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RESUMO 

 

O presente trabalho procura perceber a forma como os enfermeiros valorizam a dor dos 

doentes, através dos registos de enfermagem. Estes registos foram efectuados numa Folha 

Diária de Registos que incorpora as características da dor a ter em conta nessa valorização, 

após a realização de formações específicas sobre o tema, no Serviço de Cirurgia de 

Otorrinolaringologia e Cabeça e Pescoço do Instituto Português de Oncologia de Lisboa de 

Francisco Gentil, Entidade Pública Empresarial (IPOLFG, E.P.E.). 

A procura deste conhecimento visa a adequação de estratégias para a valorização da dor 

como 5º sinal vital no Serviço onde foi realizado o estudo, bem como a implementação 

desta realidade no IPOLFG, E.P.E. 

A correcta avaliação da dor do doente, as intervenções desenvolvidas em função dessa 

avaliação e os resultados das mesmas, suportados por registos de enfermagem que lhes 

confiram visibilidade, integram a valorização da dor como 5º sinal vital na prática de 

enfermagem. A necessidade de avaliar os resultados das formações desenvolvidas, neste 

contexto, e a escassez de estudos sobre o assunto, contribuiu para a realização de uma 

investigação nesta vertente. 

O quadro metodológico engloba a análise documental dos registos de dor de uma 

amostra constituída por 858 registos de enfermagem, respeitantes ao final dos primeiros 

três meses de implementação da Folha Diária de Registos. 



Para a colheita dos dados, foi elaborada uma Grelha de avaliação constituída basicamente 

por três parâmetros: Características da dor, Intervenções desenvolvidas e Resultados. 

Todos os dados foram submetidos a análise estatística. 

 

Do estudo analítico, destacam-se os seguintes resultados: 

� A característica Intensidade da dor, a única com carácter obrigatório em todos os 

turnos, foi referida de forma quantitativa (o pretendido) em 61,2% dos registos, 

sendo referida de forma mista, em alguns deles. Existem registos que se referem à 

Intensidade da dor de forma unicamente qualitativa e em 14% dos registos esta 

característica não é referida. 

� No 1º dia de internamento do doente, o registo quantitativo da Intensidade da dor é 

de 49,5%, assumindo o valor de apenas 26,2% no turno de admissão. 

� O turno da noite é aquele em que se verificam mais registos quantitativos da 

Intensidade da dor, parecendo existir relação entre os diferentes turnos de 

enfermagem e os registos destas características. Considerou-se como diferença 

estatisticamente significativa um valor de p<0,05. 

� O dia da cirurgia é aquele em que é mais registada a Intensidade da dor (71,0%), 

decrescendo este registo no período pós-operatório (61,6%) e ainda mais no pré-

operatório (45,3%). O valor de p=0,001 para p<0,05 mostra existir relação entre a 

avaliação da Intensidade da dor e os diferentes períodos do peri-operatório. 

� Nos doentes em controlo de sintomas, a Intensidade da dor é registada 

quantitativamente de forma ligeiramente superior (63,5%) à dos doentes cirúrgicos 

(61%). 



� O padrão de Intensidade da dor, na generalidade dos registos, é mais baixo do que o 

referido em bibliografia para doentes com neoplasias da Cabeça e Pescoço 

submetidos a cirurgia ou em controlo de sintomas. 

� As características Tipo, Duração, Exacerbação e Localização da dor, foram 

registadas de forma mais incipiente que a Intensidade, se bem que apenas fizesse 

sentido registá-las quando o doente tinha dor. O cruzamento destas características 

com a Intensidade, parece revelar que existe relação entre o registo de ambas.  

� As Intervenções desenvolvidas em função da avaliação da dor, foram registadas 

apenas em 8,6% dos registos, enquanto que em 16,9% não o foram. A Intervenção 

mais registada foi a administração de terapêutica SOS, seguida das Intervenções 

Independentes de Enfermagem e Contactos. Parece existir relação entre o 

desenvolvimento de Intervenções e o registo quantitativo da Intensidade da dor. 

� A análise do parâmetro Resultados evidencia que estes foram registados de forma 

maioritariamente quantitativa. Contudo, apenas 62,3% destes Resultados 

correspondem a Intervenções. 

Tanto os Resultados Quantitativos como os Resultados Qualitativos de 

Intervenções revelam que a dor diminuiu na maioria dos casos, embora existam 

Intervenções não avaliadas por nenhum destes Resultados. 

No final do trabalho são apresentadas algumas sugestões de estratégias de intervenção a 

desenvolver junto da Direcção dos Serviços de Enfermagem e do Serviço onde o 

estudo foi realizado, podendo algumas delas ser aproveitadas para a implementação da 

dor como 5º sinal vital no IPOLFG, E.P.E.. 

 



 

SUMMARY  

 

The present piece of work looks forward to understand the way nursing staff assesses the 

patients’ pain, through nursing registers. These registers were made in a Daily Register 

Sheet that include the characteristics of the pain in that assessment after carrying out 

specific training about the theme in the Surgery Ward of Otorhinolaryngology, Head and 

Neck of the Instituto Português de Oncologia de Lisboa de Francisco Gentil, Entidade 

Pública Empresarial (IPOLFG, E.P.E.). 

The search for this knowledge aims at the adjustment of strategies to the assessment of the 

pain as the 5th vital sign in the ward where the research has been held, as well as the 

implementation of this reality in the IPOLFG, E.P.E. 

The correct evaluation of the patients’ pain, the interventions developed in order to do the 

evaluation and its results, supported by nursing registers that gives them viability, 

constitute the assessment of the pain as the 5th vital sign in the nursing practise. The need 

of evaluating the results of the developed training, in this context, and the insufficiency of 

studies about the subject, has contributed to the carrying out of an investigation in this 

area. 

The methodological chart comprises the documental analysis of the pain registers of a 

sample constituted by 858 nursing registers, concerning to the final of the first three 

months of the implementation of the Daily Register Sheet. 



In order to gather the data, a Chart  of evaluation with three parameters was created: Pain 

Characteristics, Developed Interventions and Results. All data were submitted to 

statistic analysis.  

From the analytic study, we highlight the following results: 

� The characteristic Intensity of the pain, the only one with mandatory characteristic 

in all shifts, was referred to quantitatively (as intended) in 61,2% of the registers, 

having been referred to in a mixed way, in some of them. There are registers that 

refer to the intensity of the pain in a unique qualitatively way and in 14 % of the 

registers this characteristic is not referred to. 

� On the 1st day of the patient’s internment, the quantitative register of the Intensity 

of the pain is 49,5%, presuming the value of only 26,2% in the admission shift. 

� The night shift is the one in which there are more quantitative registers of the 

Intensity of the pain, and it seems that there is a relation between different nursing 

shifts and the register of these characteristics. We have considered as statistically 

significant difference a value of p<0,05. 

� The day of the surgery is the one in which the Intensity of the pain is more 

registered (71,0%), decreasing in the post-surgery period (61,6%) and in the pre-

surgery (45,3%). The value of p=0,001 to p<0,05 shows that there is a relation 

between the assessment of the Intensity of the pain and the different peri-surgery 

periods.  

� In the symptoms control patients the Intensity of the pain is quantitatively 

registered higher (63,5%) than in the operated patients (61%). 



� In the majority of the registers, the pattern of the Intensity of the pain is lower than 

what is referred to in the bibliography of patients with neoplasia of Head and Neck 

submitted to surgery or in symptom control. 

� The characteristics Type, Duration, Aggravation and Pain Location were registered 

in a more incipient way than Intensity, but it only made sense to have them 

registered when the patient had any pain. The crossing of these characteristics with 

Intensity seems to reveal that there is a relation between the register of both.  

� The developed Interventions in the assessment of pain were registered only in 

8,6% of registers, whereas 16,9% were not. The most registered Intervention  was 

the administration of emergency therapeutics followed by Independent 

Interventions of Nursing and Contacts. It seems that there is a relation between the 

development of Interventions and the quantitative register of pain Intensity. 

� The analysis of the parameter Results highlights that these were registered in a 

quantitative way. However, only 62,3% of these Results are Interventions. 

Both Quantitative Results and Qualitative Results of Interventions reveal that 

the pain has diminished in the majority of the cases, although there are 

Interventions not assessed by any of these Results. 

In the final part of this piece of work some suggestions of intervention strategies are 

presented to the Board of Nursing Services and in the Ward where the study was held, and 

some of them can be taken to the implementation of pain as the 5th vital sign in the 

IPOLFG, E.P.E. 
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