gente muitas vezes tem dores Sr.ª Dra., que eu vivo com 
uma filha, a mais nova e estou sempre a esconder (…) porque 
elas também sofrem e a gente evita que elas sofram”EF12 

“Sofro para mim, sofro…” EM18 

5 5 

 

Da área temática, Manifestação de dor pós-operatória dos doentes subm etidos a 

artroplastia total do joelho , emergiram as categorias: Verbais e não Verbais 

(Quadro n.º22). 

 

Verbais 

Incluímos nesta categoria todas as declarações dos doentes que referiram manifestar 

a sua dor recorrendo à utilização de expressões verbais, donde surgiram duas 

subcategorias: Linguagem e Vocalizações paralinguísticas . 

 

Linguagem 

Nove doentes referiram utilizar a linguagem como meio para manifestar a sua dor pós-

operatória, como se denota nalguns exemplos das nove u.r. identificadas: “…chamava 

pelos enfermeiros…” EM4; “…estou-me a queixar, a pedir … a pessoas que me 

socorram, com coisas para me passarem as dores” EM19. 

 

Vocalizações paralinguísticas 

Dos doentes entrevistados quatro dizem recorrer ao uso de vocalizações 

paralinguísticas obtendo-se, assim, quatro u.r., tal como se observa no quadro n.º22. 

 

Não verbais 

Relativamente as manifestações de dor pós-operatória não verbais foram 

consideradas as declarações que sugeriam todas as manifestações de dor não 

verbalizada incluindo o silêncio. Desta categoria emergiram duas subcategorias: 

Expressão facial e Silêncio. 



 153 

Expressão facial 

Foi referida por três doentes, emergindo das seguintes u.r.: 

“Quando alguém chegava a casa dizia-me logo: ai tu hoje estás com a neura…estou, 

estou com dores e notava-se mesmo.” EF1; 

 “Mas elas [filhas], na cara notam “ você tem dores mãe?”” EF12;  

 “…trinco nos dentes…” EM18.  

 

Silêncio 

Esta subcategoria foi mencionada por cinco doentes e identificadas cinco u.r., como se 

observa pelo seguinte testemunho: “Não vale a pena chorar nem gritar, o mais do 

tempo tenho aquilo para mim, assim…para não afligir os outros ao menos” EM11. 

 

 

2.3.9. Estratégias adoptadas pelos doentes submetid os a artroplastia total do 

joelho para o alívio de dor pós-operatória  

As estratégias utilizadas para o alívio da dor são diversas, englobando as 

farmacológicas e as não farmacológicas. Assim, achámos oportuno conhecer as 

estratégias utilizadas pelos doentes submetidos a artroplastia total do joelho para 

combater as suas queixas álgicas no período pós-cirúrgico, dando origem à área 

temática, Estratégias adoptadas pelos doentes submetidos a ar troplastia total do 

joelho para o alívio de dor pós-operatória, da qual surgiram duas categorias: 

Estratégias não farmacológicas  e Nenhuma estratégia adoptada (Quadro n.º23). 

Nas Estratégias não farmacológicas englobámos todas as unidades de registo que 

revelavam os métodos não medicamentosos utilizados pelos doentes para 

melhoramento do seu estado doloroso, donde emergiram sete subcategorias: 

Solicitação dos profissionais de saúde, Crenças rel igiosas, Mobilização, 

Posicionamento, Distracção, Massagem e Repouso (Quadro n.º23). 
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Quadro n.º23 – Estratégias adoptadas pelos doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho para o alívio de dor pós-operatória 

Área temática 9: Estratégias adoptadas pelos doente s submetidos a artroplastia total do joelho para o alívio de 
dor pós-operatória  

Categoria  Subcat. Unidades de registo n.ºu.r. n.ºd. 

S
ol

ic
ita

çã
o 

do
s 

pr
of

is
si

on
ai

s 
de

 
sa

úd
e 

“Chamava os enfermeiros…”EM4 

“ Chamo logo, toco aí na campainha…” EM5 

“…queixava-me ás auxiliares, ou às Sra. Enfermeiras…” EF12 

 “Quando não suporto mais as dores, peço medicamentos" 
EM13 

4 4 

C
re

nç
as

 r
el

ig
io

sa
s 

“…pedia aos santinhos. Ai! Pedia, que eu sou católico (…) 
pedia aos santos que me tirassem as dores (…) Pegava-me 
com a Sr.ª de Fátima e o Santíssimo Sacramento que sou 
muito devoto”EM4 

“A gente pede a todos os santos…”EM9 

  “…viro-me para deus e para N Sra. que me ajude (…) falava 
para o Senhor para me tirar as dores (…) tenho muita fé com 
Ele e N. Sra também, que todos os dias lhe rezo.” EF12 

 “…estamos na mão do Senhor, primeiro na mão do operador 
que me preparou e o Senhor igual, uma pessoa está na mão 
deles …”EF15 

 “…são eles [santos] até que me tem ajudado, além dos 
médicos, tenho as minhas promessinhas, se ficasse 
bem…”EF16 

“…pego-me com deus (…) Ou com os santos para que corra 
bem.”EM17 

“…estou-me a queixar, a pedir a deus (…) que me socorra (…) 
eu peço a deus e peço a Sta Rita que me alivie as minhas 
dores…” EM19 

7 7 

M
ob

ili
za

çã
o  “Tentava mexer um bocadinho (…) virava a meio virar...” EM8 

 “Se, às vezes, está a doer sentado, a gente muda a perna, ou 
muda para aqui, ou muda para li, ou estende, ou ingrunha 
[encolhe, flecte o joelho] a ver se vai passando.”EM11 

2 2 

Im
ob

ili
za

çã
o 

 “Tento não mexer, tento mexer o mínimo possível…” EM5 

 

 

 

1 1 

P
os

ic
io

na
m

en
to

 

“…se estiver sentado estou bem…”EM4 

“Quando uma pessoa tem dores tem de (…) se pôr de melhor 
jeito (…) uma homem está na cama, não está bem virado para 
este lado vira-se para o outro.” EM7 

“…mexia-me um bocadinho, para ver se procurava melhor 
posição” EM9 

 “…Eu só posso procurar a melhor posição do bem-estar da 
perna…”EM13 

“…saí da cama e sentei-me na cadeira…”EM17 

5 5 

Estratégias não 
farmacológicas 

 
M

as
sa

ge
m

  “ …esfregadelinha com a mão e parece que 
desaparecia…esfregava e já parece que aliviava…” EM8 

“Com as massagens …também abrandam” EM13 

 

2 2 
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R
ep

ou
so

 

“A maneira de às vezes aliviar um bocadinho é a gente sentar-
se ou deitar-se um bocadinho e aquilo vai acalmando”EM11  

“…com o descanso, também, abrandam e uma pessoa 
recomeça depois, na tentativa outra vez de andar” EM13 

2 2 

D
es

ca
rg

a 
do

 
m

em
br

o 
af

ec
ta

do
 

“…evitava carregar mais na perna, ou firmava-me mais na 
muleta” EM8 

 

 

1 1 

 

D
is

tr
ac

çã
o 

 “As vezes, desviar um pouquinho o pensamento da dor, tento 
esquecer um bocado o que está a passar” EM18 

 

 

1 1 

Nenhuma estratégia 
adoptada 

 

“Ai, eu não faço nada. Vai embora quando ela quer. Que hei-
de eu fazer? Não faço nada.” EF3 

“Ai, Aqui não faço nada…”EF10 

“Nada. Dava-me aquela dor mas não fazia nada…” EF21 

3 3 

 

Solicitação dos profissionais de saúde 

Esta estratégia foi utilizada por quatro dos participantes do estudo e obtidas quatro 

u.r., como podemos constatar pelo quadro n.º23. 

 

Crenças religiosas 

Foram sete os doentes que mencionaram as entidades divinas como meio de combate 

à dor, como ilustram as afirmações: “…pedia aos santinhos. Ai! Pedia, que eu sou 

católico (…) pedia aos santos que me tirassem as dores (…) Pegava-me com a Sr.ª de 

Fátima e o Santíssimo Sacramento que sou muito devoto” EM4 e “A gente pede a 

todos os santos…” EM9, tendo sido encontradas sete u.r.. 

 

Mobilização 

Dois doentes referiram o recurso à mobilização dos membros como modo de eliminar 

a dor, a constatar por uma das duas u.r. obtidas, “Se, às vezes, está a doer sentado, a 

gente muda a perna, ou muda para aqui, ou muda para li, ou estende, ou ingrunha 

[encolhe, flecte o joelho] a ver se vai passando.” EM11. 

 

Imobilização 

Este procedimento foi mencionado por um dos doentes inquiridos, referindo: “Tento 

não mexer, tento mexer o mínimo possível…” EM5. 
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Posicionamento 

Procurar a posição de maior conforto como estratégia de combate à dor pós-operatória 

foi referida por cinco doentes. Nesta subcategoria foram assinaladas cinco u.r., das 

quais apresentamos um exemplo “…Eu só posso procurar a melhor posição do bem-

estar da perna…” EM13. 

 

Massagem 

Nesta subcategoria foram identificadas duas u.r., manifestadas por dois doentes, como 

se pode observar pelo quadro n.º23. 

 

Repouso 

O repouso é utilizado para aliviar a queixa dolorosa, por dois participantes. Nesta 

subcategoria foram encontradas duas u.r., como constatamos no quadro n.º23. 

 

Descarga do membro afectado 

A descarga do membro afectado foi outra estratégia de controlo da dor pós-operatória 

mencionada por um doente, referindo que, “…evitava carregar mais na perna, ou 

firmava-me mais na muleta” EM8. 

 

Distracção 

Distrair-se com algo com o intuito de esquecer a dor, foi a estratégia utilizada por um 

doente, como meio de eliminar a dor, relatada na seguinte descrição: “Às vezes, 

desviar um pouquinho o pensamento da dor, tento esquecer um bocado o que está a 

passar” EM18. 

 

Nenhuma estratégia adoptada 

Três doentes referiram não utilizar qualquer tipo de estratégia no combate à dor pós-

operatória. Nesta categoria foram identificadas três u.r. das quais apresentamos o 

seguinte exemplo: “Ai, eu não faço nada. Vai embora quando ela quer. Que hei-de eu 

fazer? Não faço nada.” EF3. 
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2.3.10. Identificação efectuada pelos doentes subme tidos a artroplastia total do 

joelho das estratégias utilizadas pelos enfermeiros  no alívio de dor pós-

operatória 

A analgesia adequada nas grandes cirurgias do foro ortopédico, tem sido um objectivo 

primordial a atingir no período peri-operatório. O conhecimento das estratégias 

utilizadas pelos enfermeiros para o alívio da dor pós-operatória dos doentes 

submetidos a artroplastia total do joelho é, em nosso entender, um aspecto importante 

a ter em conta num projecto de luta contra a dor, pois só a partir do conhecimento do 

que realmente está a ser feito é possível intervir no sentido de obter cada vez 

melhores resultados, isto é, conseguir o tratamento eficaz para eliminar a dor pós-

operatória. 

Assim, incluímos nesta área temática todos as estratégias utilizadas pelos enfermeiros 

para o alívio da dor pós-operatória na óptica dos doentes em estudo. Daqui emergiram 

as seguintes categorias: Administração terapêutica, Crioterapia (Quadro n.º24). 

 

Quadro n.º24 - Identificação efectuada pelos doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho das estratégias utilizadas pelos enfermeiros no alívio de dor pós-operatória 

Área temática 10: Identificação efectuada pelos doe ntes submetidos a artroplastia total do joelho das 
estratégias utilizadas pelos enfermeiros no alívio de dor pós-operatória  

Categoria  Unidades de registo  n.º  u. r n.ºd. 

Administração 
terapêutica 

“Aqui tomo os medicamentos, só (…) eu para mim, acho que é o 
medicamento, só”EF1 

“…deram-me medicamentos (…) Eram aquelas injecções… aquele 
frasquinho [perfusão endovenosa de paracetamol]” EF2 

“Dão-me comprimidos” EF3 

“…eles medicaram-me muito com injecções aqui nas veias (…) 
davam medicação, injecções nas veias e aqui nos ombros [injecção 
subcutânea] …” EM4 

“…levo a epidural e a medicação injectável…” EM5 

“Devem ser os medicamentos que me dão (…) eles [enfermeiros] 
vieram e perguntaram-me se tinha dores (…) puseram-me já 
medicamentos…” EF6 

“ Deram-me remédio para tirar as dores e não houve mais nada que 
me tirasse as dores…”EM7 

 “Foi só medicamentos” EM8 

“Injecções contra as dores (…) Davam-me injecções nos braços…” 
EM9 

“…remédio. Este ano, não me deram tanto, não fazia falta… 
pronto.”EF10 

“…vieram-me dar uns medicamentos e assim (…) davam umas 
injecçõezinhas aqui no braço (…) Vinham perguntar às vezes…“você 
está bem?” e eu dizia que estava. Quando me doía: “não, está-me a 
doer muito!” lá vinham outra vez e davam-me outra pica [injecção].” 

21 21 
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EM11 

“Davam-me comprimidos e injecções…” EF12 

“O que me alivia as dores é a injecção que me dão para as dores” 
EM13 

“…medicamentos para as dores…” EF14 

“…davam-me comprimidos (…) A medicação é ás manadas…” EF15 

 “…davam medicamentos (…) davam-me muita medicação para a 
gente não ter sofrimento…”EF16 

“…Só comprimidos e foram injecções mais nada, não houve mais 
nada…”EM17 

“…. Foram comprimidos…” EM18 

“…à base de medicamentos…” EM19 

“Dão comprimidos, comprimidos e (…) aquele frasquinho 
[Paracetamol EV] …” EM20 

“Os comprimidos e injecções…” EF21 

Crioterapia “…punham-me gelo…” EF10 

“…aqueles sacos de gelo…” EM13 

“O gelo diminui a dor ali no joelho, sinto ali um calor…” EF15 

“…O gelo é bom…” EM17 

“…o saco de gelo em cima da minha perna abranda-me um 
bocadinho as dores…” EM19 

5 5 

 

 

Administração terapêutica 

Nesta categoria considerámos as unidades de registo que sugeriam a administração 

de analgésicos pelas vias: oral, intramuscular, subcutânea, endovenosa e epidural, 

como estratégia de alívio da dor pós-operatória. 

A administração terapêutica foi referida, pela totalidade dos doentes em estudo (21) 

como uma das estratégias utilizadas pelos enfermeiros no controle da queixa álgica, 

dos doentes submetidos a artroplastia do joelho. De seguida, apresentamos alguns 

exemplos das vinte e uma u.r. encontradas: 

“…deram-me medicamentos (…) Eram aquelas injecções… aquele frasquinho 

[perfusão endovenosa de paracetamol]” EF2; 

“Dão-me comprimidos” EF3; 

“…eles medicaram-me muito com injecções aqui nas veias (…) davam medicação, 

injecções nas veias e aqui nos ombros [injecção subcutânea] …” EM4; 

“…levo a epidural e a medicação injectável…” EM5. 
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Crioterapia 

Cinco dos doentes consideraram cumulativamente a aplicação de frio um 

procedimento utilizado pelos enfermeiros para o alívio da dor pós-operatória, como 

ilustram algumas das cinco u.r. identificadas nesta categoria: “…punham-me gelo…” 

EF10 e “…aqueles sacos de gelo…” EM13. 

 

 

2.3.11. Avaliação dos doentes submetidos a artropla stia total do joelho relativa 

aos cuidados recebidos para o alívio da dor pós-ope ratória 

Durante muitos séculos esperava-se que o doente tolerasse a dor. Talvez por isso 

este fenómeno tenha vindo a ser negligenciado durante tanto tempo. No entanto, hoje 

em dia os avanços científicos da anatomia e fisiopatologia, da farmacologia e técnicas 

analgésicas, bem como da saúde em geral, permitem que seja possível tratar 

adequadamente, a grande maioria dos doentes sujeitos a dor pós-operatória. 

Proporcionar o alívio eficaz desta queixa constitui, acima de tudo, um direito do doente 

consagrado na declaração de Barcelona de 1995 (cit. por Dória, 2003, p.52), 

declarando que “todas as pessoas tem direito ao alívio da dor; os cuidados 

sintomáticos devem ser providenciados de acordo com o princípio da equidade, 

independentemente das condições pessoais, estatuto social ou capacidade 

financeira”. Neste sentido, quisemos conhecer a avaliação que os doentes submetidos 

a artroplastia total do joelho fizeram sobre os cuidados recebidos no alívio da dor pós-

operatória, no sentido de identificarmos quais os cuidados mais eficazes no controlo 

do fenómeno doloroso. 

 

Quadro n.º25 - Avaliação dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho relativa 

aos cuidados recebidos para o alívio da dor pós-operatória 

Área temática 11: Avaliação dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho relativa aos cuidado s 
recebidos para o alívio da dor pós-operatória 

Categoria  Unidades de registo  n.º  u. r. n.ºd. 

Eficaz 

 

“…tomei, há bocado, um comprimido para as dores, sabe que (…) 
também ajuda”EF1 

“…dão-me os medicamentos e não sinto dores (…) deram-me aquele 
frasquinho…fico como se não tivesse sido operada…tranquila da minha 
vida”EF2 

“…quando acabou de despejar a garrafinha [paracetamol EV] já eu não 
tinha dores nenhumas…”EM7 

“…acabei de tomar, não sei se foi a aspirina ou qualquer coisa e a dor 
desapareceu-me.” EM7 

“A Sr enf. Deu-me o medicamento (…) num segundo fiquei aliviado, 

6 4 
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fiquei descansado da vida, era como se estivesse no céu.” EM7 

“…os comprimidos é que me aliviaram muito a dor…” EM18 

Pouco eficaz “Deram-me medicamentos e as dores foram muito poucas” EF2 

“Dão-me comprimidos e alivia (…) Notava que quando tomava os 
comprimidos ficava mais acomodadinha, com a dor mais macia, ai! isso 
ficava” EF3 

 “…puseram-me um frasquinho a correr [paracetamol EV] e sempre iam 
abrandando” EM4 

 “…injecções (…) aqui nos ombros [injecção subcutânea], essa é que 
me actuou melhor (…) talvez por ser mais perto”EM4 

  “…levo a epidural, a medicação, as dores suportam-se bem…” EM5 

 “Não tenho tido dores assim fortes nem nada. Pronto estou bem 
medicada (…) puseram-me medicamentos (…) e foi atenuando, que [as 
dores] não foram sempre assim intensas (…) já me atenuaram 
bastante.” EF6 

“… [as injecções aliviam] um bocadinho, não muito, mas um bocadinho.” 
EM8 

“Deram-me medicação mas mesmo assim ainda demorou muito 
tempo…” EM9 

“Injecções (…) aliviavam um bocado mas pouco.” EM9 

 “…vieram-me dar uns medicamentos (…) e aquilo também foi 
acalmando muito.” EM11 

“… Peço medicamentos para as dores e depois abrandam as dores e 
descanso (…) tirar não no-las tiram mas abrandam-nas…” EM13 

“…Medicamentos para as dores? ai, isso dão. Mas não passam à 
primeira...” EF14 

“…ficava com pouco [dores], no princípio ficava com mais, mas depois 
passava, depois o efeito deixava de fazer [e a dor] voltava outra vez…” 
EF16 

“…mas depois tomei comprimidos e aquilo passou e quando tornava 
doer tornava tomar…” EM17 

“…Só que se passam aí 5 ou 6 horas [analgesia] já estou outra vez com 
muitas dores (…) mesmo com a medicação tenho ali sempre uma 
dorzinha…” EM18 

“As vezes, desviar um pouquinho o pensamento da dor, 
tento…tento…esquecer um bocado o que está a passar, mas pronto, 
não é suficiente.” EM18  

 “…gelo já me abranda as dores, (…), mas isso, ainda leva muito tempo 
depois a abrandar as dores…” EM19 

“…aquele frasquinho [paracetamol EV] (…) alivia muito, mas só o põe 
naquelas 24h e depois não põe mais, por isso depois a dor é mais forte.” 
EM20 

“…o que me safou foi os comprimidos que me tiravam mais depressa 
dor (…) O Sr. Enf. (…) Deu-me uns comprimidos e foi-me 
passando…”EF21 

 

19 16 

Ineficaz  “…davam-me injecções e tal, mas elas não actuaram…” EM4 

“…quando passa o efeito do medicamento… não posso deixar avançar 
que depois é terrível…” EM5 

“…fui operada às 6h na terça-feira à tarde e estive quase toda a noite 
com aquelas dores, mas não foi por não ter remédios, que eles 
remédios deram-me, mas não passavam. …”EF14 

“…quando me punham no soro, não, não me aliviaram…” EM18 

“…quando passou a anestesia (…) entre duas noites e dois dias é que 
me doeu bastante. Parece que não havia medicamento que me 
abrandasse as dores…” EM19 

5 5 
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Desta área temática emergiram três categorias: Eficaz, pouco eficaz, Ineficaz , como 

se observa pelo quadro n.º25. 

 

Eficaz  

Entendemos como sendo um cuidado no alívio da dor eficaz as unidades de registo 

referentes a declarações sugestivas de um melhoramento significativo da dor. Esta 

categoria foi mencionada por quatro inquiridos, sendo obtidas seis u.r., como se pode 

constatar pelo quadro n.º25. 

 

Pouco eficaz 

Nesta categoria consideramos as unidades de registo referentes a depoimentos 

sugestivos de um alívio da dor não conseguido na sua plenitude. Foram dezasseis os 

doentes que mencionaram este facto, tendo sido encontradas dezanove u.r. conforme 

se verifica no quadro n.º25. 

 

Ineficaz 

Nesta categoria englobámos as declarações que mencionassem o facto do alívio da 

dor pós-operatória não ter sido alcançada em algum momento do período de 

internamento. Nesta categoria foram identificadas cinco u.r., tendo sido mencionadas 

por cinco doentes. 

 

 

2.3.12. Percepção dos doentes submetidos a artropla stia total do joelho relativa 

ao desempenho dos profissionais de saúde no alívio da dor pós-operatória 

O sucesso no controle da dor pós-operatória passa, em grande medida, pela 

qualidade do exercício e acção concertada entre vários elementos da equipe de 

saúde. No sentido de caminhar rumo ao combate a esse fenómeno, é necessário 

avaliar as práticas. Assim, pareceu-nos importante conhecer qual a percepção dos 

doentes face ao desempenho dos profissionais de saúde, pois acreditamos que nos 

pode proporcionar uma informação valiosa no sentido de nos orientar e melhorar 

determinados aspectos funcionais na batalha contra a dor.  
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Quadro n.º26 - Percepção dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho 

relativa ao desempenho dos profissionais de saúde no alívio da dor pós-operatória 

Área temática 12: Percepção dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho relativa ao desempen ho dos 
profissionais de saúde no alívio da dor pós-operató ria 

Categoria  Unidades de registo n.º u.r n.ºd. 

Satisfeitos  

 

 

 

 

“…aqui toda a gente trabalha, eles não podem fazer melhor (…) o que fizeram por 
mim foi suficiente, não tive queixa” EF1 

“Tudo bem, tudo, tudo. Tanto os senhores doutores, como os anestesistas, tudo, 
tudo bem… e aqui os senhores enfermeiros tudo bem” EF2 

“…fizeram aquilo possível. Quando chamava vinham, embora demorassem um 
bocadinho, porque, claro, tem sempre muitos afazeres. (…) Demoravam um 
bocadinho mas geralmente pouco.” EM4 

“…não estou a ver o que eles poderiam ter feito mais…” EM5 

“…estou encantada que os serviços aqui foram impecáveis (…) fizeram tudo”EF6 

“ [os enfermeiros] fizeram o que podiam, (…) não havia mais nada que pudesse 
resolver as dores (…) não tenho queixa nenhuma” EM9 

“…os médicos foram bons, e os enfermeiros também…” EF10 

“…Não podiam fazer mais nada, já fizeram bastante.” EM11 

“…nem tenho queixa, nem de auxiliares, nem de enfermeiros, estavam sempre: 
“se precisar toque” eu acho que ninguém pode dizer mal porque não é verdade…” 
EF12 

“…eles [enfermeiros] fazem tudo. Tudo que peço eles fazem. Não podem fazer 
mais.” EM13 

“…assistidas somos… assistem, assistem, que a gente toca a campainha e já 
vêm…” EF14 

“…eles fizeram tudo o que podiam fazer, muito gentis, a gente tocava e já estavam 
aí…” EF15 

“… Dou a nota máxima, em tudo (…) Sempre que pedia estavam sempre atentos, 
estou radiante e maravilhada com o tratamento que tive aqui.” EF16 

“…fizeram tudo para aliviar a dor. Vieram sempre passar a ronda (…) Boas 
pessoas…” EM17 

“…tenho sido bem tratado aqui. Só que, as coisas, é como eu lhe digo, estão a 
correr-me mal, mas todo o mundo me está a tratar bem…” EM18 

“…graças a Deus, eles têm trabalhado comigo. Eu não tenho que dizer dos 
enfermeiros…” EM19 

“Acho que fizeram tudo. Eles, também, não podem acudir a todos ao mesmo 
tempo, claro! Mas quando vinham davam muitos comprimidos e tudo, até acalmar 
a dor.” EM20 

17 17 

Insatisfeitos “… Achei que o tratamento das dores deveria ser mais cedo do que foi, não 
esperar até à noite.” EM7 

1 1 

 

Desta área temática emergiram duas categorias: Satisfeitos e Insatisfeitos (Quadro 

n.º26). 

 

Satisfeitos 

Nesta categoria considerámos as unidades de registo cujos depoimentos fossem 

sugestivos de serem interpretados como manifestações de agrado e satisfação face 

ao desempenho dos profissionais de saúde.  
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Foram dezassete os participantes que referiram estar satisfeitos. Expressões como 

“encantada”, impecáveis” “bons”, “gentis”, denotam a satisfação com o desempenho 

dos profissionais de saúde que cuidam destes doentes, como se constata através de 

alguns exemplos das dezassete u.r. encontradas: 

“…estou encantada que os serviços aqui foram impecáveis (…) fizeram tudo” EF6; 

“…os médicos foram bons, e os enfermeiros também…” EF10; 

“…eles fizeram tudo o que podiam fazer, muito gentis, a gente tocava e já estavam 

aí…” EF15. 

 

Insatisfeitos 

Nesta categoria englobámos as unidades de registo cujas declarações fossem 

sugestivas de serem interpretadas como manifestações de algum desagrado face ao 

desempenho dos profissionais versados, a qual só foi referida por um doente. 
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3. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Face ao referencial teórico apresentado, compreender o fenómeno doloroso de uma 

forma abrangente passa, indubitavelmente, por compreender os aspectos pessoais do 

indivíduo relacionados com os factores físicos, psicológicos e naturalmente sociais, 

que enformam a percepção de dor. 

Assim, este capítulo destina-se à discussão dos resultados obtidos enfatizando os que 

melhor caracterizam e descrevem as vivências de dor pós-operatória dos doentes 

submetidos a artroplastia total do joelho.  

Cientes da complexidade da problemática, onde a percepção de dor da pessoa não 

tem necessariamente relação lógica com o tipo de lesão que a provoca, acreditámos 

que só imergindo na realidade do mundo do doente que vive a experiência de dor, é 

possível identificar e perceber, as autênticas percepções, preocupações, 

comportamentos, atitudes, expectativas e sentimentos que fazem parte das suas 

vidas. 

Sendo nossa pretensão reproduzir com autenticidade as declarações dos 

participantes, tendo por base os pressupostos teóricos enunciados e os objectivos 

formulados para este estudo procedemos a uma análise exaustiva e reflexão profunda 

dos resultados obtidos, a partir da qual se chegou às conclusões que dão resposta à 

questão que deu origem a este trabalho e que a seguir apresentamos.  

 

Intensidade de dor pós-operatória referida pelos do entes submetidos a 

artroplastia total do joelho  

Do que temos vindo a referir ao longo deste estudo, a intensidade dolorosa a que 

estão sujeitos os doentes submetidos a grandes cirurgias está, ainda, longe de ser 

controlada. Esta foi, também, a conclusão a que chegámos através do nosso estudo. 

Na realidade, apesar de aos doentes estudados lhes ser instituído um tratamento 

analgésico, verificamos que todos eles referiram dor pós-operatória.  

Cuéllar et al (2001) referem que, a dor pós-operatória em cirurgia ortotraumatológica é 

frequente, dado que se produzem importantes lesões músculo-esqueléticas, com 

afecção dos tuguementos, articulações e periósteo, juntamente com lesão dos tecidos 

periféricos como a pele, pelo que o grau de dor pós-operatória costuma ser moderado 

a intenso, podendo chegar a pontuações entre o “5” a “7” na escala EVA. Na realidade 

os resultados obtidos vêm confirmar este facto, tendo sido encontrado valores 
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compatíveis, inclusive, ultrapassados, uma vez que, o valor máximo manifestado foi 

“8”. 

Da literatura consultada não nos foi possível encontrar estudos de quantificação da dor 

exclusivamente relacionados com a dor pós-operatória experienciada por doentes 

submetidos artroplastia total do joelho. Neste sentido, os resultados apresentados de 

seguida, serão comparados com trabalhos de investigação relativos à dor pós-

operatória em geral. No entanto, fá-lo-emos com algumas reservas, uma vez que não 

se tratam de estudos exclusivos sobre doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho, as estratégias analgésicas diferem, assim como os procedimentos 

metodológicos utilizados. Todavia, salvaguardamos, que tivemos o cuidado de 

seleccionar estudos referentes a pesquisas relacionadas com a dor pós-operatória 

resultante de procedimentos cirúrgicos caracteristicamente dolorosos. 

Um estudo epidemiológico realizado em Espanha pela SED, em 2003, sobre dor 

aguda pós-operatória revelou valores bastante elevados neste domínio. O estudo 

mostra que, relativamente à percentagem de doentes com queixas álgicas, 71% 

referiu ter dor três horas após cirurgia. 6 Horas após 74% dos doentes referiram sentir 

dor e 24 horas após foram 76% os que a referiram. No dia de alta 56% dos doentes 

referiu ter dor (Herreros e Rodríguez, 2003). Analisando conjuntamente estes 

resultados com os resultados do nosso trabalho verificamos que, os do nosso estudo, 

foram superiores dado que 90,5% dos doentes entrevistados referiram dor à chegada 

à enfermaria; 100% dos doentes referiram ter dor no período 8H pós-cirúrgicas; ao fim 

do primeiro dia após a intervenção cirúrgica 81% dos doentes referiram dor e no 

segundo e terceiro dia após o acto cirúrgico, 76,2% e 85,7% dos doentes, 

respectivamente, apresentaram dor. À semelhança do estudo realizado pela SED, 

também no nosso, mais de metade dos doentes (61,9%) tiveram alta hospitalar ainda 

com queixas álgicas. Reflectindo sobre estes resultados podemos dizer que, 

relativamente à incidência de dor pós-operatória dos doentes submetidos a artroplastia 

total do joelho, o cenário é desanimador, revelando o muito que, ainda, há fazer neste 

domínio.  

Relativamente à intensidade dolorosa, o mesmo estudo da SED revelou que 3 horas 

após a cirurgia 22% referiu dor igual ou superior a “5” na Escala Visual Analógica 

(EVA) convertida em Escala Numérica, valor que se manteve até 24 horas após 

cirurgia. No segundo dia pós-operatório 13% dos doentes continuava com a mesma 

intensidade dolorosa, sendo referida também por 8% dos doentes 72 Horas após. Da 

análise conjunta efectuada ao estudo apresentado e aos resultados do nosso trabalho 

verificámos a existência de diferenças nos resultados obtidos nos primeiros dois dias 
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pós-cirúrgicos, evidenciando-se grandes discrepâncias nos períodos de controlo da 

dor pós-operatória: 0H e 8H. De facto, o estudo por nós efectuado revela valores 

claramente mais altos, em que 38,1% dos participantes apresentaram dor moderada a 

intensa (considerada neste estudo compatível com os valores ≥ 5 da Escala Numérica) 

à chegada à enfermaria aumentando para 71,4% 8H após cirurgia. No primeiro dia 

após a intervenção cirúrgica verificaram-se valores mais próximos aos resultados do 

estudo espanhol com 23,8% dos doentes a referir dor moderada a intensa. A grande 

diferença nos resultados volta a verificar-se no segundo dia após o acto cirúrgico, 

dado que, no nosso estudo, 19% dos doentes referiu dor moderada a intensa. 72 

Horas após, os valores obtidos no nosso trabalho, voltam a não coincidir, desta vez 

inversamente, mostrando-se inferiores relativamente aos apresentados pela SED, em 

que 85,7% dos entrevistados apresentaram dor ligeira a moderada e 4,8% dos 

doentes referiu dor moderada “5”. Apesar das diferenças de resultados de ambos os 

estudos a verdade é que os valores obtidos nas duas pesquisas revelam que, 

actualmente, são muitos os doentes que experienciam dor intensa no períodos pós-

operatório.  

Apfelbaum et al (2003) num estudo sobre a dor pós-operatória realizado nos Estados 

Unidos da América em 2003 revelaram, também, resultados desanimadores, 

demonstrando que das pessoas investigadas 80% referiram dor após cirurgia e que 

desses 86% tiveram dor moderada, intensa ou extrema. 40% Referiram dor moderada 

a grave durante as primeiras 24 horas após intervenção. Neste estudo verificou-se, 

também, que a dor diminui ao longo do internamento. Apesar desta pesquisa não 

apresentar valores mais detalhados do período pós-operatório, no que diz respeito à 

intensidade e incidência de dor existente, podemos constatar que os valores 

apresentados são preocupantes tal como no nosso.  

Um outro estudo, sobre dor pós-cirúrgica e experiências de analgesia, realizado no 

Canadá a doentes internados e de ambulatório revelou que, 68% dos doentes 

hospitalizados referiram dor pós-operatória e que 47% dos doentes internados 

referiram que a dor máxima sentida foi severa a extrema. O estudo revela também que 

duas semanas após a intervenção 79% dos doentes hospitalizados ainda continuavam 

com dor (Rochi et al 2002). Este estudo mostra-nos, tal como os anteriores, que 

muitos dos doentes submetidos a cirurgia experienciam dor pós-operatória sendo, 

também, inquietante a percentagem de doentes que referiram dor severa, conclusões 

consistentes com o nosso estudo. 

Em traços gerais os resultados obtidos revelam que: todos os doentes entrevistados 

apresentaram dor pós-operatória em algum momento do seu internamento, o período 
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de maior severidade nociceptiva situou-se nas 8H após a intervenção cirúrgica, o valor 

máximo referido foi “8”, a intensidade da dor foi diminuindo ao longo do internamento e 

mais de metade dos doentes abandonaram o hospital apresentando, ainda, queixas 

álgicas. 

Em resumo, parece-nos poder dizer que, de acordo com a literatura científica e os 

trabalhos de investigação consultados, os doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho experienciam dor pós-operatória moderada a intensa considerando as primeiras 

horas pós-cirúrgicas as mais severas diminuindo de intensidade ao longo do 

internamento, constatando-se, assim, a inexistência de um controle eficaz da dor pós-

operatória.  

 

Motivos que levaram os doentes a serem submetidos a  artroplastia total do 

joelho 

Este estudo revela-nos que os doentes submetidos artroplastia total do joelho 

consideram a dor e a dificuldade de locomoção os motivos determinantes que os 

conduziu à intervenção cirúrgica. Na maioria dos casos, estes aspectos estão 

relacionados, pois é a própria dor que gera o deficit funcional podendo evoluir até à 

limitação total de deambulação. Quer num caso quer noutro, para além do dano físico 

que provocam no doente, estes dois sintomas negam à pessoa a possibilidade de 

realizar as suas actividades do quotidiano quer sejam de ordem pessoal ou social. Na 

tentativa de fundamentar esta afirmação analisámos conjuntamente os motivos que 

levaram os doentes a serem submetidos a artroplastia total do joelho e a influência da 

dor anterior à cirurgia no bem-estar destes doentes. Desta análise pudemos, então, 

constatar que a dor interfere, não só, com parâmetros de índole físico como a 

mobilização, a locomoção, a postura corporal a reparação, mas também influencia, 

substancialmente, as actividades de relação com os outros e consigo próprio, 

conforme está patente nas declarações dos doentes quando referem que a dor 

interfere na actividade social e também nas actividades de vida diária. Desta forma, 

podemos inferir que os motivos referidos pelos doentes para a intervenção cirúrgica 

foram, explicitamente, a dor e a dificuldade na locomoção. No entanto, estes 

parâmetros subentendem a dificuldade na realização das AVD’s, a dificuldade em 

repousar e a dificuldade em realizar actividades de ordem social, pois como já 

constatámos estes factores estão intimamente relacionados. Muitos, apesar de 

saberem que vão sentir dor pós-operatória sujeitam-se à realização de uma cirurgia 

em troca de melhor qualidade de vida, facto que se verificou, também, no nosso 
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estudo a avaliar pelas expectativas face à dor quando nos referiram que esperavam 

ter dores. 

Estes resultados têm alguns aspectos em comum com um estudo qualitativo realizado 

no Reino Unido sobre os significados/propósitos pessoais da necessidade de efectuar 

uma artroplastia total do joelho, efectuado a doentes que se encontravam na lista de 

espera para a cirurgia. As razões relatadas pelos participantes dessa pesquisa foram 

várias, donde emergiram: a adopção de um modelo médico, o incentivo doutras 

pessoas, a dor, a perda funcional, sentimentos de vulnerabilidade, a dependência, a 

fadiga, ideias de que a da doença vai progredir e expectativas face a artroplastia total 

do joelho. Os resultados sugerem, assim, que, a decisão de ser submetido à 

artroplastia total do joelho não tem a ver apenas com os sintomas da doença, mas 

também com os propósitos/significados individuais de cada pessoa (Toye et al, 2006).  

Assim, quando cuidamos de um doente submetido a artroplastia total do joelho, 

acreditamos ser importante conhecer qual o verdadeiro motivo que o levou a ser 

operado pois, desta forma, poderemos perceber melhor os seus comportamentos e 

preocupações durante o período pós-operatório. Na verdade, aquilo que muitas vezes 

é importante para uma pessoa não tem que ser necessariamente igual para outra (por 

exemplo enquanto para uma pessoa o seu objectivo a alcançar com a artroplastia do 

joelho é a ausência de dor, para outra o seu verdadeiro intuito é recuperar a 

capacidade funcional para reatar as actividades da rotina diária e quiçá laboral) e só 

através deste conhecimento tornaremos os cuidados de enfermagem cada vez mais 

individualizados e humanizados. 

 

Percepção de dor anterior à cirurgia dos doentes su bmetidos a artroplastia total 

do joelho 

O fenómeno doloroso é algo que marca a pessoa perenemente, em que, as vivências 

dolorosas se perpetuam no pensamento, especialmente se a dor for prolongada no 

tempo. A este propósito Sandrin (2001) refere que a dor crónica se alimenta e se 

fortalece parecendo esquecer a sua origem. Ela continua a ser um sinal que já não 

mora apenas no corpo, mas também na psique. Desta forma foi interessante, mas ao 

mesmo tempo natural, constatar como a dor vivida antes da cirurgia foi 

constantemente evocada pelos participantes do estudo no decurso das entrevistas, 

apesar de se encontrarem num contexto pós-cirúrgico onde as vivências de dor pós-

operatória são aquelas que prevalecem. 
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Relativamente a esta dor, os doentes focalizaram a sua percepção, essencialmente, 

em torno de oito aspectos, designadamente: descrição da tipologia e intensidade de 

dor, a sua duração e localização topográfica, a sua representação, os factores que a 

agravam, os momentos em que surge e a influência desta no próprio bem-estar.  

Dado que o fenómeno doloroso é algo difícil de definir, os doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho na tentativa de descrever a dor percepcionada antes de 

serem operados, recorreram ao uso de analogias com o intuito de mostrar o que, 

realmente, experienciaram. Agulhas a espetar, carne a rasgar, cão a morder, foi a 

terminologia utilizada por eles para descrever o tipo de dor vivida nesse contexto. 

Assim, podemos verificar que os verbos utilizados mostram, desde logo, a violência do 

estado doloroso que esta dor provoca nestes doentes.  

A intensidade de dor foi, sem dúvida, na maioria dos casos, o primeiro aspecto a ser 

mencionado, sempre que os doentes se propunham descrever a sua dor. 

Relativamente a este parâmetro apenas dois doentes referiram sentir dor moderada, 

dois deles referiram dor variável (ora moderada ora intensa), no entanto, a maioria 

referiu sentir dor intensa, indo de encontro ao referencial teórico apresentado. Para 

descrever o grau de intensidade dolorosa experienciado os doentes utilizaram termos 

como: torturante, sacrificante, horrível, insuportável, terrível, violenta, um leque variado 

de vocábulos que denotam uma carga emocional acentuada, que nos indica tratar-se 

de um período extremamente doloroso onde os doentes vivenciam fenómenos de dor 

intensa. O cunho que a dor crónica deixa na pessoa, é bastante perceptível a julgar 

quer pelos adjectivos utilizados para a classificar, quer pela espontaneidade e 

frequência com que despontaram durante as entrevistas, revelando, desde logo, o 

sofrimento a que os doentes estão votados quando vivenciam este tipo de dor. 

Perante o exposto, parece-nos que o conhecimento dos termos utilizados nos permite 

inferir, então, não apenas a dimensão sensorial da dor, mas também, a dimensão 

emocional, aspecto indissociável deste fenómeno, que nos parece fundamental ter em 

conta para o cuidado adequado ao doente com dor. Assim, tal como refere Branco 

(1998) sendo a dimensão afectiva da dor uma realidade difícil de descrever, a 

utilização dos relatos dos doentes pode ajudar na compreensão deste aspecto que 

integra o fenómeno doloroso. 

Da análise efectuada constatámos, ainda que, é uma dor contínua no tempo causando 

ao doente sentimentos de angústia a entender pela seguinte afirmação “…eu tinha 

dias que andava com esta dor todo o dia. (…) era sempre seguida (…) aquilo era 

massacrador… todos os dias, todos os dias” EF1. Relativamente à localização da dor, 

as manifestações divergiram, sendo que para uns a dor era difusa enquanto para um 
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deles era localizada. No que se refere ao seu aparecimento ela surge a qualquer 

momento sem ter sido referido um momento específico. Factores de ordem física 

relacionados com a postura corporal adoptada e a mobilidade tais como o início da 

deambulação, realização de movimentos bruscos, deambulação em terrenos 

acidentados e em declive, o tempo e a velocidade imprimida na marcha foram os 

factores referidos como agravantes da dor crónica vivida pelo doente submetido 

artroplastia total do joelho. 

A influência da dor anterior à cirurgia no bem-estar do doente foi referida por quinze 

doentes, o que demonstra, em nosso entender, o impacto significativo que a dor tem 

na vida das pessoas. Esta influência reflectiu-se na locomoção, na postura corporal, 

na reparação, nas actividades de vida diária, na actividade social. Destacamos aqui a 

influência da dor exercida sobre a locomoção por ter sido aquela que foi mencionada 

por mais doentes. Isto leva-nos a inferir que estando a capacidade funcional 

comprometida, também, a realização de actividades do quotidiano, como ir às 

compras, fazer trabalhos domésticos e, mesmo, desenvolver actividades de lazer e de 

repouso estarão comprometidas do mesmo modo. Por isso, apesar de este tipo de 

situações ter sido mencionado menos vezes parece-nos poder dizer que a dor 

influencia a realização de todas estas actividades, uma vez que estas não se podem 

dissociar da capacidade funcional. Assim, perante estes resultados parece-nos poder 

afirmar que a dor anterior à cirurgia é de facto um factor que interfere profundamente 

no bem-estar dos doentes e que por isso se constitui ela própria um dos grandes 

motivos que leva os doentes a serem submetidos a artroplastia total do joelho.  

Um estudo sobre o tratamento da dor crónica na Europa realizado em 16 países 

diferentes (Perez Sanchez et al, 2006) comprova as implicações sócio-laborais deste 

fenómeno, cujos resultados revelaram que 40% (dos 20% dos doentes que perderam 

o seu trabalho devido à dor crónica) viram limitada a sua capacidade para levar a cabo 

a sua vida quotidiana. Este estudo vem, em certa medida, corroborar os resultados 

alcançados, na medida em que estes nos mostram que a dor anterior à cirurgia impõe 

restrições à realização das actividades do dia-a-dia. 

À luz do exposto, parece-nos poder afirmar que a dor anterior à cirurgia percepcionada 

pelos doentes submetidos a artroplastia total do joelho é uma dor global, que irradia 

para os vários segmentos de vida dos doentes. Caracterizada por ser continuada no 

tempo e essencialmente de elevada intensidade, por condicionar amplamente a 

pessoa nas actividades do dia-a-dia comprometendo de forma acentuada a sua 

qualidade de vida, este tipo de dor faz com que a pessoa viva um tipo de experiência 

negativa que a conduz a sentimentos de profundo descontentamento. 
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Percepção de dor pós-operatória dos doentes submeti dos a artroplastia total do 

joelho 

A percepção de dor pós-operatória, numa das primeiras constatações efectuadas 

depois de analisados os depoimentos, é a de que a dor pós-operatória percepcionada 

é de extrema intensidade, indo de encontro àquilo que vem expresso na literatura 

científica, que refere explicitamente: a dor infligida pelas grandes cirurgias ortopédicas 

é caracteristicamente severa (Brenard, Moren e Blanloil, 1993; Gomar et al, 2000).  

Através do estudo do corpus de análise verificámos que a terminologia utilizada por 

cada doente, para descrever a dor pós-operatória é díspar, recorrendo a descrições 

figuradas, em que o mesmo doente utilizou, com frequência, mais do que um termo 

para descrever a sua queixa álgica. Neste sentido, foi vasto o leque semântico 

utilizado na descrição deste tipo de dor, termos como: picões, espetões, 

efervescência, moideira, latejar, cortar, morder, queimar, roer, sensação de aperto, 

morna, má, esquisita, foram utilizados pelos doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho para definir a dor percepcionada depois da cirurgia. Mais uma vez, pudemos 

assim comprovar, a dificuldade que os doentes têm em descrever este fenómeno, e ao 

mesmo tempo confirmar que a dor é, efectivamente, uma realidade subjectiva.  

Relativamente ao grau de intensidade de dor pós-operatória os vocábulos utilizados 

pelos doentes, tais como: violenta, horrível, insuportável, torturante, estão imbuídos de 

uma grande carga emocional demonstrativa de cenas dramáticas de terror e de horror, 

revelam a faceta emocional da dor que, desde logo, nos ajuda a perceber, 

verdadeiramente, a severidade nociceptiva experimentada por estes doentes. Ao 

analisar a terminologia utilizada pelos depoentes, encontrámos duas dimensões de 

natureza distinta, a sensorial, aflorada no parágrafo anterior e a emocional que, sendo 

diferentes são corpo do fenómeno doloroso. 

Relativamente à terminologia utilizada pelos doentes do nosso estudo na 

caracterização da dor pós-operatória, observámos, que muitos dos termos apontados, 

também os podemos encontrar no questionário de McGill, como por exemplo espetar, 

picar, cortar, intensa, latejar, entre outros (Serrano-Atero et al, 2002b).  

Um estudo realizado no Brasil à linguagem utilizada na caracterização da dor pós-

operatória, revelou que os descritores mais utilizados foram: intensa, forte, aguda, 

insuportável e contínua, constatando que todos eles emergiram, também, no nosso 

estudo. Ressalvamos, contudo, que este estudo foi feito a enfermeiros, pelo que a 

comparação deve ser estabelecida com alguma cautela. A existência de vários 
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estudos nesta área demonstra, em nosso entender, a importância que a forma como o 

doente descreve e exprime a sua dor, deve constituir para a compreensão do 

fenómeno doloroso e o respectivo desenvolvimento no combate à dor. 

Perante o exposto e sabendo de antemão que a forma como se expressa o fenómeno 

doloroso depende, dentre muitos factores, do próprio indivíduo, sempre que nos 

encontremos perante um doente com dor impõe-se-nos um comportamento de 

abertura e disponibilidade total, sem nunca pormos em causa a dimensão da queixa 

álgica proferida. Tal como refere Sandrin (2001, p.19) “ao observar e escutar devemos 

libertar-nos das nossas afirmações categóricas, dos nossos pré-julgamentos, das 

nossas “armadilhas mentais”. Temos que estar particularmente atentos para entender 

a mensagem e saber que muitas vezes é preciso descodificar o que há entre uma 

palavra e outra.” De facto a comunicação que se estabelece entre o doente e o 

enfermeiro que o cuida é de suma importância para a compreensão cabal do 

fenómeno doloroso. Conhecer a linguagem usada na descrição verbal da intensidade 

e outras características da dor feita pelos doentes que a vivenciam é fundamental para 

a sua avaliação. Deste modo, acreditamos que conhecer a terminologia utilizada para 

descrever a dor e compreender o que deveras está a ser transmitido é fundamental a 

todos aqueles que tenham como objectivo o tratamento adequado do doente que sofre 

com dor pós-operatória. 

Em muitos casos, dada a dificuldade em efectuar uma descrição literal da dor, 

constatámos que, para além da vasta terminologia utilizada para descrever a dor pós-

operatória percepcionada, os doentes recorreram, também, a representações deste 

fenómeno noutros cenários, estabelecendo comparações da dor actual com outras 

experiências dolorosas anteriormente vividas por eles próprios ou vividas por outras 

pessoas, em mais uma tentativa de explicitar de forma precisa sua vivência 

nociceptiva. O culminar da confirmação da existência de dificuldade na descrição da 

dor acontece com o facto de alguns doentes assumirem não conseguir relatar a sua 

experiência considerando a dor uma realidade indefinível e inexplicável. 

Da análise efectuada, verificámos que a dor pós-operatória, embora, para alguns 

doentes, fosse considerada intermitente, a maioria considerou tratar-se de uma dor 

persistente que agrava com a mobilização, a locomoção, a postura corporal, a 

realização das actividades de vida diária e a solidão. E, apesar de atenuar em 

determinados momentos, nomeadamente após administração analgésica, nunca 

desaparece totalmente, permanecendo latente na pessoa. No entanto, apesar da dor 

ser uma constante durante todo o período pós-operatório, verificámos que os doentes 

evidenciaram determinados momentos como sendo aqueles em que foi percepcionada 
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o grau de intensidade máximo de dor pós-operatória. Neste sentido, o destaque foi 

dado às primeiras 24 horas do período pós-cirúrgico dentro das quais foram 

enfatizadas, especialmente, as primeiras horas. No entanto, para alguns doentes, este 

período, foi mais alargado prolongando-se até 72 horas após a intervenção. Isto 

permite-nos concluir que, nalguns momentos do período pós artroplastia total do joelho 

o contexto nociceptivo é, de facto, devastador, consolidando os resultados da 

avaliação da intensidade de dor através da escala numérica obtidos neste estudo. 

Resumidamente, parece-nos poder dizer que, as primeiras horas até três dias após a 

artroplastia total do joelho, constituem o período de maior desconforto, dor e 

sofrimento para os doentes em análise.  

Quanto à localização, constatámos a existência de opiniões divergentes, enquanto 

para uns doentes a dor pós-operatória resultante de artroplastia total do joelho é 

localizada, para outros é difusa. Inversamente, opinião consensual foi apurada 

relativamente à evolução da dor pós-operatória onde todos os doentes foram 

unânimes em referir que se trata de uma dor que diminui ao longo do internamento. 

Relativamente à influência da dor pós-operatória dos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho, pudemos constatar que ela tem implicações nefastas quer 

a nível físico quer a nível emocional. A nível físico são evidentes as limitações que 

esta origina quer na locomoção quer em pequenos movimentos dos membros, mas 

também perturbações na reparação e na alimentação. No aspecto emocional, relatos 

como “…enquanto estou cheia de dores não posso estar bem disposta (…) Com dor 

perde-se o gosto pela vida e perde-se o gosto por tudo, não apetece viver mais…” EF6 

e “…está ali uma pessoa deitada que não tem disposição para nada, as dores é que 

causam todo aborrecimento.” EM9, denotam, claramente, a influência perniciosa que a 

dor exerce a este nível.  

Verificámos que a dor pós-operatória embora diferente da dor crónica, apresenta, 

ainda assim, algumas semelhanças nomeadamente a existência de uma forte 

influência no bem-estar do doente, designadamente no aspecto emocional, reparação, 

alimentação, mobilização e locomoção. Na realidade, estes resultados, remarcam 

outros estudos que evidenciam o facto de que a dor quando não tratada, limita o 

indivíduo nas actividades de vida diária, altera o apetite, a deambulação, o sono, a 

mobilização, o lazer, o estado afectivo e ainda as actividades de âmbito familiar, 

laboral e social (Ferrel et al, 1991 e Ferrel, 1995). Em contexto pós-cirúrgico, podemos 

dizer que, de forma análoga, a dor pós-operatória afecta o bem-estar e a qualidade de 

vida dos doentes. No caso particular, da artroplastia total do joelho atrevemo-nos a 

acrescentar que, a dor impede, também, o desenvolvimento normal do programa de 
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reabilitação, fundamental para uma recuperação mais rápida e eficaz dos doentes. 

Assim, citando Lin et al (2001) o tratamento da dor visa a minimização do desconforto, 

a melhoria da função e a adaptação do indivíduo para o desempenho das actividades. 

Isto significa que é a melhoria da qualidade de vida, e não apenas o alívio da dor, o 

objectivo da equipe interdisciplinar que cuida dos doentes com dor. 

Analisando atentamente a avaliação da dor e os testemunhos efectuados pelos 

doentes submetidos a artroplastia total do joelho em estudo, constatámos facilmente, 

tendo em conta a terminologia descritiva utilizada (horrível, terrível, torturante, muito, 

muito forte, etc), que se trata de uma dor de intensidade máxima, expressões 

linguísticas que, espontaneamente, nos remetem para vivências de dor extrema, como 

já antes o afirmámos. No entanto, verificámos que os valores, relativos à intensidade 

de dor, mencionados por estes doentes quando os enfermeiros lhes solicitavam a sua 

avaliação, a classificação máxima referida foi de “8”, numa escala de valor máximo 

“10”. Apesar deste valor corresponder a dor de eleva intensidade, correlacionando as 

descrições efectuadas em discurso aberto durante as entrevistas com o valor atribuído 

aquando da avaliação da intensidade dolorosa, parece-nos que, os doentes 

subavaliaram a sua própria dor pós-operatória. Neste sentido e tendo em conta o 

referencial teórico utilizado, várias foram as interrogações que nos colocámos: será 

que os doentes se sentiram constrangidos para manifestar a sua dor? Será que os 

doentes tinham receio que o pessoal de saúde os reconhecesse “queixinhas”? Será 

que as suas raízes sócio-culturais prevêem manifestações de dor mais contida? Será 

que a relação que o enfermeiro estabeleceu com o doente, não foi o suficiente aberta 

para este se sentir à vontade para manifestar a sua dor? Várias razões são apontadas 

como possíveis respostas a este facto, Bethesda (1994a) após uma revisão da 

literatura enumerou algumas, designadamente: a crença de que o bom doente é 

aquele que não se queixa; os idosos não manifestam a sua dor por pensarem que é 

uma componente da idade avançada; aprendizagens e experiências sócio-culturais; 

maior tolerância à dor, em experiências similares anteriores; maior tolerância à dor 

quando mais jovem; pensar que nada pode aliviar aquela dor; receio do que possa 

significar determinada dor; não querer incomodar ninguém. Com este trabalho não nos 

foi possível averiguar quais foram, de facto, as razões que levaram os doentes do 

nosso estudo a subavaliar a sua dor. Contudo fica esta questão em aberto para 

próximos estudos, por nos parecer um aspecto importante a ter em conta no 

aprofundamento do conhecimento do fenómeno doloroso pós-operatório. 

Em síntese, conforme mencionado na apresentação dos resultados, a dor pós-

operatória percepcionada pelos doentes submetidos a artroplastia total do joelho é 
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expressivamente elevada, principalmente nas primeiras horas após a cirurgia podendo 

ir até às 72horas após. É uma dor persistente que vai diminuindo ao longo do 

internamento e que prejudica vivamente o bem-estar do doente. 

 

Expectativas manifestadas pelos doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho 

Inerente à capacidade do homem, enquanto ser racional, está a criação de 

expectativas acerca de tudo que o envolve. Baseado na sua história de vida elabora e 

formata, num processo ininterrupto, todo um pensamento de situações futuras onde 

projecta as suas vivências, imaginando e idealizando acontecimentos vindouros. Do 

mesmo modo, no que diz respeito à percepção nociceptiva, também, o doente perante 

acontecimentos associados a fenómenos dolorosos cria as suas próprias expectativas.  

Como pudemos observar neste estudo, os doentes submetidos a artroplastia total do 

joelho desenvolveram as suas expectativas à volta de dois aspectos: a dor pós-

operatória e a própria intervenção cirúrgica. 

Relativamente à artroplastia total do joelho, as expectativas subdividiram-se em 

expectativas positivas e expectativas cépticas. No primeiro caso, alguns doentes 

esperavam melhoras do seu estado. Enquanto outros adoptaram uma postura 

expectante como nos mostra a afirmação “Agora, vamos lá ver se ficarei melhor”EF3  

Quanto às expectativas face à dor, os relatos foram díspares. Enquanto para alguns 

doentes as expectativas apresentadas se relacionavam com a ideia de vivenciar um 

quadro de dor mais intenso do que o real, para outros as expectativas eram 

exactamente o oposto, isto é, eles esperavam experimentar menos dor do que a 

vivenciada. Houve ainda alguns doentes que expressaram a ideia de estarem à espera 

do mesmo tipo de dor e, ainda, alguns que não tinham qualquer expectativa. 

Relativamente, a esta última categoria, em que os doentes expressaram não estar à 

espera de qualquer tipo de dor, Gomar et al (2000), explica que “as expectativas dos 

doentes face à medicina também mudaram, e o não sentir dores é uma das suas 

exigências”. 

Num estudo epidemiológico sobre a dor aguda pós-operatória em Espanha, publicado 

em 2003 revela que 39,1% disseram que a dor esperada foi maior do que a 

percepcionada, enquanto 37% dos paciente referiram que a dor esperada foi igual à 

percepcionada, e 23,9% referiu que a dor esperada foi menor do que a vivenciada 

(Herreros e Rodríguez, 2003, p.89). Em termos numéricos o nosso estudo revela 

valores opostos, sendo que o maior número de doentes esperava ter menos dor do 
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que a percepcionada, em seguida ficaram aqueles que esperavam ter mais dor do que 

a percepcionada, e em menor número foram os doentes que esperavam ter dor 

semelhante à percepcionada.  

Quanto à influência de experiências anteriores nas expectativas face à dor pós-

operatória dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho denota-se neste 

estudo, tal como na literatura consultada, que a partir de vivências prévias ou até do 

conhecimento das vivências de outros, cada doente cria ou recria mentalmente as 

suas expectativas idealizando o seu próprio fenómeno doloroso pois como refere Wall 

(2002) as expectativas são geradas pelos doentes, pelas suas experiências e pela sua 

cultura, às quais acrescenta, a reputação do tratamento e a atitude dos profissionais 

de saúde. Assim parece-nos que vivências de situações com grande impacto físico e 

emocional, como é o caso da artroplastia total do joelho são fonte de expectativas 

onde o indivíduo idealiza vivências futuras. 

O referencial teórico seguido preconiza que as expectativas podem relativizar a 

experiência dolorosa, ampliando-a ou diminuindo-a. Quando as expectativas são 

positivas a auto-estima e a confiança aumentam, desenvolvendo na pessoa maior 

capacidade de tolerância à dor. Ao contrário, expectativas negativas estimulam 

estados de ansiedade e de medo, que potenciam este fenómeno. Assim, a importância 

de conhecer as expectativas dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho 

recai sobre o facto de estas serem susceptíveis de determinar estados de ansiedade 

e, até, depressivos, aspectos estes que acentuam a queixa álgica. Para Wall (2002) a 

ansiedade e a depressão estão associados a este fenómeno. Para ele, estados 

ansiosos estão presentes naqueles que esperam que determinado acontecimento seja 

ameaçador requerendo uma defesa activa. A depressão resulta da expectativa de que 

o pior é inevitável, pelo que qualquer acção é escusada. Assim experienciar uma dor 

intensa ou a probabilidade de a experimentar, constitui, inevitavelmente uma ameaça 

que gera ansiedade. Sendo a expectativa uma elaboração cognitiva parece-nos poder 

dizer, também, que a dor pós-operatória para além da componente física e emocional, 

contem ainda, uma componente psíquica. 

Embora este estudo, não nos permita compreender de que forma as expectativas 

influenciaram a percepção de dor pós-operatória, à luz do exposto sabemos que essa 

influência existe. Por isso, conhecer as expectativas dos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho faculta ao enfermeiro a possibilidade de intervir no alívio da 

dor, diminuindo as expectativas, proporcionando ao doente informação adequada que 

possibilite a clarificação de ideias, frequentemente negativas e por vezes infundadas 
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que se formaram ao longo da vida capazes de conduzir a elevados estados de 

ansiedade e consequentemente amplificar a dor experienciada. 

 

Sentimentos percepcionados pelos doentes submetidos  a artroplastia total do 

joelho 

Acontecimentos com carácter potencialmente ameaçador, tal como uma cirurgia, são 

encarados pelas pessoas como algo que causa dano e destruição. Quando esta 

percepção persiste, uma diversidade de sentimentos e preocupações podem surgir no 

indivíduo. A confirmar esta ideia está a variedade de sentimentos percepcionados 

pelos doentes submetidos a artroplastia total do joelho, sendo eles: o sofrimento, o 

medo, o desespero, a tristeza e a alegria. 

O sofrimento e o desespero, usualmente associados ao domínio psíquico (dor do 

espírito e da alma), estão neste estudo relacionados com intensidade dolorosa, 

aspecto intimamente associado a dano físico. No entanto, este facto que não nos 

causa estranheza pois tal como refere Volich (2006, p.4) “toda a dor, mesmo aquela 

oriunda de uma lesão real, remete o indivíduo para as suas experiências mais 

primitivas de desamparo”. Na realidade, pese embora, a dor pós-operatória esteja 

indiscutivelmente associada a uma lesão física, que resulta logicamente do 

procedimento cirúrgico, não nos podemos esquecer nunca que, o doente que 

percepciona este tipo de dor é, acima de tudo, uma pessoa que está doente, 

hospitalizada, fora do seu meio natural, por isso despojada do seu mundo, e sobretudo 

da sua identidade, isto é, do seu eu. Na verdade, tal como refere Fleming (2003, p. 24) 

“a dor não se deixa aprisionar no corpo, ela implica o homem na sua totalidade. Ela 

não é só um facto fisiológico, mas é sobretudo um facto existencial…”.  

A tristeza foi mencionada por um doente associando esta emoção penosa à dor, 

referindo “estou triste porque a dor amortece uma bocado a pessoa” EM17. Neste 

relato está patente o protagonismo que a dor assume na existência humana e quando 

este fenómeno está presente Fleming (2003, p.22) refere que “só a dor existe, o resto 

do corpo esvazia-se”. Parece-nos assim que, a dor pós-operatória invade a pessoa, 

apodera-se das suas sensações e pensamentos, retirando-lhe a vontade de agir, 

acarretando, deste modo, sentimentos de descontentamento e infelicidade.  

O medo, tal como estar angustiado, estar ansioso e, até mesmo, estar deprimido são 

razões válidas para qualquer indivíduo que vá ser submetido a uma cirurgia. Um 

estudo, realizado no Brasil, relativo a vivências do doente com relação ao 

procedimento cirúrgico, inferiu que a ansiedade e o medo, seguidos do sentimento de 
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abandono foram os sentimentos mais vivenciados pelos doentes no período pré-

cirúrgico (Fighera e Vieiro, 2005). 

Outro estudo sobre os sentimentos dos pacientes no pré-operatório da cirurgia 

cardíaca, realizado no Brasil, revelou que os sentimentos vivenciados neste período 

foram, o medo, a preocupação, ansiedade, receio, cisma e nervosismo diante da 

notícia. Que com o passar do tempo surgiram novos sentimentos de esperança 

(Vargas et al, 2006). 

Neste estudo o sentimento de medo também emergiu, não relacionado apenas com 

intervenção cirúrgica, mas também, com os efeitos desta, tais como, a dor, o 

significado da dor, e os efeitos secundários da medicação analgésica. O estado 

doloroso, relacionado com: a intensidade nociceptiva, a possibilidade de cronicidade 

da dor, a perspectiva de que o tratamento cirúrgico não resultou, a possibilidade de 

não voltar a andar, foram as principais causas de preocupação e medo evocadas 

pelos doentes submetidos a artroplastia total da anca. A este respeito Wall (2002) 

refere que é normal ter medo quando alguém se apercebe de uma dor inesperada e 

nunca antes experienciada, receando a sua causa e o seu significado.  

Tal como o havíamos dito, todo o acto cirúrgico enquanto procedimento altamente 

invasivo e amplamente especializado é fonte geradora de sentimentos normalmente 

negativos. Pode, no entanto, para aqueles que lhe atribuem um significado positivo e 

de esperança, ser geradora de sentimentos menos agrestes. Com relação à 

artroplastia total do joelho isso também se verificou onde alguns doentes referiram 

alegria associada ao facto de apresentarem melhorias do seu estado de saúde, 

relacionadas com a recuperação da capacidade de locomoção e diminuição da dor.  

Tomando como referência estes resultados podemos inferir que a artroplastia total do 

joelho é vivenciada pelos doentes com bastantes medos e preocupações, sendo o 

medo da dor e do seu significado, bem como o receio da incapacidade motora as 

principais causas de insegurança e inquietude vividas no período peri-operatório que, 

em nosso entender, faz com que o fenómeno doloroso seja muito mais valorizado. 

Neste sentido cuidar de doentes com dor não pode descurar a investigação dos 

sentimentos que estão por de trás de cada pessoa, pois sabemos, à partida, que são 

factores potenciadores do fenómeno doloroso, na medida em que estes conduzem a 

estados de ansiedade que, como já foi dito, quanto maior o seu nível maior será a dor 

percepcionada pelo doente e vice versa. Relativamente aos sentimentos nefastos Fial 

(2001, p. 8) refere que “vingou a ideia de que o problema já não é a lesão em si mas 

as consequências que ela tem para aquela pessoa específica. O contexto no qual a 
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lesão ocorreu e a valorização que a pessoa lhe dá são factores que, sendo 

menosprezados retiram grande parte da dimensão subjectiva da experiência 

dolorosa”. Assim, identificar os medos, tristezas, sofrimentos adequando o nosso agir 

na tentativa de os eliminar ou diminuir, reveste-se de grande importância, uma vez que 

o enfermeiro desempenha um papel abrangente no cuidado da pessoa submetido a 

grandes cirurgias como é o caso da artroplastia total do joelho, prestando cuidados do 

foro técnico-científico, sem nunca descurar o apoio emocional e psicológico do doente 

e família, durante o período pós-operatório, contribuindo desta forma para a 

humanização dos cuidados. 

 

Atitude dos doentes submetidos a artroplastia total  do joelho perante a dor 

A partir da percepção do meio envolvente, o indivíduo vai desenvolvendo atitudes que 

são as consequências observáveis dos costumes, práticas, ideologias, valores, 

normas, crenças factuais e religiosas, atitudes que influenciam o comportamento 

individual e social a todos os níveis.  

Numa primeira leitura efectuada da informação obtida foi nítido a existência de duas 

tendências opostas relativamente às atitudes assumidas pelos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho. Assim, por um lado, destacam-se o optimismo e o 

estoicismo entendidas por nós como atitudes positivas, uma vez que predispõem o 

doente a comportamento favorável em relação à dor. Por outro lado, a resignação e a 

intolerância, classificadas por nós como atitudes negativas por induzirem a 

comportamentos adversos à dor e à forma de lidar com ela. 

A resignação foi, de longe, a atitude adoptada pela maioria dos doentes em estudo. 

Afirmações do tipo “…temos de aguentar…” e “…temos que sofrer…” foram 

mencionadas pela quase totalidade dos participantes. Estas expressões, muito 

características no Minho, região que vive intensamente a religião cristã, atestam a 

atitude passiva e complacente de aceitar a dor como sendo algo normal numa 

intervenção cirúrgica não havendo nada a fazer a não ser, sofrer. A esta atitude subjaz 

a ideia de fatalismo que refere que cada ser humano tem o destino traçado ao qual 

não pode escapar. À luz da pesquisa efectuada, escritos bíblicos revelam o sofrimento 

físico imposto como castigo divino, onde a aceitação resignada da dor denota uma 

prova de fé, tomada como expiação dos pecados e um meio para alcançar a 

redenção. A cultura, especialmente a religião cristã, marcou, desta forma, ao longo 

dos séculos a relação do homem com o fenómeno doloroso ainda visível nos nossos 

dias. Neste sentido parece-nos poder dizer que a postura de resignação observável 
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neste estudo, reflecte, provavelmente, a influência que a cultura, em particular a 

religião cristã, representam na percepção dolorosa destes doentes. 

Atitudes de optimismo e estoicismo constatadas neste estudo representam a postura 

de um doente que encara o estado nociceptivo como algo passageiro, como algo que 

significa o sucesso do tratamento, algo que se tolera, ou que representa a cura da 

doença, procurando assim vivenciar a situação numa perspectiva positiva. Conforme o 

enquadramento teórico as diferentes atitudes perante a dor diferem entre grupos e 

dependem da personalidade, da sociedade e da cultura em que a população está 

inserida. Segundo Le Breton (1999, p. 9) nas vivências do fenómeno doloroso, “[o 

individuo] não é um receptáculo passivo onde um órgão especializado regista os 

vaivéns impessoais do tipo fisiológico. A maneira como o homem se apropria da 

cultura, duns valores que sãos os seus, da sua relação como o mundo, pressupõe um 

enredo decisivo para a sua apreensão”. Neste sentido, a coragem, o orgulho e a 

vergonha de exprimir a dor são valores que muitas sociedades incutem nos indivíduos 

desde a infância, ideias que vão prevalecer e formar a mentalidade das pessoas e que 

se irão constituir factores importantes na capacidade de tolerância à dor. Em nosso 

entender, são estes os valores que caracterizam a população em estudo. Valores que 

emergem duma época conturbada, onde a doutrinação cristã era eminente e a 

actividade laboral se iniciava na infância. A desigualdade social era uma realidade e a 

pobreza abundava; existia admiração pelos que iam para a guerra e as mulheres 

tinham que assumir o papel de matriarcas enquanto os homens emigravam à procura 

de uma vida melhor. Todos estes aspectos constituíram, quanto a nós, uma conjuntura 

propiciadora ao enraizamento de ideias tais como “um homem não chora”, “ não 

chores, que é uma vergonha”. Neste sentido e tendo por base o enquadramento 

contextual, pensámos que estas circunstâncias puderam, de alguma forma, influenciar 

a atitude adoptada face á dor pós-operatória. 

Constatámos, ainda, que alguns dos doentes que revelaram uma atitude de 

resignação, adoptaram simultaneamente uma atitude positiva demonstrando um certo 

antagonismo de atitudes residentes dentro da mesma pessoa, verificando que, se por 

um lado os doentes aceitam resignados a sua dor, porque a entendem como normal 

no decurso de um processo cirúrgico, por outro lado a atitude optimista revela a 

esperança que estes têm de que a dor experienciada seja apenas um obstáculo que é 

necessário ultrapassar, para que no final sejam alcançadas as melhoras do seu estado 

de saúde e, quiçá, a cura da doença que tanto os perturba e que os conduziu ao 

hospital. 
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Em suma podemos dizer que os doentes submetidos a artroplastia total do joelho 

apresentam uma atitude de resignação generalizada perante a dor. No entanto, 

também verificámos a existência de atitudes positivas de optimismo e estoicismo 

denotando-se assim uma dicotomia de atitudes face à dor. 

 

Manifestação da dor pós-operatória dos doentes subm etidos a artroplastia total 

do joelho 

A manifestação da queixa dolorosa seja em que circunstância for, é sempre um apelo, 

um pedido de ajuda ao outro. Tal como já havíamos referido antes, são diversas as 

formas que o indivíduo tem para manifestar a sua dor. Da análise efectuada 

constatámos que os doentes submetidos a artroplastia total do joelho recorreram à 

expressão verbal, mas também à não verbal para manifestar a dor pós-operatória, o 

que nos indica que as manifestações dolorosas podem ser muito diversificadas. 

Analisando em pormenor como manifestam estes doentes a sua dor, constatámos 

que, a maior parte dos doentes fê-lo explicitamente através da comunicação verbal, 

utilizando para isso a linguagem e vocalizações paralinguísticas tais como, o choro e o 

gemido. 

No entanto, verificámos que, apesar dos doentes considerarem a dor pós-operatória 

intensa e persistente, houve um número considerável, que utilizou a comunicação não-

verbal, para manifestar a sua dor, salientando que alguns referiram permanecer em 

silêncio. Perante estes resultados questionámo-nos porque motivo alguns doentes não 

exprimem a sua dor? A explicação a esta questão, embora noutros contextos, já foi 

dado por autores tais Zowroveski, Zola, Helman, etc, que afirmam que, tal como a 

percepção da dor, também a sua manifestação é fortemente determinada não só pelas 

características individuais, mas também pelas sociais e culturais de cada um. A este 

propósito Helman (2003, p. 171) refere “o comportamento de dor, especialmente em 

seus aspectos voluntários, é influenciado por seus aspectos sociais, culturais e 

psicológicos. Estes factores determinam se a dor privada será traduzida em 

comportamento de dor, assim como determinam a forma que tal comportamento vai 

assumir”, o que vem explicar a grande variabilidade na expressão dolorosa neste 

estudo. Assim o facto de alguns dos doentes em estudo não verbalizarem a dor 

percepcionada, mesmo em situações de dor intensa, poderá estar relacionada, tal 

como refere Helman (2003), com a demonstração de sinais de virilidade que os 

homens de algumas sociedades fazem questão de mostrar. Por outro lado, a atitude 

de resignação que os doentes demonstram, a ideia enraizada de que a dor faz parte 
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do acto cirúrgico considerando-a por isso normal, assim como as próprias 

características pessoais, são factores que poderão, também, responder a esta questão 

pois, tal como refere Helman (2003, p.171) “parte da decisão de tornar pública ou não 

a dor privada depende da interpretação individual da significância da dor, por exemplo, 

se a dor é considerada normal ou anormal”. 

Estes resultados colocam-nos, deste modo, em alerta para a necessidade de estarmos 

constantemente atentos para as manifestações de dor, especialmente, para as não 

verbais como é o caso das expressões faciais, as posturas e o próprio silêncio do 

doente. Desta forma, é possível detectar o estado doloroso de cada doente mesmo 

quando este não o expressa. Cabe, assim, aos enfermeiros o dever incontestável de 

estabelecer uma comunicação eficaz com os doentes, para que todos tenham 

oportunidade de falar sobre a sua dor, isto é, de a manifestar. Na realidade, estamos 

convencidos que este é um dos grandes passos a dar na luta contra a dor. 

 

Estratégias utilizadas no alívio da dor do doente s ubmetido a artroplastia total 

do joelho  

Aliviar a dor pós-operatória é uma intervenção fundamental no cuidado ao doente 

submetido a artroplastia total do joelho, pelas diversas razões citadas ao longo deste 

trabalho. As estratégias existentes para exterminar este problema são várias. Neste 

estudo, da análise efectuada neste domínio verificámos que, segundo a perspectiva 

dos doentes, as estratégias utilizadas pelos enfermeiros para o alívio da dor 

centraram-se na administração terapêutica e a crioterapia, actos que, como podemos 

perceber, são exclusivamente técnicos. No topo dos recursos utilizados encontra-se a 

administração de medicamentosa, obviamente um recurso imprescindível no 

tratamento da dor pós-operatória. No entanto, o combate à dor não se esgota nos 

procedimentos farmacológicos e a aplicação do gelo foi o outro procedimento 

reconhecido, embora muito menos referido. Reflectindo sobre esta constatação é 

importante que se diga que a grande supremacia dada às medidas farmacológicas, 

verificada neste estudo, vem demonstrar que, frequentemente, nós enfermeiros 

“subalternizamos as medidas não farmacológicas” (Sapeta, 2003, p.34), apesar de 

sabermos o valor que estes possuem no alívio da dor. 

Relativamente às estratégias utilizadas pelos próprios doentes no combate à dor pós-

operatória, foram vários os mencionados. Verificámos que o recurso à fé cristã foi 

referido por alguns doentes. Efectivamente, sabemos que a religião é um factor 

marcante nas vivências dolorosas as quais, muitas vezes, se vêem reflectidas nos 
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pedidos de ajuda emitidos pelos doentes a entidades superiores para o alívio da sua 

dor. Parece-nos assim, que estes resultados vêm afirmar que hoje em dia, este 

aspecto é ainda marcante na nossa sociedade, considerando os testemunhos obtidos. 

Entretanto, foi interessante verificar que alguns dos doentes que fazem apelo divino, 

explicam que a utilização destas alusões não passam de eufemismos, como podemos 

constatar no seguinte depoimento: “A gente bem diz: ai santinho isto… São Bentinho 

me tire as dores… a Sra. me tire as dores, mas não tira.” EF10. No entanto, a verdade 

é que este tipo de manifestações nunca são simples frases feitas, o seu conteúdo é 

bem mais profundo e reflecte, efectivamente, uma determinada cultura, aquela que, 

com certeza, determina o modo de vivenciar a dor e o modo de sofrer. 

Outras das medidas adoptadas pelos doentes está relacionada com o movimento ou 

postura corporal, nomeadamente mobilização, imobilização, posicionamentos, 

descarga do membro afectado, repouso, que conforme se pode observar algumas 

delas são até antagónicas. Esta constatação mostra-nos algo muito importante, isto é, 

uma estratégia eficaz no alívio da dor para uns não tem necessariamente que ser 

eficaz para outros. Este facto alertar-nos desde já para a necessidade de fazermos 

uma abordagem individual e personalizada daqueles que apresentam estados 

dolorosos, pois para além da percepção dolorosa ser subjectiva, os tratamentos 

devem também ser adequados a cada doente em particular. 

Medidas como a massagem e a distracção foram técnicas, também, referidas pelos 

nossos doentes, o que demonstra o grande potencial de aplicabilidade destas técnicas 

não farmacológicas no alívio da dor pós-operatória. 

O recurso a métodos farmacológicos não foi referido por nenhum doente, o que é 

compreensível pois, enquanto doentes hospitalizados, toda a administração 

farmacológica fica a cargo dos enfermeiros. No entanto, no decorrer das entrevista 

alguns doentes referiram que, no domicilio, a terapêutica analgésica oral era utilizada 

para alívio da dor, como se constata pelas afirmações seguintes “…tomava também 

um comprimido quando me doía…” EM8; “Eu lá em cima tenho uns comprimidos, tomo 

uns comprimidos” EF10. 

Pudemos constatar neste estudo que existe uma tendência nítida para a utilização de 

fármacos. São a estratégia de eleição para o alívio da dor, quer para enfermeiros quer 

para doentes no domicílio, indo de encontro à opinião de Garcia (2003) que refere que 

o recurso à terapêutica para o alívio da queixa álgica é, provavelmente, o meio mais 

conhecido e mais procurado pelos profissionais de saúde e, também, pelos próprios 

doentes sendo, por ventura, também o mais antigo. Este acontecimento pode ser 
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explicado pelo facto de que vivemos numa sociedade onde os avanços científicos 

proliferam e são de fácil acesso, por outro lado o uso do medicamento para o alívio da 

dor já faz parte do nosso quotidiano, como demonstram a banalização da solicitação 

de um fármaco sem recorrer ao médico, visíveis em frases do tipo “arranja-me um 

comprimido para a dor de cabeça” tão frequentes no nosso meio social.  

Em suma, este estudo permitiu-nos a exploração de alguns dados que poderão 

contribuir para a optimização das estratégias terapêuticas da dor, por exemplo 

percebendo que a utilização de métodos não farmacológicos como adjuvantes dos 

métodos farmacológicos no tratamento da dor pós-operatória têm, também, a sua 

importância. 

 

Avaliação dos doentes submetidos a artroplastia tot al do joelho relativa aos 

cuidados recebidos para o alívio da dor pós-operató ria  

Pese embora, as estratégias anti-álgicas utilizadas pelo enfermeiro fossem a 

administração medicamentosa e a crioterapia, a avaliação efectuada pelos doentes 

sobre os cuidados recebidos para o alívio da dor recaiu unicamente sobre a eficácia 

da terapêutica. A grande maioria dos doentes considera que a analgesia recebida foi 

pouco eficaz ou ineficaz o que revela que o alívio completo da dor pós-operatória nos 

doentes submetidos a artroplastia total do joelho não foi alcançado. Na verdade, as 

afirmações explícitas acerca da ineficácia do tratamento da dor, vêm confirmar 

inferências que já tinham sido feitas ao longo da análise dos resultados. Assim, cabe-

nos, ainda comentar que a existência de dor pós-operatória está relacionada, também, 

com a inadequação das atitudes analgésicas utilizadas. 

Neste trabalho não nos foi possível identificar quais as causas que explicam este 

acontecimento, no entanto, várias têm sido as razões apontadas na literatura para o 

não controlo eficaz do fenómeno doloroso, nomeadamente: o deficit de conhecimento 

sobre esta matéria pelos profissionais de saúde que é apontado como um dos 

principais factores (Metzger et al; 2002); lacuna no ensino de medicina relativamente à 

dor (Font e Rillo, 2000); falta de formação aos médicos e enfermeiros na área da dor 

(Caseiro, 2004); o entusiasmo da medicina a favor da cura em detrimento da 

prevenção (Font e Rillo, 2000) e a existência de falsos conceitos neste domínio 

(Gomar et al, 2000).  

Perante isto, podemos dizer que há, ainda, um caminho árduo a percorrer no sentido 

de um alívio eficaz da dor pós-operatória vivenciada pelo doente submetido a 

artroplastia total do joelho. Parece-nos, tal como a Caseiro (2004), que o tratamento 
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eficaz da dor pós-operatória só é possível através da conjugação de esforços entre os 

diversos membros da equipe, considerando o doente um deles. Tal como refere Morris 

(2000) aquilo que precisamos, além da utilização mais eficiente das medicações 

disponíveis, é de uma comunidade médica e do público em geral que compreendam a 

dor num conceito bio-cultural. 

 

Percepção dos doentes submetidos a artroplastia tot al do joelho relativa ao 

desempenho dos profissionais de saúde no alívio da dor pós-operatória 

Ao longo do nosso trabalho de campo, durante as entrevistas, verificámos que a 

grande maioria dos doentes deste trabalho se mostrou satisfeita com o desempenho 

dos profissionais relativamente ao tratamento da dor pós-operatória. No entanto, 

parece paradoxal que os doentes se sintam satisfeitos quando, ao mesmo tempo, 

confessam que os procedimentos para o alívio da dor não foram eficazes. À 

semelhança de outros estudos, de alguma forma, esta constatação vem demonstrar 

que não existe uma correspondência directa entre a satisfação e o alívio total da dor.  

Santos e Pimenta (2000) num estudo intitulado Contradições entre o relato de dor pós-

operatório e a satisfação do doente com a analgesia revelou que a maioria dos 

doentes (74,4%) mostrou-se satisfeito com a analgesia recebida, contradizendo a alta 

frequência de dor, a intensidade da queixa álgica e as consequências nefastas da dor 

para o desempenho das actividades de vida diária manifestadas. As autoras sugerem 

que talvez o conceito de que a vivência dolorosa no pós-operatório é inevitável tenha 

influenciado esta percepção. 

Resultados semelhantes foram obtidos num estudo efectuado por Dawson et al (2002) 

numa população de doentes portadores de neoplasia, revelando que 75% dos doentes 

inquiridos referiram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o controlo da dor, apesar 

de terem referido dor de intensidade moderada a severa. Este estudo demonstrou 

ainda que esta constatação está relacionada com características dos doentes, crença 

na inevitabilidade da dor, frequência com que os doentes expressam a dor e o 

relacionamento entre doente/cuidador.  

Chabás (2004), num artigo relativo às unidades de dor aguda corrobora este facto, 

referindo que existe um elevado grau de satisfação relacionado com o tratamento da 

dor recebido pela maior parte dos doentes, incluindo aqueles que manifestam um 

severo grau de dor. Segundo este autor, esta falta de paralelismo entre o grau de 

satisfação e o controlo completo da dor podem estar relacionados com aspectos 
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psicossociais, de comunicação e relação entre o doente e os profissionais de saúde 

que o cuidam, mais do que com aspectos técnicos.  

Sendo assim, tendo por base estes trabalhos, parece-nos que, neste estudo, a 

satisfação manifestada pode estar associada ao facto dos doentes possuírem a ideia 

preconcebida de que é normal a percepção dolorosa em contexto cirúrgico e estarem 

convencidos de que os profissionais de saúde tudo fizeram para lhes aliviar a dor. 

Neste sentido, pensamos que o êxito de um controle efectivo da dor pós-operatória 

passa em boa parte pelas mãos do enfermeiro e pela relação que este estabelece com 

o doente, uma vez que é aquele que mais tempo passa junto dele. Se conseguirmos 

estabelecer uma comunicação mais eficaz enfermeiro-doente-médico, isto é mais 

fluida e mais compreensível entre os elementos, acreditamos que se repercutirá 

favoravelmente no processo de controlo da dor. Esta será, quanto a nós, uma das 

pedras basilares na qualidade de cuidados aos doentes com dor pós-operatória dos 

doentes submetidos a artroplastia total do joelho. Passará, em nosso entender, pela 

importância imputada ao carácter humano, isto é, à humanização imprimida nos 

cuidados prestados, onde o acto técnico-científico deve ser acima de tudo um acto 

humano. 
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CONCLUSÃO   

Um olhar atento sobre os resultados obtidos suscita de imediato uma reflexão acerca 

dos cuidados que prestamos ao doente que sofre com dor pós-operatória. 

Constatámos que o estado nociceptivo vivenciado pelos doentes submetidos a 

artroplastia total do joelho é intenso e persistente ao longo do internamento hospitalar, 

confirmando o facto de que a dor, em contextos cirúrgicos, é uma realidade actual. 

Esta constatação impele-nos de imediato para a necessidade inadiável de mudança 

do nosso padrão de cuidados e da nossa postura face ao doente com dor pós-

operatória, exigindo uma acção concertada de todos os profissionais de saúde e um 

conjunto de intervenções humanizadas no sentido do controlo eficaz deste problema.  

Verificámos que a razão pela qual os doentes vivenciam experiências dolorosas não 

ocorre pela inexistência de tratamento para o alívio da dor mas porque as medidas 

usadas, ou o modo como são utilizadas, são pouco ou nada eficazes. Atendendo à 

grande variabilidade individual que molda o fenómeno doloroso, a resposta dos 

doentes aos protocolos de analgesia rígidos nem sempre é a desejada, mostrando, 

desta forma, a insuficiência e ineficácia dos mesmos. Esta constatação testemunha a 

urgência que existe em introduzir medidas correctivas na abordagem que está a ser 

efectuada à dor pós-operatória. Na verdade, estes resultados demonstram que, a 

solução para esta problemática, ou seja para o tratamento inadequado da dor, não se 

relaciona, quanto a nós, com a necessidade do desenvolvimento de novos fármacos 

ou novas técnicas para tratamento da dor, pois elas já existem, revelam, sim, a 

urgência de criação de protocolos analgésicos (estratégias/programas) mais 

adequados às necessidades dos doentes. 

Apurámos, igualmente, que a dor pós-operatória produz um impacto negativo no bem-

estar dos doentes o que nos leva a poder afirmar que este fenómeno ultrapassa o 

incómodo físico, afectando o ser humano no seu todo. De facto, os resultados deste 

trabalho revelam-nos que a dor influencia o doente na sua totalidade, limitando-o na 

capacidade de deambulação de realização das actividades de vida diária, alterando o 

apetite e o padrão do sono e repouso, influenciando também a interacção social. Este 

estudo revelou-nos ainda que, a preocupação dos doentes submetidos a artroplastia 

total do joelho, não se concentra exclusivamente na percepção dolorosa mas, 

também, no receio de perder a capacidade de cuidar de si próprio determinando uma 

ideia perturbadora de dependência de outrem. Assim, a consciencialização dos 

profissionais de saúde para estes aspectos é, quanto a nós, fundamental para o cuidar 

daqueles que experienciam dor pós-operatória. Na realidade, para alcançar um 

controlo efectivo de estados dolorosos é imprescindível ouvir todas as queixas que 
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atormentam os doentes, tendo em conta que para o alívio da dor não se deve alienar o 

doente da sua própria experiência de vida e de doença das quais fazem parte os seus 

medos, os seus receios e a suas preocupações. Para isso é imperiosa a presença 

assídua e atenta do enfermeiro junto do doente, para que assim seja possível prestar 

cuidados cada vez mais personalizados e globais.  

Pelo carácter emocional com que os doentes descreveram a sua dor pós-cirúrgica, 

caracterizando-a como terrível, horrível, violenta, insuportável, etc., constatámos, 

também, que as vivências de dor pós-operatória dos doentes submetidos a artroplastia 

total do joelho apresentam uma componente afectiva bastante marcada. De facto, esta 

componente tem sido associada, com mais frequência, à dor crónica do que à dor 

aguda (Metzeger et al, 2002), no entanto, neste estudo podemos verificar que a 

componente afectiva é, também, muito evidenciada na dor pós-operatória. Nós, 

enfermeiros, devemos estar particularmente atentos a este aspecto, pois o estado 

psico-afectivo do ser humano interfere de forma acentuada a percepção do fenómeno 

doloroso. Assim, atrevemo-nos a afirmar que, o alívio deste tipo de dor requer uma 

prestação de cuidados centrados na pessoa e não apenas centrados em parâmetros 

puramente orgânicos. 

Pelo exposto, estamos em condições de admitir que as vivências de dor pós-

operatória dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho, para além da 

indiscutível componente física que, advém do facto de ser uma dor gerada por uma 

agressão dos tecidos (intervenção cirúrgica), existem muitos outros aspectos, de cariz 

psicológico, social e cultural que influenciam não só a percepção como a manifestação 

deste fenómeno doloroso, conferindo a cada doente um modo próprio de vivenciar a 

sua dor. 

Confrontados com as conclusões apresentadas impõe-se uma mudança definitiva do 

comportamento dos prestadores de cuidados face ao fenómeno doloroso. Assim, com 

o objectivo de: minimizar a morbilidade e aumento de tempo de internamento imposto 

pela dor; permitir ao doente a possibilidade de iniciar o seu programa de reabilitação o 

mais precocemente possível, procedimento imprescindível para o sucesso do 

tratamento pela artroplastia total do joelho e, acima de tudo, minimizar o sofrimento do 

doente, propomos um leque de sugestões que consideramos basilares para o controlo 

eficaz da dor pós-operatória, tendo por base o Plano Nacional da Luta Contra a Dor e 

as nossas próprias convicções.   

Nos contextos formativos, porque acreditamos que a mudança, tão preconizada na 

conduta dos enfermeiros face ao doente com dor, só será possível através de uma 
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mudança na formação de enfermeiros, sugerimos: um investimento cada vez maior na 

formação inicial dos enfermeiros a quem cabe, desde cedo, despertar consciências 

para este fenómeno. Para isso propomos maior ênfase da problemática da dor nos 

conteúdos programáticos das escolas de enfermagem os quais devem ser abordados 

durante as aulas teóricas e também valorizados durante os ensinos clínicos. Enquanto 

investigadores desta problemática não podemos deixar passar a oportunidade de 

lançar, igualmente, um desafio às equipas de saúde no sentido de utilizarem os 

contextos da prática para discutir este assunto e assim aprofundarem o seu 

conhecimento neste âmbito. Metzger et al (2002, p. 2) são da opinião que “é 

necessário educar, é necessário aprender, é necessário conceber, é necessário 

divulgar as experiências de cada um. É necessário que os prestadores de cuidados se 

encontrem, confrontem os seus saberes e os dêem a conhecer”. Relativamente ao 

fenómeno doloroso, também nós estamos convictos que este é um dos caminhos 

rumo à melhoria dos cuidados a todos aqueles que sofrem com dor.  

Nos contextos organizacionais a constituição de unidades de dor aguda, preconizadas 

no Plano nacional da Luta contra a Dor, com equipas multidisciplinares específicas e 

especializadas na dor são uma etapa fundamental para o tratamento adequado da dor 

pós-operatória e um desafio que se deve colocar às unidades de saúde. Todos os 

esforços devem ser aproveitados nesse sentido, pois este tipo de unidades é um meio 

privilegiado na promoção da qualidade de cuidados prestados ao doente com dor pós-

operatória. 

Na inexistência das unidades de dor aguda sugerimos como alternativa a elaboração 

de programas específicos para o alívio da dor pós-operatória. Estes programas de 

actuação analgésica devem conter planos analgésicos e as estratégias de actuação 

para os diferentes elementos de equipa de forma a garantir uma intervenção 

atempada e adequada no controlo eficaz da dor pós-operatória. Os enfermeiros, 

enquanto elementos integrantes das equipas de saúde e pelo papel imprescindível 

que desempenham na implementação desses protocolos, devem ser interventivos e 

participar na elaboração desses programas.  

Sugerimos, também, que os dirigentes das instituições de saúde deveriam promover e 

fomentar a realização de estudos de investigação na área da dor, pois acreditamos 

que é um meio excepcional para avaliar os contextos e os resultados da 

implementação de programas para o alívio da dor. Acreditamos que só com base num 

conhecimento fundamentado dos problemas é possível introduzir as medidas 

correctivas necessárias ao alívio da dor e assim alcançar níveis mais altos de conforto 

pós-operatório. 



 192 

Nos contextos da prática, depois de tudo o que foi dito ao longo deste trabalho e 

citando Metzeger et al (2002, p.2) “...é chegado o momento de mudar as nossas 

atitudes que permanecem demasiado rígidas face à dor, e mais ainda, face ao 

sofrimento.” Urge, portanto, a adopção de uma política de combate à dor a nível da 

prestação de cuidados o que exige mudança de comportamentos dos profissionais de 

saúde, nomeadamente dos enfermeiros. Neste sentido, queremos aqui realçar alguns 

princípios que nos parecem fundamentais para um alívio efectivo da dor pós-

operatória dos doentes submetidos a artroplastia total do joelho. 

• O plano de intervenção de enfermagem deve ser adequado a um conceito de 

natureza complexa, multidimensional e subjectivo que a dor encerra, pelo que 

requer uma abordagem individual de cada doente. 

• Nunca subestimar a dor referida pelo doente, confiando na percepção 

individual de cada um. 

• Cumprir rigorosamente os planos terapêuticos. 

• Conferir definitivamente o estatuto de 5º sinal vital à dor pós-operatória, 

avaliando e registando este parâmetro atribuindo-lhe, assim, igual importância 

à dos demais sinais vitais.  

Para finalizar o nosso estudo salientamos que alívio da dor é um imperativo ético, uma 

vez que é um direito do doente e que o controlo adequado da dor pós-operatória é 

fundamental para a humanização de cuidados pelo que deve ser encarada pelos 

enfermeiros como uma prioridade nas suas intervenções. Tal como refere Caseiro 

(2003, p.4) “o alívio da dor é um inalienável direito de qualquer cidadão e, no caso dos 

doentes operados, pela óbvia razão da agressão cirúrgica, nada é tão previsível como 

a necessidade de uma segura e eficaz actuação analgésica, pelo que não deve existir 

qualquer argumento que a dificulte, a atrase ou a dispense”. 

Não sendo possível neste estudo deslindar todas as questões que envolvem a 

problemática da dor pós-operatória, lançamos um desafio para que mais investigações 

se desenvolvam nesta área com o intuito de alcançarmos o alívio total do fenómeno 

doloroso. 
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