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INTRODUÇÃO  

 

O tema desta dissertação é esse sintoma complexo experimentado por todos os seres 

humanos, mais ou menos tardiamente ao longo da sua existência, que muitos, por certo, 

gostariam de ter evitado: a dor. O modo como os profissionais de enfermagem a valorizam 

e a integram na sua prática diária, constitui o fulcro da questão. 

Na pessoa saudável, os mais variados tipos de situações podem desencadear dor: o parto, 

acto fisiológico normal, provoca dor à mulher; é conhecida e esperada a dor após cirurgias 

mais ou menos extensas; pode constituir o sinal de alerta de uma patologia em início ou em 

evolução e pode estar presente, de forma mais constante, em determinadas doenças como 

as oncológicas. 

A tentativa de aumentar conhecimentos na área da fisiopatologia, semiologia e terapêutica 

da dor, cresceu exponencialmente e determinadamente, sobretudo a partir dos meados do 

século passado. Segundo CASTRO LOPES (2003:1): “Uma pesquisa bibliográfica na 

Medline demonstrou que nos últimos dez anos foram publicados mais de 110000 artigos 

sobre dor, o que representa mais de 40 novos artigos por cada dia de trabalho!”. O 

investimento tem sido enorme, pela noção de que a dor continua a constituir uma das 

principais causas de procura, por parte da população em geral, de todos os profissionais 

envolvidos na prestação de cuidados de saúde, e por o seu tratamento inadequado, para 
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além dos custos económicos que acarreta, constituir um sofrimento eticamente 

inadmissível.  

A nível nacional, a investigação na área e as acções concertadas com vista ao melhor 

controlo da dor foram-se também desenvolvendo, sobretudo através da Associação 

Portuguesa para o Estudo da Dor e do seu Grupo de Trabalho, com a publicação em 2001 

do Plano Nacional de Luta contra a Dor. O conteúdo deste documento é inovador no que 

concerne à definição do modelo organizacional a desenvolver nos serviços de saúde e às 

orientações técnicas que promovam boas práticas profissionais na abordagem da dor. É 

indigitada, simultaneamente, uma Comissão de Acompanhamento do Plano, que tem por 

missão esclarecer sobre os objectivos do mesmo nas várias instituições de saúde e 

assegurar o cumprimento em tempo útil das medidas propostas. 

A 14/06/2003, coincidindo com o recentemente instituído Dia Nacional de Luta contra a 

Dor, a Direcção Geral de Saúde emana a Circular Normativa n.º 09 (Anexo I) que prevê a 

implementação da avaliação e registo sistemático da intensidade da dor em todos os 

serviços prestadores de cuidados de saúde, elevando assim, também em Portugal, a dor à 

categoria de 5º sinal vital. 

A nível das várias instituições de saúde começam a proliferar as iniciativas para colocar em 

prática as acções propostas pelo Plano e normalizadas pela Circular, não sendo o Instituto 

Português de Oncologia de Lisboa de Francisco Gentil, Entidade Pública Empresarial 

(IPOLFG, E.P.E.) uma excepção. 

Por exercer a sua actividade profissional, como enfermeira, na Clínica de Dor desta 

instituição, a autora tem vindo a desenvolver conhecimentos e uma sensibilidade acrescida 

no cuidado ao doente oncológico com dor. A constatação de que o controlo álgico dos 
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doentes em internamento nem sempre é efectivo, e de que os registos de enfermagem não 

são completos nem sistemáticos em relação às características da dor dos mesmos, nem às 

intervenções desenvolvidas para o seu controlo, começou a incomodá-la e a influenciar a 

decisão de que algo precisava ser feito para mudar estes factos. É assim, que no âmbito do 

1º Curso de Pós-Graduação em Enfermagem Oncológica, frequentado em 2003-2004, 

desenvolve um Projecto de Implementação da Avaliação da Dor como 5º Sinal Vital, 

através da valorização da mesma, num dos Serviços de internamento da Instituição: o 

Serviço de Cirurgia de Otorrinolaringologia e Cabeça e Pescoço. Este Serviço, se bem que 

predominantemente vocacionado para a cirurgia de doentes com neoplasias do foro da 

otorrinolaringologia e maxilo-facial, é ocupado também por doentes em fase paliativa da 

sua doença oncológica, cujo único motivo de internamento é, por vezes, a dor mal 

controlada. Constitui, assim, o Serviço da Instituição que mais solicita o apoio da Clínica 

de Dor. 

O objectivo era que este Serviço funcionasse como Serviço Piloto das medidas 

desenvolvidas em prol da valorização da dor, sujeito, por isso, à avaliação posterior das 

mesmas. 

Se é inegável que a valorização da dor da pessoa é essencial para a melhoria da sua 

qualidade de vida, porque não tentar que seja uma realidade no doente oncológico, se a dor 

pode ser transversal a todas as fases da doença? 

Foi com esta esperança que desenvolveu as acções planeadas no Projecto, informando e 

envolvendo nas mesmas a Direcção dos Serviços de Enfermagem e o Serviço em questão. 

Após proceder à alteração da Folha Diária de Registos de Enfermagem existente à altura 

no IPOLFG, E.P.E., incorporando na mesma a escala para avaliação da intensidade da dor 
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proposta pela Circular Normativa (Escala Numérica/ Escala Descritiva Simples ou 

Qualitativa) e indicações para a avaliação de outras características da mesma no 

Memorando existente (Anexo II), realizou acções de formação em pequenos grupos a 

todos os elementos de enfermagem do Serviço. Nestas acções foram abordados, 

fundamentalmente, os seguintes aspectos: a importância de valorizar a dor equiparando-a a 

um sinal vital; a forma de avaliação e registo sistemático da dor na nova Folha de Registos, 

com as considerações necessárias para doentes cirúrgicos no pós-operatório imediato; 

importância do registo das intervenções desenvolvidas para o alívio da dor, bem como o do 

resultado das mesmas, de forma a permitir a continuidade de cuidados ao doente. Por fim, 

foi estabelecida uma data de início para a implementação da avaliação e registo sistemático 

da dor, de acordo com os colegas e as enfermeiras chefes do Serviço (8/11/2004). 

Estando o processo a decorrer, existe agora a necessidade de avaliá-lo, investigando até 

que ponto a nova Folha de Registos está a ser implementada, o que deu origem a este 

estudo. Parece pertinente formular, assim, a seguinte questão de investigação: 

- Como procedem os enfermeiros à valorização da dor na nova Folha Diária de 

Registos de Enfermagem? 

A procura deste conhecimento deverá revelar-se fundamental para o continuar ou 

reformular das acções desenvolvidas junto do próprio Serviço ou de outros Serviços do 

IPOLFG, E.P.E., tendo em vista que a implementação da dor como 5º sinal vital na 

Instituição venha a ser uma realidade. 

Dada a recente elevação da dor à categoria de sinal vital, os estudos publicados sobre esta 

implementação em serviços de saúde são praticamente inexistentes, tendo-se apenas 

encontrado um artigo numa publicação científica nacional, sobre dor, que aborda o tema. 
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Este facto parece tornar pertinente a necessidade de se conhecer melhor a realidade da 

questão, desenvolvendo este trabalho. 

Esta dissertação desenvolve-se em duas partes. A primeira é constituída pela revisão da 

literatura que sustenta a visão global do problema em análise: a dor, nomeadamente a dor 

valorizada como 5º sinal vital, e a forma como a enfermagem a integra no cuidado ao 

doente oncológico, da qual se destacam os registos de enfermagem por constituírem o 

objecto de estudo. Na segunda parte é descrito o trabalho de pesquisa efectuado através da 

análise das novas Folhas Diárias de Registos de Enfermagem, nos três meses seguintes à 

sua implementação, utilizando uma grelha de avaliação; segue-se a apresentação e análise 

dos dados obtidos, bem como a discussão dos resultados. As conclusões e sugestões 

constituem o último capítulo. 
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PARTE I  - ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
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1. A DOR COMO 5º SINAL VITAL 

 

1.1. A DOR COMO FENÓMENO MULTIDIMENSIONAL 

 

A dor está ligada ao homem desde os primórdios da Humanidade sendo, indubitavelmente, 

uma das principais fontes de sofrimento que atormentam as pessoas. Contudo, tem sido ao 

longo de milhões de anos subestimada em prol de outros sintomas, sendo as razões para 

este facto tão enigmáticas como o é a mente humana. Segundo MARTINS e TRAVANCA 

(2003:23), “É uma experiência que se inscreve na nossa história humana desde cedo e que 

de forma marcante induz o nosso comportamento, tornando essa experiência única e 

singular.”. 

Já Margot McCaffery (1968), uma enfermeira norte-americana especialista em dor, a 

definia como “a experiência que a pessoa diz que tem e que existe onde e como ela diz”. 

Esta definição enfatiza a subjectividade do fenómeno doloroso, elegendo o doente como 

autoridade para avaliar a dor que sente. 

Em 1979, a International Association for the Study of Pain (IASP) enunciou a que é, talvez 

ainda hoje, a mais abrangente das definições existentes sobre dor: “é uma sensação ou 

experiência emocional desagradável, associada com destruição tecidular actual ou 

potencial, ou descrita em termos dessa destruição.”. Esta definição enfatiza a dor como 
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fenómeno complexo constituído por um componente sensorial e psicossocial reactivo. 

Como todas as sensações, a dor depende da transmissão dos estímulos periféricos até ao 

cérebro, que os controla e integra. Na grande maioria dos casos, a dor resulta da activação 

de neurónios aferentes primários específicos, os nociceptores, localizados na pele, vísceras 

e outros órgãos – dor nociceptiva – ou da lesão ou disfunção desses nociceptores ou do 

sistema nervoso central – dor neuropática (Quintal, 2004). 

Para além da dimensão sensitiva, a dimensão psicológica, constituída pela 

emoção/percepção com que é vivenciada a dor, e a dimensão reactiva/comportamental à 

mesma são descritas classicamente. Nelas intervêm factores como: as crenças e valores 

culturais de cada pessoa, a experiência anterior em relação à dor, a personalidade, a  idade 

e o ambiente envolvente. De acordo com DEODATO (2003:29), a dor “é um fenómeno 

cuja complexidade não se esgota na consciência de um estímulo, mas se prolonga num 

crescendo de emoções, atitudes e comportamentos que traduzem a expressão do 

sofrimento. Muito para além da sensação, ela é uma percepção moldada pela 

personalidade dos que sofrem e pelos contextos sociais que a rodeiam.”. 

Do ponto de vista clínico pode classificar-se a dor quanto à duração, em dor aguda e dor 

crónica.  

A dor aguda está habitualmente relacionada com um acontecimento patológico, é auto-

limitada e possui uma importante função fisiológica de aviso. Tem um início repentino e 

uma duração transitória (aproximadamente até três meses, para a maioria dos autores). Há 

uma resposta evidente do organismo a um agente agressor, havendo uma relação directa 

com o fenómeno desencadeante. Um exemplo típico de dor aguda é a dor aguda do pós-

operatório. 
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A dor crónica perde a sua função de alerta e, geralmente, a sua relação com a causa 

precipitante, tendo uma instalação progressiva. Passa a estar presente na vida do indivíduo, 

mesmo que por períodos intermitentes mas de forma continuada, estando associada a 

situações prolongadas e, por vezes, incapacitantes. Assume expressão de doença pela 

forma como afecta a vida da pessoa, conduzindo ao sofrimento físico e psicológico, com 

efeitos destruidores na sua esfera familiar e social. De acordo com vários autores, 

incluindo ZÁRATE e ORBEGOZO (2004:58) “Em termos de tempo, definiu-se a dor 

crónica como aquela que não responde a um tratamento médico convencional e que dura 

mais de três meses.” 

No hospital a dor encerra uma problemática de resolução complexa, se pensarmos que 

necessita ser abordada tendo em conta a unicidade da pessoa que a sente, mas sem 

esquecer a singularidade da pessoa que a cuida. Remete-nos, também, para uma 

multidisciplinaridade, estratégia fundamental relativamente ao fenómeno doloroso, e ainda 

para a interdisciplinaridade nem sempre fácil de realizar na prática diária das nossas 

instituições de saúde, com algumas particularidades nos serviços de internamento 

cirúrgico. Esta afirmação é corroborada pela realidade da dor do doente no pós-operatório, 

revelada por estudos efectuados em diversos países. Assim, Gouyou e Vidal (1998) dão a 

conhecer o resultado do seu estudo em que 62% dos doentes verbalizaram sentir dor forte a 

muito forte no pós-operatório. MARTINS e TRAVANCA (2003:23), citando Mac Lellan 

(1997) referem que esta, apoiada em estudos realizados por vários autores entre 1980 e 

1992, afirma que os doentes a seguir à cirurgia continuam a sofrer de dor moderada a 

grave. Parece, assim, que apesar dos avanços na área da Saúde, a dor não tratada ou 

subtratada permanece um problema. 
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CAMARGO (2003) no seu artigo “Dor como 5º sinal vital”, refere que “a dor crónica ou 

aguda tratada de forma não efectiva tem um efeito prejudicial sobre os pacientes e é 

frequentemente a principal causa de insatisfação, agravamento das condições clínicas, 

comprometimento da qualidade de vida e aumento dos custos relacionados com os 

cuidados médicos.”. Edgar (1991) e Walsh (1989) salientam algumas justificações para a 

dificuldade no tratamento da dor, nomeadamente a formação e treino insuficiente ou 

inadequado de médicos e enfermeiros e os mitos e preconceitos (sobretudo das equipas de 

enfermagem) aliados à insuficiência de conhecimentos e competências. Martins e Travanca 

(2003), citando, mais uma vez, Mac Lellan (1997), referem que também a atitude do 

doente é fundamental no sucesso ou não da terapêutica analgésica, referindo os mitos e 

preconceitos do próprio doente face à dor. Segundo estas autoras, os estudos mencionam 

alguns destes mitos: a inevitabilidade da dor face à cirurgia, daí alguns doentes só se 

queixarem de dor quando já está instalada, e um terço dos doentes encarar a dor como 

fortalecedora do seu carácter. Para melhorar a abordagem do doente com dor, as mesmas 

autoras (2003) referem que estudos de Harmer (1991), Hamilton e Edgar (1992) e Rawal e 

Beiggren (1994), apontam para a necessidade de formação a médicos e enfermeiros, bem 

como de informação e educação dos doentes, aliadas à necessidade de reaprender e 

potenciar a utilização de recursos já existentes. 
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1.1.1. Dor Oncológica 

Nos doentes oncológicos a dor é dos sintomas com maior prevalência e um dos aspectos 

mais temidos. No Livro de Actas do 1º Workshop sobre Dor Oncológica em Portugal 

(2004), é referido que a dor moderada ou intensa ocorre em 30 a 40% dos doentes por 

ocasião do diagnóstico e que em 2/3 dos doentes (60% a 100%) surge com a progressão da 

doença. Autores como Cleeland et al. (1996) e Twycross (2003), referem ainda que, na 

maioria dos doentes oncológicos, a dor tem mais que uma origem e nem todas as dores são 

directamente atribuíveis ao próprio cancro, mas também ao seu tratamento (17%), 

debilidade (9%) ou outras doenças concomitantes (9%). 

A dor oncológica pode também ser inicial, intermédia ou terminal, bem como intermitente 

ao longo das diversas fases da doença, tendo diferentes causas em momentos diferentes. A 

dor inicial está muitas vezes relacionada com os processos de diagnóstico e cirúrgicos, 

sendo aguda e de curta duração. A dor intermédia pode ocorrer por retracção da sutura ou 

dos nervos ou pressão do tumor em desenvolvimento, resultando na isquémia dos tecidos e 

inflamação. A dor terminal é crónica, podendo agravar-se progressivamente. A destruição 

do esqueleto pelas metástases é a causa mais comum, bem como a crescente isquémia dos 

tecidos, a pressão e obstrução devidas ao crescimento da massa tumoral e/ou das 

metástases (Sands e Dennison, 1996). 

Se a este percurso doloroso juntarmos a fragilização psicológica do doente pelo 

diagnóstico que lhe foi atribuído, com a carga de sofrimento e perspectiva de morte que lhe 

está associada, a debilidade física e limitações provocadas pela própria doença, assim 

como as repercussões familiares e sócio-económicas que daí derivam, talvez possamos 

entender aquilo a que Saunders, citada por Lamau (1994) chama de dor total, agravada, 
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principalmente no doente paliativo, pela impossibilidade de centralizar a atenção em 

qualquer hipótese curativa que lhe minimize o sofrimento. Quando as dores persistem no 

tempo, aumentando de intensidade várias vezes ao longo do dia, impedindo ao doente a 

satisfação de actividades de vida tão básicas como o sono, o repouso, a actividade física, a 

alimentação, a actividade sexual, a actividade social ou outras, é natural que o doente sinta 

esta dor como uma doença que se insere na verdadeira patologia de que padece: o cancro 

(Ritto e Amado, 2000). Este sofrimento incalculável leva a que, por vezes, os doentes 

temam mais a dor do que a própria doença oncológica. 

Dada a complexidade dos múltiplos factores intervenientes na dor, o conceito de 

multidisciplinaridade e multiprofissionalidade faz todo o sentido, sobretudo na dor 

oncológica, envolvendo profissionais oriundos de várias disciplinas e profissões da saúde, 

com valor acrescentado na abordagem dos doentes. Esta, constitui um processo complexo, 

devendo integrar a avaliação dos componentes de ordem física, social, espiritual, 

económica, emocional e cultural. Deste modo, o controlo da dor no doente oncológico 

deverá integrar um plano global e multimodal de avaliação e tratamento, tendo em linha de 

conta os restantes aspectos importantes do sofrimento do doente. 

Desde a introdução dos princípios de tratamento da dor oncológica (Escada Analgésica da 

Organização Mundial de Saúde, 1986), os círculos médicos estão cada vez mais cientes de 

que um controlo adequado deste tipo de dor é condição prévia para mitigar o sofrimento e 

para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos doentes. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) aponta para que, dos cinco milhões de pessoas que morrem de cancro em 

cada ano, quatro milhões morram com dor não controlada. Daí atribuir ao manejo da dor 

oncológica uma das quatro prioridades do seu programa de luta contra o cancro. Contudo, 

embora o avanço da industria farmacêutica relacionada com a medicação anti-álgica e o 
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aperfeiçoamento de técnicas de controlo da dor tenham sido gigantescos nos últimos anos, 

sendo possível aliviar a dor oncológica na quase totalidade dos casos (Plano Nacional de 

Luta contra a Dor, 2001), o seu tratamento, tal como o de outros tipos de dor, continua a 

ser inadequado (Lesage e Portenoy, 1999). 

Recorrendo-nos, mais uma vez, do Livro de Actas do 1º Workshop sobre Dor Oncológica 

em Portugal (2004), foram identificadas como principais barreiras ao tratamento adequado 

da dor oncológica: a falta de formação profissional pré e pós-graduada e a falta de 

informação ao doente e à comunidade, o que vem confirmar o já anteriormente enunciado 

em relação a outros tipos de dor. Estas barreiras têm sustentado o défice de comunicação 

entre estruturas, profissionais e doentes e alimentado mitos em relação à dor, doença, 

tratamento e fármacos. Constrangimentos estruturais como a escassez de recursos 

humanos, económicos e outros, parecem influenciar também o inadequado tratamento da 

dor oncológica em Portugal. 

Relativamente à primeira barreira, verifica-se no nosso país um esforço significativo para 

que o tema Dor seja incluído nos currículos das licenciaturas na área da saúde e uma 

intensificação de acções de formação na área, devidamente credenciadas. No que se refere 

à falta de informação ao doente e comunidade, esta constituirá, porventura, uma etapa mais 

morosa, embora comecem a surgir campanhas de informação e os media iniciem a difusão 

das mesmas. Entidades oficiais como o Ministério da Saúde que, através da sua Direcção 

Geral lança o Plano Nacional de Luta contra a Dor e a Circular Normativa que eleva a Dor 

à categoria de 5º Sinal Vital, confirmam a noção da importância de valorizar a dor no 

nosso país, contribuindo para que o seu controlo possa ser uma realidade. 
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1.2. VALORIZAÇÃO DA DOR COMO 5º SINAL VITAL 

 

Constatámos já que o inadequado tratamento da dor, nomeadamente o tratamento da dor 

oncológica permanece um problema. Segundo Camargo (2003), o primeiro passo para a 

resolução desta situação parece ser o seu reconhecimento de forma a poder tornar-se 

prioridade. Mas para tratar algo é preciso, em primeira instância, valorizar e considerá-lo 

digno de ser tratado. Sem valorização inicial não é possível chegar à fase de tratamento 

adequado conducente ao seu controlo.  

Assim, para que o profissional de saúde valorize a dor (fenómeno tão complexo como se 

pôde constatar no subcapítulo anterior) no doente que cuida, terá que estar desperto para 

ela pela formação recebida, interiorizando a importância e consequências que a dor pode 

ter na pessoa que a experiencia. 

Contudo, apenas esta noção não é suficiente para aliviar o doente. MARTINS e 

TRAVANCA (2003:24), citando Mac Lellan (1997) referem que “já em 1990, The Royal 

College of Surgeon’s recomendava a introdução na prática do uso de um sistema simples 

de avaliação da dor, por não existir uma avaliação e registo completo e sistematizado da 

intensidade, localização e tipo de dor, por parte dos enfermeiros.”. De facto, valorizar a 

dor não significa apenas avaliar a sua intensidade, significa também conhecer a sua 

história. Para uma correcta valorização, é necessário que a avaliação tenha em conta uma 

colheita de dados que inclua: a causa, a forma de aparecimento/instalação, a localização e 

eventual irradiação, o tipo, a frequência/duração, os factores de alívio ou de exacerbação, 

ou outras características da dor, de acordo com a descrição do doente. Por a dor ser 

resultado de um processo elaborado e complexo, específico para cada pessoa e variável 
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segundo as circunstâncias, a valorização da dor deveria, ainda, considerar elementos como: 

a experiência anterior em relação à dor, a doença de base, a presença de sintomas 

concomitantes, a interferência nas actividades da vida diária, a personalidade do doente e 

os determinantes culturais e ambientais envolvidos. 

Sem uma correcta avaliação e sem o inevitável registo que lhe confira visibilidade, não 

podemos falar em valorizar a dor. As intervenções desenvolvidas em função da avaliação 

efectuada, que consistem, ao fim e ao cabo, no seu tratamento, monitorizadas 

continuamente por avaliações subsequentes, constituem os elementos chave da valorização 

e reconhecimento da dor.  

Percebe-se que os aspectos multidimensionais que a integram lhe conferem o grau 

inequívoco de sintoma, elevado à categoria de sinal vital com o objectivo da sua 

indispensável valorização, nomeadamente pelos profissionais de saúde. Ao introduzir o 

tema dor na formação académica e pós-graduada destes, um dos objectivos é que a sua 

valorização venha a ser interiorizada como necessária e vital, pelos danos que pode causar 

na pessoa que a sente. Como já referido, os enfermeiros são o corpo profissional que cuida 

do doente por mais tempo. Como tal, a noção de importância desta valorização revela-se 

essencial para a contribuição que podem dar no alívio da dor do doente, proporcionando-

lhe conforto e diminuindo-lhe, consequentemente, o sofrimento. De acordo, mais uma vez, 

com Camargo (2003), a valorização da queixa garante que o cuidado e conforto aos 

doentes que estão experimentando dor seja tão essencial na prática de enfermagem, como 

as intervenções para estabilizar a pressão arterial, a circulação e a respiração. 

O objectivo da valorização de qualquer sinal vital é a sua avaliação e registo, tornando-o 

visível, de modo a poder gerar ou não, medidas adicionais de apoio. O mesmo se verifica 
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em relação à dor: apesar da sua subjectividade, se não se avaliar e não se proceder ao seu 

registo sistemático, não é possível desenvolver acções que tenham como objectivo o 

controlo analgésico ideal para o doente, prevenindo o seu aparecimento ou reduzindo a sua 

intensidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do mesmo. Também não 

deixa de ser verdade que, a partir do momento em que se estabelece a obrigatoriedade de a 

equiparar a sinal vital, se está a aceitar como negligente a omissão do seu registo ou das 

medidas a tomar, decorrentes da sua avaliação. O registo quantificado da existência de dor, 

obriga, eticamente, a lidar com este facto com a mesma seriedade com que se lida com os 

outros sinais vitais, valorizando sempre as suas alterações (Caseiro, 2003). 

Segundo CASTRO LOPES (2003), a ideia de Dor como 5º Sinal Vital surgiu há cerca de 

15 anos nos Estados Unidos da América (EUA), proposta pela American Pain Society, 

sendo aplicada na maioria dos hospitais e de carácter obrigatório nalguns estados, com a 

especificidade de se aplicar ao doente cirúrgico, sobretudo no pós-operatório imediato. 

Contudo, a constatação da importância do tratamento adequado da dor crónica revelou ser 

benéfico universalizar esta aplicação a todos os doentes em regime ambulatório ou de 

internamento sujeitos à avaliação dos outros sinais vitais. Um grande avanço para o 

controlo da dor foi iniciado quando a Joint Comission of Healthcare Organization, 

instituição que avalia e concede creditação a 18000 instituições de saúde nos EUA e mais 

recentemente na Europa, esclareceu que a dor é agora considerada como o quinto sinal 

vital e deve ser avaliada a todos os doentes juntamente com os outros parâmetros 

estabelecidos. Os novos conceitos estabelecidos demandam das organizações a 

incorporação de princípios básicos para o controlo da dor na prática diária (Gomes et al., 

2006). 
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Na Europa a sua aplicação é mais recente e, em Portugal, a 14 de Junho de 2003, 

coincidindo com o Dia Nacional de Luta contra a Dor, a Direcção Geral de Saúde emana a 

Circular Normativa Nº 09 que declara a dor como 5º sinal vital e prevê a sua avaliação em 

todos os serviços prestadores de cuidados de saúde. O nosso país é o primeiro a estender 

esta aplicação a todo o Serviço Nacional de Saúde. Embora sem directrizes precisas sobre 

o assunto, deixando ao critério dos diferentes Serviços a aplicação mais adaptável e 

correcta da avaliação da intensidade da dor, a referida circular aponta no sentido de que, no 

doente internado, essa avaliação seja sistemática e de 8/8 horas, o que corresponde a, pelo 

menos, um registo por turno (excepto no turno da noite se o doente estiver a dormir). Esse 

registo deverá ser realizado em espaço próprio, de preferência na folha da evolução diária, 

junto ao registo dos outros sinais vitais. 

Há a considerar, no entanto, que a dor é subjectiva, não sendo a sua avaliação tão linear 

como o é a dos outros sinais vitais em que o registo dessa avaliação corresponde a um dado 

mensurável objectivamente. A dor também é mensurável, no entanto, o seu registo vai 

corresponder a um valor atribuído pelo próprio doente, condicionado pelos vários factores 

anteriormente descritos. 

 

1.2.1. Instrumentos de Avaliação da Dor 

A fim de caracterizar a experiência da dor, têm sido desenvolvidos instrumentos de auto-

avaliação (avaliação da dor realizada pelo próprio doente), a utilizar sempre que possível, e 

instrumentos de hetero-avaliação (avaliação da dor efectuada por um observador), a utilizar 

apenas em situações específicas. Os primeiros correspondem às escalas unidimensionais e 

multidimensionais de avaliação da dor. As unidimensionais avaliam somente uma das 
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dimensões da experiência dolorosa: a intensidade. As multidimensionais avaliam não 

apenas os componentes sensoriais da dor (localização, duração, tipo), mas também os 

emocionais/afectivos (tensão, medo) e cognitivo-avaliativos (intensidade). São exemplo 

destas escalas o Inventário para Dor McGill, o Brief Pain Inventory, que demonstra 

também o impacto da dor nas actividades da vida diária, o Memorial Pain Assessment 

Card, que permite a medição do humor, intensidade da dor e alívio obtido, e outras escalas 

multidimensionais, mas que, em função da sua complexidade e difícil aplicabilidade, têm 

uso restrito para situações específicas (Centro de Tratamento e Pesquisa do Hospital do 

Câncer, 2002). 

Os instrumentos de heteroavaliação são as escalas comportamentais, como as diversas 

escalas deste tipo usadas na população pediátrica desde o nascimento até à fase pré-escolar, 

que integram parâmetros fisiológicos e comportamentais na avaliação da dor, ou a Escala 

Doloplus usada na avaliação da dor na população idosa com problemas de comunicação 

verbal, a ser validada, neste momento, no nosso país. Esta escala integra na avaliação da 

dor parâmetros somáticos, psicomotores e psicossociais (Zid e Zen, 2006). Outra escala de 

heteroavaliação que pode ser usada em doentes com alterações do estado de consciência ou 

com défices cognitivos é a Escala do Observador, adaptada da Escala de Dor de 

Hitchcock. É uma escala gradativa, que qualifica a dor do doente por categorias, desde o 

Parece sem Dor ao Parece Sofredor Inconsolável.  

Convém salientar que as escalas de heteroavaliação podem comportar desvios 

relativamente consideráveis em relação às de auto-avaliação pelo que, sempre que 

possível, a avaliação da dor pelo próprio doente deve ser privilegiada. 
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A escolha de um instrumento para medir a dor deve, antes de mais, ser de fácil 

aplicabilidade, adequar-se ao nível de compreensão do doente e ao contexto de dor que lhe 

está associado. Para o profissional que o aplica revela-se útil que a intensidade corresponda 

qualitativamente a um determinado grau de dor. Existem disponíveis para o efeito várias 

escalas. Contudo, para responder às necessidades da quase generalidade dos doentes 

internados em contexto cirúrgico (no pré ou pós-operatório imediato ou mediato) ou em 

contexto médico, as escalas de auto-avaliação que parecem uniformizar da melhor forma 

as diferentes necessidades correspondentes aos diferentes contextos são a Escala Visual 

Analógica (EVA) e a Escala Numérica Verbal ou Visual. 

� A EVA consiste numa linha, habitualmente horizontal, com 10 cm de 

comprimento, não graduada. A extremidade esquerda corresponde à ausência de 

dor e a direita à dor máxima imaginável. O doente deverá interceptar a linha com 

uma cruz ou um traço perpendicular, no local que considere mais representativo do 

grau de intensidade da dor que o afecta. Posteriormente, mede-se em centímetros a 

distância entre o início da linha e o local assinalado, obtendo-se, assim, a 

classificação numérica da dor a registar.  

� A Escala Numérica com graduação de 0 a 10, sendo possível perguntar ao doente 

em que nível de dor se situa (Escala Verbal), ou mostrar-lhe a escala impressa para 

que ele assinale a intensidade da sua dor com uma marca (Escala Visual).  

Existem disponíveis escalas como a EVA, mas com duas faces e um cursor, em que apenas 

a face com a linha recta é mostrada ao doente, pedindo-se-lhe para colocar o cursor no sítio 

mais representativo da dor que o afecta; o outro lado contém uma escala numérica de 0 a 

10 cm, ficando assinalado pelo cursor o número a registar que equivale à dor do doente. No 

entanto, para simplificar a explicação ao doente e diminuir o tempo de avaliação da 
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intensidade da dor junto do mesmo, a Escala Numérica Verbal de 0 a 10, parece ser a 

melhor opção. 

Podem existir, contudo, limitações ao uso destas escalas, nas seguintes situações: 

� Doentes com alterações cognitivas ou perturbações da comunicação verbal 

Nestes doentes, se considerado viável e de acordo com o grau de alteração, pode tentar-se a 

aplicação da Escala de Faces de Wong-Baker, aplicada fundamentalmente na avaliação da 

dor em pediatria. Esta escala consiste em seis faces desenhadas, cada uma com a sua 

mímica própria, desde a expressão de felicidade até à expressão de máxima tristeza, que 

inclui o choro. Solicita-se ao doente que escolha a face que melhor se adapta à sua dor, 

estando a cada uma delas atribuído um número entre 0 e 5 que se regista, informando ter 

sido colhido através deste tipo de escala, correspondendo à dor do doente.  

Existem disponíveis escalas com duas faces e um cursor, contendo a Escala de Faces de 

um dos lados, sem numeração, e do outro lado a Escala Numérica. Pede-se ao doente para 

escolher a face que melhor se adapta à sua dor, colocando aí o cursor. Do outro lado, o 

cursor assinala o número a registar na Escala Numérica, correspondente à face escolhida. 

Esta escala tem o inconveniente, sobretudo quando aplicada a adultos, do doente poder 

confundir a mímica facial apresentada com o seu estado de espírito, não se avaliando 

propriamente a dor. 

Se a aplicação da escala de Faces se mostrar inviável nestes doentes, pode sempre recorrer-

se à utilização de uma escala de heteroavaliação como a Escala do Observador. 
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� Doentes com alterações do estado de consciência (estados confusionais ou 

comatosos) e doentes no pós-operatório submetidos a analgesia convencional, com 

incompleta recuperação da consciência 

Nestes doentes a valorização da dor é difícil, sendo possível avaliá-la subjectivamente 

através de expressões não verbais, sobretudo pelo fácies, pelo gemido, pela agitação, por 

movimentos do corpo considerados defensivos, pela alteração da frequência cardíaca ou da 

tensão arterial. Nestes, pode estar indicada a aplicação de uma escala de heteroavaliação, 

sendo a de mais fácil utilização a Escala do Observador. 

� Doentes no pós-operatório imediato submetidos a analgesia não convencional (por 

via epidural ou através do método de analgesia controlada pelo doente - PCA) 

Para estes últimos, é usual utilizar-se uma escala de avaliação numérica diferente, de 0 a 3 

ou de 0 a 4, com correspondência qualitativa, devendo passar-se à utilização da Escala 

Numérica de 0 a 10 quando cessar este método de analgesia. 

� Doentes com idade inferior a três anos 

Na medida em que é reconhecido o carácter subjectivo da dor e a sua grande, embora não 

total, dependência da linguagem para se manifestar, os instrumentos habituais de avaliação 

da intensidade da dor baseiam-se no discurso do doente, o que inviabiliza a sua utilização 

em crianças em fase pré-verbal ou com competências linguísticas limitadas. De acordo 

com Fernandes (2000), os esforços para colmatar estas dificuldades de avaliação da dor na 

criança vêm sendo desenvolvidos pela investigação de médicos, enfermeiros e psicólogos, 

e têm resultado em instrumentos mais simples de utilizar e mais cativantes, por serem mais 

adequados ao universo simbólico das crianças de várias idades. Assim, para crianças com 
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idade inferior a três anos, são recomendadas escalas de avaliação comportamental em que a 

colaboração dos pais é preciosa pela sua capacidade reconhecida em avaliar a dor dos 

filhos. São exemplo destas escalas: a NIPS (Neonatal Pain Scale) usada em recém-

nascidos prematuros e de termo, no primeiro mês de vida; a FLACC (Face Legs, Activity, 

Cry and Consolability), usada em crianças dos dois meses aos sete anos e em crianças em 

idade escolar e adolescentes incapazes de exprimir a sua dor; a OPS (Objective Pain Scale) 

usada em crianças do 1 aos 18 anos, mas fundamentalmente na dor aguda do pós-

operatório. Segundo FERNANDES (2000:30) “A construção de escalas para avaliação da 

dor no recém- nascido está numa fase mais atrasada, pela dificuldade em valorizar os 

indicadores fisiológicos e comportamentais de dor.”. 

Na área da pediatria e, por alguma investigação sobre a dor na infância ter verificado que 

as ideias da criança acerca da dor variam com a idade, de acordo com os estádios de 

desenvolvimento cognitivo, o instrumento mais aconselhado para a avaliação da 

intensidade da dor dos três aos seis anos parece ser a Escala de Faces e, a partir dessa 

idade, já considerada a idade escolar, a escala a utilizar poderá ser a Escala Numérica, tal 

como nos adultos, excepto se o desenvolvimento cognitivo da criança não o permitir. 

De acordo com ROSADO (2003:4) “Os enfermeiros que estão em contacto continuado 

com a dor e o sofrimento do doente, são cada vez mais estimulados a reflectir sobre as 

suas práticas no reconhecimento da dor, desenvolvendo um novo olhar sobre a 

importância de se aperfeiçoar a utilização de instrumentos de avaliação da dor.”. 

De acordo com a Circular Normativa N.º 09 de 14/06/03 emanada pela Direcção Geral de 

Saúde, devem existir regras de aplicação das escalas de avaliação que os profissionais que 

as utilizam devem interiorizar e ter presentes. A escala utilizada para um determinado 
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doente deve ser sempre a mesma; a todos os doentes a quem se aplica a escala seleccionada 

deve ser feito ensino prévio relativo à sua utilização, devendo o profissional de saúde 

habilitado a fazer esta avaliação, assegurar-se de que o doente compreende perfeitamente o 

significado e o modo de utilização da mesma; é de importância crucial que a intensidade da 

dor registada seja sempre a referida pelo doente, correspondendo apenas ao momento da 

sua avaliação. 

Nos registos de enfermagem o enfermeiro deverá incluir, da forma mais objectiva possível, 

outras características da dor do mesmo, sempre que existirem alterações em relação às 

descritas na primeira avaliação (localização, tipo, duração/carácter, períodos de 

exacerbação, etc.), bem como as estratégias de intervenção que desenvolveu para lhe dar 

resposta. Esta actuação, no caso do doente internado, pode incluir a administração de 

medicação prescrita em SOS e o registo dos resultados obtidos; os contactos efectuados 

com o médico do doente, o médico de urgência ou outros e o registo das respectivas 

alterações terapêuticas realizadas assim como dos resultados anti-álgicos, se já forem 

visíveis; o desenvolvimento de estratégias não farmacológicas já experimentadas pelo 

doente com resultados anti-álgicos ou a aplicação de outras que entenda ser sensato e esteja 

habilitado a realizar, registando a resposta do doente às mesmas. Desta forma, é possível 

visualizar através dos registos a evolução álgica do doente, permitindo e promovendo a 

continuidade de cuidados ao mesmo.  
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2. O ENFERMEIRO E O DOENTE ONCOLÓGICO 

 

2.1. O ENFERMEIRO NA PRÁTICA 

 

A prática da enfermagem pode envolver a identificação da essência da enfermagem e das 

questões que contextualizam a sua realidade histórico-social e sócio-profissional. A prática 

dos enfermeiros, constituída pelo quotidiano dos cuidados de enfermagem, é susceptível de 

uma pluralidade de abordagens e perspectivas. 

A essência da profissão assenta no cuidar do outro, da Pessoa, figura central do cuidado de 

enfermagem. Esta arte e porque, segundo HESBEEN (2000:46) “os cuidados de 

enfermagem são pouco pontuados por acções científicas quantitativas”, permite exercer os 

cuidados de forma abrangente, precisando a natureza dos problemas que afectam a Pessoa, 

sobretudo em termos de sentido, contribuindo para o seu bem-estar. Esta premissa é 

aplicável em situação de saúde, de doença, de deficiência ou de dificuldade. 

A. Silva (2003), citada por PAIVA (2004:51), refere que “O exercício profissional dos 

enfermeiros tem vindo a evoluir de uma lógica inicial essencialmente executiva para uma 

lógica progressivamente mais conceptual.”. De um desempenho profissional marcado pela 

quase circunscrição às actividades delegadas pelo médico – focadas no diagnóstico e 

tratamento da doença – os enfermeiros têm vindo a responder a novas necessidades em 

cuidados de saúde através da criação, representação e aplicação de conhecimentos de 

enfermagem e pelo consequente desenvolvimento de novas competências. A enfermagem 
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registou, também entre nós e no decurso dos últimos anos, uma evolução, quer a nível da 

respectiva formação de base, quer no que diz respeito à complexificação do seu exercício 

profissional, que torna significativo o papel do enfermeiro no âmbito da comunidade 

científica de saúde, bem como no que concerne à qualidade e eficácia da prestação de 

cuidados. 

Convém realçar que a enfermagem se exerce em contextos muito diversificados. NUNES 

(2004:40) refere que “os enfermeiros cuidam da pessoa, quer se trate de cuidados de 

reparação (ligados à necessidade de reparar o que constitui obstáculo à vida) ou de 

manutenção (ligados às funções de manutenção, de continuidade da vida).”. 

Em Portugal, a Ordem dos Enfermeiros, ao abordar em 2002 o tema dos padrões de 

qualidade dos cuidados de enfermagem definiu o exercício profissional dos enfermeiros 

(Ordem de Enfermeiros, 2002). Importa aqui rever alguns aspectos daquela definição: 

Afirma-se que o exercício profissional da enfermagem se centra na relação interpessoal, 

assumindo-se que, quer a pessoa-enfermeiro, quer as pessoas-clientes dos cuidados de 

enfermagem, possuem quadros de valores, crenças e desejos de natureza individual – fruto 

das diferentes condições ambientais em que vivem e se desenvolvem. 

O enfermeiro distingue-se pela formação e experiência que lhe permitem compreender e 

respeitar os outros numa perspectiva multicultural. 

Assim, a relação terapêutica promovida no âmbito do exercício profissional da 

enfermagem baseia-se na parceria estabelecida com o cliente, no respeito pelas suas 

capacidades e na valorização do seu papel, sendo várias as circunstâncias em que a 

parceria deve ser estabelecida envolvendo as pessoas significativas (família, cuidador 
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significativo). A família é envolvida no processo de cuidados porque tem uma função a 

desempenhar e porque é, em si, o alvo dos cuidados. O objectivo é tornar a família capaz 

de lidar com as necessidades do seu membro num processo em que todos participam. 

Deste modo, a tomada de decisão do enfermeiro deve ter por base um diagnóstico de 

enfermagem em que estejam incorporadas a pessoa e a sua família, tendo em conta os 

factores descritos, com a consequente prescrição e desenvolvimento de acções que os 

englobem. É por isso que Hesbeen (1998), citado por SANTOS (2004:41) refere que “o 

conteúdo real do cuidar é complexo, subtil e invisível.” 

 

2.1.1. O Essencial e o Acessório na Prática de Enfermagem 

É também SANTOS (2004:41), que considera que talvez valha a pena socorrermo-nos de 

Jean Watson (1997) para distinguir “o essencial do acessório dos cuidados de 

enfermagem: 

• o essencial é a acção interpessoal do enfermeiro e do doente, com vista a 

produzir neste um resultado terapêutico; 

• o acessório é constituído pelas técnicas, protocolos, formas de organização, 

contextos utilizados pelos enfermeiros. 

Nesta abordagem, o essencial é a relação estabelecida entre uma pessoa prestadora de 

cuidados e outra beneficiária desses mesmos cuidados. É esta relação que vai permitir 

esperar um resultado terapêutico entendido no sentido de contribuir para o bem-estar e não 

no sentido restritivo de curar ou de tratar (Hesbeen, 2000). 
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Verifica-se, deste modo, que o conteúdo dos cuidados de enfermagem é complexo e 

diverso. Mais uma vez, de acordo com Hesbeen (2000:67), 

“Consiste tanto em colocar uma perfusão como em proceder aos cuidados de 

higiene; em fazer um penso como em ajudar alguém a ir à casa de banho; em 

reconfortar familiares como em explicar a organização da hospitalização; em 

preparar a alta como em sentar-se à beira da cama para falar ou para ficar 

calado, para sorrir ou para tocar, ou muito simplesmente para estar ali; (...) 

em medir os sinais vitais como em jogar às cartas ou regular a televisão... 

Nada disto é insignificante quando se inscreve numa perspectiva de 

enfermagem de atenção e de ajuda à pessoa. Tudo isto é banal quando 

considerado em geral ou quando só se considera o acto, isolado do seu 

contexto humano (...) Sem perspectiva de enfermagem, não passam de tarefas 

que, por conseguinte, nada têm a ver com os cuidados de enfermagem.” 

É possível enquadrar neste âmbito a avaliação e a valorização da dor. A forma como a 

informação sobre o que se pretende com a avaliação da intensidade da dor é dada ao 

doente, pode condicionar a participação, a interpretação e a resposta do mesmo. O conjunto 

de acções desenvolvidas pelo enfermeiro, decorrentes da intensidade da dor manifestada, 

podem indicar ao doente o interesse na relação com fins terapêuticos, do enfermeiro. É a 

abordagem ao doente e a forma como o enfermeiro actua para aliviar a dor, que faz a 

diferença, sendo estes aspectos tão ou mais subjectivos que a própria dor. 

A este propósito, convém ainda abordar o que são consideradas pelo Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE, 1996), as intervenções autónomas ou 

interdependentes do enfermeiro, no âmbito das suas qualificações profissionais. Assim, 
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consideram-se autónomas as acções realizadas pelos enfermeiros, sob a sua única e 

exclusiva iniciativa e responsabilidade, de acordo com as respectivas qualificações 

profissionais. Consideram-se interdependentes as acções realizadas pelos enfermeiros, de 

acordo com as suas qualificações profissionais, em conjunto com outros técnicos, para 

atingir um objectivo comum, decorrentes de planos de acção previamente definidos pelas 

equipas multidisciplinares em que estão integrados, e das prescrições ou orientações 

previamente formalizadas. 

Se a avaliação da intensidade e de outras características da dor podem constituir uma 

intervenção autónoma do enfermeiro, enquanto membro de uma equipa multidisciplinar 

que as valorize, as acções desenvolvidas para o seu alívio são, em muitas situações, 

interdependentes de prescrições médicas formalizadas ou que necessitem dessa diligência 

por parte do enfermeiro. Por trás do acto de administração de uma determinada terapêutica 

anti-álgica estão, muitas vezes de forma invisível, o interesse e o empenho do enfermeiro 

no alívio da dor do doente. Contudo, os culpados desta pouca visibilidade são, muitas 

vezes, os próprios enfermeiros que não registam no processo do doente, comum aos outros 

profissionais da equipa, as diligências efectuadas. 

 

2.1.2. O Conceito de Processo de Enfermagem 

No sentido de organizar o processo de concepção dos cuidados de enfermagem, surgiram 

vários conceitos de processo de enfermagem. Para DOENGES e MOORHOUSE (1992:8), 

“o processo de enfermagem é um método eficiente de organizar os processos de 

pensamento para a tomada de decisões clínicas e resolução de problemas ao planear e 
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prestar cuidados ao doente.”. As vantagens atribuídas pelas autoras à utilização do 

processo de enfermagem são as seguintes: 

“ (...) fornece uma matriz em que podem ser satisfeitas as necessidades do doente 

como indivíduo, da sua família e da comunidade; (...) os seus passos, focalizam a 

atenção do enfermeiro nas respostas humanas individuais (...); proporciona um 

método sistemático e organizado de resolução de problemas, minimizando os erros 

e omissões perigosas na prestação de cuidados e evitando perda de tempo com 

repetições de cuidados; (...) promove o envolvimento activo do doente na sua 

própria saúde; (...) reforça a continuidade dos cuidados, promove o atingir dos 

objectivos do doente, ajuda a desenvolver os padrões de enfermagem e 

proporciona um meio de avaliação (...)”. 

Infelizmente, nem sempre na prática o enfermeiro utiliza o pensamento crítico inerente ao 

desenvolvimento do processo de enfermagem por motivos como a falta de treino, 

conhecimentos, motivação, disponibilidade, organização da estrutura de cuidados de 

enfermagem no Serviço, ou outros. 

 

2.1.3. Relações do Enfermeiro em Contexto Profissional 

No sistema socio-profissional em que a enfermagem se desenvolve, encontramos grupos de 

indivíduos com funções e papéis específicos: 

• o staff médico que elabora diagnósticos e delineia tratamento médico, em que os 

enfermeiros assumem funções interdependentes (A. Pearson e B. Vaughan, 

1992); 
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• o staff de enfermagem que, ao realizar o diagnóstico de enfermagem, proporciona 

cuidados que asseguram o conforto e o bem-estar dos doentes (REPE, 1996); 

• os auxiliares de acção médica que executam um conjunto de tarefas relacionadas 

com a manutenção dos serviços, segundo um conjunto de normas determinadas e 

hierarquicamente dependentes (Costa, 2004); 

• os doentes e as suas famílias que, na procura de cura, estabelecem um complexo 

sistema de relações, no qual os médicos e enfermeiros são os interlocutores 

privilegiados (Costa, 2004); 

• assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes espirituais, elementos 

de voluntariado e técnicos de vária origem que, de um modo ou de outro, actuam 

em função do doente e família. 

Existe, assim, segundo CARAPINHEIRO (1989:4) “uma encruzilhada de diferentes 

modelos de acção profissional assentes nas competências e saberes de múltiplas 

profissões”. A identificação dos problemas e das necessidades deve ser feita em conjunto 

pela equipa de saúde, explorando um leque alternativo de soluções e chegando a uma 

solução consensual. Se cada profissional agir coordenadamente sobre a parte de um todo, a 

dinâmica estabelecida contribui para a eficiência da assistência ao doente/família. É 

fundamental a interiorização por parte de todos os elementos da equipa de que o utilizador 

é um parceiro na prestação de cuidados: o seu envolvimento e interacção é factor 

fundamental para o sucesso do processo terapêutico em curso. 

 

 

 



 48 

2.1.4. A Comunicação como Pilar das Relações Profissionais 

A comunicação é essencial na equipa de saúde em que o enfermeiro está integrado e 

desenvolve as suas funções. É necessário distinguir as formas de comunicação entre 

enfermeiro-doente-família, da comunicação com os outros membros da equipa de saúde. 

Relativamente às primeiras, os enfermeiros devem privilegiar a comunicação com o doente 

e família, enquanto interacção interpessoal. De acordo com COSTA (2004:70), “o 

enfermeiro deve ter habilidade para prestar atenção, desenvolvendo uma atitude de 

compreensão e de ajuda ao ser humano em situações de cuidados”. Comunicar em 

enfermagem é uma arte que não se limita a uma troca de palavras, mas inclui a partilha de 

emoções, de sentimentos e de ideias, exigindo da parte do enfermeiro a capacidade de falar 

e de escutar. Ainda segundo COSTA (2004:70), “a comunicação em enfermagem deve ser 

clara e concisa, procurando ajudar os doentes a delimitarem os seus problemas e a 

formularem as suas dúvidas e apreensões. Em termos práticos, a relação comunicativa 

com os doentes deve incluir: 

• frases simples, curtas, concretas e claras; 

• ritmo adequado à capacidade receptora do doente; 

• pronúncia clara; 

• vocabulário adequado às características (incluindo a idade e a escolaridade do 

doente); 

• utilização da comunicação não verbal ou verbal como estímulo a doentes em 

situações críticas; 

• comunicação não verbal que denuncie interesse e disponibilidade.”  
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No que respeita à avaliação da dor, a relação comunicativa com o doente pode e deve 

incluir todos os aspectos apresentados, desde a primeira explicação sobre o que se pretende 

avaliar e a forma de o fazer, até às perguntas de rotina subsequentes, em cada turno. É de 

salientar que o que aqui se denomina de rotina terá para o doente um sentido muito 

próprio, influenciado pelos múltiplos factores anteriormente referidos e também pela forma 

como lhe é perguntado pelo enfermeiro, tanto por palavras como pela comunicação não 

verbal. 

As diferentes formas de comunicação utilizadas pelos enfermeiros no processo de cuidados 

sustentam o fundamento da relação enfermeiro-doente e constituem uma competência 

profissional que deve ser alvo de formação teórica e prática, tanto na formação inicial, 

como no processo de formação ao longo da vida. 

No que se refere à comunicação entre o enfermeiro e os outros elementos da equipa, é 

necessário que cada grupo profissional desenvolva as suas próprias normas de 

funcionamento. Estas contribuem na organização de saúde para a existência de rotinas que 

estruturam o trabalho, como a informação sistematizada, com o fim de realizar objectivos 

específicos, que passam pelo planeamento e pela tomada conjunta de decisões. 

Se o controlo da dor dos doentes constituir um objectivo comum à equipa de saúde, a 

informação sistematizada da intensidade da dor, em folhas próprias que incorporem o 

processo do doente, visíveis e consultáveis por toda a equipa, por exemplo: folha de registo 

dos outros sinais vitais, facilita o atingir desse objectivo. Segundo LOFF (2004:98) “a 

forma como cada elemento da equipa comunica entre si, com o utente/doente e na 

organização, é determinante para uma assistência eficiente.”.  
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Convém ainda lembrar que, pela posição que ocupa na equipa, o enfermeiro é o elemento 

que serve de elo entre a família e os restantes membros da equipa. Segundo QUEIROZ 

(2004:24), “importa que os profissionais de enfermagem continuem a valorizar a sua 

educação e partilha do conhecimento com outros e que ao mesmo tempo sejam 

responsáveis perante as suas decisões, que devem reflectir o código de ética a que aderem, 

e usar a teoria que enforme a prática.”. 

Acrescenta-se que, apesar do papel técnico e científico de base cada vez maior, é de 

importância crucial que os enfermeiros desenvolvam outras competências, nomeadamente 

relacionais e de comunicação. 

 

 

2.2. O DOENTE ONCOLÓGICO 

 

2.2.1. Representações e Significado da Doença Oncológica 

Desde a formação das primeiras civilizações humanas, muitas das representações e crenças 

transmitiam-se de forma verbal, simbólica (retratos de episódios da vida quotidiana) ou 

mesmo por escrito. O cancro não é excepção. A transmissão de vivências e conhecimentos 

a ele relacionados perduram desde os mais remotos momentos da vida humana, muitos 

deles até aos dias de hoje. 
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Ao cancro estão conotados sentimentos negativos e temerosos e, na generalidade, 

associados ao abandono, solidão, sofrimento (incluindo dor), mutilações, decadência física 

e morte. Poucas doenças haverá que despertem mais ansiedade, medo e incerteza do que o 

cancro. Segundo TERENO (2000), a sua representação social está ligada à ideia de 

sofrimento prolongado, exames traumatizantes, mutilações, tratamentos agressivos e 

internamentos de repetição. Para DUARTE (2000), o cancro está envolvido pelo mito de 

ser uma doença incurável de causa desconhecida, acompanhado de dor, degradação física e 

perda de autonomia, bem como da associação a mutilações que interferem com a esfera 

social. Existe ainda o mito de que o seu diagnóstico significa uma sentença de morte mais 

ou menos próxima. A primeira definição de cancro no Oxford English Dictionary, citado 

por DUARTE (2000:38) é de “qualquer coisa que incomoda, corrói, corrompe e consome 

lenta e secretamente.”. Os significados e sentimentos implícitos nos mitos e crenças 

associados ao cancro entrecruzam-se assim, de tal forma, que não é lícito afirmar o 

domínio místico e crente de cada representação. 

Actualmente, a mesma autora citada por RAMINHOS (2004:23)refere que o cancro passou 

a ser definido como “tumor maligno que tende a disseminar-se indefinidamente e a 

reproduzir-se; prolifera rapidamente à custa de tecidos circundantes e a menos que 

tratado precocemente quase sempre termina em morte.”. Por isso, apesar dos progressos 

significativos nos cuidados e controlo do cancro, o seu impacto fisiológico e 

psicológico/emocional nos doentes e famílias é enorme. É uma situação que põe à prova os 

recursos internos das pessoas, dos seus amigos e dos familiares. 

O significado do diagnóstico de cancro para o indivíduo, em particular, é altamente pessoal 

e deriva de diversas fontes, incluindo experiências anteriores relacionadas com esta 

patologia, idade, fase da vida, preconceitos culturais e informação veiculada pelos media. 



 52 

O indivíduo e aqueles com quem partilha relações significativas, têm experiências 

diferentes, influenciando a sua interpretação e expectativa. Cada experiência individual é 

física e psicossocialmente única e, de alguma forma, imprevisível (McCray, 1997). 

 

2.2.2. Questões Psicossociais 

O diagnóstico inicial de cancro é precedido, no indivíduo, por diferentes níveis de 

preocupação e angústias associadas quer à incerteza do diagnóstico quer às subsequentes 

consequências. Tanto o indivíduo como a família vivenciam o choque inicial de um 

diagnóstico de cancro. Esta vivência passa por diversas fases, à medida que o indivíduo e 

família se tentam adaptar, cujo significado não deve ser subestimado pelos profissionais de 

saúde. 

Desde a comunicação do diagnóstico até à tomada de consciência de que o doente sofre da 

doença, aquele e respectiva família passam por diversas fases, que vão desde a negação à 

aceitação da doença (Kübler-Ross, 1997). 

A negação da doença pode ser um mecanismo de defesa que pode ter implicações na 

aderência aos tratamentos. A principal negação diz respeito à perspectiva de morte, sempre 

presente desde que a doença é diagnosticada ou somente suspeitada. A pouco e pouco, a 

fase de negação é substituída por uma tomada de consciência da realidade. Os indivíduos 

vêem-se confrontados com uma realidade complexa e em mudança, o que vai desencadear 

reacções complexas e díspares. Segundo BRUGES (2001:21), muitos doentes “podem 

manifestar ansiedade, depressão, conduta regressiva e irrascibilidade.”. Outros, ainda, 

apresentam sentimentos de culpa, encarando a patologia como um castigo relacionado com 
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acontecimentos do passado. BRUGES (2001:21) refere que “uma das reacções mais 

frequentemente descritas pelos doentes é uma sensação de isolamento ou de se sentirem 

separados das pessoas e das coisas que lhes são queridas”. Sob o ponto de vista sexual, o 

cancro é, também, particularmente destrutivo por motivos vários. Citando Zack (1988), a 

mesma autora (2001:21) refere que o cancro “pode ocupar a vida do doente de tal forma 

que toda a energia se dirige para a doença. Os papéis sexuais modificam-se. Pode haver o 

receio de que a actividade sexual produza um aumento do cancro ou o receio do 

companheiro se contagiar”. 

Nuns casos, é o próprio doente que se isola, noutros é a atitude negativa das pessoas mais 

significativas que provoca o isolamento. Pode surgir alguma incapacidade de 

relacionamento e de obter consolação por parte dos outros. Para o isolamento do doente 

oncológico contribuem ainda outros aspectos, como os associados à sensação de perda do 

estatuto que socialmente ocupavam e do desempenho das funções habituais, que 

contribuem, muitas vezes, para graves carências económicas, bem como algumas 

limitações físicas que os impedem de acompanhar amigos e familiares em algumas 

actividades. De acordo com MCCRAY (1997:893), “o desemprego parcial ou total pode 

esgotar os recursos económicos e alterar os papéis. Estas alterações podem ser 

acompanhadas pelas alterações comunicacionais nas relações.”. A situação económica é 

inevitavelmente agravada pelo carácter de cronicidade da doença que pode implicar 

deslocações múltiplas a diferentes serviços e consultas, ou internamentos vários, mais ou 

menos prolongados, que obrigam a períodos de separação da família e dos amigos, em 

fases em que o acompanhamento psicossocial é particularmente necessário. 

No que respeita à expressão de sentimentos, alguns doentes conseguem verbalizar 

directamente os seus temores e procuram apoio junto de outras pessoas, enquanto outros 
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são menos directos. Nem todos os doentes conseguem expressar abertamente os seus 

sentimentos, incluindo-se nestes os estóicos que pensam que mostrar a sua desolação 

psicológica publicamente é sinal de fraqueza. Uma vez aceite a doença, o indivíduo pode 

lutar para vencer a mesma e poder manter a sua vida com qualidade e autonomia. Com o 

tempo e a experiência, o significado e as implicações do diagnóstico evoluem, mas a 

incerteza no futuro permanece como constante desafio. De acordo com MCCRAY 

(1997:896), “o medo da recorrência e a ausência de previsão têm sido citadas como fontes 

de diminuição do controlo pessoal”. 

Durante a quase totalidade da evolução da doença, o doente oncológico permanece lúcido 

com completa capacidade intelectual e afectiva. São doentes quase sempre conscientes da 

gravidade da sua situação, o que condiciona uma atmosfera psico-afectiva densa em que a 

morte está sempre presente, de forma recorrente. Se a doença entra numa fase de remissão, 

os ajustamentos do indivíduo associam-se aos efeitos secundários de longo prazo e ao 

medo da recorrência, em paralelo com alguns reinvestimentos na vida. Se ocorre recidiva 

ou progressão da doença, a esperança da vida pode ser pouco clara. Este estadio pode durar 

muito tempo ou progredir rapidamente para a fase terminal, que culmina com a morte 

(McCray, 1997). A fase de combate final é individual e varia um pouco de doente para 

doente e com o ambiente social que o envolve. Assim, desde a necessidade de resolução de 

assuntos pendentes e da permissão para partir de uma pessoa importante que o doente 

deixa para trás, à libertação voluntária de pessoas significativas ou da posse de alguém 

querido e ao abandono voluntário da vida, com consciência das alegrias e dificuldades 

sentidas durante a mesma, são possibilidades que surgem nesta situação (McCray, 1997). 

Parece assim importante referir que o doente oncológico, ao longo da sua doença, necessita 

de grande suporte psicológico e social, particularmente em dois aspectos: primeiro, 
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aprender a viver com a doença, depois, no período terminal, aceitar o seu fim, sendo 

fundamentais a dignidade e conforto que lhe são proporcionados, nomeadamente pelos 

profissionais de saúde. 

 

2.2.3. Das Manifestações Clínicas ao Tratamento da Doença Oncológica 

A nível fisiopatológico, as manifestações clínicas da doença oncológica são diversas 

variando com o tipo, localização e fase do tumor, podendo afectar múltiplos sistemas com 

efeitos locais ou sistémicos: bloqueio ou incompetência da função de órgãos, pressão nos 

tecidos circundantes, infiltração e destruição desses tecidos, hemorragia, dor, síndrome de 

caquexia com anorexia, perda de peso, astenia, atrofia dos tecidos, hipermetabolismo – 

estes habitualmente presentes em fase avançada ou terminal da doença. 

Já o tratamento clínico é centrado em quatro grandes áreas de intervenção: cirurgia, 

radioterapia, quimioterapia e imunoterapia. Estas intervenções podem ter lugar 

isoladamente ou em combinação, de forma a aumentar as oportunidades de destruição das 

células malignas, reduzir os efeitos tóxicos ou proporcionar efeito anti-álgico. 

 

� Cirurgia 

De acordo com SANDS e DENNISON (1996:4), 

“a cirurgia é a mais antiga forma de tratamento e ainda hoje a mais comum. Pode 

ser usada para diagnóstico e classificação, como paliativa, controlo da dor e 

reconstrução. No entanto, a sua utilização mais vulgar é a tentativa de curar, 
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através da remoção de todo o tecido canceroso, antes que se desenvolvam 

metástases. A cirurgia oncológica tenta assegurar uma margem de tecido são e, 

frequentemente, resulta em significativa perda de função e em alteração da 

imagem corporal.”. 

As alterações físicas visíveis (nomeadamente amputações de partes do corpo) e a 

necessidade, por vezes, de sujeição a mais do que uma cirurgia - com os consequentes 

distúrbios a nível físico e psicológico - podem acentuar o impacto pessoal e social. 

 

� Radioterapia 

A utilização de radiações ionizantes para provocar lesão e destruição das células 

cancerosas durante os ciclos da sua replicação, pode ser externa, expondo os doentes a 

raios gerados por máquinas, ou interna, colocando material radioactivo nos tecidos ou 

numa cavidade corporal. Pode fazer-se radioterapia como tratamento primário ou como 

terapia adjuvante (Sands e Dennison, 1996). O seu objectivo é a redução do tumor ou o 

controlo das metástases, possuindo também efeito anti-álgico. 

O tecido corporal é afectado, sobretudo o da zona irradiada, surgindo muitas vezes reacção 

cutânea com prurido, rubor e ardor intenso ou sensação de queimadura. Outras reacções 

podem ser experimentadas como: astenia, cefaleias, anorexia, náuseas e vómitos. 

Dependendo dos órgãos e da extensão irradiada pode ainda surgir supressão da medula 

óssea e agressão das mucosas, por vezes com episódios hemorrágicos mais ou menos 

severos. Segundo SANDS e DENNISON (1996:5), “os doentes podem também ter 

reacções tardias à radioterapia, meses ou anos após a terapia, por exemplo, alterações 
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fibróticas nos tecidos, ulceração, estenoses, fístulas ou perfuração (...) que são, 

geralmente, permanentes. A própria radioterapia tem, em si, potencial carcinogénico para 

o futuro.” 

 

� Quimioterapia 

Este tipo de tratamentos pode ser curativo, paliativo ou adjuvante, no caso da tentativa de 

destruição de micrometástases residuais não detectáveis. Os fármacos utilizados criam 

alterações nas fases do ciclo celular, sendo administrados, frequentemente, em combinação 

para atingir as células tumorais em simultâneo. Podem ser administrados por via oral, 

intravenosa, arterial, intratecal e por perfusão regional. Normalmente, são prescritos vários 

ciclos de citostáticos para fazer baixar o número de células a um número que possa ser 

destruído com êxito pelo sistema imunitário. 

De acordo com SANDS e DENNISON (1996:7), “da quimioterapia também resulta 

alguma lesão para as células normais, sendo a medula óssea, o epitélio gastrointestinal, 

os folículos capilares e os sistema reprodutor os mais vulneráveis”, com todas as 

implicações de ordem orgânica e psicológica que daqui advêm. A anemia grave torna os 

doentes vulneráveis a infecções e hemorragias; as náuseas e os vómitos são dos aspectos 

mais desagradáveis da quimioterapia; a anorexia e o desenvolvimento de estomatite estão 

frequentemente presentes; a alopécia, embora não ocorra com todos os citostáticos é, em 

regra, um problema traumático para o doente, podendo afectar todos os pêlos do corpo; a 

esterilidade temporária ou permanente, com um potencial não desprezível de anomalias 

genéticas é outro dos aspectos que pode afectar negativa e psicologicamente o indivíduo. 
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� Imunoterapia 

De acordo com SANDS e DENNISON (1996:11), “o desenvolvimento de cancro pode 

representar deficiência na regulação imunitária, e a imunoterapia tenta estimular o 

sistema imunitário do doente a reconhecer as células malignas como ‘não suas’ e destruí-

las.”.  

Presentemente, este tipo de tratamento é usado fundamentalmente como terapia de suporte 

após cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Existe uma tentativa de manipular o sistema 

imunitário, de modo a alterar a resposta do organismo ao cancro ou à terapia contra o 

cancro. Os efeitos colaterais mais comuns, embora divirjam ligeiramente de acordo com o 

tipo de medicamento utilizado, são: sintomas semelhantes aos da gripe, como fadiga, febre, 

arrepios, mialgias, e cefaleias. Outros efeitos secundários como artralgias, anorexia, 

náuseas e vómitos, diarreia, rash cutâneo, hipotensão, manifestações do sistema nervoso 

central (confusão, depressão, sonolência, parestesias) e dor óssea específica ou 

generalizada, podem estar presentes. 

 

Assim, deve procurar resolver-se as causas que dão origem ao quadro álgico, tais como 

obstrução, aumento do volume e consequente compressão de órgãos ou tecidos pela massa 

tumoral e metástases. Pode ser necessário aliviar a obstrução, realizar radioterapia ou fazer 

a interrupção das vias de transmissão da dor através de bloqueios nervosos. 

No tratamento médico conservador, sobretudo da dor crónica oncológica, a utilização de 

fármacos envolve princípios básicos que devem respeitar a Escada Analgésica proposta 

pela OMS, em 1986. Basicamente, esta escada é composta por três degraus. O primeiro é 
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constituído por fármacos de potência analgésica minor (anti-inflamatórios não esteróides e 

pelo paracetamol), utilizados no tratamento da dor ligeira. No segundo, figuram fármacos 

já opióides, mas para tratamento da dor moderada. O último degrau inclui os fármacos de 

potência analgésica major, para controlo da dor severa, em que o grande paradigma é a 

morfina. A utilização deste tipo de terapêutica pode e deve incorporar, em qualquer dos 

degraus, os fármacos adjuvantes (fármacos que não sendo verdadeiros analgésicos 

potenciam os efeitos destes, contribuindo para o controlo da dor). Os mais utilizados são os 

anti-depressivos tricíclicos, os ansiolíticos, os relaxantes musculares, os corticosteróides e 

os neurolépticos, estes sobretudo em dor oncológica com componente de dor neuropática 

por lesão total ou parcial do sistema nervoso central ou periférico. 

As vias de administração mais utilizadas são quase todas as que se conhecem, sendo de 

privilegiar a via oral, se está disponível e existe eficácia da medicação anti-álgica através 

da mesma. A via transdérmica, de utilização mais recente, pode também ser utilizada para 

manter o controlo álgico, com vantagens práticas para o doente. Vias como a subcutânea e 

a epidural são utilizadas em fase avançada da doença oncológica , quando o alívio não é 

significativo através da via oral, esta não está disponível ou são exigidas doses major de 

analgesia através desta via ou da via transdérmica. Dispositivos como seringas infusoras 

com possibilidade ou não de controlo pelo doente, podem ser utilizadas, com vantagem, 

através destas vias mais invasivas. 

Dado o enorme leque de terapêutica anti-álgica conservadora disponível, apenas 

excepcionalmente, ou em casos mais específicos, são utilizadas técnicas invasivas como 

infiltrações ou bloqueios neurolíticos de plexos nervosos, para o alívio da dor dos doentes. 
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2.3. O ENFERMEIRO E O DOENTE ONCOLÓGICO 

 

LOFF (2004), na sua prelecção sobre “o papel da enfermeira em oncologia”, refere que “a 

evolução do conhecimento científico sobre o cancro tem sido determinante na adequação e 

especificação da prática da enfermagem na área da oncologia.”. Esta evolução tem 

implicações directas e progressivas no cuidar do doente oncológico, entendendo-se por este 

cuidar todas as formas de intervenção e prestação de cuidados aos diversos níveis, desde a 

prevenção até à doença avançada e terminal. 

Assim, segundo a mesma autora, “cada vez mais é exigido à enfermagem oncológica um 

corpo de conhecimentos específicos e uma técnica baseada na experiência, no 

reconhecimento precoce de sinais e sintomas em todas as fases e estadios, que lhe permita 

dar resposta rápida na satisfação das necessidades do doente e da sua família.”. 

O exercício da enfermagem oncológica tem, de um modo geral e para a generalidade dos 

enfermeiros, uma conotação negativa, tão negativa que na Carreira de Enfermagem 

(Decreto-Lei 437/91 de 8 de Novembro) se reconhece no artigo 57º que o seu exercício é 

particularmente penoso. De acordo, mais uma vez, com LOFF (2004): “Alguns autores, 

portugueses e estrangeiros, têm reflectido sobre esta penosidade, tendo considerado como 

factores influentes, os seguintes: 

• frequência de casos em que há deterioração e morte dos assistidos; 

• existência de conflitos interprofissionais; 

• necessidade de resposta a casos de desfiguração, debilidade, ideias suicidas, 

excessiva dependência ou não cooperação; 
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• capacidade de infligir dor como parte do tratamento; 

• prestação de cuidados com falta de meios humanos e técnicos; 

• dificuldades de comunicação com o doente/família. 

A contrapor esta conotação negativa, há também estudos que demonstram que o exercício 

da enfermagem oncológica pode ser muito gratificante: 

• pelo reconhecimento dos doentes /família; 

• pelo facto de se sentir a necessidade da enfermagem; 

• pelo desenvolvimento profissional obtido.” 

 

2.3.1. Representações e Significado da Doença Oncológica para o 

Enfermeiro 

As terríveis conotações e concepções inerentes ao cancro existem não apenas entre a 

população mas, segundo BRUGES (2001:22), “também entre médicos, em geral, e, 

inclusivamente, entre o pessoal de enfermagem dos serviços de oncologia.”. Isto porque, 

de acordo com SANDS e DENNISON (1996:1) “os profissionais de enfermagem, sendo 

produto da mesma sociedade, poderão partilhar muitas dessas atitudes negativas.”. 

Segundo RAMINHOS (2004:22), “a palavra cancro quando proferida, produz um eco 

permanente na mente de cada um de nós e teimamos em não emiti-la devido aos dolorosos 

e pesados sentimentos a que nos induz.”. 



 62 

Duarte (2000), citada pelo mesmo autor (2004:23) refere que “é frequentemente audível 

nos hospitais oncológicos expressões pronunciadas por doentes ou profissionais de saúde 

do tipo: o tratamento é pior que a doença”. 

Citando Jardim (2002), RAMINHOS (2004:23) diz-nos ainda que “no relacionamento 

diário estabelecido com os doentes, os enfermeiros são sensíveis à dor e sofrimento, 

demonstram preocupação e vontade de ajudar. Mas tendo em conta as limitações humanas 

e as características psicológicas dos doentes oncológicos, envolvem-se nas situações e 

muitas vezes projectam-nas a nível pessoal.”. 

Bauhler (1975) citado por DUARTE (2000:39), refere que “a esperança adquirida pelos 

doentes oncológicos é promovida por um sentimento generalizado de esperança entre a 

equipa de saúde.”. Ao citar Klasgsbrum (1970), a mesma autora acrescenta que “os 

sentimentos do enfermeiro e a ameaça por eles sentida em relação ao cancro podem 

interferir com a capacidade do doente em aceitar o diagnóstico da doença e o 

tratamento.”. 

Heleno (2002), citado por RAMINHOS (2004:24) diz-nos que o enfermeiro “ao enfrentar 

a debilidade do homem, a dor e a doença, defronta-se com o que existe de mais íntimo e 

perturbador no ser humano. Desta forma, o êxito ou o fracasso da relação enfermeiro-

doente depende da capacidade de encarar o sofrimento humano. O que nem sempre é 

fácil.” 
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2.3.2. O Enfermeiro e as Questões Psicossociais 

Dado que para o cancro em determinados estadios já existe cura e noutros uma sobrevida 

mais longa, o cuidar do doente oncológico deverá direccionar-se para a melhoria ou 

promoção da sua qualidade de vida. Assim sendo, é preciso identificar as necessidades 

assistenciais prioritárias, considerando a individualidade e o estilo de vida, bem como as 

crenças e valores culturais de cada pessoa, inserida na sua família. 

As atitudes sociais são mantidas pelo doente e seus familiares e são retroalimentadas por 

eles, de forma a que a acção pedagógica não se pode limitar aos doentes mas tem que ser 

direccionada, também, às pessoas mais próximas (Bruges, 2001). 

Cuidar pressupõe estabelecer uma relação mútua com o doente. Para tal, o enfermeiro 

necessita conhecer as suas próprias atitudes face à doença e a problemática do indivíduo 

que cuida, bem como as características da doença, medidas terapêuticas e o impacto que a 

doença tem no indivíduo, família e amigos. De acordo com SÁ (1996:17), “a tónica mais 

importante deve ser ajudá-lo a construir uma atitude positiva que lhe permita enfrentar o 

medo da doença, dos tratamentos e evolução, bem como das perdas que daí poderão 

decorrer. Para isso utilizará os meios técnicos e humanos de que dispõe para que o doente 

se sinta em segurança, tendo sempre presente a promoção da qualidade de vida”, que 

pressupõe o seu bem-estar físico, social, psicológico e espiritual, independentemente dos 

efeitos da doença. Há que ter em atenção que a família é o núcleo base de suporte do 

doente e que o seu envolvimento e inclusão, tal como a deste, na equipa, é fundamental. O 

enfermeiro tem de estar ciente que cada doente oncológico e a sua família experienciam 

uma situação única, influenciada por experiências de vida pessoais. 
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O impulso para o indivíduo ultrapassar ou viver o melhor possível as diferentes fases da 

doença descritas no capítulo anterior, pode ser transmitido pelo enfermeiro através do 

apoio emocional e ensino adequados às diferentes situações e períodos. Por vezes, o apoio 

emocional consiste apenas em ouvir sem julgar, proporcionando uma oportunidade para o 

doente desabafar. 

A avaliação psicossocial do doente é importante para o enfermeiro orientar as suas 

intervenções junto do indivíduo e família, de acordo com os dados colhidos, planeando-as 

em consonância com a equipa multidisciplinar e multiprofissional, de forma a obter os 

melhores resultados (McCray, 1997). 

O processo do doente é um excelente local para centralizar a informação colhida pelos 

diferentes profissionais, ao longo do tempo e de forma sistemática. Através dele e da 

continuidade de cuidados que expressa é possível determinar as capacidades do doente em 

lidar com a sua situação. 

Segundo McCRAY (1997:895), “a adaptação ao cancro pode depender de vários períodos 

de tempo: diagnóstico inicial, tratamento, recorrência, doença avançada, morte ou 

sobrevida a longo prazo. As necessidades do indivíduo diferem em cada ponto da 

continuidade de cuidados.”. 

Quando do contacto com o diagnóstico e com o plano do tratamento, o enfermeiro, com 

base na relação de confiança que vai sendo estabelecida com o doente e família, pode 

avaliar a resposta e o nível de compreensão. De acordo com o identificado, pode repetir a 

informação, validar o entendimento, encorajar a participação nas decisões do tratamento e 

no estabelecimento de objectivos. 
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No caso de recorrência da doença em que habitualmente o doente e família se sentem 

arrasados, o enfermeiro deve funcionar como suporte, continuando a demonstrar apoio, 

reconhecendo o seu sofrimento e validando os seus sentimentos. Por vezes, pode também 

proporcionar a compreensão do significado do retorno da doença, explicando que pode 

indicar uma resposta inadequada à terapêutica inicial. Não significa que não exista hipótese 

de uma evolução favorável. Contudo, o enfermeiro deve estar consciente de que a 

expectativa real da recorrência, para muitos doentes, pode ser menos traumatizante do que 

a de outros que tiveram mais tempo sem recidiva da doença. 

Quando a situação de doença evolui para a fase terminal e morte, a actuação do enfermeiro 

é de extrema importância no controlo dos sintomas e na continuação do apoio emocional 

ao doente e família, estendendo-se, no caso desta, ao apoio na fase do luto. O enfermeiro 

deve ter presente que, a qualquer momento, a pessoa que está a morrer, família e amigos 

podem confrontar-se com diferentes estadios e tarefas, que o podem incluir. Este apoio 

deve, por isso, aceitar como adequadas e válidas uma variedade de respostas emocionais. 

Deve saber que, por vezes, é necessário prestar mais atenção ao indivíduo que interioriza 

do que àquele que verbaliza os sentimentos. Apesar da utilidade da catarse para alguns, 

deve reconhecer que um ambiente seguro para a catarse exige uma relação terapêutica 

experiente. Mais uma vez, a abordagem em equipa pode ser mais útil na avaliação e no 

manuseamento da tristeza e da depressão, incluindo as da família. De acordo com McCray 

(1997), o manuseamento psicossocial da família do doente terminal começa com a 

avaliação dos recursos que têm para ultrapassar a situação, antes da morte. Segundo a 

mesma autora (1997:906), “ajudar a família a saber o que pode esperar pode facilitar o 

impacto. A informação prática e os actos úteis transmitem apoio.”. Os familiares são 

orientados, assim, de uma forma terapêutica. 



 66 

Relativamente à sobrevida a longo prazo, quando o período livre de doença se estende, o 

medo da recorrência parece diminuir, exacerbando-se, no entanto, com qualquer episódio 

de doença, mesmo quando não relacionado com a doença oncológica. Neste caso, é 

importante que o enfermeiro proporcione ao doente e família informação actual e adequada 

sobre o significado da duração do intervalo livre de doença em relação à sua situação, em 

particular, e ao papel importante do follow-up. 

 

2.3.3. Actuação do Enfermeiro Face às Manifestações Clínicas e 

Tratamento da Doença Oncológica 

Relativamente a estes aspectos, as intervenções do enfermeiro derivam do diagnóstico de 

enfermagem, após a colheita de dados que lhe é essencial. Esta colheita deve ter em conta: 

� Dados Objectivos: 

• o estado de saúde geral, o peso corporal, o estado nutricional; 

• dados específicos relacionados com o tipo de tratamento a efectuar. Por 

exemplo, no caso de tratamento através da Radioterapia, a integridade dos 

tecidos na área a irradiar; no caso de tratamentos por Quimioterapia, o 

estado do sistema venoso. 

� Dados Subjectivos relacionados com a compreensão e o conhecimento do doente 

acerca da natureza e objectivos do tratamento específico a que vai ser submetido: 

• protocolos a utilizar (duração, frequência) e efeitos colaterais esperados; 

• experiência anterior com esse ou outro tratamento oncológico; 

• pessoas e recursos de apoio, disponíveis (Sands e Dennison, 1996). 
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De acordo com o diagnóstico estabelecido, deverão planear-se intervenções visando 

resultados realistas e atingíveis. 

Grande parte das intervenções junto do doente oncológico e da sua família, nomeadamente 

quando o doente é sujeito às formas de tratamento mais habituais na doença oncológica 

(descritas no capítulo anterior), baseiam-se no ensino sobre a natureza do tratamento, sua 

administração, efeitos secundários, e como preveni-los ou superá-los. A importância de 

uma vigilância médica atenta e o encorajamento para a manutenção do auto-cuidado, bem 

como para a manutenção das actividades habituais, de acordo com o tolerado, devem ser 

lembradas. O apoio emocional durante as fases de tratamento e consequentes 

manifestações no doente deve ser uma constante. 

Se existe perda ou disfunção de uma parte do corpo, a reabilitação deve iniciar-se logo que 

se reconheça a tendência para a incapacidade. A recuperação funcional depende do grau de 

dificuldade, incapacidades ou deficiências vividas. O enfermeiro e outros membros da 

equipa de saúde, como os fisioterapeutas, podem e devem trabalhar em conjunto no apoio e 

cuidados a estes doentes. O modelo de alguém que já passou pela mesma situação e a 

ultrapassou com sucesso é excelente para o ajustamento de alguém com uma perda física. 

Referenciar os doentes para apoios da comunidade como associações de doentes 

mastectomizadas ou de laringectomizados, podem complementar os esforços do 

enfermeiro, incrementando a auto-estima do doente (McCray, 1997). 

A avaliação dos resultados deverá acompanhar todo o processo, reformulando-se as 

intervenções que se considerarem necessárias, por forma a conseguir os melhores 

resultados atendendo às capacidades do doente e família e à fase de evolução da doença 

oncológica. Também ao longo deste processo, nos diferentes contextos e fases da sua 
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actuação, o enfermeiro deve privilegiar a relação com o doente e família, facilitando a 

comunicação e a confiança. 

 

Relativamente à abordagem da dor durante as várias fases da doença, incluindo aquelas 

em que o doente é submetido aos tratamentos habitualmente realizados, a sua avaliação 

contínua é, em primeira instância, de primordial importância para documentar com rigor a 

experiência e a reacção do doente à mesma. 

Em vária literatura sobre saúde, é atribuída a expressão de advocacy ao profissional de 

enfermagem que cuida o doente com dor. Este termo pode significar que ao enfermeiro é 

atribuída a tutoria ou a defesa da vontade do doente e do seu bem-estar. Segundo SANDS e 

DENNISON (1996:12), esta forma de defesa, por parte dos enfermeiros, consiste em 

“assegurar fármacos, dosagens e métodos de administração correctos e adequados.”. Para 

isso, o enfermeiro terá de ser detentor de conhecimentos sobre os fármacos e a forma de 

utilização dos mesmos que é proposta pela Escada Analgésica da OMS. Deve ainda 

atender a princípios como: 

• a administração de terapêutica SOS não é eficaz isoladamente no tratamento da 

dor crónica; 

• a via a privilegiar é a via oral, se disponível e enquanto for possível; 

• as doses dos fármacos devem ser ajustadas de acordo com a reacção do doente; 

• devem usar-se doses equianalgésicas quando se muda de fármacos (Sands e 

Dennison, 1996). 
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As reacções dos doentes à terapêutica anti-álgica dependem muito da informação fornecida 

e do ensino realizado sobre a composição da mesma, sua forma de administração e efeitos 

secundários esperados. 

Normalmente, no doente, o receio da dependência física e psicológica é grande, quando 

são introduzidos fármacos opióides, nomeadamente a morfina. A detenção de informação 

apropriada é importante para o esclarecimento de mitos e dúvidas, bem como para a 

utilização de estratégias adequadas à profilaxia e tratamento de efeitos secundários, como 

as náuseas e vómitos, a obstipação, a anorexia, a astenia ou a sonolência. 

O ensino, sobretudo ao doente ambulatório, sobre a necessidade de cumprir rigorosamente 

o esquema terapêutico prescrito, é de importância crucial para uma correcta monitorização 

da dor do doente. Para estes doentes, o fornecimento de um número de telefone de contacto 

com o Serviço onde lhe foi prescrita a terapêutica analgésica transmite-lhes segurança. 

Na abordagem ao doente com dor, o enfermeiro pode ir além do tratamento farmacológico, 

utilizando intervenções autónomas adequadas à individualidade de cada doente, quer 

através do apoio emocional prestado pela sua presença efectiva, quer pela escuta atenta e 

pelo toque, desde que façam sentido para o doente. Se tiver preparação específica, pode 

ainda recorrer ao uso de outras terapias complementares como as técnicas de distracção, a 

massagem, o relaxamento progressivo dos grupos musculares, a musicoterapia, a 

aromoterapia ou outras, adequando-as às capacidades, fase da doença e contexto em que o 

doente está inserido. Em determinadas situações, o uso do frio e do calor pode, também, 

ser experimentado. 

O enfermeiro que cuida o doente oncológico deverá ter sempre presente na relação 

terapêutica estabelecida com o doente, que o processo de doença oncológica é único em 
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cada indivíduo e que as respostas psicossociais deste e da sua família são igualmente 

individuais. Por estes motivos, o apoio significativo e as intervenções terapêuticas podem 

ser difíceis de aplicar. A avaliação estruturada aos vários níveis, incluindo a da dor, e a 

abordagem da equipa podem fomentar, de acordo com McCRAY (1997:908), “recolha 

objectiva e completa de dados, apoio individual e auxílio em situações prioritárias”. 

A especificidade da enfermagem oncológica está nas exigências, carências, características 

e problemática dos doentes e famílias de que o enfermeiro cuida e na forma como ele 

próprio perspectiva a doença oncológica. 

Reforça-se que, actualmente, o ênfase do papel do enfermeiro junto do doente oncológico é 

mais centrado na qualidade de vida do que propriamente na duração da doença. De acordo 

com LOFF (2004), o seu papel deverá ser o de facilitador da capacitação do doente e 

família em gerir a sua doença crónica, mesmo em fase terminal. O trabalho em equipa 

multidisciplinar tem que ser cada vez mais valorizado, na medida em que as resoluções 

conjuntas, envolvendo o doente e a família, a sua informação e encaminhamento para 

recursos da instituição de saúde em que se encontre ou da comunidade, são fundamentais 

em todas as fases da doença. 

Concordando, mais uma vez, com LOFF (2004), ser enfermeiro em oncologia requer 

vocação e disponibilidade mas, acima de tudo, o desenvolvimento de capacidades 

relacionais, educativas e técnicas, apoiadas em formação contínua e especializada, dirigida 

às múltiplas situações que se enquadram no vasto campo que é a oncologia. 
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2.3.4. Os Registos de Enfermagem como Suporte da Valorização da Dor 

Os registos de enfermagem são um conjunto de informações escritas que permitem a 

comunicação de factos essenciais relativos ao doente. Como tal, devem ser elaborados de 

forma sistemática, organizada e segundo ordem cronológica, permitindo dar visibilidade ao 

estado actual do utente (Costa, 1994; Torres e Reis, 2002). Dado que ficam acessíveis a 

qualquer elemento da equipa multidisciplinar, permitem o intercâmbio de informação 

revelando-se fundamentais para o trabalho em equipa e para a continuidade de cuidados ao 

doente. Segundo Costa (1994), para além de proporcionarem a comunicação, os registos 

permitem ainda individualizar os cuidados ao doente, facilitar o planeamento dos mesmos 

e a sua continuidade. 

Transpondo toda esta informação acerca da finalidade dos registos para a visibilidade que é 

necessária dar à dor do doente, percebe-se que, dada a subjectividade inerente à dor de 

cada pessoa, é necessário objectivar o subjectivo. Os registos devem, assim, ser fiéis à dor 

do doente tal como ele a relata, mas servir para quantificar a sua intensidade através de 

uma avaliação protocolada e uniforme em cada instituição. Apenas desta forma é possível 

planear as intervenções concertadas a desenvolver para o seu alívio. 

De acordo com Xavier (1997), outra das finalidades dos registos de enfermagem é permitir 

avaliar a eficácia das intervenções/cuidados prestados. Assim, no que concerne à dor, deve 

ser possível avaliar a eficácia das medidas desenvolvidas, objectivamente, através do 

registo de nova quantificação da sua intensidade. No caso dessa avaliação ser semelhante à 

inicial, ainda causadora de mal-estar ou sofrimento, devem continuar-se as intervenções até 

a intensidade da dor reduzir para um nível suportável pelo doente. Todas as diligências 

realizadas com o fim de controlar a dor passam por uma actuação que deve ser síncrona e 
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continuada entre os diferentes elementos da equipa multidisciplinar, que o enfermeiro deve 

registar, com o objectivo da continuidade dos cuidados. Estes procedimentos proporcionam 

segurança ao utente e à equipa, pela uniformidade e individualização de cuidados que 

disponibilizam e a que dão visibilidade, permitindo também avaliar a qualidade dos 

mesmos. 

Em enfermagem, e também no que se refere à valorização da dor, podemos considerar três 

diferentes tipos de registos: de admissão, de evolução e de alta/transferência. 

 

� Registos de admissão 

Os registos elaborados no momento da admissão do doente, para além da informação sobre 

dados biográficos e problemas de saúde anteriores e actuais, devem contemplar a 

identificação de problemas que requerem intervenção de enfermagem, assim como o 

planeamento dos cuidados a prestar (Costa, 1994; Torres e Reis, 2002). Estes registos são 

realizados, habitualmente, nas chamadas folhas de colheita de dados adaptadas e adoptadas 

pelas diferentes Instituições/Serviços, tendo em conta, essencialmente, o modelo teórico de 

enfermagem adoptado. Porque a dor pode integrar os problemas do doente, requerendo 

intervenção específica de enfermagem, parece lógico que as folhas de colheita de dados 

passem a contemplar, a partir de agora, também a história de dor, parametrizada de forma 

a incluir a avaliação das características anteriormente descritas, incluindo a intensidade, tal 

como já contemplam os outros sinais vitais. ROCHA, CORREIA E CARVALHO 

(2006:11), citando Price (1995), afirmam que “é importante diferenciar o que se entende 

por avaliar e medir a dor: avaliar é tentar descobrir a natureza e o significado do 

acontecimento doloroso, enquanto que medir é descrever a dor através de uma escala de 
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intensidade, sem considerar outros factores que podem ou não ser relevantes para a 

experiência.”. 

É durante este primeiro momento de contacto com o doente, que deve ser privilegiado pela 

tranquilidade e empatia, que o enfermeiro deve aproveitar para explicar ao doente em que 

consiste a escala de avaliação da dor que vai utilizar, informando-o da periodicidade da sua 

aplicação e efectuando nessa altura o primeiro registo. A percepção correcta por parte do 

doente e a consciencialização da importância da sua colaboração, contribui para a sua 

adesão e participação no plano terapêutico, como elemento central da equipa de saúde. 

Segundo COSTA (1994:16), “sem a sua colaboração, a recuperação é mais lenta e a 

nossa intervenção menos eficaz.”. 

 

� Registos de evolução 

Nas instituições hospitalares, estes registos consistem na anotação de toda a informação de 

que o enfermeiro dispõe acerca do doente, referente a cada turno. Já constatámos, 

anteriormente, a importância destes registos na continuidade dos cuidados, pela avaliação 

contínua que proporcionam, não só na evolução do estado de saúde do doente, mas 

também na eficácia e qualidade dos cuidados prestados. Segundo Costa (1994), são 

fundamentais nas passagens de turno de enfermagem e clarificam o planeamento de 

actuação da equipa multidisciplinar.  

O registo da evolução do quadro álgico do doente, com a informação da localização e 

eventuais alterações de outras características da dor (tal como o doente as relata), bem 

como o registo quantificado da sua intensidade, das intervenções desenvolvidas em prol 
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desta, e dos resultados obtidos, traduzidos por nova avaliação quantitativa da intensidade, 

deve fazer parte integrante dos registos de evolução. ROCHA, CORREIA E CARVALHO 

(2006:11), citando, mais uma vez, Price (1995), afirmam que “os cuidados planeados após 

uma avaliação deverão possuir objectivos que sejam mensuráveis, sempre que possível, de 

modo que a eficácia de intervenção do enfermeiro possa ser adequadamente avaliada.”. 

Em enfermagem, a competência técnica e a relacional devem ser tecidas em conjunto, 

contribuindo para o estabelecimento da relação profissional. Através desta, e nos doentes 

em que a fase da doença o permite, é possível conseguir a participação activa dos mesmos 

na gestão da própria dor, com a supervisão que se achar adequada. Tudo isto é viável com 

uma comunicação eficiente entre os profissionais de enfermagem e os restantes membros 

da equipa que cuidam o doente nos diferentes contextos. O enfermeiro, por ser o prestador 

de cuidados que habitualmente estabelece uma relação mais próxima com o doente, deve 

tornar visível através dos registos estas informações, proporcionando a eficaz valorização e 

monitorização da dor do doente a nível da equipa. 

 

� Registos de alta/transferência 

De acordo com TORRES e REIS (2002:58), os registos de alta/transferência “consistem no 

resumo da evolução global do doente desde o momento da admissão até à alta, 

acompanhados da respectiva avaliação.”. Costa (1994) refere ainda que estes registos 

deverão incluir uma avaliação feita na altura de saída. Esta informação deve chegar à outra 

Instituição/Serviço após a alta/transferência do doente, para que se verifique uma transição 

adequada de cuidados, apesar da mudança de prestadores, com o objectivo de uma efectiva 

continuidade dos mesmos (Cabete, 1999). Este fio condutor evita perda de tempo e permite 
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uma maior eficácia e eficiência na prestação de cuidados. Transmite, essencialmente, uma 

grande segurança quer ao utente, quer à nova equipa, assegurando assim a continuidade.  

Quer nas folhas próprias existentes nas Instituições para estes registos quer num simples 

registo de enfermagem, tendo em conta os aspectos referidos, a evolução do quadro álgico 

do doente ao longo do internamento deve ser visível. Os factores que parecem condicionar 

a exacerbação da dor, assim como as reacções às intervenções desenvolvidas, por exemplo, 

à terapêutica anti-álgica administrada ou a técnicas específicas do foro da enfermagem, 

devem ser descritas de forma qualitativa e quantitativa. A gestão que o próprio doente faz 

ou não da sua dor, também é importante. No momento da saída, a avaliação quantitativa da 

intensidade da dor deve ser prevista e registada, se bem que das folhas modelo deva 

constar uma legenda explicativa da escala utilizada, dada a sua elevação a sinal vital de 

recente avaliação. 
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PARTE II  – INVESTIGAÇÃO  
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1. OBJECTIVOS E FINALIDADES DO ESTUDO 

 

De acordo com a questão de investigação colocada - Como procedem os enfermeiros à 

valorização da dor na nova Folha Diária de Registos de Enfermagem? - a elaboração 

deste estudo é orientada pelos seguintes objectivos: 

- Saber se com a implementação da nova Folha Diária de Registos, os enfermeiros 

procedem ao registo sistemático da avaliação da dor. 

- Saber se registam as intervenções desenvolvidas para o seu alívio. 

- Saber se registam a avaliação dos resultados dessas intervenções. 

Decorrentes destes propósitos, as finalidades do estudo são: 

- Contribuir para a melhoria dos registos de enfermagem e, consequentemente, para a 

prática desta disciplina. 

- Contribuir para melhorar o alívio da dor nos doentes oncológicos. 

- Contribuir para a humanização dos serviços de saúde através da melhoria da 

qualidade de vida dos seus utilizadores. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE ESTUDO 

 

Tendo em conta os objectivos que orientam esta pesquisa e porque os estudos exploratórios 

são cada vez mais utilizados na construção do conhecimento em enfermagem, pretende-se 

perceber como são realizados, pelos enfermeiros, os registos de dor na nova Folha Diária 

de Registos implementada no Serviço. Como a área a pesquisar está ainda pouco estudada, 

assentando a base conceptual, sobretudo, no conhecimento empírico da importância da Dor 

como 5º Sinal Vital não apoiada na prática visível através dos registos de enfermagem, este 

pode considerar-se um estudo exploratório descritivo, baseado numa análise 

documental, neste caso, de registos de enfermagem. 

Atendendo à natureza dos dados, registos possíveis de quantificar, pelo facto da avaliação 

da dor ser um processo contínuo em que os métodos utilizados sugerem as intervenções a 

desenvolver e permitem a avaliação dessas intervenções, possibilitando a alteração ou não 

das mesmas, optou-se pela utilização de uma metodologia mista transversal, procedendo-

se à análise estatística dos dados colhidos.  
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2.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

O universo foi constituído pelos registos de enfermagem efectuados na nova Folha Diária 

de Registos nos três meses seguintes à sua implementação no Serviço de Cirurgia de 

Otorrinolaringologia e Cabeça e Pescoço. Este facto tem por base a orientação de autores 

como Kirkpatrick (1996), Alliger et al. (1997) e Warr et al. (1999), citados por Velada e 

Caetano (2004), que advogam que os resultados das formações em contexto de trabalho 

(mais propriamente a transferência da aprendizagem para este contexto) devem ser 

avaliados no final de três, seis, doze ou mais meses após a realização destas. 

Por este estudo ter um tempo limitado de realização e o universo ser muito elevado, optou-

se por constituir a amostra não probabilística de conveniência do estudo por 10% do 

universo dos primeiros três meses de implementação. Segundo CARMO e FERREIRA 

(2003: 196), “ Para um estudo descritivo, uma amostra que integre 10% do total da 

população considerada é julgado como a dimensão mínima a obter”. Ainda de acordo 

com FORTIN (2000), a sua representatividade parece estar assegurada por as 

características da amostra serem semelhantes às do universo. 

De acordo com os dados estatísticos do IPOLFG, E.P.E., fornecidos através do circuito 

informático interno, a taxa de ocupação do Serviço onde o estudo foi realizado, cuja 

lotação é de 38 camas, foi nesses três meses de 91,48%. Isto significa que a média diária de 

doentes internados foi de 35, o que corresponde ao mesmo número de Folhas Diárias de 

Registo. Explicita-se que, por dia, se realizam três registos de evolução em enfermagem, 

correspondentes a três turnos diários (manhã, tarde e noite). Deste modo, nos três meses 

seguintes à implementação, Novembro, Dezembro e Janeiro, o número de Folhas de 
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Registo, foi de 3220, sendo a amostra de 10% constituída por 322 Folhas. Este número foi 

ligeiramente alterado, pelo facto de se ter que excluir 18 Folhas cujos registos 

correspondiam a dois doentes com alteração do estado de consciência, um deles em estado 

comatoso (a escala de avaliação de dor constante da Folha de Registo não permitia avaliar 

a dor a estes doentes). Deste modo, foram avaliados os registos de 304 Folhas. Como já se 

afirmou, por em cada Folha poderem existir registos dos três turnos de enfermagem que 

foram analisados individualmente, a amostra deveria ser de 912 registos. Contudo, o facto 

de existirem doentes admitidos ou regressados de fim de semana no domicílio, apenas no 

turno da tarde ou da noite, assim como alguns que tiveram alta no turno da manhã, já não 

se efectuando registos de enfermagem nesse turno, implicou que o número de registos 

analisados fosse menor (n = 858). 

 

2.3. INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

 

Para dar resposta ao problema em estudo foi elaborada uma Grelha (Anexo III) que 

permitisse avaliar os parâmetros e indicadores essenciais dos registos de dor na nova Folha 

Diária de Registos de Enfermagem implementada no Serviço seleccionado.  

Este instrumento de colheita de dados permitiu identificar: a data dos registos e o dia de 

internamento correspondente; a idade e o sexo do doente; o diagnóstico e o motivo de 

internamento. Permitiu ainda identificar o enfermeiro que realizou os registos, atribuindo-

lhe um número através da sua assinatura ou rubrica. A avaliação foi realizada ao longo dos 

três turnos diários de enfermagem. 
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A Grelha é constituída basicamente por três parâmetros: 

- Características da dor. 

- Intervenções desenvolvidas. 

- Resultados. 

Aplicada a Grelha previamente a três dos processos avaliados, acrescentou-se: o indicador 

Observações onde foram incluídos os dados referentes à avaliação qualitativa da dor, 

exactamente da forma registada pelos enfermeiros nas notas de evolução; o indicador 

Outros no parâmetro Resultados onde foi integrado o registo aguarda efeito das 

intervenções desenvolvidas. 

 

� Características da dor: 

Este parâmetro procurou conhecer os registos relativos a todas as características da dor a 

ter em conta, segundo a Escala Numérica e o Memorando que integram a Folha Diária: 

Intensidade, Tipo, Duração e Exacerbação. O indicador Outras refere-se à Localização da 

dor, não integrada, à data, no Memorando da Folha, por dificuldades logísticas. Porém, o 

seu preenchimento foi incentivado quando das formações no Serviço; neste indicador, 

incluiu-se também outra eventual característica registada, mas não integrada na nova Folha 

de Registos. O item Não Registada (doente a dormir) na característica Intensidade visava 

assinalar os registos que se referissem à dor desta forma.  

Relativamente a este parâmetro Características da dor estiveram presentes na colheita de 

dados alguns critérios que importa notificar: 
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• a Intensidade de dor que foi recolhida correspondeu ao valor mais alto do 

registo durante o turno, se existiu mais do que uma avaliação da intensidade 

da dor durante o mesmo; 

• se a Intensidade registada foi de zero, todos os outros dados foram 

registados no item Sem Significado, excepto a característica Exacerbação 

por ter sido referida nalguns casos; 

• se a Intensidade não foi registada, mas em Observações foi referido, de 

alguma forma, que o doente não tinha dores (quadro álgico controlado ou o 

doente recusou analgesia), todos os outros dados foram assinalados no item 

Sem Significado, excepto a característica Exacerbação, pelo motivo já 

referido; 

• se a Intensidade registada foi maior que zero, assumiu-se que implicava 

sempre o registo das outras características da dor, incluindo Outras. A 

ausência de registo da característica Exacerbação pode, contudo, significar 

que não foi registada porque o doente não tinha exacerbação da dor. 

Compreende-se, assim, que no parâmetro Características da dor, o item Sem Significado 

aplicado às características Tipo, Duração, e Outras fosse assinalado quando: o doente 

estivesse a dormir, a Intensidade da dor fosse zero ou se, embora a Intensidade pudesse 

não estar registada, fosse referido em Observações que o doente não tinha dores. A 

excepção a este facto aconteceu, apenas, relativamente à característica Exacerbação. 
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� Intervenções desenvolvidas: 

Neste parâmetro, as questões estiveram relacionadas, sobretudo, com a Intensidade e com 

os períodos de Exacerbação da dor registados.  

O indicador Contactos refere-se ao registo do contacto com o médico assistente do doente 

ou com o médico de urgência, com a Clínica de Dor, ou outros. O indicador Intervenções 

Independentes de Enfermagem engloba todas as acções autónomas do enfermeiro 

registadas, passíveis de aliviar a dor. O indicador Outras foi incluído no sentido de 

averiguar se seriam registadas outras intervenções que não apenas as que constavam da 

Grelha.  

Critérios presentes na colheita de dados e a notificar neste parâmetro: 

• sempre que não existiu registo da avaliação da Intensidade da dor de forma 

quantitativa ou qualitativa (em Observações), as Intervenções foram 

assumidas como Não Registadas, por se desconhecer se seria importante o 

seu desenvolvimento. As excepções existiram quando, apesar de não estar 

registada a Intensidade, apareceram em registos de enfermagem 

Intervenções desenvolvidas; 

• quando a Intensidade registada foi maior ou igual a três assumiu-se que 

deveriam desenvolver-se e registar-se Intervenções, excepto se em 

Observações foi referido, de alguma forma, que o doente tinha o quadro 

álgico controlado ou que recusou analgesia. Este facto teve a ver com o 

carácter subjectivo da dor para cada doente. ROCHA, CORREIA E 

CARVALHO (2006:12), citando Dale (1995) referem que “um doente tem 

direito a decidir o nível de dor que está disposto a tolerar”; 



 84 

• se a Intensidade registada foi menor que três mas em Observações foi 

referido, de alguma forma, que o doente tinha dor, aguardou-se o registo de 

Intervenções. O facto tem a ver mais uma vez com o carácter subjectivo da 

dor para cada doente; 

• quando foi referido em Observações que dor mais ou menos controlada ou 

dor relativamente controlada, independentemente do registo numérico da 

sua Intensidade, assumiu-se que a dor não estava controlada, aguardando-se 

o registo de Intervenções; 

• se a característica Exacerbação foi registada, independentemente do registo 

ou não da Intensidade da dor, assumiu-se como necessário o 

desenvolvimento e registo de Intervenções com vista a minorar ou abolir 

essa exacerbação. 

Daqui se depreende que, neste parâmetro, o item Sem Significado fosse assinalado quando: 

o doente estivesse a dormir, tivesse Intensidade de dor menor que três, ou em registo 

qualitativo fosse mencionado que não tinha dor. 

 

� Resultados: 

Relativamente aos Resultados Quantitativos, procurou-se perceber se existiu registo 

numérico da Intensidade da dor após as Intervenções desenvolvidas e qual a variação 

dessa Intensidade.   

Relativamente aos Resultados Qualitativos, se bem que qualquer sinal vital pressuponha 

o registo numérico da sua Intensidade, procurou-se perceber se, nalguns casos, foram, pelo 
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menos, utilizados termos qualitativos para caracterizar a dor após as Intervenções 

desenvolvidas.  

O indicador Outros do parâmetro Resultados foi incluído, no sentido de averiguar se 

seriam registados Resultados de forma diferente da que vigorava na Grelha. 

Os critérios de notificação na colheita de dados relativa ao parâmetro Resultados são os 

seguintes: 

� Resultados Quantitativos 

• Sempre que foi registada uma Intervenção assumiu-se que esta iria implicar o 

registo de Resultados Quantitativos, independentemente da Intensidade da dor 

registada ou não, inicialmente; 

• quando no parâmetro Intervenções foi registada a administração de 

terapêutica SOS no final do turno (visível quando foi assinalada a hora de 

administração nos registos), não sendo referido que se aguarda efeito em Outros, 

os Resultados foram assinalados como Não Registados. 

Neste parâmetro o item Sem Significado foi assinalado quando: o doente estava a dormir, 

quando a Intensidade da dor era inferior a três ou qualitativamente era referido que estava 

controlada, quando em Outros foi referido que aguardava efeito, ou quando não foram 

registadas Intervenções e por isso não fazia sentido avaliar os Resultados. 

� Resultados Qualitativos 

• Estes registos fizeram sentido, apenas, se foram desenvolvidas Intervenções e 

não foram registados Resultados Quantitativos. 
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 Assim, neste parâmetro, o item Sem Significado foi assinalado quando o doente estava a 

dormir, quando tinha dor inferior a 3 na Escala Numérica ou qualitativamente era referido 

que estava controlada, quando não foram registadas Intervenções, ou quando existiu 

registo de Resultados Quantitativos, não fazendo sentido a sua repetição qualitativa. 

 

 

2.4. PROCEDIMENTOS DE COLHEITA E TRATAMENTO 

ESTATÍSTICO DOS DADOS  

 

Dada a amostra escolhida (de conveniência) estar disponível num determinado local 

(Arquivo de Registos de Enfermagem do Serviço de Cirurgia de Otorrinolaringologia e 

Cabeça e Pescoço do IPOLFG, E.P.E.), seleccionaram-se informaticamente os doentes 

admitidos, internados ou que tiveram alta do Serviço, no período correspondente ao final 

dos primeiro três meses de implementação da nova Folha de Registos (7 a 17 de Fevereiro 

de 2005). Assim, a colheita de dados foi obtida através da análise dos registos realizados 

nas Folhas Diárias de Registo de 63 doentes que neste período de tempo estiveram no 

Serviço. Como já referido anteriormente, houve a necessidade de excluir dois doentes do 

estudo por apresentarem alterações do estado de consciência, não sendo possível avaliar-

lhes a intensidade da dor através da escala de avaliação constante da Folha de Registos. 

Explicita-se que os únicos registos analisados na Folha Diária de Registos foram os que se 

referem à dor, sendo excluídos todos os outros. Assim, na folha de rosto da respectiva 
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Folha de Registos analisaram-se os registos da intensidade de dor atribuídos através da 

escala de avaliação constante da mesma e assinalados pelos enfermeiros às horas em que 

os avaliaram. No verso da Folha, onde são realizadas as notas de evolução, analisaram-se 

todos os registos relativos a outras características da dor, às intervenções desenvolvidas em 

função das mesmas e da intensidade registada, e aos resultados obtidos.  

O tratamento estatístico dos dados foi executado no programa informático Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) e no Primer of Biostatistics, com o apoio da 

aplicação Excel. 

 

 

2.5. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

A ética e a bioética não só suscitam um interesse crescente num público cada vez mais 

amplo e variado, como também são solicitadas a intervir em domínios do conhecimento e 

de actividade cada vez mais diversificados. Ambos os aspectos contribuem para um 

investimento na investigação. 

Em termos gerais, pode dizer-se que a investigação avança através do desenvolvimento de 

estudos e inquéritos em que as exigências éticas têm de ser cumpridas nos diversos 

domínios desses trabalhos, reconhecendo-se hoje imprescindíveis para um mais autêntico 

respeito pela dignidade humana, na pluraridade dos domínios específicos a considerar e na 

elaboração de recomendações ou directrizes para a acção (Patrão Neves, 2002). 
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Foi tendo em conta estas noções éticas, que para a realização deste estudo foi solicitada a 

necessária autorização à Direcção dos Serviços de Enfermagem do IPOLFG, E.P.E., que o 

autorizou e solicitou uma cópia do trabalho final para ter conhecimento do mesmo e ficar 

em arquivo (Anexo IV). Por a investigação se basear numa análise de registos, foi 

dispensado, pela Sra. Enfermeira Responsável pela Investigação em Enfermagem na 

Instituição, o envio do pedido de autorização à Comissão de Ética. 

Após a conclusão do estudo planeia-se a sua apresentação no Serviço Piloto de 

implementação do Projecto, onde foi efectuada a colheita de dados. Esta apresentação visa 

a divulgação dos resultados da investigação, o esclarecimento de quaisquer dúvidas em 

relação aos mesmos, e a definição do ponto da situação relativa à implementação da Dor 

como 5º Sinal Vital no Serviço. 

A confidencialidade relativa aos doentes cujos registos foram analisados e a dos 

enfermeiros que os efectuaram será garantida, durante e após a realização da investigação. 

 

 

2.6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste subcapítulo foi feita a apresentação e análise descritiva dos dados obtidos no estudo 

empírico realizado nas condições metodológicas anteriormente definidas, para cada uma 

das variáveis em estudo. 
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Os dados são apresentados de acordo com a ordem dos objectivos traçados, o que 

corresponde à sequência dos parâmetros da Grelha de avaliação. No sentido de uma 

melhor visualização dos dados em questão, a apresentação é feita através de quadros e 

gráficos. Foram também aplicados os testes estatísticos que pareceram adequados quer à 

natureza das variáveis, quer aos objectivos pretendidos. O estudo incidiu sobre 858 registos 

de enfermagem, correspondentes aos registos de evolução de 61 doentes internados no 

Serviço durante o período de colheita dos dados (11 dias), nos três turnos de enfermagem. 

Antes do início da apresentação sequencial dos dados, apresenta-se a caracterização dos 

doentes a quem se referem os registos, do ponto de vista do sexo, idade, diagnóstico e 

motivos de internamento. 

 

� Sexo e Idade 

A idade dos doentes incluídos na amostra varia entre os 22 e os 97 anos. A média de idades 

é de 60,8 anos, sendo a mediana de 62. 

Como se observa no Quadro 1, dos 61 doentes a maioria é do sexo masculino (n=38), 

sendo, neste sexo, o grupo etário mais representativo o dos 50 aos 69 anos, com 60,5%. 

Nos doentes do sexo feminino (n=23), é também este o grupo etário mais representativo 

(47,8%). Em ambos os sexos, o segundo grupo etário mais representativo é o de 70 anos ou 

mais (30,4% de doentes do sexo feminino e 23,7% do sexo masculino). 
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QUADRO 1: Distribuição dos doentes segundo o Sexo e o Grupo Etário 

 Grupo Etário - n (%) 

Sexo 20-49 50-69 70+ Total 

Feminino 5 (21,8) 11 (47,8) 7 (30,4) 23 (100) 

Masculino 6 (15,8) 23 (60,5) 9 (23,7) 38 (100) 

Total 11 (18,0) 34 (55,8) 16 (26,2) 61 (100) 
 n – número; % - valor percentual 

 

� Diagnóstico Clínico 

Os 61 doentes apresentavam os seguintes diagnósticos clínicos: tumores da laringe – 20 

doentes (32,8%); tumores da cavidade oral – 13 doentes (21,3%); tumores da face – 10 

doentes (16,4%); tumores da tiróide – 9 doentes (14,8%); outros tumores do foro da 

otorrinolaringologia e cabeça e pescoço – 9 doentes (14,8%). 

 

� Motivos de Internamento 

Os motivos de internamento dos doentes foram predominantemente cirúrgicos (93,4%), o 

que se compreende por o Serviço em questão ser um Serviço de Cirurgia. Estes doentes 

foram submetidos a intervenções cirúrgicas relacionadas com as suas patologias antes, 

durante ou após o período de colheita de dados. Contudo, 4 doentes (6,6%) foram 

internados para controlo de sintomas – um doente por hemorragia pela traqueostomia, um 

doente por mau estado geral e desidratação, um doente para controlo da dor e por 

hemiplegia e um doente para efectuar radioterapia com fins anti-álgicos. 
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2.6.1. Características da Dor 

Ao iniciar a apresentação e análise dos dados deste parâmetro há a salientar que no 

indicador Observações, introduzido na Grelha no sentido de verificar se eram registados 

outros dados referentes à avaliação da dor, os únicos registos obtidos foram referentes à 

auto-avaliação qualitativa da dor ou à heteroavaliação da mesma, relacionados mais 

propriamente com a Intensidade. A esta característica foram atribuídas várias 

denominações qualitativas de dor controlada ou de ausência deste controlo. 

Exemplos de registos referentes a dor controlada: quadro álgico controlado; sem dores; 

sem algias; sem queixas álgicas (recusou analgesia); algias controladas com terapêutica 

prescrita. 

Exemplos de registos referentes a dor não controlada: algias; dores; algias pouco 

controladas; algias ligeiras ou algias moderadas; quadro álgico que não cede ou pouco 

cede à analgesia prescrita. 

Assim sendo, estes registos referentes ao indicador Observações passarão a ser 

denominados na apresentação dos dados de Registos Qualitativos. 

 

2.6.1.1. Intensidade 

Como se pode verificar no Quadro 2, relativo à distribuição nos registos da Intensidade da 

dor, em 207 registos (24,1%), esta característica é referida apenas quantitativamente (o que 

constituía o objectivo pretendido). 
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Uma percentagem ligeiramente maior (24,6%), refere-se apenas qualitativamente à 

Intensidade da dor. Em 199 destes 211 registos é referido que a dor estava controlada; 

apenas em 12 foi registado que a dor não o estava. Embora nestes registos não existisse 

avaliação quantitativa da dor, em três foi mencionado que a dor não era mensurável: num 

dos casos, à chegada do doente do Bloco Operatório (embora o doente parecesse ter dores), 

nos restantes foi mencionado que os doentes pareciam não ter dor. 

O registo misto ocorre em 318 registos (37,1%), o que corresponde aos casos em que a 

Intensidade é registada de forma quantitativa e qualitativa, o que constitui uma 

redundância. 

Em apenas dois registos correspondentes ao turno da noite foi referido que o doente se 

encontrava a dormir, constituindo esse o motivo pelo qual não foi efectuado qualquer 

registo de dor. 

Em 120 registos (14%), não foi referida a característica Intensidade nem de forma 

quantitativa nem qualitativa. 

 

QUADRO 2: Distribuição dos registos pela característica Intensidade da dor 

Intensidade  n (%) 
Registo apenas Quantitativo 207 (24,1) 
Registo apenas Qualitativo 211 (24,6) 
Registo Misto 318 (37,1) 
Não Registado (doente a dormir) 2 (0,2) 
Sem Registo 120 (14) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 
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Relativamente à distribuição quantitativa da Intensidade da dor nos registos, verifica-se 

pelo Quadro 3 que em 525 registos ela é efectuada, o que corresponde a um pouco mais de 

metade dos registos (61,2%). Nos 331 registos em que a Intensidade não é avaliada 

quantitativamente existem três que referem qualitativamente que a dor não é mensurável 

dessa forma, como já referido anteriormente. Dois registos não foram efectuados por o 

doente se encontrar a dormir. 

 

QUADRO 3: Distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor 

Intensidade  n (%) 
Registo Quantitativo 525 (61,2) 
Sem Registo Quantitativo 331 (38,6) 
Não Registada (doente a dormir) 2 (0,2) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

O gráfico 1 reproduz a correspondência entre os 525 registos quantitativos da Intensidade 

da dor e os valores de 0 a 10 da Escala Numérica. Em 354 registos é referido que o doente 

não tem dor (Intensidade zero na Escala Numérica). O valor seguinte de Intensidade mais 

registado é o 2 em 67 registos, o que corresponde a uma dor ligeira na Escala Numérica. 

Os restantes registos distribuem-se de forma decrescente até à Intensidade 5 da Escala, 

correspondendo à classificação de dor moderada. Existem apenas 5 registos com valores 

superiores a 6, a partir do qual se considera a dor como intensa, sendo o valor 8 o máximo 

de Intensidade registada. Nenhum registo refere as Intensidades máximas de dor (9 e 10). 
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GRÁFICO 1: Distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor pela Escala 

Numérica 

 

É de notificar que dos 103 registos de enfermagem correspondentes ao 1º dia de 

internamento, apenas cerca de metade (49,5%) têm registo quantitativo da Intensidade da 

dor, o que representa uma percentagem ainda menor que na globalidade dos registos, como 

se pode observar no Quadro 4. O 1º dia de internamento corresponde ao período pré-

operatório ou ao próprio dia de cirurgia, para os doentes cirúrgicos, e ao dia de admissão 

para os doentes em controlo de sintomas, o que minimiza ainda mais estes resultados. 

 

QUADRO 4: Distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor no 1º dia de 

internamento 

Intensidade  n (%) 
Registo Quantitativo 51 (49,5) 
Sem Registo Quantitativo 52 (50,5) 
Não Registada (doente a dormir) 0 (0) 
Total 103 (100) 

 n – número; % - valor percentual 
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Relativamente aos registos quantitativos da Intensidade da dor no turno em que o doente é 

admitido, a situação agrava-se, como se pode verificar no Quadro 5.  

Dos 42 registos de enfermagem efectuados no turno de admissão dos doentes no Serviço, 

apenas em 11 existe registo da Intensidade de dor. Desses, 6 (54,5%), correspondem a 

doentes que se encontravam no período pré-operatório. Em 26 casos, a Intensidade não foi 

registada nesse período; em 3 casos (27,3%), a Intensidade foi avaliada a doentes 

submetidos a cirurgia no próprio turno em que foram admitidos, após recuperação do 

estado de consciência, enquanto que em 4 casos não o foi, possivelmente por os doentes 

terem regressado do Bloco Operatório no final do turno; apenas em dois registos de 

doentes em controlo de sintomas (18,2%), foi avaliada a Intensidade da dor. Um destes 

doentes foi admitido por descontrolo do quadro álgico e hemiplegia e o outro por mau 

estado geral e desidratação. O doente que não tem registo de Intensidade da dor foi 

admitido para realizar radioterapia com fins anti-álgicos. 

 

QUADRO 5: Distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor no turno de 

admissão do doente 

 
Registos dos doentes cirúrgicos/ Registos dos 

doentes em controlo de sintomas - n (%)   

Intensidade  
Pré 

Operatório 
Dia da Cirurgia Controlo de sintomas 

Total 
Registada 6 (54,5) 3 (27,3) 2 (18,2) 11 (100) 
Não Registada 26 (83,9) 4 (12,9) 1 (3,2) 31 (100) 
Não Registada (doente a dormir) 0 0 0 0 (100) 

Total 32 (76,2) 7 (16,7) 3 (7,1) 42 (100) 
n – número; % - valor percentual 
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Relativamente à distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor pelos três 

turnos de enfermagem, com percentagens muito semelhantes do número de registos, no 

Quadro 6 observa-se que, dos 525 registos efectuados, o maior número é realizado no turno 

da noite – 209 (39,8%), seguindo-se o turno da tarde com valores aproximados do anterior. 

O turno que apresenta menos registos quantitativos da Intensidade da dor é o turno da 

manhã, com apenas 121 registos (23,1%). 

A fim de verificar a possível associação entre os turnos de enfermagem e o registo da 

Intensidade da dor, realizou-se o teste do χ
2 (Qui-Quadrado). O valor de p encontrado foi: 

p = 0,000 para (p < 0,05). Assim, as diferenças foram consideradas estatisticamente 

bastante significativas, pelo que parece existir associação entre os turnos de enfermagem e 

o registo da Intensidade da dor. 

 

QUADRO 6: Distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor pelos três 

turnos de enfermagem 

 Intensidade - n (%)   

Turnos de Enfermagem Registada Não Registada 
Não Registada 

(doente a dormir) Total 
Manhã 121 (23,1) 159 (48) 0 (0) 280 (32,6) 
Tarde 195 (37,1) 94 (28,4) 0 (0) 289 (33,7) 
Noite 209 (39,8) 78 (23,6) 2 (100) 289 (33,7) 

Total 525 (100) 331 (100) 2 (100) 858 (100) 
 n – número; % - valor percentual 

 

No que diz respeito à avaliação quantitativa da Intensidade da dor nos 57 doentes 

cirúrgicos, verificou-se que os registos de enfermagem são em número diferente nos 

diferentes períodos do peri-operatório, como se pode observar no Quadro 7. A avaliação da 
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Intensidade da dor realizada em cada um dos períodos, de acordo com o nº de registos 

realizados, parece merecer maior atenção no dia da cirurgia e no pós-operatório. Nestas 

duas situações, o registo quantitativo da Intensidade é efectuado respectivamente em 

71,0% e 61,6% dos casos, enquanto que no período pré-operatório apenas o é em 45,3%, 

existindo, por isso, diferenças significativas. 

Realizado o teste χ2, p = 0,001, para (p < 0,05), pelo que parece existir associação entre os 

diferentes períodos do peri-operatório e o registo da Intensidade da dor. 

 

QUADRO 7: Distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor nos 

diferentes períodos do peri-operatório 

 Intensidade - n (%)   

Períodos do Peri-operatório Registada 
Não 

Registada 
Não Registada 

(doente a dormir) Total 

Pré-Operatório 39 (45,3) 47 (54,7) 0 (0) 86 (100) 
Dia da Cirurgia 71 (71,0) 28 (28,0) 1 (1,0) 100 (100) 
Pós-Operatório 382 (61,6) 237 (38,2) 1 (0,2) 620 (100) 

Total 492 (61,0) 312 (38,7) 2 (0,3) 806 (100) 
 n – número; % - valor percentual 

 

No que respeita aos registos quantitativos da Intensidade da dor nos 4 doentes em controlo 

de sintomas, o Quadro 8 ilustra esta questão. Também aqui o número de registos de 

enfermagem é completamente diferente nos vários doentes. Relativamente ao número de 

registos de cada um dos doentes, aquele em que a Intensidade parece ter sido mais 

registada foi no que estava a ser submetido a radioterapia anti-álgica, com 6 registos (75%) 

dos 8 realizados. Seguem-se os registos de Intensidade da dor no doente com mau estado 
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geral e desidratação – 2 (66,7%) dos 3 realizados. Em decrescendo, os do doente internado 

por hemorragia, com 14 registos (63,6%) dos 22 realizados e, estranhamente, o doente 

internado no Serviço para controlo do quadro álgico é aquele em que se avalia menos a 

Intensidade da dor: dos 19 registos de enfermagem efectuados, apenas em 11 (57,9%) 

existe este registo. 

 

QUADRO 8: Distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor nos doentes 

internados para controlo dos sintomas 

 Intensidade - n (%)   

Doentes em Controlo de 

Sintomas Registada 

Não 

Registada 

Não Registada 

(doente a dormir) Total 

Hemorragia pela traqueostomia 14 (63,6) 8 (36,4) 0 (0) 22 (100) 

Mau estado geral/desidratação 2 (66,7) 1 (33,3) 0 (0) 3 (100) 

Hemiplegia e controlo álgico 11 (57,9) 8 (42,1) 0 (0) 19 (100) 

Radioterapia anti-álgica  6 (75) 2 (25) 0 (0) 8 (100) 

Total 33 (63,5) 19 (36,5) 0 (0) 52 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

Dos 52 registos dos 4 doentes em controlo de sintomas, apenas em 33 se verifica o registo 

quantitativo da Intensidade da dor, podendo observar-se no Gráfico 2 a sua distribuição 

pela Escala Numérica. Na maioria dos registos (66,7%), é referido que o doente não tem 

dor (Intensidade zero). Os restantes 11 registos distribuem-se pelos números seguintes da 

Escala, de forma muito semelhante, até à Intensidade 5, com 1 registo. Nenhum dos 

doentes apresentava Intensidade superior a esta, o que ainda corresponde a uma dor 

moderada na Escala Numérica. 
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GRÁFICO 2: Distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor pela Escala 

Numérica, nos doentes em controlo de sintomas 
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2.6.1.2. Tipo 

Relativamente a esta característica da dor e às outras de que se fará seguidamente a 

apresentação e análise dos dados, convém ter presentes os critérios referentes às mesmas 

definidos quando da apresentação do Instrumento de Colheita de Dados, de que se fará 

aqui um breve resumo: 

• se a Intensidade da dor registada foi de zero, todas as restantes características 

foram registadas no item Sem Significado, excepto a característica Exacerbação 

por ter sido referida nalguns casos; 

• se a Intensidade não foi registada quantitativamente, mas em Observações foi 

referido de forma qualitativa que o doente não tinha dor, todas as características 

seguintes foram assinaladas no item Sem Significado; 

• se a Intensidade registada foi superior a zero, assumiu-se que implicava 

sempre o registo das outras características, incluindo Outras. 
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O quadro 9 representa a distribuição da característica Tipo de dor nos registos de 

enfermagem. Nos 858 registos, apenas em 29 (3,4%), foi registado o Tipo de dor. De 

salientar que em 555 destes registos não fazia sentido avaliar esta característica nem as 

restantes, por corresponderem a: 354 registos com Intensidade de dor zero, 199 registos 

qualitativos que referiam que a dor estava controlada, e a dois registos que não se 

efectuaram por os doentes se encontrarem a dormir. 

 

QUADRO 9: Distribuição dos registos pela característica Tipo de dor  

Tipo  n (%) 
Registado 29 (3,4) 
Não Registado 274 (31,9) 
Sem Significado 555 (64,7) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

Dos Tipos de dor registados: 10 (34,5%) mencionam que o Tipo de dor é cefaleia; 5 

registos (17,3%) referem que a dor é Tipo moinha; em 4 registos (13,8%) refere-se o Tipo 

picada; em mais 3 (10,3%) é referido o Tipo como desconforto, um deles especificando 

que é desconforto gástrico; 2 registos (6,9 %) mencionam a dor como latejo; mais 3 

registos (10,3%) descrevem o Tipo de dor como choque, pontada ou opressão; dois dos 29 

registos de Tipo (6,9%) mencionam mais do que um Tipo de dor: cefaleias associadas a 

desconforto gástrico e moinha associada a picada. 

Numa tentativa de perceber se à avaliação quantitativa da Intensidade da dor estava 

associada a de outras características, apresentam-se os dados dos registos das 

características Tipo e Intensidade no Quadro 10. Como se pode observar, dos 525 registos 
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onde a Intensidade estava quantitativamente registada, apenas em 25 foi registado o Tipo 

de dor. Contudo, em 354 casos com Intensidade zero não fazia sentido registá-lo. Não foi, 

portanto, registado em 146 casos em que existiu registo quantitativo da Intensidade 

superior a esse valor. Quatro registos referem-se ao Tipo de dor, sem registo quantitativo 

da Intensidade, o que não deixa de ser curioso. 

 

QUADRO 10: Distribuição dos registos pelas características Tipo e Intensidade da dor 

  Tipo    
Intensidade  Registado Não Registado Sem Significado Total 
Registada 25 146 354 525 
Não Registada 4 128 199 331 
Não Registada (doente a dormir) 0 0 2 2 
Total 29 274 555 858 

 

 

2.6.1.3. Duração 

O Quadro 11 representa a distribuição da característica Duração da dor nos 858 registos de 

enfermagem. Em relação à característica anterior, esta última foi ainda menos registada – 

15 registos (1,7%), enquanto em 288 (33,6%) não o foi. 
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QUADRO 11: Distribuição dos registos pela característica Duração da dor  

Duração  n (%) 
Registada 15 (1,7) 
Não Registada 288 (33,6) 
Sem Significado 555 (64,7) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

É de notificar que em 11 registos (73,3%) a Duração da dor é registada como intermitente; 

em 3 (20%) como fixa; em apenas um registo (6,7%) é registada como tendo duração fixa 

e simultaneamente picos, o que pode corresponder a períodos de exacerbação da dor de 

base. 

Cruzando as características Duração e Intensidade da dor, surgem os dados apresentados 

no Quadro 12 onde se verifica que dos 525 registos de Intensidade, apenas em 12 foi 

registada a Duração da dor. Nos 555 casos habituais, não fazia sentido avaliar esta 

característica. Não foi, contudo, avaliada em 159 casos que tiveram registo quantitativo de 

Intensidade. Curiosamente, em 3 casos em que a Intensidade não foi avaliada 

quantitativamente, foi registada a Duração. 

 

QUADRO 12: Distribuição dos registos pelas características Duração e Intensidade da 

dor  

 Duração  
Intensidade  Registada Não Registada Sem Significado Total 
Registada 12 159 354 525 
Não Registada 3 129 199 331 
Não Registada (doente a dormir) 0 0 2 2 
Total 15 288 555 858 
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O Quadro 13, que pretende dar a noção dos registos simultâneos das características 

Duração e Tipo de dor, mostra-nos como dos 29 registos de Tipo e dos 15 registos de 

Duração, 10 são simultâneos às duas características. 

 

QUADRO 13: Distribuição dos registos pelas características Duração e Tipo de dor  

 Duração  
Tipo Registada Não Registada Sem Significado Total 
Registado 10 19 0 29 
Não Registado 5 269 0 274 
Sem Significado 0 0 555 555 
Total 15 288 555 858 

 

2.6.1.4. Exacerbação 

Pela especificidade desta característica, existem algumas diferenças em relação às 

anteriores que importa notificar e que na discussão dos dados serão abordadas. No Quadro 

14, verificamos que dos 858 registos existem 18 registos de Exacerbação (2,1%): dois 

deles tinham atribuída Intensidade quantitativa de zero e 2 referiam que a Intensidade 

desta forma não era mensurável, embora existisse registo de Exacerbação da dor. Em 287 

registos não existe referência à Exacerbação, o que pode significar ou que o doente não a 

tinha, de facto, ou que o enfermeiro não valorizou o registo desta característica. O número 

de registos Sem Significado – 553, diferente do das características anteriores, deve-se a: 

(354 registos com Intensidade zero, embora 2 destes com registo de Exacerbação = 352). 

Assim, 352 + 199 registos qualitativos de dor controlada + 2 doentes a dormir = 553. 
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QUADRO 14: Distribuição dos registos pela característica Exacerbação da dor  

Exacerbação  n (%) 
Registada 18 (2,1) 
Não Registada 287 (33,4) 
Sem Significado 553 (64,5) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

Da Exacerbação de dor registada há a referir que em 9 (50%) dos registos, esta ocorreu 

quando da mobilização do doente: em 7 à mobilização do local da cirurgia e em 2 quando 

da mobilização em bloco. Três dos casos registados (16,7%) exacerbaram-se à deglutição; 

2 (11,1%) ao efectuar-se o posicionamento do doente e 4 (22,2%) referiam outras 

Exacerbações: ao toque (1), com a tosse (1), à realização do penso traqueal (1) e com a 

pressão do penso (1). 

Pelo facto desta característica Exacerbação poder estar ou não presente, mesmo na dor 

oncológica, não foi efectuado o cruzamento da mesma com nenhuma das outras 

características avaliadas nos registos. 

 

2.6.1.5. Localização 

No indicador Outras, introduzido na Grelha no sentido de poder integrar a Localização ou 

outra eventual característica não constante do Memorando, foram identificados os registos 

apenas da Localização da dor, por ter sido a única característica diferente das referidas na 

Grelha mencionada pelos enfermeiros. 
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O Quadro 15 ilustra a distribuição da característica Localização da dor nos 858 registos de 

enfermagem. Como se pode observar, esta é a característica mais registada após a 

Intensidade. Em 57 registos (6,6%) é mencionada, mantendo-se os 555 registos (64,7%) 

em que não faz sentido avaliar também esta característica. 246 registos (28,7%), não 

referem a Localização da dor. 

 

QUADRO 15: Distribuição dos registos pela característica Localização da dor 

Localização  n (%) 
Registada 57 (6,6) 
Não Registada 246 (28,7) 
Sem Significado 555 (64,7) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

Refere-se que em 55 (96,5%) dos registos, a Localização mencionada era na cabeça: face, 

ouvido, cavidade oral e ainda na região cervical, regiões anatómicas onde se localizavam 

as patologias dos doentes e em que incidiram as intervenções cirúrgicas. Apenas em dois 

registos, a dor tinha outras Localizações: um referia que o doente tinha dor localizada à 

região epigástrica e um que o doente a referia na coluna vertebral e membros inferiores. 

Cruzando as características Localização e Intensidade da dor, verifica-se no Quadro 16 que 

dos 525 registos quantitativos de Intensidade, a Localização coincide com 49. Em 122 

casos de Intensidade avaliada quantitativamente, não existe registo da Localização da dor. 

Nos 555 casos habituais não tinha significado avaliar esta característica. Em 8 situações, 

embora não tendo sido realizada avaliação quantitativa da Intensidade da dor, foi registada 

a sua Localização. 



 106

QUADRO 16: Distribuição dos registos pelas características Localização e Intensidade 

da dor  

 Localização  

Intensidade  Registada Não Registada Sem Significado Total 

Registada 49 122 354 525 

Não Registada 8 124 199 331 

Não Registada (doente a dormir) 0 0 2 2 

Total 57 246 555 858 

 

O Quadro 17 pretende dar a noção do registo simultâneo da Localização e Tipo de dor. 

Verifica-se que dos 57 registos de Localização e dos 29 registos de Tipo, 27 são comuns. 

 

QUADRO 17: Distribuição dos registos pelas características Localização e Tipo de dor  

  Localização    
Tipo Registada Não Registada Sem Significado Total 
Registado 27 2 0 29 
Não Registado 30 244  0 274 
Sem Significado 0  0 555 555 
Total 57 246 555 858 

 

O Quadro 18 cruza os registos da característica Localização com os da característica 

Duração da dor, em relação à simultaneidade destes registos. Verifica-se que dos 57 

registos de Localização e dos 15 registos de Duração, 14 são comuns. 
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QUADRO 18: Distribuição dos registos pelas características Localização e Duração da 

dor 

   Localização    
Duração Registado Não Registado Sem Significado Total 
Registada 14 1 0 15 
Não Registada 43 245  0 288 
Sem Significado 0  0 555 555 
Total  57 246 555 858 

 

O número de registos que referiu simultaneamente as características Intensidade (registo 

quantitativo), Tipo, Duração e Localização foram 7, dos 858 analisados. Excluiu-se destas 

características a Exacerbação pela sua especificidade em relação à dor, mencionada 

anteriormente. É de notificar que parecia fazer sentido registar a Intensidade de forma 

quantitativa em todos os registos e, em 303, todas as características excepto, porventura, a 

Exacerbação: [858 registos - (354 de intensidade zero + 2 doentes a dormir + 199 de dor 

controlada qualitativamente) = 303]. 

 

2.6.2. Intervenções Desenvolvidas 

Ao iniciar a apresentação e análise dos dados deste parâmetro há a salientar que no 

indicador Outras, introduzido na grelha no sentido de verificar se eram registadas outras 

Intervenções que não apenas as mencionadas, os únicos registos obtidos foram referentes à 

antecipação da terapêutica analgésica, se o doente tinha dor. 
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Relativamente ao parâmetro Intervenções, convém ter presentes os critérios definidos 

quando da apresentação do Instrumento de Colheita de Dados, de que se fará um breve 

resumo: 

• sempre que não existiu registo quantitativo ou qualitativo da Intensidade da 

dor, as Intervenções foram assumidas como Não Registadas. As excepções 

existiram quando, apesar de não estar registada a Intensidade, houve registo de 

Intervenções; 

• quando o registo de Intensidade foi maior ou igual a três, assumiu-se que 

deveriam registar-se Intervenções, excepto se foi referido qualitativamente que o 

doente não necessitava ou que recusava as mesmas; 

• quando o registo de Intensidade foi menor que três, mas qualitativamente foi 

referido que o doente tinha dor, aguardou-se o registo de Intervenções; 

• quando qualitativamente foi referido, de alguma forma, que a dor não estava 

controlada, aguardou-se o registo de Intervenções, independentemente do registo 

quantitativo da Intensidade; 

• se existiu registo de Exacerbação da dor, independentemente do registo 

quantitativo ou qualitativo da Intensidade, assumiu-se como necessário o registo 

de Intervenções. 

O quadro 19 representa a distribuição das Intervenções desenvolvidas nos 858 registos de 

enfermagem. Como se pode observar, existiram 74 (8,6%) Intervenções registadas. 

Contudo, em 639 registos (74,5%), não parecia fazer sentido desenvolvê-las. De acordo 

com os critérios estabelecidos, corresponderiam a: 439 registos com Intensidade inferior a 

3 (354 de Intensidade zero + 18 de Intensidade 1 + 67 de Intensidade 2 = 439) + 199 

registos que referiram qualitativamente que a dor estava controlada + 2 doentes que se 
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encontravam a dormir, o que perfaria 640 registos Sem Significado. No entanto, existiram 

23 excepções correspondentes aos registos com Intensidade inferior a 3 (439 – 23 = 416) e 

22 excepções para os registos com Intensidade superior a 3 (416 + 22 = 438). Estas 

excepções consistem em registos de Intervenções quando a dor era inferior a três, embora 

nem sempre fosse registado qualitativamente que o doente tinha dor, e à ausência de 

registo de Intervenções quando a dor era superior a três, mas qualitativamente era 

referido, de alguma forma, que a dor estava controlada ou que o doente recusava analgesia. 

Assim, 438 + 199 + 2 = 639. Em 145 casos não existiram registos de Intervenções. 

 

QUADRO 19: Distribuição dos registos pela informação sobre Intervenções 

Desenvolvidas  

Intervenções Desenvolvidas  n (%) 
Registadas 74 (8,6) 
Não Registadas 145 (16,9) 
Sem Significado 639 (74,5) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

Relativamente ao tipo de Intervenções registadas, o número mais representativo refere-se 

à administração de terapêutica SOS com 53 registos (71,7%); segue-se o grupo das 

Intervenções Independentes de Enfermagem, com 9 casos (11,9%). Destas, a ajuda nas 

mobilizações com 4 registos, aparece como a mais frequente, seguida de intervenções 

autónomas como: alternância de decúbitos, cuidados de conforto, apoio emocional com 

diálogo, diminuição da pressão do penso e realização de penso com mudança da cânula 

de traqueostomia, com um registo cada uma; a antecipação de terapêutica analgésica 

surge em 6 registos (8,1%), como única Intervenção do indicador Outras. Três registos 
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(4,1%) referem que foi efectuado contacto com o médico de urgência na tentativa de 

melhoria da situação álgica do doente. Em mais 3 (3,9%) são registadas Intervenções 

simultâneas com a administração de terapêutica SOS. 

Na tentativa de perceber como foram distribuídas as Intervenções relativamente à 

Intensidade da dor, apresentam-se os dados agrupados no Quadro 20. 

Verifica-se que houve registo de Intervenções em 64 casos em que a Intensidade estava 

registada, independentemente do registo ser superior ou inferior a 3 na Escala Numérica, e 

de existir ou não registo de Exacerbação. Em 10 casos em que não existiu registo da 

Intensidade foram desenvolvidas Intervenções. Destas, 2 correspondem a Exacerbações 

registadas e as restantes a registos sem referência a Intensidade numérica, mas que 

desenvolvem Intervenções.  

 

QUADRO 20: Distribuição dos registos pelas Intervenções Desenvolvidas relativamente 

à Intensidade da dor  

 Intervenções Desenvolvidas    
Intensidade Registadas Não Registadas Sem Significado Total 
Registada 64 23 438 525 
Não Registada 10 122 199 331 
Não Registada (doente a dormir) 0 0 2 2 
Total 74 145 639 858 

 

2.6.3. Resultados Quantitativos e Qualitativos 

No início da apresentação e análise dos dados deste parâmetro há a salientar que no 

indicador Outros, incluído na Grelha no sentido de averiguar se seriam registados 
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Resultados de forma diferente da que vigorava na mesma, os únicos registos obtidos 

foram referentes a aguarda efeito das Intervenções desenvolvidas, tendo por isso sido 

incluídos nos Registos Sem Significado dos Resultados Quantitativos. 

 

2.6.3.1. Resultados Quantitativos 

Relativamente a este parâmetro, convém ter presentes os critérios definidos na 

apresentação do Instrumento de Colheita de Dados: 

• o registo de Intervenções implicou o registo de Resultados Quantitativos, 

independentemente do registo ou não da Intensidade inicial; 

• se como Intervenção foi registada a administração de terapêutica SOS no 

final do turno, não sendo referido que aguarda efeito da mesma, o Resultado foi 

assinalado como Não Registado. 

Os dados relativos à distribuição dos Resultados Quantitativos da Intensidade da dor nos 

registos, são apresentados no Quadro 21. Observa-se que, nos 858 registos de enfermagem, 

em 61 casos (7,1%), a Intensidade da dor foi reavaliada quantitativamente. É de notificar, 

no entanto, que destes 61 registos apenas 38 correspondem a Intervenções. Isto significa 

que em 23 casos existiu avaliação inicial da dor, não foi desenvolvida qualquer 

Intervenção, mas os enfermeiros reavaliaram a Intensidade. De acordo com os critérios 

estabelecidos, os registos Sem Significado deveriam ser 787 (639 Intervenções Sem 

Significado + 145 Intervenções Não Registadas + 3 casos que aguardam efeito = 787). 

Contudo, das 639 Intervenções Sem Significado, 14 casos registaram Resultados 

Quantitativos sem as desenvolver, e, em 145 Intervenções Não Registadas, 9 casos  
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reavaliaram a Intensidade expressa nos Resultados Quantitativos: (639 - 14) + (145 - 9) = 

761 + 3 = 764. 

 

QUADRO 21: Distribuição dos registos pela informação sobre Resultados 

Quantitativos da Intensidade da dor 

Resultados Quantitativos n (%) 
Registados 61 (7,1) 
Não Registados 33 (3,9) 
Sem Significado 764 (89,0) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

Um facto possível de observar através dos Resultados Quantitativos, é a variação entre a 

Intensidade da dor final e a Intensidade da dor avaliada inicialmente, de acordo com as 

Intervenções desenvolvidas, como se pode constatar no Quadro 22. Apenas é possível 

fazê-lo em 37 registos, porque existiram 60 registos com Intensidade avaliada inicialmente 

e Resultados Quantitativos registados, mas em 23 não foram desenvolvidas 

Intervenções. Deste modo, n=37. No Quadro 22, é possível observar que existem 

variações significativas da Intensidade da dor com as Intervenções desenvolvidas, 

conseguindo-se que o doente fique sem dor em 22 casos (59,5%) e com dor ligeira em 9 

(24,3%), dos 37 casos analisados. É de salientar que para redução da dor ao nível zero de 

Intensidade, as Intervenções que mais contribuem são a administração de terapêutica SOS 

(14 registos), seguidas da antecipação da terapêutica analgésica (4 registos). Das 5 

Intervenções Independentes de Enfermagem realizadas, 2 reduziram a Intensidade da dor 

para zero: a ajuda nas mobilizações e a realização de penso e mudança de cânula, enquanto 

que 3 a mantiveram no mesmo valor. Dos 3 casos que registam Contactos efectuados com 
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o médico, reduziram a Intensidade de dor para zero, 2 casos. Os 2 casos que registaram 

Intervenções simultâneas, obtiveram Resultados de 1 e 2 valores de redução de 

Intensidade da dor. 

 

QUADRO 22: Distribuição dos Resultados Quantitativos relativamente à Intensidade 

inicial da dor e às Intervenções Desenvolvidas (n = 37) 

Intensidade 
Inicial 

Intervenções Desenvolvidas 
Resultados 

Quantitativos 
Variação da 
Intensidade 

8 Administração de terapêutica SOS 0 - 8 

7 Administração de terapêutica SOS 0 - 7 

7 Administração de terapêutica SOS 2 - 5 

5 Administração de terapêutica SOS 0 - 5 

4 Administração de terapêutica SOS 0 - 4 

4 Outras/Antecipada Terapêutica Analgésica 0 - 4 

6 Administração de terapêutica SOS 2 - 4 

4 Outras/Antecipada Terapêutica Analgésica 0 - 4 

3 Administração de terapêutica SOS 0 - 3 

3 Contactos 0 - 3 

3 Administração de terapêutica SOS 0 - 3 

5 Administração de terapêutica SOS 2 - 3 

5 Administração de terapêutica SOS 2 - 3 

3 Administração de terapêutica SOS 0 - 3 

3 Outras/Antecipada Terapêutica Analgésica 0 - 3 

3 Administração de terapêutica SOS 0 - 3 

3 Administração de terapêutica SOS 0 - 3 

3 Administração de terapêutica SOS 0 - 3 

2 Ajuda nas mobilizações 0 - 2 

2 Administração de terapêutica SOS 0 - 2 

2 Realizado penso e mudada cânula de traqueostomia 0 - 2 

5 Administração de terapêutica SOS 3 - 2 

3 Administração de terapêutica SOS e ajuda nas mobilizações 1 - 2 

2 Administração de terapêutica SOS 0 - 2 

4 Administração de terapêutica SOS 2 - 2 

2 Administração de terapêutica SOS 0 - 2 

3 Administração de terapêutica SOS 1 - 2 

2 Administração de terapêutica SOS 0 - 2 
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5 Administração de terapêutica SOS 3 - 2 

5 Administração de terapêutica SOS 3 - 2 

2 Outras/Antecipada Terapêutica Analgésica 0 - 2 

2 Contactos 0 - 2 

5 Administração de terapêutica SOS e Contactos 4 - 1 

5 Contactos 4 - 1 

2 Apoio emocional com diálogo 2 0 

2 Cuidados de conforto 2 0 

3 Diminuída pressão do penso 3 0 

 

2.6.3.2. Resultados Qualitativos 

Relativamente a este parâmetro, o único critério a ter presente é o de que apenas fez 

sentido o registo destes Resultados quando foram desenvolvidas Intervenções e não 

foram registados Resultados Quantitativos. 

No quadro 23, está representada a distribuição dos Resultados Qualitativos da 

Intensidade da dor nos registos. Observa-se que em 35 casos (4,1%), são efectuados 

registos: 19 são simultâneos aos Resultados Quantitativos, o que constitui uma 

redundância, e 16 correspondem aos 33 casos que deveriam ter registado Resultados 

Quantitativos e não o fizeram. Em 17 casos (2%) não foram registados estes Resultados, 

o que correspondeu a 17 Intervenções em que não foram avaliados Resultados 

Quantitativos nem Qualitativos. O número destes registos Sem Significado foi de 806 

(93,9%). De acordo com os critérios estabelecidos, corresponderiam a: 764 Resultados 

Quantitativos Sem Significado (que incluíam os 3 casos que aguardavam efeito) + 61 

Resultados Quantitativos registados (38 derivavam de Intervenções e 23 reavaliaram a 

Intensidade da dor sem registarem Intervenções ou quando estas eram Sem Significado), o 

que perfaria 825 registos Sem Significado. No entanto, em simultâneo com os 38 
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Resultados Quantitativos referidos, existiram 15 registos de Resultados Qualitativos, e 

em simultâneo com os 23 Resultados Quantitativos, existiram 4 registos de Resultados 

Qualitativos. Assim, 764 + (38 – 15) + (23 – 4) = 806. 

 

QUADRO 23: Distribuição dos registos pela informação sobre Resultados Qualitativos 

da Intensidade da dor  

Resultados Qualitativos n (%) 
Registados 35 (4,1) 
Não Registados 17 (2) 
Sem Significado 806 (93,9) 
Total 858 (100) 

 n – número; % - valor percentual 

 

Na tentativa de perceber como foram distribuídos os Resultados Qualitativos 

relativamente às Intervenções, apresentam-se os dados agrupados no quadro 24.  

Verifica-se que das Intervenções desenvolvidas Registadas, 28 Resultados revelam 

melhoria qualitativa, 3 permanecem iguais e em 17 casos não houve registo destes 

Resultados (os mesmos em que também não foram registados Resultados Quantitativos). 

Em 4 casos em que não fazia sentido desenvolver Intervenções, houve registo qualitativo 

de melhoria em relação à dor inicial. 
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QUADRO 24: Distribuição dos Resultados Qualitativos relativamente às Intervenções 

Desenvolvidas  

 Resultados Qualitativos    
Intervenções Desenvolvidas Melhorou Piorou Igual Não Registados Sem Significado Total 
Registadas 28 0 3 17 26 74 
Não Registadas 0 0 0 0 145 145 
Sem Significado 4 0 0 0 635 639 
Total 32 0 3 17 806 858 

 

 

2.7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Realizada a apresentação e análise dos dados obtidos, procurando evidenciar os resultados 

mais relevantes face aos objectivos fixados, urge proceder à síntese e apresentação crítica 

desses resultados, confrontando-os entre si e com o quadro conceptual de referência. Esta 

apreciação é, no entanto, condicionada por alguns constrangimentos que importa referir.  

Um factor metodológico que impõe prudência no processo de investigação, nomeadamente 

na generalização dos resultados, tem a ver com a construção do instrumento utilizado na 

colheita de dados. Apesar da experiência pessoal e do referencial teórico atestarem a 

fidelidade satisfatória do constructo, no contexto em que foi aplicado, subsiste a 

necessidade de validação das três dimensões consideradas (Características da dor, 

Intervenções desenvolvidas relativamente às mesmas e a avaliação dos Resultados dessas 

Intervenções), bem como do número de indicadores utilizado, através da sua aplicação e 

validação em estudos posteriores. 
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Outro factor que limita a interpretação e a apreciação crítica dos resultados, pela 

impossibilidade de comparação, é a aparente inexistência de estudos semelhantes.  

Não obstante as limitações referidas, pensa-se que os resultados a que se chegou podem ser 

considerados suficientemente credíveis e válidos no contexto dos propósitos da 

investigação. Passemos, portanto, à respectiva discussão que decorrerá pela mesma 

sequência da apresentação e análise dos dados. 

 

Começando pela caracterização dos doentes a quem se referem os registos, do ponto de 

vista do sexo e idade, esta variou entre os 22 e os 97 anos, com uma média de 60,8 anos. O 

grupo etário mais representativo foi o dos 50 aos 69 anos, seguindo-se o de mais de 70 

anos. Estes resultados não estão em desacordo com HAGGOOD (2000:249) que refere 

que: “a incidência das doenças malignas da cabeça e pescoço é maior a partir dos 

quarenta anos com mais de 50% ocorrendo em pessoas com mais de sessenta e cinco 

anos”. 

Sendo o segundo grupo etário mais representado na amostra, constituído por doentes de 

idade igual ou superior a 70 anos (26,2%), talvez seja importante analisar que Zid e Zen 

(2006) baseados em estudos sobre a auto-avaliação da dor em idosos, referem que apenas 

metade destas pessoas são suficientemente comunicantes e cooperantes para serem capazes 

de se auto-avaliarem. Isto deve-se, fundamentalmente, às dificuldades de concentração, aos 

problemas de memória e aos défices de compreensão que afectam estes indivíduos. Há, 

portanto, a considerar que, neste grupo específico de doentes, a auto-avaliação da dor 

através da Escala Numérica/Escala Qualitativa constante da Folha de Registos pode ter-se 

deparado com algumas limitações. De acordo com o referencial teórico, este facto parece 
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ser a favor da inclusão na Folha Diária de Registos de outra escala de auto-avaliação, por 

vezes mais compreensível por doentes com alterações cognitivas ou da comunicação 

verbal, como é a Escala de Faces, e de uma escala de heteroavaliação, como por exemplo a 

Escala do Observador, de mais adequada aplicação em doentes com alterações do estado 

de consciência, incluindo o estado comatoso. 

Haggood (2000) refere ainda que, nos últimos anos, as doenças malignas da cabeça e 

pescoço têm vindo a ser registadas em doentes cada vez mais jovens, o que está de acordo 

com os resultados obtidos, 1 doente na segunda década de vida e 5 na terceira. 

Relativamente ao sexo, 38 dos 61 doentes são do sexo masculino, o que coincide com a 

tendência internacional de incidência mais alta entre os homens, excepto nas neoplasias da 

tiróide que têm uma incidência maior em três mulheres (Haggood, 2000). Também neste 

estudo isso se verifica: 7 mulheres com neoplasia da tiróide para apenas 2 homens com 

este tipo de tumor. Segundo o mesmo autor, o rácio de doenças malignas da cabeça e 

pescoço entre homens e mulheres tem vindo a diminuir, sendo em 1996 de 2 homens por 

cada mulher. Este decréscimo é atribuído ao aumento do consumo de tabaco e álcool pelas 

mulheres. O ratio obtido na amostra do estudo é ainda menor: 1,7 homens por cada mulher.  

No que se refere aos diagnósticos apresentados pelos doentes, estes foram denominados de 

acordo com as regiões anatómicas da neoplasia, mais do que pelo tipo de células, tal como 

internacionalmente são classificados. Cada uma destas regiões é subdividida em locais 

específicos (Haggood, 2000). 

Na amostra do estudo, a maioria dos doentes (32,8%) apresentava tumores da laringe. A 

laringe constitui, estatisticamente, o segundo local mais comum das neoplasias da cabeça e 

pescoço. 21,3% dos doentes apresentava tumores da cavidade oral que incluíam 
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localizações à língua, gengiva, palato, amígdala, pavimento bucal e epiglote. Estes tumores 

da cavidade oral representam, segundo as estatísticas internacionais, as neoplasias mais 

comuns das neoplasias da cabeça e pescoço. 14,4% dos doentes apresentava tumores da 

face localizados ao maxilar superior, pele da região zigomática, pálpebra inferior, seio 

piriforme e lábio inferior. Estatisticamente, o local que ocupa o terceiro lugar nas 

neoplasias da cabeça e pescoço é a faringe, ao contrário do que se verifica nesta amostra 

em que não surge qualquer neoplasia neste local. 14,8% da amostra apresentava tumores 

da glândula tiróide. Idênticos 14,8% eram constituídos por doentes com outras localizações 

do tumor: ouvido, pavilhão auricular, região cervical e parótida. 

Em relação aos motivos de internamento, em 93,4% dos casos eles foram cirúrgicos, o 

que se compreende por, como já referido anteriormente, o Serviço onde foram avaliados os 

dados ser um serviço de Cirurgia. 

De acordo com HAGGOOD (2000:262) “o primeiro objectivo da cirurgia do cancro de 

cabeça e pescoço será a remoção da doença primária e de todos os nódulos linfáticos 

metastáticos na esperança de controlar a doença local e de prevenir a doença recorrente”. 

Contudo, também de acordo com o mesmo autor (2000:285) “cerca de 40% destes doentes 

irão recidivar, 20% local e regionalmente, 10% com metástases à distância e mais 10% 

com doença local e à distância”. Por este motivo, também na amostra do estudo as 

cirurgias foram relacionadas com as patologias de base apresentadas pelos doentes ou com 

a tentativa de resolução de recidivas, metástases ou complicações de cirurgias anteriores. 

Assim, a maioria dos doentes foi submetida a exerese dos tumores, com ou sem realização 

de celulectomia, traquesostomia ou reconstrução cirúrgica. Seis dos doentes foram 

submetidos às seguintes intervenções: traqueostomias de urgência (3), correcção de fístula 

(1), extracção de prótese fonatória (1) e encerramento da faringostoma (1). De acordo com 
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a literatura, quando a cura já não é possível a opção cirúrgica pode ser unicamente 

paliativa: traqueostomias, correcção de fístulas, gastrostomias ou outras (Haggood, 2000). 

Dos doentes da amostra, 6,6% foram internados apenas para tratamento paliativo através 

do controlo de sintomas. Os motivos de internamento destes doentes estão de acordo com 

Davis e Roberts (1999), que referem que as consequências das neoplasias não controladas 

da cabeça e pescoço são hemorragia, dor, mau estado geral, por vezes com caquexia, 

asfixia e morte. Um dos doentes admitidos para controlo da dor, estava a ser submetido a 

radioterapia com fins anti-álgicos. De facto, a radioterapia para os tumores de cabeça e 

pescoço pode ser dividida em três categorias de tratamento: curativa, paliativa ou 

adjuvante à cirurgia ou quimioterapia (Haggood, 2000). 

Antes de iniciar a discussão dos resultados dos registos relativos às Características da 

dor, talvez valha a pena reflectir sobre o factor comunicação oral dos doentes com 

neoplasias de cabeça e pescoço, de forma a poder gerir-se de forma mais clarividente e 

assertiva a discussão destes resultados. A generalidade destes doentes, nomeadamente os 

que são submetidos ao tipo de cirurgias evidenciadas neste estudo, têm alterações mais ou 

menos significativas da comunicação oral. Contudo, de acordo com Novak, Czeglédi e 

Farkas (1999), a maior parte dos doentes supera os problemas inerentes às mutilações 

sofridas no seu mais importante meio de comunicação, a fala, usando diversas estratégias 

para enfrentar o problema: a mímica labial, com ou sem tamponamento temporário do 

orifício da traqueostomia, a linguagem gestual ou escrita, a utilização de uma prótese 

fonatória ou de um aparelho auxiliar de voz. Pelo uso destes recursos, a recepção da 

mensagem não fica, na maioria das vezes, substancialmente afectada. Não obstante, de 

acordo com DAVIS E ROBERTS (1999:9), “independentemente do sistema adoptado, o 
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enfermeiro terá que ser paciente e dar aos doentes tempo para se exprimirem. Também é 

útil que e enfermeiro verifique as afirmações repetindo ao doente o significado entendido”. 

Pelo exposto e pela experiência nos cuidados e relação com estes doentes, não se considera 

que as alterações verificadas na comunicação oral impeçam ou dificultem, de forma 

substancial, a capacidade do doente em referir ou caracterizar a sua dor. A avaliação da 

mesma foi, para além disso, realizada por enfermeiros experientes nos cuidados e 

comunicação com este tipo de doentes. 

 

Passando, então, aos resultados dos registos das Características da dor, analisar-se-ão 

com mais detalhe os resultados da característica Intensidade, agrupando-se depois a 

discussão das restantes características. 

Relativamente aos denominados Registos Qualitativos da dor, obtidos através do 

indicador Observações, há a referir que, embora as formações previamente realizadas aos 

enfermeiros focassem a importância de iniciar a avaliação quantitativa da Intensidade da 

dor, as pessoas têm a tendência de repetir comportamentos, nomeadamente quando estes 

estão relacionados com costumes arreigados a grupos (Marquis e Huston, 1999). Desde 

sempre que, em enfermagem, a referência à dor ou à ausência desta foi realizada de uma 

forma simplista, por vezes registando apenas que o doente tem ou não tem dores. Daí que 

os resultados encontrados, referindo: quadro álgico controlado, sem queixas álgicas (…) 

ou algias pouco controladas, algias ligeiras ou moderadas (…), não são totalmente 

estranhos face à resistência inerente a qualquer processo de mudança, sobretudo quando 

processada a nível organizacional (Marquis e Huston, 1999). Daí possa resultar que os 

registos unicamente quantitativos da Intensidade da dor constituíssem apenas 24,1% da 
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totalidade dos registos, enquanto que 24,6% eram registos qualitativos. Em três destes 

registos, o enfermeiro teve o cuidado de referir que a dor não era mensurável 

quantitativamente, embora qualitativamente explique a heteroavaliação que faz da dor 

daqueles doentes. 

É interessante verificar que em bibliografia recente dedicada às neoplasias de cabeça e 

pescoço, já é previsto que a dor destes doentes seja avaliada regularmente, inquirindo o 

doente sobre a sua dor numa escala de 0 a 10, podendo também a dor ser classificada como 

ligeira, moderada e severa e tratada segundo algoritmo próprio (Carper, Fleishman e 

McGuire, 2004). 

O registo misto da Intensidade que ocorre em 37,1% dos registos, constitui uma 

redundância que só pode ser explicada pela noção dos enfermeiros de que é necessário, a 

partir de agora, dar um valor numérico à dor, aliada à repetição do velho hábito de 

avaliação qualitativa da mesma. 

Em 14% dos registos não foi referida a Intensidade nem de forma quantitativa nem 

qualitativa e apenas em 2 registos foi referido que o motivo pelo qual a dor não era 

avaliada era pelo facto de o doente se encontrar a dormir. Depois das formações realizadas, 

estes resultados poderão, talvez, ser explicados à luz: 

� da não interiorização, por parte de todos os enfermeiros, da importância do registo 

da dor como 5º sinal vital; 

� da não atribuição da importância ao registo: doente a dormir, como justificação do 

facto da não avaliação da dor (não se pode concluir pelos resultados, se a ausência 

do registo da Intensidade da dor durante a noite, corresponde, ou não, a doentes a 

dormir); 
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� do afastamento dos enfermeiros dos doentes com dor, explicado, segundo 

DEODATO (2003:29) pela “frequente exposição dos enfermeiros ao sofrimento 

dos doentes com a consequente adopção de mecanismos de defesa que garantem o 

distanciamento da pessoa com dor”; 

� da sobrecarga de trabalho dos enfermeiros, por motivos vários, que não lhes 

permite avaliar ou registar a dor dos doentes; 

� da resistência à mudança, que pode incluir a falta de motivação dos enfermeiros 

para a mesma, pela não percepção de sentido na mudança de atitudes em relação à 

dor dos doentes, ou por factores de desmotivação inerentes ao Serviço ou aos 

próprios. A frase tão encontrada na literatura, sobretudo desde a década de 90: 

ninguém motiva ninguém é correcta, contudo, é possível gerar motivação reduzindo 

ou eliminando factores que possam desmotivar as pessoas (Ritto, 2004). 

Este facto foi apenas tido parcialmente em conta pela autora durante os primeiros três 

meses de implementação do Projecto, não porque não estivesse alertada para o facto, mas 

porque as exigências profissionais não lho permitiram. 

É talvez também à luz destes factos que se podem explicar os 61,2% de registos 

quantitativos de Intensidade da dor nos registos analisados, tendo ainda em conta que, de 

acordo com MARQUIS E HUSTON (1999:94) “Qualquer mudança no comportamento 

humano ou nas percepções, atitudes e valores por trás daquele comportamento leva 

tempo. Portanto, qualquer mudança deve propiciar tempo suficiente para que todos os 

envolvidos a assimilem totalmente”. 

Relativamente ao padrão de Intensidade da dor referido pelos doentes da amostra, há a 

notificar que em 67,4% dos 525 registos quantitativos, a dor é inexistente (valor zero na 
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Escala Numérica); os restantes referem Intensidades ligeiras (16,2%) e moderadas 

(15,4%); apenas em 1,0% dos registos a Intensidade da dor é numericamente superior a 6, 

considerada como intensa, não atingindo nunca os valores máximos de 9 e 10 na Escala 

Numérica. Estes resultados não estão em conformidade com aquilo que é encontrado na 

literatura relativamente à dor dos doentes com neoplasias de cabeça e pescoço. SHAH e 

PATEL (2003:674), referem que “a dor é uma queixa comum em doentes com cancro de 

cabeça e pescoço, podendo ser aguda ou crónica”. Segundo Davis e Roberts (1999), 40 a 

80% destes doentes sentem dor, podendo ser motivada por infiltração tumoral com 

estimulação das terminações nervosas na mucosa e na submucosa, nos nervos periféricos, 

pela ulceração e infecção. Ainda segundo SHAH E PATEL (2003:674), “uma análise 

cruzada de dados mostrou que mais de um terço dos pacientes tratados por neoplasias de 

cabeça e pescoço sofrem de dor frequente e persistente, sendo moderada ou intensa, em 

dois terços dos doentes”. Elsayem, Meyers e Bruera (2003), referem ainda que a 

terapêutica deste tipo de neoplasias contribui para 15 ou 20% dos síndromes de dor, tanto 

nociceptiva como neuropática. A dor nestes doentes pode, assim, estar relacionada com a 

doença, o tratamento ou com ambos. 

A circunstância da amostra deste estudo ser uma amostra não probabilística de 

conveniência, impõe algumas reservas na generalização dos resultados obtidos 

relativamente ao padrão de Intensidade da dor nestes doentes.  

Os 49,5% de registos com avaliação quantitativa da Intensidade da dor no primeiro dia de 

internamento e os registos ainda mais parcos desta avaliação no turno de admissão do 

doente (26,2%), parecem ter relação entre si, na medida em que não existe qualquer 

menção à avaliação da dor no Memorando da folha de notas de admissão/história do 

doente existente na instituição. É através desta que os enfermeiros fazem a anamnese do 
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doente, identificando os problemas que permitem o planeamento e implementação dos 

cuidados a prestar. Assim, não existindo colheita da história de dor do doente, os 

enfermeiros podem descurar a avaliação da dor, por não estarem na posse de dados que se 

podem revelar importantes relativos à mesma, nomeadamente no turno de admissão. Isto 

reflecte-se também na avaliação da dor ao longo do primeiro dia de internamento, 

sobretudo se o doente não se queixa de dor, ou por não a sentir, ou por ter dificuldade em 

verbalizá-la.  

De acordo com o já referido no Enquadramento Teórico, parece pertinente que as folhas de 

registo de admissão passem a contemplar, a partir de agora, também a história de dor, 

parametrizada de forma a descobrir a natureza e significado do fenómeno doloroso, 

incluindo as características a ter em conta na descrição da dor, da qual faz parte a 

Intensidade.  

Analisando as diferenças encontradas no número de registos quantitativos da Intensidade 

da dor realizados nos três turnos de enfermagem, em que o turno da noite lidera a avaliação 

da Intensidade, com 39,8%, seguido pelo turno da tarde com 37,1%, ambos com uma 

distância significativa do turno da manhã com 23,1%, há que reflectir um pouco sobre o 

cariz e o substracto do trabalho nos turnos de enfermagem. 

Segundo THALMANN (1999:142), “o funcionamento hospitalar necessita de uma 

presença de enfermagem 24 horas sobre 24 horas”, o que implica a existência de turnos de 

enfermagem intencionalmente instituídos com o padrão de turno da manhã, da tarde a da 

noite, por vezes com diversos tipos de horários. Embora uma determinada população de 

profissionais de enfermagem prefira o trabalho por turnos por razões fundamentalmente 

monetárias e de gestão de tempo, é sabido que este ritmo de trabalho pode conduzir a 
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problemas significativos do sistema circadiano de cada pessoa. Acresce a este facto que o 

contexto organizacional muitas vezes determina a diminuição do número de elementos das 

equipas nocturnas, aumentando a responsabilidade e a quantidade individual de trabalho 

(Ramos, 2003). Por estes motivos, segundo CLANCY E McVICAR (1995:25) “a 

popularidade dos turnos varia entre os trabalhadores. As tardes são as mais populares, 

seguidas pelas manhãs, enquanto que as noites são as menos populares”. 

Estes factos, aparentemente a favor de que o turno da noite seria aquele em que se 

realizariam menos registos de dor, até porque é o turno em que mais doentes se encontram 

a dormir, têm forçosamente que ser comparados com o que se passa a nível do trabalho de 

enfermagem nos outros turnos, na tentativa de compreensão dos resultados obtidos. 

O turno da manhã é o turno de cuidados directos ao doente por excelência, também 

denominados na bibliografia de cuidados de base: os cuidados de higiene, as mobilizações 

da cama para a cadeira e vice-versa, os primeiros levantes, a ajuda na alimentação, 

associados aos cuidados técnicos de punções venosas para colheita de sangue, soroterapia, 

preparação para determinados exames ou cirurgias, citando apenas os mais comuns 

(Thalmann, 1999). É também neste turno que a equipa multidisciplinar está mais presente, 

se processam habitualmente as alterações terapêuticas a que o enfermeiro tem de dar 

sequência, se partilham opiniões acerca dos doentes, estes recorrem à sala de tratamentos 

para a realização de pensos e se ausentam do Serviço para efectuar determinados exames 

ou para seres submetidos a intervenções cirúrgicas, no caso de um Serviço de Cirurgia. 

Deste modo, contrariamente ao que seria de esperar pela proximidade enfermeiro/doente 

na prestação de cuidados directos, que lhe permitiria facilmente avaliar a dor, isto acontece 

apenas numa pequena parcela de doentes, mais dependentes, de que o enfermeiro cuida. 

Pela complexidade de organização do trabalho de enfermagem, no turno da manhã, 



 127

sobretudo num Serviço de Cirurgia, este pode, de facto, ser o turno em que menos atenção 

é prestada à dor dos doentes pelos enfermeiros.  

Pelo contrário, o turno da tarde é, digamos, o turno de sedimentação do ocorrido no turno 

da manhã. Habitualmente existe maior disponibilidade para a relação com os doentes, nos 

diferentes estadios do seu internamento, porque os cuidados mais complexos e burocráticos 

já foram realizados. Pode ser prestada maior atenção aos doentes já regressados de exames 

ou submetidos a cirurgias, permitindo mais facilmente a avaliação e registo da dor. 

À luz dos factos descritos, talvez seja mais perceptível a razão pela qual existem diferenças 

tão significativas entre a avaliação da dor no turno da noite, comparativamente, sobretudo, 

com o turno da manhã, o que é complementado com um relato muito recente de uma 

colega com quem se discutia este assunto: “quando entramos numa enfermaria durante a 

noite, o que nos chama logo a atenção é o facto de um ou mais doentes estarem 

acordados. Então, a primeira coisa que lhes perguntamos é se não têm sono ou se têm 

alguma dor que os incomode”. 

Também nos registos quantitativos da Intensidade da dor nos diferentes períodos do peri-

operatório, foram verificadas diferenças significativas. Assim, enquanto que no dia da 

cirurgia a avaliação é efectuada em 71,0% dos registos, prolongando-se por todo o período 

pós-operatório em 61,6% dos mesmos, no período pré-operatório a Intensidade da dor é 

avaliada apenas em 45,3% dos registos. 

Os 71,0% de registos de Intensidade da dor no dia da cirurgia (o que inclui as primeiras 24 

horas de pós-operatório), se bem que aquém dos 100% pretendidos, denotam a maior 

atenção que é dada à dor aguda do pós-operatório imediato. De facto, surgiram nos últimos 
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anos novos métodos de controlo da dor aguda, e grupos de trabalho elaboraram normas 

terapêuticas mais eficazes (Patrício, 2001). 

A percentagem de registos de Intensidade da dor no dia da cirurgia pode dever-se, por isso, 

na Instituição onde o estudo foi realizado, aos protocolos de analgesia na dor aguda do pós-

operatório, recentemente instituídos e que prevêem, à partida, a avaliação da dor para a sua 

prossecução, de acordo com o doente e com a intervenção cirúrgica realizada. É de 

notificar que estes protocolos, além da terapêutica prescrita em horário regular, incluem a 

prescrição de três analgésicos para administração se necessário (SOS), ficando ao critério 

do enfermeiro a sua escolha, de acordo com o conhecimento que tem da dor do doente e da 

reacção do mesmo a esse tipo de terapêutica. Citando PATRÍCIO (2001:30), é importante 

recordar que “tanto o pós-operatório imediato como o prognóstico a longo prazo, podem 

ser influenciados pela qualidade do alívio pós-cirúrgico da dor.” 

O decréscimo nos registos da Intensidade da dor no período pós-operatório pode dever-se à 

cessação dos protocolos de analgesia na dor aguda, suspensos quando o doente passa a ter 

terapêutica por via oral, o que coincide habitualmente com a saída do doente da sala de 

recuperação pós-operatória para a enfermaria. Este facto, por si só, está imbuído de um 

certo aligeirar da vigilância do doente, por suspensos que foram os protocolos de avaliação 

mais rígidos inerentes à sua estadia numa sala de recuperação cirúrgica. A monitorização 

muito menos rígida dos restantes sinais vitais, pode levar a descurar, também, a avaliação 

da dor do doente, o que lhe pode ser nefasto por a dor estimular a resposta ao stress e poder 

exercer efeitos nocivos na sua recuperação. As consequências fisiopatológicas da dor não 

tratada são imensas, contribuindo para aumentar a morbilidade pós-operatória (Patrício, 

2001). Para além disso, e segundo GOMES et al. (2006), “a dor pós-cirúrgica não tratada 
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pode levar a uma dor persistente e crónica.”. Contudo, como foi amplamente debatido no 

referencial teórico, para tratar, é preciso, em primeira instância, avaliar. 

As razões para a Intensidade da dor no período pré-operatório ser avaliada apenas em 

45,3% dos registos, podem ser comuns às já enunciadas acerca da precaridade dos registos 

da Intensidade da dor no primeiro dia de internamento e no turno de admissão do doente. 

O facto de não ser efectuada logo de início a avaliação da dor, como parte integrante de 

uma história individual de dor, pode justificar, de alguma forma, a perpetuação do erro, 

sobretudo se o doente não se queixa de dor no pré-operatório. Este facto é considerado 

negativo, pois, de acordo com ROCHA, CORREIA E CARVALHO (2006:12), “no doente 

cirúrgico programado podem surgir vários níveis de dor no pós-operatório, assim os 

enfermeiros têm vantagem em saber antes da intervenção, a sua história de dor, de forma 

a avaliar a dor e planear atempadamente a atitude a tomar, a fim de minimizar a dor e o 

mau estar no pós-operatório e durante todo o internamento”. As mesmas autoras referem, 

ainda, que a informação pré-operatória é da maior importância para que os doentes saibam 

o tipo de dor que podem esperar no pós-operatório, e os vários métodos disponíveis para a 

analgesia. No caso de doentes que vão ser submetidos a cirurgias da cabeça e pescoço, 

revela-se também extremamente útil que o enfermeiro ensine ao doente estratégias de 

comunicação não verbal a usar no pós-operatório (Haggood, 2000). Deste modo, a falta de 

informação pré-operatória pode contribuir para aumentar a ansiedade e a dor no pós-

operatório. Também as ausências destes doentes do Serviço para a realização dos exames 

de rotina pré-operatórios, e o facto de, no turno em que são submetidos a cirurgia, a saída 

para o bloco operatório, se processar, por vezes, precipitadamente, podem contribuir para 

uma diferença tão significativa de avaliação da dor no período pré-operatório. 
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Relativamente à distribuição dos registos quantitativos da Intensidade da dor nos 4 doentes 

internados para o controlo de sintomas, ela é efectuada em 63,5% destes registos, número 

ligeiramente superior à avaliação realizada nos doentes cirúrgicos (61%). Tal facto, à luz 

da literatura, seria parco mas compreensível na medida em que, de acordo com Elsayem, 

Meyers e Bruera (2003), a dor é um sintoma comum em doentes com cancro avançado da 

cabeça e pescoço, ocorrendo em 65 a 85% destes doentes, quer pela progressão do tumor, 

quer pelas metástases. 

O facto dos dois doentes internados no Serviço para controlo do quadro álgico, um para 

efectuar radioterapia com fins anti-álgicos, outro por hemiplegia e dor, terem, 

respectivamente, 75,0% e 57,9% de registos de Intensidade da dor é, à luz do referencial 

teórico e da experiência pessoal da autora, difícil de entender e discutir. Que razões 

subsistem ao facto de, em 2 doentes cujo internamento tem o mesmo objectivo, controlar a 

dor, esta ser avaliada de forma diferente? 

Pesquisando na base de dados do estudo, a doente em que a Intensidade é, em 

percentagem, mais vezes registada, tem 97 anos e atribui sempre o valor zero à sua dor na 

Escala Numérica. Na outra doente, de 76 anos, cinco dos registos revelam dor entre 3 e 5, 

já considerada dor moderada, dois registos, dor ligeira, e quatro, dor inexistente, por 

registo de zero na Escala Numérica. Mais complexa se torna a análise, não sendo possível 

concluir à luz dos conhecimentos teóricos e práticos, o motivo desta diferença na actuação 

dos enfermeiros, tanto mais que não é referido nos registos que existiu dificuldade na 

aplicação da Escala Numérica para a avaliação da dor a estas doentes. Existiria e não foi 

referido? O que faria sentido é que em ambas as doentes a dor fosse sempre avaliada, 

nomeadamente naquela que referia valores de Intensidade mais elevados, possibilitando o 

desenvolvimento das Intervenções mais adequadas ao seu controlo. 
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No que se refere à distribuição da Intensidade da dor nestes 4 doentes, ela assume, tal 

como para a generalidade dos registos da amostra, valores numéricos mais baixos do que 

os que se encontram referidos na literatura para doentes com cancro avançado de cabeça e 

pescoço. Segundo Elsayem, Meyers e Bruera (2003), doentes com neoplasias de cabeça e 

pescoço, em terapêutica paliativa, apresentam dor crónica. Carper, Fleishman e McGuire 

(2004), referem ainda que uma pequena percentagem destes doentes tem dor persistente 

que pode ser insuportável. Este não é o caso destes quatro doentes em controlo de sintomas 

em que existe apenas um registo com valor de Intensidade 5 na Escala Numérica, 

evidenciando-se em 22 registos a ausência de dor. 

Mais uma vez a circunstância da amostra do estudo ser não probabilística de conveniência, 

impõe prudência na generalização dos resultados relativamente à Intensidade da dor destes 

doentes.  

No que respeita ao registo das outras Características da dor em evidência no Memorando 

da Folha Diária de Registos (Tipo, Duração, Exacerbação) e da Localização, não 

constante da mesma, verifica-se que a principal característica registada é a Localização 

(6,6%), o que parece compreensível porque, habitualmente, face a uma determinada dor, a 

pergunta inicial é “onde dói?”. As Localizações mencionadas eram na cabeça e na região 

cervical (96,5%), o que faz todo o sentido pela inerência do local à patologia apresentada 

pelos doentes. 

A característica seguinte apresentada é o Tipo (3,4%), sendo o Tipo de dor mais 

mencionado a cefaleia (34,5%). Este termo, quando correctamente utilizado, corresponde a 

um sintoma álgico subjectivo localizado à extremidade cefálica (Monteiro, 2005). Isto 

significa que a dor caracterizada por cefaleia não é propriamente um Tipo de dor mas a 
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localização dessa dor, o que, no caso dos doentes do estudo, pode ter induzido em confusão 

por as suas patologias serem localizadas às regiões da cabeça e pescoço. A moínha, 

ocorrida em 17,3% dos registos, e a picada, em 13,8%, foram os Tipos seguintes mais 

registados, termos que vigoram no Memorando da Folha Diária de Registos, bem como o 

latejo, mencionado em 6,9% dos registos. De notificar que a dor tipo choque foi referida 

num registo, tendo sido explicado nas formações realizadas aos enfermeiros que a 

necessidade de designação dos Tipos de dor visava sobretudo a possibilidade da distinção 

entre dor nociceptiva e dor neuropática, com o objectivo de instituição de terapêutica 

específica para estes tipos de dor. É curioso verificar que 10,3% dos registos referiram o 

Tipo de dor como desconforto, se bem que neste termo possa estar incluído um Tipo de dor 

indefinível como a sensação de mal estar. 

Por ordem decrescente, refere-se a característica Exacerbação em 2,1% dos registos. 

Segundo CASEIRO (2002:3), “desde sempre que clínicos e doentes admitiram que a dor 

oncológica poderia ocorrer simultaneamente com um componente de dor estável e outro 

de exacerbação”. De referir que todas as Exacerbações registadas ocorreram devido a 

manobras como a mobilização, deglutição, toque, tosse, realização do penso e pressão do 

penso. Ainda de acordo com CASEIRO (2002:6), “algumas situações como o movimento, 

a tosse ou a pressão podem desencadear bruscamente a dor, podendo esta ser designada 

de dor incidental”  como parece ser o caso da dor nestes doentes. Também Elsayem, 

Meyers e Bruera (2003) referem que a dor incidental nos doentes de cabeça e pescoço é 

normalmente aguda e pode ser gerada por manobras como engolir, mastigar, ou falar. Os 

tipos de Exacerbação mencionados incluem-se todos eles nos que vigoram no Memorando. 

É de salientar que 2 dos registos de Exacerbação correspondem à ausência de dor de base 

no doente, o que revela que doentes com cancro da cabeça e pescoço podem ter a sua dor 
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de base controlada mas ser intermitentemente pontuados por dor aguda e incidental 

(Elsayem, Meyers e Bruera, 2003). 

Quando da realização das formações, os enfermeiros foram alertados para o facto de ser 

importante registar se o doente tinha ou não Exacerbação da dor, pela possibilidade de 

adoptar medidas terapêuticas de antecipação dessa dor. 

O facto de nem todos os doentes oncológicos terem Exacerbações da dor, e de alguns com 

a dor de base controlada, a terem, leva a que esta característica tenha valores de registos, 

de ausência deles, ou de registos Sem Significado, diferentes das restantes.  

A Duração é a característica menos registada relativamente às anteriores (1,7%). A 

Duração mais registada é a intermitente (73,3%), o que se compreende pela situação 

maioritária de doentes cirúrgicos; segue-se a Duração fixa (20%); em 6,7% dos registos, a 

Duração é registada como fixa e simultaneamente com picos, o que pode corresponder a 

períodos de Exacerbação da dor de base, não sendo comprovável que se trate de dor 

irruptiva. Segundo CASEIRO (2002:5), citando Portenoy e Hagen (1990), esta traduz-se 

por “um aumento transitório de dor num doente oncológico que se apresente estavelmente 

controlado com opióides, do seu quadro álgico persistente.”. De acordo com o mesmo 

autor, “estes doentes com maior ou menor frequência podem exibir períodos de 

exacerbação que eles próprios identificam com facilidade como sendo francamente menos 

toleráveis que a sua dor habitual”. Também nas formações realizadas, foi referido o facto 

de existirem actualmente no mercado especialidades farmacêuticas destinadas 

exclusivamente ao tratamento da dor irruptiva. As várias possibilidades de Duração da dor 

referidas nos registos, incorporam o Memorando da Folha Diária de Registos. 
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É de notificar que os registos relativos às Características da dor, não faziam sentido em 

64,7% da amostra, por se referirem a doentes com a dor controlada ou que se encontravam 

a dormir. As excepções aconteceram apenas na característica Exacerbação. 

Relacionando o registo da Intensidade da dor com o das restantes características, parece 

existir relação entre ambos os registos, na medida em que, embora o número de registos 

coincidentes seja parco, o facto é que quando não existe registo de Intensidade, as outras 

características são ainda menos registadas. Talvez se se conseguisse uma maior aderência 

ao registo da Intensidade da dor em todos os turnos, o registo da restante caracterização da 

dor fosse também mais facilmente realizado. 

Relativamente à relação, entre si, dos registos das características Tipo, Duração e 

Localização, os resultados encontrados não são concludentes, na medida em que, 

individualmente, o número de registos de cada característica é muito diferente, resultando, 

díspar, também, o registo comum. 

Face aos resultados obtidos relativamente aos registos das Características da dor, 

incluindo a Intensidade, parece existir a necessidade de: 

� intervir junto da Direcção dos Serviços de Enfermagem no sentido de: 

• tornar viável a incorporação de parâmetros relativos à história individual 

de dor na folha de registos de admissão, como sejam: forma de 

aparecimento/instalação, localização/irradiação, tipo, duração, frequência, 

intensidade, factores de alívio/agravamento, implicações nas actividades 

de vida diária/impacto emocional e, até, resposta a tratamentos anti-

álgicos previamente instituídos e sintomas concomitantes. 
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Se esta história de dor for realizada no acto de admissão do doente, parece 

bem mais fácil estar atento às Características da dor descritas ou às 

alterações das mesmas, inquirindo os doentes neste sentido. As 

características incluídas no Memorando da Folha Diária de Registos, onde 

deverá ser incorporada também a característica Localização, devem 

funcionar apenas como uma chamada de atenção do enfermeiro para o 

registo das suas alterações nos registos de evolução; 

• tornar viável a incorporação da Escala de Faces e da Escala do 

Observador na Folha Diária de Registos, permitindo a avaliação da dor a 

todos os doentes; 

� intervir junto dos enfermeiros do Serviço. O carácter desta intervenção deverá 

incidir na valorização dos resultados obtidos, tendo em conta o tempo que medeou 

entre as formações e a colheita de dados e o tempo necessário a uma mudança de 

comportamentos sedimentada. Contudo, apesar de deverem ser tidas em conta a 

heterogeneidade da equipa e as diferentes motivações de cada enfermeiro, é de 

reforçar a importância da correcção das omissões e das formas menos completas de 

caracterização da dor, tendo como objectivo o controlo álgico do doente, através de 

uma continuidade de cuidados eficaz. A forma de o conseguir, poderá passar por 

uma intervenção mais directa de acompanhamento dos pares, auditando os registos, 

chamando a atenção nos momentos oportunos, esclarecendo dúvidas e envolvendo 

os enfermeiros gestores de cuidados e os enfermeiros chefes na monitorização do 

processo, criando um ambiente propício à inexistência de factores de desmotivação. 

Este ambiente deverá passar: pela compreensão de como uma nova rotina, como a 

avaliação da dor, afecta inevitavelmente as actividades de enfermagem; pelo 
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cuidado em não comparar os registos de um enfermeiro como os de outro; pela 

sensatez de não colocar em causa um enfermeiro à frente de outros; por saber ouvir 

desabafos relativos à sobrecarga de trabalho que implica a avaliação e registo da 

dor, à pouca importância dada pelo pessoal médico ao assunto, etc., demonstrando 

compreensão, mas insistindo que a inclusão da avaliação da dor na prática de 

enfermagem tem como objectivo o controlo álgico do dente, devendo este factor ser 

o grande motivador da mudança das práticas. 

Passando à discussão dos resultados dos registos das Intervenções desenvolvidas 

relativamente à dor do doente, convém relembrar que, de acordo com Rocha, Correia e 

Carvalho (2006), uma avaliação apropriada, em enfermagem, deverá permitir a 

identificação de problemas, o planeamento e a implementação dos cuidados a prestar. 

Daqui possa resultar que os registos das Intervenções desenvolvidas, de acordo com os 

critérios estabelecidos, perfaçam 8,6% do total de registos, enquanto que em 16,9% não 

são registadas. Os valores encontrados nos registos da avaliação/caracterização da dor dos 

doentes podem explicar estes resultados, bem como as excepções relativas ao 

desenvolvimento de Intervenções quando a Intensidade da dor era inferior a 3 e não era 

referido qualitativamente que o doente sentia necessidade de Intervenções relativas à sua 

dor. 

Em relação ao tipo de Intervenções registadas, a administração da terapêutica SOS ocupa 

71,7% das mesmas, o que obriga a alguma a reflexão sobre a analgesia dos doentes, 

nomeadamente nos doentes cirúrgicos. De acordo com Patrício (2001), apesar de no 

período peri-operatório a terapia da dor possuir importância crucial para o prognóstico do 

doente, 30 a 40% continuam a referir dor após a cirurgia, tal como há 50 anos atrás. 

Coincidindo com o descrito no referencial teórico, a submedicação destes doentes pode ter 
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a ver com insuficientes conhecimentos sobre analgesia e práticas incorrectas por parte de 

médicos e enfermeiros, como os relacionados com os mitos da depressão respiratória 

provocada pelos opióides e o risco da dependência física e psicológica. Para além disto, a 

natureza subjectiva da dor e a existência de grande variabilidade das necessidades 

analgésicas individuais, podem levar a dificuldades na medicação destes doentes. Daí 

possa resultar a prescrição de medicação SOS por parte dos médicos e a franca utilização 

da mesma pelos enfermeiros, no sentido de minorar a dor do doente. É preciso notificar, no 

entanto, que a recorrência à terapêutica SOS, por rotina, sacrifica a individualização e a 

eficácia da analgesia, sabendo-se que a dor aumenta pelo atraso entre a avaliação da dor ou 

o pedido do doente e a administração da terapêutica. A antecipação de terapêutica 

analgésica que ocupa 8,1% das Intervenções registadas, pode ser também provavelmente 

explicada à luz da nem sempre adequada prescrição analgésica dos doentes. 

As Intervenções Independentes de Enfermagem ocupam um segundo lugar pouco 

incipiente (11,9%) das Intervenções desenvolvidas. Embora se saiba que os fármacos são 

a técnica mais frequente para o alívio da dor, existem determinadas acções autónomas de 

enfermagem que podem ser usadas e postas em prática simultaneamente com a terapêutica 

farmacológica, sempre que a situação o exige. A ajuda nas mobilizações, os cuidados que 

visam o conforto do doente como a alternância de decúbitos, a realização ou rectificação 

dos pensos e o apoio emocional, são Intervenções Independentes de Enfermagem passíveis 

de minorar o sofrimento do doente, que foram referidas pelos enfermeiros. Técnicas não 

farmacológicas relativamente simples como a distracção ou a massagem não foram 

referidas, se bem que os cuidados de conforto, em enfermagem, tenham habitualmente 

associada a massagem da região dorsal. Outras técnicas mais sofisticadas que exigem 

preparação específica, como o controlo da respiração, a técnica de relaxamento, a hipnose 
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ou o biofeedback não foram referidos, o que pode evidenciar a impreparação e a falta de 

treino dos enfermeiros ou a não indicação dos doentes para aplicação das mesmas. 

Os Contactos foram a Intervenção menos referida nos registos (4,1%), sendo todos eles 

efectuados com o médico de urgência, na tentativa de melhoria da situação álgica do 

doente. De acordo com o referencial teórico e mais uma vez segundo Rocha, Correia e 

Carvalho (2006), o enfermeiro tem um papel fundamental na equipa, relativamente ao 

controlo da dor do doente, cabendo-lhe a responsabilidade de comunicar, de uma forma 

eficaz, a avaliação da dor realizada, à mesma. A sua permanência junto do doente durante 

mais tempo, leva-o a desempenhar um papel activo em relação ao controlo da dor, devendo 

manter-se estreita colaboração entre o enfermeiro e o médico do doente. De acordo com 

PATRÍCIO (2001:33), “estes deverão ser incomodados sempre que os efeitos da analgesia 

não sejam os pretendidos”. Contudo, não foi com o médico do doente que os Contactos 

foram efectuados, o que pode revelar pouca interrelação entre enfermeiro/médico 

relativamente à dor dos doentes, ou que estes não valorizam ainda devidamente a avaliação 

da dor. Tal facto é compreensível pela sua elevação recente à categoria de sinal vital e 

pode ter tendência a modificar-se se a caracterização da dor realizada for suficientemente 

convincente de que o controlo álgico do doente é importante. Uma avaliação eficaz deverá 

implicar, a seu tempo, a interdisciplinaridade tão necessária a um mais eficiente controlo 

da dor do doente. De notar que nenhum dos Contactos foi realizado com a Clínica de Dor, 

embora sem precisar o contexto da situação álgica do doente e as informações sobre a sua 

dor na posse do médico, não seja possível concluir se seria necessário. 

Parece haver uma relação entre Intervenções e Intensidade avaliada, na medida em que do 

cruzamento resultaram 64 Intervenções das 74 desenvolvidas. Este facto prova a 

importância que tem para o desenvolvimento de Intervenções, a avaliação quantitativa da 
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Intensidade da dor. O mesmo não se verifica em relação às Intervenções dependentes da 

Exacerbação da dor, em que apenas 8 das 18 registadas lhe correspondem. Destas, em dois 

casos o valor da Intensidade da dor é de 2 na Escala Numérica e em dois casos não existe 

registo de Intensidade. 

Analisando agora os registos dos Resultados Quantitativos e Qualitativos relativos às 

Intervenções desenvolvidas, parece oportuno referir que ROCHA, CORREIA E 

CARVALHO (2006:11), citando Price (1995), afirmam que “os cuidados planeados após 

uma avaliação deverão possuir objectivos que sejam mensuráveis, sempre que possível, de 

modo que a eficácia da intervenção do enfermeiro possa ser adequadamente avaliada”. 

No que respeita ao parâmetro Resultados Quantitativos, e de acordo com os critérios 

estabelecidos, faria todo o sentido que os 7,1% destes Resultados correspondessem à 

reavaliação da Intensidade da dor após o desenvolvimento de Intervenções. Poderia até 

considerar-se um bom resultado, face aos 89% de registos em que não fazia sentido avaliar 

Resultados. Nestes, estavam incluídos os 3 casos que aguardavam efeito das Intervenções 

desenvolvidas. Contudo, apenas 62,3% destes Resultados corresponderam a Intervenções, 

tendo os restantes decorrido apenas de avaliações da Intensidade inicial da dor, sem 

qualquer cuidado ao doente relacionado com a mesma. Não se pode concluir se, após 

Resultados destes com Intensidade superior ou igual a 3, o enfermeiro viria ainda a 

desenvolver Intervenções no sentido do controlo da dor do doente. 

A eficácia das Intervenções realizadas é apenas possível de avaliar nos registos com 

avaliação inicial e final da Intensidade, com desenvolvimento das mesmas, ou seja, em 37 

registos. Nestes, é possível constatar que o doente fica sem dor em 59,5% dos casos e com 

dor ligeira em 24,3%. É de salientar que as Intervenções que mais contribuíram para 

ambos os factos foram a administração de terapêutica SOS e a antecipação da terapêutica 
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analgésica. Apenas 2 das Intervenções Independentes de Enfermagem reduziram a 

Intensidade da dor e apenas 2 dos Contactos realizados a reduziram significativamente. As 

Intervenções simultâneas não tiveram reduções muito relevantes. Face a esta variabilidade 

dos Resultados Quantitativos, de acordo com as Intervenções, acrescente-se o que é 

referido, mais uma vez, por ROCHA, CORREIA E CARVALHO (2006:13), “com alguma 

maleabilidade e variando se Serviço para Serviço espera-se que seja o enfermeiro a 

decidir quando administrar analgésicos, a seleccionar o fármaco adequado, quando são 

prescritos mais do que um (…) a avaliar a eficácia e alertar para a necessidade de 

quaisquer eventuais alterações”. De facto, isto é válido não apenas em relação à 

terapêutica farmacológica, mas para qualquer Intervenção desenvolvida para tornar a dor 

do doente mais suportável. Apenas o registo quantitativo da resposta do doente às 

Intervenções, permite visualizar através dos registos a evolução álgica do doente, 

permitindo a continuidade de cuidados ao mesmo, sob este aspecto, através de eventuais 

alterações às acções implementadas. 

Relativamente à análise dos Resultados Qualitativos, como já referido quando da 

apresentação do Instrumento de Colheita de Dados, este parâmetro foi somente incluído no 

sentido de verificar se, nalguns casos, tinham sido utilizados termos qualitativos para 

avaliar a dor após as Intervenções desenvolvidas. Num contexto de avaliação da dor como 

5º sinal vital, estes Resultados não fazem sentido.  

No contexto deste estudo, o único critério para a existência destes Resultados era o de 

avaliarem Intervenções que não tivessem sido avaliadas através de Resultados 

Quantitativos. Embora tivessem existido 35 registos de Resultados Qualitativos (4,1%) 

do total de registos, apenas 16 se referiam a Intervenções não avaliadas quantitativamente. 

Isto significa que, apesar de tudo, foi mais correcto avaliá-las através destes Resultados do 
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que não as avaliar, tendo em vista a continuidade do controlo álgico do doente. No total 

destes Resultados, foi referido que 28 das Intervenções resultaram na melhoria do doente; 

em 3 que não operaram modificações no quadro álgico; 4 avaliações qualitativas referem 

melhoria do doente, apesar de não parecer fazer sentido desenvolver Intervenções. Isto 

pode compreender-se pelo carácter subjectivo da dor para cada pessoa e pelo carácter da 

relação estabelecida entre enfermeiro/doente. Lamentável é que 17 dos Resultados 

Qualitativos Não Registados, correspondam a Intervenções também não avaliadas através 

de Resultados Quantitativos. 

Os resultados obtidos relativamente aos registos das Intervenções desenvolvidas e aos dos 

Resultados dessas Intervenções, parecem advir de uma avaliação inicial da dor ainda 

desadequada. A insegurança gerada nos enfermeiros pela necessidade súbita de vários 

registos: avaliação da dor com a respectiva caracterização da mesma, desenvolvimento de 

medidas de intervenção associadas e nova avaliação do resultado das mesmas, pode ter 

redundado na ocorrência de excepções e omissões tanto no parâmetro Intervenções como 

no parâmetro Resultados. Estes desvios ao que era efectivamente pretendido podem ter a 

ver com registos de dor unicamente qualitativos, registos mistos ou, simplesmente, com a 

ausência desta avaliação. 

Como tal, as medidas propostas junto da Direcção dos Serviços de Enfermagem e dos 

enfermeiros do Serviço no sentido de uma avaliação mais adequada da dor, deverão ter 

como consequência o registo mais apropriado de Intervenções, e dos Resultados das 

mesmas, em função da dor do doente. 

Não obstante, parece importante fazer formação à equipa médica e de enfermagem do 

Serviço relativamente à terapêutica da dor, incluindo a possibilidade de utilização de 
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técnicas não farmacológicas para o controlo da dor do doente. A necessidade de 

reavaliação da Intensidade da dor após as Intervenções desenvolvidas deve ser realçada, 

bem como a importância que tem o trabalho em equipa para uma continuidade eficaz do 

controlo álgico dos doentes. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Este estudo foi iniciado com expectativa e humildade. 

Expectativa de saber como procederiam os enfermeiros à valorização da dor nas novas 

Folhas Diárias de Registo de Enfermagem, visando contribuir para que a implementação 

da dor como 5º sinal vital se pudesse tornar uma realidade no Serviço em que o estudo foi 

realizado, bem como no IPOLFG, E.P.E., através do desenvolvimento de medidas 

ajustadas aos resultados obtidos. 

Humildade, por se acreditar que os resultados podiam não ser os melhores, tendo em conta 

a complexidade de cruzamentos das áreas envolvidas, como a individualidade própria de 

cada enfermeiro, o seu saber, a sua motivação, a experiência limitada na área da avaliação 

e registo sistemático da dor, a resistência à mudança e o tempo necessário para que ela se 

produza. 

De acordo com a amostra recolhida e tendo em conta o conjunto de resultados encontrados, 

acredita-se que se obteve resposta para a questão de investigação que presidiu a este 

estudo. Não obstante, considera-se que estudos posteriores deverão validar melhor as 

dimensões consideradas e o número de indicadores utilizados, devendo preferencialmente 

ser realizados após o desenvolvimento das medidas previstas por esta investigação. 
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Considerando os resultados obtidos, e de acordo com os resumos parcelares elaborados na 

Discussão de Resultados, a existência de 26,2% de doentes com idade acima dos 70 anos e 

a necessidade de excluir da amostra inicial Folhas Diárias de Registo referentes a doentes 

com alterações do estado de consciência, por a Escala Numérica constante da mesma não 

permitir a avaliação da dor nestes doentes, parecem apontar no sentido de: 

� incluir na Folha Diária de Registos mais dois tipos de Escalas de Avaliação da Dor: 

• uma de auto-avaliação, a Escala de Faces, de possível utilização em alguns 

doentes com alterações cognitivas ou da comunicação verbal, aparte a 

desvantagem da possível confusão do doente entre estado de espírito e dor, 

ao interpretar a Escala; 

• outra de heteroavaliação, a Escala do Observador, aplicável a doentes com 

alterações do estado de consciência (estados confusionais ou comatosos), 

aparte os desvios em relação à auto-avaliação do doente. 

Os resultados dos registos relativos às Características da dor, nomeadamente os 61,2% 

de registos quantitativos de Intensidade na generalidade dos registos, a redução desse valor 

no turno da admissão e 1º dia de internamento do doente, a diferença entre estes registos 

nos diferentes períodos do peri-operatório e os valores encontrados nos doentes em 

controlo de sintomas, bem como os resultados mais parcos das outras Características, 

parecem revelar a necessidade de: 

� intervir junto da Direcção dos Serviços de Enfermagem, no sentido: 

• de possibilitar a alteração da folha de registos de admissão, incorporando 

na mesma os parâmetros relativos à história de dor do doente; 
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• de incorporar no Memorando da Folha Diária de Registos a característica 

Localização; 

� intervir junto dos enfermeiros do Serviço, dando-lhes conhecimento dos resultados 

do estudo e procurando desenvolver uma actuação adequada às necessidades: 

• valorizar, apesar de tudo, os resultados obtidos, tendo em conta o tempo 

que medeou entre as formações e a colheita de dados, por forma a não 

criar factores de desmotivação; 

• reforçar a importância de corrigir as omissões e as formas menos correctas 

de caracterizar a dor, através da auditoria de registos efectuada 

conjuntamente com os enfermeiros; 

• envolver mais directamente os enfermeiros gestores de cuidados e os 

enfermeiros chefes na monitorização do processo, para que possam 

valorizar a actuação quando possível, mas chamar a atenção se necessário; 

• tentar disponibilidade efectiva para o esclarecimento de dúvidas e para um 

acompanhamento mais próximo dos pares, demonstrando compreensão 

pela interferência desta nova rotina nas actividades de enfermagem, mas 

contrapondo com o facto de que a correcta e sistemática avaliação e registo 

das Características da dor, permitirá o desenvolvimento de Intervenções 

mais eficazes para o seu controlo. 

Os valores encontrados relativamente ao padrão de Intensidade da dor nestes doentes são, 

na generalidade dos registos, mais baixos do que os encontrados na bibliografia sobre o 

assunto. A justificação para este facto, escapa, contudo, ao âmbito deste estudo, podendo 

revelar-se interessante a sua abordagem numa investigação posterior. 
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Os resultados dos registos das Intervenções, 8,6% do total dos registos, se bem que em 

74,5% não parecesse fazer sentido registá-las, podem estar relacionados com a forma 

omissa ou incompleta de caracterização da dor inicial, bem como com a resistência à 

mudança de atitudes relacionada com o registo das medidas desenvolvidas em prol da dor 

do doente. O facto da administração da terapêutica SOS ter sido a Intervenção mais 

registada (71,7%) e em 8,1% dos registos ter sido antecipada a terapêutica analgésica, 

parecem explicar-se pelo défice de conhecimentos sobre analgesia, por parte de médicos e 

enfermeiros, como foi amplamente referido no Enquadramento Teórico e na Discussão de 

Resultados. O mesmo se passa em relação às Intervenções Independentes de Enfermagem, 

que assumem 11,9% das Intervenções desenvolvidas. A análise deste facto leva a concluir 

que os enfermeiros devem ter ainda pouca formação na área da aplicação de técnicas 

autónomas para o controlo da dor, parecendo também não fazerem uso de outras técnicas 

não farmacológicas mais habituais e mais simples, como a massagem ou a distracção dos 

doentes. A quase ausência de Contactos, como medida de Intervenção, pode revelar o 

incipiente trabalho em equipa realizado, nomeadamente com o médico do doente. 

No que concerne aos registos dos Resultados após o desenvolvimento de Intervenções, 

existem 17 Intervenções cujos resultados não foram avaliados de forma quantitativa nem 

qualitativa. Isto é lamentável, pela impossibilidade criada à continuidade de cuidados anti-

álgicos a estes doentes. O facto de se ter constatado, pelos Resultados registados, que os 

doentes ficavam sem dor ou que esta diminuía após a maioria das Intervenções 

desenvolvidas, não justifica o facto da sua não reavaliação, pois os enfermeiros não eram 

detentores destes resultados. Para além disso, mesmo que empiricamente tivessem esta 

experiência, a ausência de reavaliação da dor não permitiu a efectiva continuidade de 

cuidados ao doente. 
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Os registos que evidenciam uma avaliação de Resultados mista, são, mais uma vez, 

redundantes, desperdiçando-se tempo na repetição das reavaliações. Todavia, é 

compreensível esta repetição, pelo hábito adquirido de questionar o doente sobre a sua dor, 

de forma apenas qualitativa, após o desenvolvimento de medidas para o seu controlo. 

As conclusões relativas às Intervenções desenvolvidas e aos Resultados das mesmas, 

parecem revelar a necessidade de: 

� formação dirigida à equipa de enfermagem e à equipa médica do Serviço onde o 

estudo foi realizado, na área da terapêutica da dor, o que poderá vir a planear-se 

com os elementos responsáveis de ambas as equipas e com a equipa 

multidisciplinar da Clínica de Dor. 

Para além da abordagem farmacológica na terapia da dor, segundo o algoritmo 

recomendado para o tratamento da dor crónica oncológica, a formação em enfermagem 

deverá também incidir nas possibilidades de utilização da terapêutica não farmacológica no 

controlo da dor e na necessidade de avaliar os Resultados das Intervenções 

desenvolvidas, de forma a permitir a continuidade dos cuidados. 

Ambas as formações deverão focar a importância do trabalho em equipa multi e 

interdisciplinar para um mais efectivo e eficaz controlo álgico do doente. 

 

Concluída esta investigação, a sensação é de que valeu a pena realizá-la pois, como diz 

Alçada Batista, “pior do que enfrentar a realidade, é pactuar indiferentemente com ela, 

por mais violenta e incómoda que seja.”. 
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A realidade encontrada revela que muito há ainda por fazer na área da sensibilização e 

ensino sobre a avaliação e controlo da dor. Por isso, há que deitar mãos à obra, não 

pactuando mas intervindo, tentando transformar esta realidade no sentido de a melhorar, a 

bem dos doentes com dor do Serviço onde o estudo foi realizado e, por consequência 

temporal, de todos os doentes com dor do IPOLFG, E.P.E. 
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