
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce” 

(Fernando Pessoa,1934,primeiro verso)
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      RESUMO 

 

Raramente assumida como uma doença alvo de cuidados paliativos, a verdade é que a 

doença hematológica maligna, pelo aumento do número de novos casos e consequente taxa de 

mortalidade, tornou-se sem dúvida uma das patologias a ter em conta nesta área. São vários os 

estudos que comprovam a falta de abordagem em diferentes campos destas patologias, 

nomeadamente em áreas como a prevalência da dor. Assim, surge esta dissertação, no sentido 

de tentar combater a falta de informação sobre estas doenças hematológicas malignas. 

Para efetuar este estudo optou-se por utilizar uma metodologia quantitativa, 

recorrendo-se a um tipo de estudo descritivo-correlacional transversal, tendo sido para tal 

utilizado como instrumento de recolha de dados um questionário, cujos dados foram sujeitos a 

uma análise estatística e posterior inferência, bem como uma discussão de resultados. 

Podemos dizer ainda que, epidemiologicamente, esta pesquisa designa-se como um estudo de 

prevalência. A amostra é composta por doentes em regime de internamento na Unidade de 

Onco-Hematologia e em tratamento no Hospital de Dia, do Instituto Português de Oncologia 

do Porto.  

Esta investigação teve assim como objetivo principal determinar qual a prevalência da 

dor nas doenças hematológicas, sendo que de forma mais específica se pretendeu comparar a 

autonomia funcional nos participantes com e sem dor, determinar se existe relação entre a 

presença de dor e a sua tipologia com o tipo de doença hematológica maligna, perceber se 

existe relação entre a presença de dor e a situação clinica atual, determinar qual o impacto da 

dor média nas atividades de vida diária, compreender qual o tratamento a ser aplicado para os 

diferentes níveis de dor, bem como, comparar o nível de qualidade de vida e qual a perceção 

da consideração da qualidade de vida pelo oncologista por participantes com e sem dor. 

Os resultados obtidos mostram maior autonomia nos doentes sem dor, relativamente 

aos doentes com dor. De igual modo conclui-se que os doentes com Linfoma Não-Hodgkin 

têm menor probabilidade de experienciar dor, ao contrário dos doentes com Mieloma 

Múltiplo. Também foi possível averiguar que os primeiros experienciam normalmente uma 

dor do tipo visceral e os segundos uma dor do tipo somática. Relativamente à relação entre a 

presença de dor e a situação atual clínica, conclui-se que de forma significativa os utentes em 

primeiro tratamento não apresentavam dor e os doentes em recidiva, embora de forma menos 

expressiva, têm maior probabilidade de padecer deste sintoma. Quanto ao impacto da dor 



média nas actividades de vida diária este estudo sugere que à medida que a dor média é mais 

intensa existe um impacto mais elevado nas mesmas. No que concerne ao tratamento da dor a 

ser aplicado nos diferentes níveis de dor, verifica-se a ausência de terapêutica instituída a 

horas fixas nos utentes que apresentam dor ligeira, sendo que nos restantes utentes com dor 

ligeira e moderada, apurou-se ser o tramadol o fármaco de eleição para uso regular. Para 

terminar, quando comparado o nível de qualidade de vida dos doentes com dor e sem dor, 

foram obtidos melhores resultados nos utentes sem dor. Já no que concerne à perceção da 

consideração do oncologista relativamente à qualidade de vida, foi encontrada uma correlação 

positiva para os doentes sem dor. 
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ABSTRACT 

 

 The hematological malignant disease is rarely assumed as a palliative care disease, 

however it has become one of pathologies to take into consideration in this area brought by 

the increase of mortality rate as well as the new cases identified lately. There is a lot of 

research which proves the lack of approach in several fields within these pathologies, 

specifically in areas such as prevalence of pain. Therefore, this thesis serves the purpose to 

reduce the lack of information and knowledge around this subject. 

 In order to perform this investigation a quantitative methodology was chosen to be 

used. The approach was to call upon a cross-sectional descriptive correlational study using a 

questionnaire as the source of data. Afterwards, the data was subject of a statistical analysis 

subsequent inference as well as a discussion of results. Epidemiologically speaking, it can be 

said this research is a prevalence study. The sample is composed by patients who are in the 

patients care unit related with Onco-Hematology department and Day Hospital, which 

belongs to Oporto Portuguese Oncology Institute. 

 This investigation had as its goal to determine which is the pain prevalence of 

hematological diseases. Specifically, we intend to compare functional autonomy in patients 

with and without pain; determine if there’s a relation between pain type and presence with the 

type of hematologic malignant disease; understand if there’s a relation between presence of 

pain and actual medical situation; determine what’s the impact of average pain in daily 

activities; understand what’s the type of treatment applicable for each of the several levels of 

pain; compare the level of life quality and what’s the perception of life quality from the 

oncologist in relation with the patients with and without pain. 

 The results show greater autonomy on painless patients when compared to patients with 

pain. It was also concluded that patients with Non-Hodgkin lymphoma have less probability 

of having pain, which goes against patients with Multiple Myeloma. It was also ascertained 

that the first usually feel a visceral pain and the others a somatic one. In what regards the 

relation between pain presence and actual medical situation, it was substantially concluded 

that patients starting the treatment don’t show signals of pain when compared to relapsed 

patients. In terms of average pain in daily activities this research suggests that the greater the 

average pain is, the greater its impacts. In what concerns pain treatment to be applied to 



several pain levels, there’s the absence of medication applied in fixed hours to most patients 

with slight pain. The use of “tramadol” is frequently chosen for patients with slight and mild 

pain. To conclude, when life quality is compared between patients with and without pain, the 

best results were obtained on painless patients. In what regards perception of quality life from 

oncologists in relation with their patients, it was found a positive and better correlation in 

painless patients. 

 

 

Key-words: Pain, Hematological malignancies, palliative care; 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo teve início a 19 de Outubro de 2012 e decorreu até 31 de Outubro de 2013, 

data em que foi entregue à Faculdade de Medicina do Porto, para ser submetido a aprovação 

como dissertação para candidatura ao grau de mestre em Cuidados Paliativos. 

Em colaboração com o meu orientador, decidimos dar seguimento a um trabalho já 

iniciado pela unidade de cuidados paliativos da rede, vinculado ao tema da prevalência da dor 

nas doenças hematológicas malignas, pertencente ao Instituto Português de Oncologia do 

Porto Francisco Gentil (IPOP), o qual infelizmente via sempre o seu sucesso colocado em 

causa pela falta de continuidade na sua aplicação prática.   

A Lei de Base dos Cuidados Paliativos, publicada em Diário da República a 5 de 

Setembro de 2012, define-os como intervenções atuais e globais, os quais pretendem 

oferecer uma resposta eficaz a problemas decorrentes de doença prolongada, incurável e 

progressiva, na tentativa de prevenir o sofrimento que ela gera e de proporcionar a máxima 

qualidade de vida possível a estes doentes e respetivas famílias. 

Quer nas equipas intra-hospitalares quer nas de apoio domiciliário de cuidados 

paliativos, todos os profissionais de saúde trabalham em conjunto para alcançar um 

objetivo comum: o bem-estar do doente e respetiva família. Tal objetivo torna-se possível 

através alívio do seu sofrimento, de intervenções que elevem o nível de qualidade de vida 

do utente, principalmente na sua fase terminal e prevenindo o luto patológico, entre muitos 

outros cuidados (Pacheco, 2010). 

Apesar da comprovada a sua importância no que concerne à humanização dos 

cuidados de saúde e do seu inequívoco interesse público, a realidade é que este tipo de 

cuidados ainda não está ainda suficientemente divulgado e acessível àqueles que deles 

necessitam. Podemos afirmar que em Portugal os serviços nesta área, qualificados e 

devidamente organizados, são raros e não respondem as necessidades detetadas (DGS, 

2004). 

Uma vez que os cuidados paliativos têm por alvo as doenças crónicas, o aumento do 

número de pessoas que desta sofrem é cada vez mais abrangente, surge então a necessidade 



15 
 

de conhecer cada vez melhor uma temática que geralmente a acompanha, isto é, a dor, no 

sentido de se desenvolverem estratégias psicofisiológicas no controlo da mesma. (Cardoso, 

1999). No entanto, mais importante que explorar esta temática da dor, é compreender qual a 

prevalência e consequente impacto da mesma em doenças alvo de cuidados paliativos, ainda 

pouco exploradas, como é o caso da doença hematológica maligna. 

De acordo com Niscola et al (2004), a dor associada às doenças hematológicas 

malignas tem sido uma temática pouco investigada, sendo que os poucos dados científicos 

que existem são apresentados associados a tumores sólidos. Assim, a falta de informação 

conduz a défices na analgesia a ser aplicada a este tipo de patologias.  

 Tendo em consideração todos estes aspetos, compreender qual a prevalência da dor na 

doença hematológica maligna, é sem dúvida uma temática de grande relevo, assim, a 

investigação torna-se uma das formas de colmatar a falha de informação nesta área. Para que 

esta investigação fosse possível foi definida a seguinte questão de partida “Qual a prevalência 

da dor na doença hematológica maligna”, tendo sido definido como objetivo principal a 

determinação da prevalência da dor na doença hematológica maligna, sendo que, de forma 

mais específica, pretende-se comparar a escala a diferença de valores, na escala Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG) nos participantes com e sem dor, determinar se existe 

relação entre a presença de dor e a tipologia da dor com o tipo de doença hematológica 

maligna, perceber se existe relação entre a presença de dor e a situação clinica atual, 

compreender qual o impacto da dor média nas atividades de vida diária, perceber qual o 

tratamento a ser aplicado para os diferentes níveis de dor, comparar o nível de qualidade de 

vida e qual a perceção da consideração da qualidade de vida pelo oncologista por 

participantes com e sem dor. 

 Para uma melhor compreensão do trabalho, este foi dividido em três grandes partes. A 

primeira designada por fase conceptual, qual inclui uma revisão da literatura e onde se 

encontra uma breve explicação das doenças hematológicas malignas tidas em conta neste 

estudo. Ainda nesta primeira fase é abordada a problemática da dor e são expostos itens como 

a questão de partida, os objetivos do estudo e justificação da problemática. Na segunda parte, 

nomeada de fase metodológica, esta patenteado o método, o tipo de estudo, a amostra, a 

estratégia de colheita de dados. A terceira e última fase corresponde aos resultados obtidos, 

sendo efetuada uma análise estatística, inferência e consequente discussão dos dados que 

desta surgiram. 

A informação necessária à realização do estudo foi obtida através do recurso a suporte 

bibliográfico e eletrónico, usando um conjunto de artigos científicos disponibilizados em 

bases de dados científicas, livros e sites fidedignos. Esta informação será usada da maneira 
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mais clara e coerente possível, para uma melhor aquisição de conhecimentos para a prática de 

enfermagem e para que o meu trabalho se torne devidamente explícito para uma posterior 

leitura de outros. 
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1. FASE CONCEPTUAL 

 

Os passos primordiais de um estudo envolvem, segundo Polit (2004), actividades 

relacionadas com elementos conceptuais e intelectuais fortes, isto é, englobam passos simples 

mas ao mesmo tempo complexos como o pensar, ler, repensar, criar teorias e rever ideias. 

Durante esta primeira fase, o investigador recorre a habilidades como a criatividade, o 

raciocínio, a compreensão e a fundamentação em possíveis pesquisas anteriores sobre o tópico 

que pretende estudar. 

 O primeiro passo de todo este processo alicerça-se em desenvolver um problema de 

pesquisa significativo, isto é, com interesse para a para a prestação de cuidados paliativos e 

para a enfermagem. Assim, ao delinear o problema, o investigador deve considerar 

determinadas dimensões: a sua relevância, que envolve a preocupação do investigador em 

relação à importância clínica ou teórica da pesquisa; dimensões metodológicas, que contêm o 

seu cerne em preocupações sobre como pode ser melhor estudada a questão; dimensões 

práticas que envolvem a existência ou não de recursos adequados disponíveis para conduzir 

um estudo e a sua dimensão ética que se refere ao facto da questão poder ser ou não estudadas 

de acordo com as diretrizes de proteção dos sujeitos envolvidos no estudo (Polit, 2004).  

 Assim, neste primeiro capítulo, será feita uma abordagem aos diferentes tipos de 

doença hematológica, à dor e respetivos temas subjacentes, bem como, será delimitada a 

pergunta de partida, com respetiva justificação da problemática e exposição dos objetivos de 

estudo. 

 

1.1  Conceptualização teórica 

 

Todo o trabalho de investigação carece de um enquadramento teórico do tema em 

estudo, pois só assim é possível estabelecer uma ligação entre o conhecimento já existente 

acerca do objeto em estudo e a nova investigação (Fortin, 2009). 



18 
 

Tendo em conta que este estudo procura determinar a prevalência da dor nas doenças 

hematológicas malignas, foram aprofundados dois grandes temas, isto é, a doença 

hematológica maligna e a dor. Assim sendo, em cada um deles está presente a sua definição, 

as suas subdivisões, tratamento, entre outras vertentes. Desta forma, esta abordagem servirá 

de suporte ao desenvolvimento de todo o trabalho. 

 

1.1.1 Doenças hematológicas 

 

Quando falamos em sistema hematopoiético referimo-nos não só ao sangue e seus 

componentes, mas também à medula óssea e sistema retículo-endotelial (Phipps, Sands e 

Marek, 2003).  

Habitualmente, a hemóstase mantêm-se graças ao equilíbrio entre o ritmo de produção 

e de destruição das células sanguíneas. Assim, quando este mecanismo se altera surgem 

perturbações sanguíneas, as quais, por sua vez, irão dar origem às chamadas doenças 

hematológicas. Estas doenças são inúmeras e variam mediante os componentes do sangue que 

são afetados, bem como pelo envolvimento da medula óssea e do sistema retículo-endotelial. 

Todas elas são distintas na sua manifestação patológica, na evolução da própria doença e 

resposta ao tratamento (Phipps, Sands e Marek, 2003). 

Tratar doentes com patologia hematológica é um desafio para o enfermeiro, não só 

pela diversidade de doenças existentes, mas também pelo carácter pouco específico dos 

sintomas que estas apresentam. Desta forma, torna-se imperativo que seja efetuada uma 

avaliação completa e detalhada do utente, no sentido de ajudar a reunir informações precisas 

para o diagnóstico e para a determinação de qual a patologia especifica de que este padece. 

Confirmado o diagnóstico, cabe ao enfermeiro auxiliar o doente a compreender esta alteração 

no seu estado de saúde, no sentido de o envolver no seu processo de transição saúde-doença e 

desta forma melhorar os resultados durante o tratamento (Phipps,Sands e Marek, 2003). 

Para que o enfermeiro possa ajudar o utente a tornar-se um elemento ativo na evolução 

e tratamento da sua patologia, o primeiro necessita de dominar todos os conceitos inerentes às 

doenças do foro hematológico. Assim sendo, segue-se uma breve noção das principais 

patologias neste âmbito. 

 

1.1.1.1 Leucemias 

 

Podemos definir leucemia como uma perturbação do sistema hematopoiético, na qual 

os leucócitos (neutrófilos, linfócitos, monócitos, basófilos e eosinófilos) são o grupo de 
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células sanguíneas predominantemente afetado (Phipps,Sands e Marek, 2003). Também 

conhecidos como glóbulos brancos, estes são a principal forma de defesa do nosso corpo 

contra organismos infeciosos e substâncias estranhas e são produzidos pela medula óssea, 

através de células precursora, as quais amadurecendo se diferenciam em cada um dos cinco 

principais tipos de leucócitos já referenciados (Sharp e Dohme, 2000). 

Como quinta causa de morte por cancro no homem e a sexta na mulher, esta doença é 

uma perturbação maligna, que envolve não só a medula óssea como também o sistema 

linfático. Não lhe é conhecida especificamente uma causa, mas existe a suspeita de que a 

exposição a radiação, a determinadas substâncias químicas, nomeadamente determinados 

medicamentos anticancerosos, contacto com um determinado vírus (HTLV_I), bem como 

uma possível predisposição genética, podem aumentar a probabilidade desta doença se vir a 

desenvolver (Sharp e Dohme, 2000). 

A leucemia é assim “uma desordem hematológica maligna, caraterizada pela 

proliferação de células brancas anormais no sangue, que infiltram a medula óssea, o sangue 

periférico e outros órgãos” (Otto,2000,p.313). Nesta doença não há fatores que regulem a 

ordem de diferenciação e a maturação das células do sangue, o que resulta na suspensão do 

processo de maturação de determinada linhagem, resultando numa acumulação dessas 

mesmas células na medula. Tal acontecimento enfraquece a capacidade desta estrutura de 

produzir e colocar em funcionamento as linhas normais de células. Assim, a medula óssea 

passa a ser substituída por células leucémicas que posteriormente serão libertadas para a 

corrente sanguínea (Otto,2000). 

Conhecem-se quatro tipos diferentes de leucemia, os quais assumem a sua designação 

de acordo com a velocidade de progressão e o tipo de linhagem que afetam. Desta forma, 

quando falamos em velocidade podemos designar a leucemia por aguda quando a sua 

progressão é rápida, resultando na paragem da produção de células enquanto elas ainda estão 

imaturas e crónica quando se desenvolve de forma lenta, envolvendo um excesso de células 

maduras. Relativamente ao tipo de linhagem afetada, temos a leucemia linfocítica que afeta os 

linfócitos e a mielóide que afetam os mielócitos (Sharp e Dohme,2000). 

Cada tipo de leucemia possui uma faixa etária onde a sua frequência é mais 

significativa, isto é, no caso da leucemia linfoblástica aguda (LLA) é mais comum em 

crianças e jovens podendo também surgir após os 70 anos. No que diz respeito a leucemia 

mioblástica aguda (LMA) esta é mais frequente na adolescência e nos 55 anos. A leucemia 

linfoblástica crónica (LLC) aumenta com a idade, sendo raro que esta ocorra antes dos 35 

anos. Por fim, no que diz respeito à leucemia mioblástica crónica (LMC) esta ocorre 

preferencialmente na quinta e sexta década de vida (Phipps,Sands e Marek, 2003). 
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Os sintomas desta patologia podem variar de acordo com o seu subtipo, no entanto, de 

uma forma geral, em todas elas estão presentes queixas que resultam da anemia, neutropenia e 

trombocitopenia, ou seja, mal-estar, fadiga, dor óssea (principalmente na LLA), hemorragia, 

hematomas e febre (Otto, 2000). 

Seja qual for o tipo de leucemia, a suspeita que leva ao diagnóstico geralmente passa 

pelo exame físico, verificando-se a presença dos sintomas supracitados, sendo esta 

complementada por análises sanguíneas comuns, as quais apresentam alterações. Nas 

leucemias agudas, a contagem do número total de glóbulos brancos pode ser baixo, normal ou 

elevado, enquanto, nas leucemias crónicas geralmente esta encontra-se aumentada (Sharp e 

Dohme, 2000). A confirmação é feita através de uma biopsia da medula óssea que permite, a 

partir da mesma, determinar o tipo de leucemia pelas alterações morfológicas dos precursores 

das células sangue e percentagem de blastos ou células imaturas (Otto, 2000). 

Embora apresentem diferentes probabilidades de cura e de mortalidade, a verdade é 

que em quase todas o tratamento passa pelo controlo de sintomas, uma vez que a maior parte 

apresenta um elevado índice de recidiva, o qual não torna o prognóstico favorável. No caso de 

fadiga, palidez e hematomas, são utilizadas transfusões de sangue e de plaquetas. 

Relativamente a complicações como é o caso das infeções, através de medidas preventivas e 

de antibióticos, quando necessário (Sharp e Dohme,2000). De uma forma geral, o prognóstico 

varia de acordo com a idade, a contagem de células brancas no sangue, tempo de resposta ao 

tratamento, características citogenéticas e o género, embora outros fatores de risco possam 

ainda ser considerados (Otto,2000). 

O tratamento das diferentes leucemias difere de acordo com o subtipo. No caso da 

LLA e LMA o tratamento através de quimioterapia (QT) está dividido em indução e 

terapêutica pós-remissão. 

 Na LLA o objetivo terapêutico é a cura, sendo que nesta está ainda indicado o 

tratamento profilático, para prevenir que a doença afete o sistema nervoso central, estando 

então este inserido em ambas as partes do tratamento supracitado. Nesta patologia a 

terapêutica pós-remissão está subdivida em tratamento de consolidação e intensificação e 

tratamento de manutenção. Relativamente ao transplante de medula óssea (TMO) em adultos 

é ainda uma questão muito controversa, sendo que questiona os seus benefícios no 

prognóstico (Otto, 2000). 

Quanto LMA o tratamento é muito semelhante ao da LLA, sendo que o objetivo 

principalmente do mesmo é também a cura. No entanto, neste caso, a terapêutica de 

manutenção não está, habitualmente, recomendada. Nesta patologia, o TMO “pode ser o 

tratamento eleito para alguns doentes de LMA na primeira remissão” (Otto, 2000,p.323). 
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Relativamente à LMC, após o diagnóstico, considera-se que o TMO apenas está 

indicado para doentes com menos de 50 e 55 anos, sendo que os utentes com idade inferior 

este é a única tratamento curativo para esta doença. No caso de não existir dador deve ser 

iniciada a terapêutica com interferão. Quanto às terapêuticas tradicionais estas incluem 

bulsufano e hidroxiureia (Otto,2000). 

No que concerne a LLC uma das decisões mais difíceis prende-se com o definir do 

início do tratamento. Atualmente, ainda não existe cura para esta patologia, sendo assim, o 

objetivo da terapêutica prende-se com o alívio de sintomas. Desta forma, os utentes “com 

prognóstico de baixo risco não devem ser tratados (…) risco intermédio são tratados quando 

denotam evidência de doença progressiva (…) alto risco são tratados com quimioterapia” 

(Otto,2000,p.328). 

Por fim, é de salientar que a radioterapia (RT), no caso das leucemias, esta apenas é 

utilizada normalmente antes de um TMO, sendo esta a única possibilidade de cura total, 

porém, a sua eficiência depende do estadio em que se encontra a doença (Sharp e Dohme, 

2000). 

 

1.1.1.2 Linfomas 

 

O linfoma maligno assume-se como um grupo muito diversificado de neoplasias cujo 

ponto de partida é o sistema linfático. Este último inclui órgãos e tecidos como o timo, 

nódulos linfáticos, baço, medula óssea, sangue e linfa. Como derivado de fluido intersticial, a 

linfa atravessa todos os vasos linfáticos do corpo e volta ao sistema circulatório através do 

canal torácico. Em todo o seu caminho esta depara-se com estruturas designadas por nódulos 

linfáticos, os quais estão inseridos em cápsulas e localizados ao longo dos vasos linfáticos. 

Tendo em conta a sua estrutura, os nódulos linfáticos assumem-se como locais excelentes 

para maturação linfocítica e de diferenciação, daí os linfócitos serem células que nestes locais 

predominam. Quando estas células sofrem alterações, surge o linfoma, que de acordo com as 

características que assume se pode subdividir em dois grandes tipos: Hodgkin (LH) e não-

Hodgkin (LNH) (Otto, 2000). 

O LH, também conhecido com doença de Hodgkin, caracteriza-se por apresentar um 

tipo particular de célula, designada por Reed-Stenberg, a qual quando submetida a uma 

análise microscópica possui características bastante particulares. Sem etiologia ainda definida, 

suspeita-se que uma componente genética e uma provável origem infeciosa, pelo vírus de 

Epstein-Barr, aumentem a probabilidade da doença, a qual apresenta dois picos de incidência, 
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sendo eles, a segunda e terceira década de vida e o período entre os 55 e 75 anos, em ambos 

os casos, o sexo masculino é o mais afetado por esta patologia (Sharp e Dohme, 2000). 

São conhecidos quatro subtipos desta doença, os quais divergem na aparência 

microscópica, incidência e evolução. De acordo com a classificação de Rye, o LH pode ser 

subdivido em predominância linfocitária, esclerose nodular, celularidade mista e depleção 

linfocitária (Philps, Sands e Marek, 2003). Os dois primeiros subtipos são os mais frequentes, 

manifestando-se normalmente por aumento dos gânglios linfáticos do pescoço, axila ou 

virilha, os quais normalmente não provocam dor (Sharp e Dohme, 2000). 

No que concerne ao LNH, este caracteriza-se por ser um grupo de tumores malignos 

relacionados entre si mas muito heterogéneos nas suas particularidades histológicas, evolução 

patológica e resposta à terapia. Mais frequente que o LH, a incidência do LNH tem vindo a 

aumentar, sobretudo em idosos e doentes portadores de sida, bem como, em portadores de 

doenças auto-imunes, sendo estes normalmente do sexo masculino e com mais de 60 anos. 

Existem diferentes classificações para dividir o LNH, uma delas, faz-lhe a distinção como 

linfocíticos, histiocíticos e tipos de células mistas, sendo que, cada um deles pode obter a 

designação de ganglionar ou difuso, mediante o exame histológico, podendo ser divididos em 

histologia favorável ou desfavorável. De forma geral, um padrão ganglionar apresenta um 

prognóstico mais favorável que do que um padrão difuso, o que de igual forma acontece se 

estivermos a falar em citologia linfática e histiocítica, respetivamente. A mista assume um 

prognóstico intermédio (Phipps, Sands e Marek, 2003). 

O indicador mais importante para determinar qual o prognóstico da doença é o estadio 

em que esta se encontra, na medida em que, é este o parâmetro que irá determinar qual o 

tratamento a ser aplicado. Para o LH os estádios vão do I até ao IV, segundo a classificação de 

Ann Arbor  (Phipps, Sands e Marek, 2003).  Quanto ao LNH estes estadios não se encontram 

tão bem padronizados, optando-se pela designação de grau baixo, intermédio e alto. Em 

ambos os linfomas, quanto mais avançado menor é a probabilidade de cura (Sharp e 

Dohme,2000). 

De uma forma geral os linfomas apresentam como sinais e sintomas linfoadenopatias, 

febre, sudorese noturna, perda de peso, prurido. Os nódulos dilatados são normalmente a 

causa que leva o utente a procurar ajuda médica, os quais são geralmente duros, discretos 

“com textura semelhante à borracha e mantêm-se presentes por várias semanas” 

(Otto,2000,p.387). No caso do LH, cerca de 10 a 15% dos doentes referem ainda prurido 

generalizado, o qual se encontra normalmente associado a massas mediastínicas e abdominais 

podendo provocar dor quando os nódulos se encontram dilatados após ingestão de álcool. 

Relativamente ao LNH existem ainda outros sintomas que podem ser encontrados, embora 
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possam estar presentes no LH só que de forma mais rara. Assim, no LNH podem-se registar 

“vagos sintomas de desconforto abdominal, dor nas costas, queixas intestinais e ascites, 

indicando normalmente envolvimento dos nódulos abdominais ou gastrointestinais 

(Otto,2000,p.393). Embora menos frequente pode surgir tosse, dispneia e dor torácica, quando 

existe envolvimento do pulmão. A síndrome da veia cava superior, ainda que seja raro, revela 

envolvimento mediastínico. Por fim, podem ainda verificar-se a existência de lesões na pele 

que facilmente ulceram e envolvimento do sistema nervoso central. No entanto, todos estes 

sintomas, referidos de forma mais específica, dependem da localização e extensão do tumor 

(Otto, 2000). 

Em termos diagnósticos, o exame físico, como em todas as patologias, é o ponto de 

partida, permitindo a visualização de linfoadenopatias em diferentes locais e a verificação da 

presença ou ausência dos sintomas supracitados. Habitualmente são solicitados exames 

complementares de diagnóstico como uma radiografia do tórax e uma tomografia axial 

computorizada para detetar a presença de massa mediastínica e para avaliar o fígado e baço, 

respetivamente. Uma biopsia da médula óssea é também solicitada, no sentido de se verificar 

qual o envolvimento medular existente. No caso do LH pode ainda ser necessária uma 

laparotomia para estadiamento, no entanto, o diagnóstico propriamente dito apenas fica 

completo quando se efetua uma biopsia do gânglio linfático, que irá permitir também a sua 

distinção entre tipos e subtipos, bem como determinar qual a terapêutica a ser instituída. 

(Sharp e Dohme, 2000). 

A RT e a QT são os tratamentos mais eficazes, com a aplicação de apenas um ou de 

ambos, o doente com LH pode atingir a cura, no entanto no LNH isto não é assim tão linear. 

Porém, seja qual for o linfoma, a RT é normalmente utilizada nos estádios iniciais, em regime 

de ambulatório, sendo a radiação aplicada nos locais afetados. A partir do estádio III, ou do 

estádio intermédio, o tratamento difere de caso para caso, no entanto, frequentemente se 

utiliza QT pois está comprovado que esta aumenta a possibilidade de cura. Já no estádio IV ou 

avançado é utilizada uma combinação de vários agentes quimioterápicos, com ou sem RT. 

Neste tipo de doença hematológica os benefícios de um TMO não é tão claro como no caso 

das leucemias pois aqui os riscos, mais propriamente a possibilidade de infeção e consequente 

morte, são superiores à possibilidade de cura que este procedimento pode trazer (Sharp e 

Dohme, 2000). 

A medicina evoluiu e com ela novos procedimentos/ tratamentos surgem. Assim, 

atualmente existe investigação em curso sobre o uso de regimes de quimioterapia intensiva 

com fatores de crescimento, bem como, a utilização de anticorpos monoclonais com toxinas 

(Sharp e Dohme,2000). 
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1.1.1.3 Mieloma múltiplo 

 

O mieloma múltiplo (MM) é um tipo de doença hematológica maligna que afeta a 

medula óssea, na qual a célula alterada é o plasmócito que se origina a partir dos linfócitos e 

produz imunoglobulinas. Para além desta função, fica também a cargo dos plasmócitos dar 

origem a uma molécula chamada citocina, que por sua vez atrai o fator ativador de 

osteoclastos que irá estimular os osteoclastos, células do osso, cuja principal função é a 

reabsorção óssea (Pereira, 2009,a). 

Habitualmente, os plasmócitos estão presentes na medula óssea em pequena 

quantidade (cerca de 5%). No caso do MM, como há uma reprodução excessiva, 

descontrolada e anormal dos mesmos, estes acabam por se infiltrar na medula óssea. Tal 

acontecimento, leva a que sejam produzidas mais imunoglobulinas o que justifica o aumento 

das proteínas no sangue (Pereira, 2009,a). 

A sua etiologia ainda não é conhecida, embora existam teorias sobre a influência de 

uma componente genética e de um provável aumento da predisposição à doença por 

exposição a determinados agentes ambientais, a verdade é que todas elas ainda são bastante 

controversas. Afeta de igual forma homens e mulheres, observando-se em faixas etárias 

superiores aos quarenta anos (Sharp e Dohme,2000). 

Estes tumores das células plasmáticas (Plasmocitomas) são mais comuns nos ossos da 

pelve, coluna, costelas e crânio, se bem que os mesmos podem surgir em outras áreas fora dos 

ossos como os pulmões e órgãos reprodutores. Como produzem anticorpos anormais estes 

tumores tornam a pessoa particularmente susceptiveis às infeções e provocam lesões nos rins 

causando, por vezes, insuficiência renal por deposição dos fragmentos desses mesmos 

anticorpos, os quais quando presentes na urina assumem o nome de proteínas de Bence Jones 

(Sharp e Dohme,2000). 

Existem diferentes tipos de MM, de acordo com o tipo de imunoglobulina que está 

aumentada (IgG, IgA e IgM), bem como, uma das suas partes, as chamadas cadeias leves. 

Assim, os médicos tendem a classifica-lo de acordo com o tipo de cadeia pesada e leve (Otto, 

2000), 

Em termos de estadiamento, os critérios mais utilizados são os de Durie e Salmon, nos 

quais estão incluídos o valor da imunoglobulina, o número de lesões líticas e valores de 

hemoglobina, obtendo-se estádios do I ao III (Otto,2000). 

Quando falamos da sintomatologia que leva ao diagnóstico desta patologia, podemos 

diz que a dor nos ossos é normalmente o primeiro sintoma, no entanto, a doença apenas é 

diagnosticado depois de certas manifestações como anemia, infeções e febre frequentes, 
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insuficiência renal de novo, entre outras. Assim, é possível afirmar-se que não existe um 

único sintoma mas sim várias manifestações iniciais, particularidade que caracteriza esta 

doença (Sharp e Dohme,2000). 

O diagnóstico abrange uma série de exames complementares, como análises clinicas 

ao sangue e à urina onde se observam valores aumentados da velocidade de sedimentação e de 

cálcio, presença de anemia, mas sobretudo mais importante que todos estes parâmetros, é a 

eletroforese das proteínas do soro (onde pode ser verificada uma onda em pico designada por 

onda M) e a imunoeletroforese do sangue, que permite a deteção e identificação do anticorpo 

que está a ser produzido de forma anormal. Uma eletroforese e imunoeletroforese da urina 

devem ser efetuadas no sentido de detetar a presença de proteínas de Bence Jones. A biopsia 

medular também é essencial para que se possa observar qual a quantidade de células 

plasmáticas dispostas anormalmente em grupo. Por fim, as radiografias também podem ser 

importantes, pois mostram perda de densidade óssea e áreas perfuradas devido à destruição 

óssea (Otto,2000). 

Sabe-se que, até ao momento, esta é uma doença sem cura, sendo o tratamento apenas 

aplicado no sentido de prevenir e aliviar sintomas, bem como, para destruir as células 

plasmáticas anormais e atrasar a progressão da doença (Sharp e Dohme,2000). 

A dor óssea intensa pode ser aliviada através da utilização de analgésicos fortes, 

utilização de RT e muito recentemente na aplicação de bifosfonatos por via endovenosa, 

como o Pamidronato e outros, evitando a progressão da doença óssea. Estes doentes devem 

ser aconselhados a uma ingestão hídrica adequada, principalmente aqueles que já possuem 

proteínas de Bence Jones na urina, no sentido de evitar a desidratação e consequente 

insuficiência renal. Ao contrário do que o doente possa pensar, manter-se ativo é importante, 

na medida em que, o repouso prolongado favorece a osteoporose. No entanto, é de evitar 

corridas e levantamento de grandes pesos. Quanto aos níveis elevados de cálcio, o tratamento 

pode passar pela administração de prednisolona e líquidos endovenosos (Sharp e 

Dohme,2000). 

A QT, que muitas vezes surge acompanhada pela administração de corticosteroides, 

atrasa a progressão da doença através da eliminação, ainda que temporária, das células 

plasmáticas anormais, caso haja uma boa resposta, a utilização do interferão pode ser útil no 

prolongamento deste resultado positivo. A sua combinação em altas doses com RT, ainda é 

uma fonte de investigação (Sharp e Dohme,2000). 
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1.1.1.4  Doença mieloproliferativa e Síndrome Mielodisplásica 

 

Tidas como perturbações muito raras, uma vez que apenas atinge cinco pessoas em 

cada milhão, com idade média de 60 anos, optou-se por fazer apenas esta breve síntese sobre 

a doença mieloproliferativa (DM) e Síndrome Mielodisplásica (SMD). A sua inclusão no 

mesmo subcapítulo justifica-se pela mesma razão de que na bibliografia encontrada, estas 

surgem associadas. 

As DM podem ser definidas como um distúrbio das células estaminais hematopoiética, 

o que conduz a uma produção exagerada de uma ou mais séries mieloides (granulocítica, 

eritrocítica, megacariocítica ou mastocitíca), as quais crescem e se reproduzem de forma 

exagerada na medula óssea ou então acabam por ser expulsas da mesma devido a um 

desenvolvimento excessivo de tecido fibroso, existindo ainda a possibilidade de ocorrer uma 

transformação leucémica (Chauffaille, 2009). Pela classificação da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), estas incluem: LMC, policitemia vera, mielofibrose idiopática crônica, 

trombocitemia essencial, leucemia neutrofílica crónica, leucemia eosinofílica crónica não 

especificada, mastocitose e neoplasia mieloproliferativa inclassificável (Chauffaille, 2009). 

As SMD são um grupo de doenças heterogéneas da medula óssea, isto é, não podemos 

dizer que se trata apenas de uma única doença mas sim de um conjunto de doenças que têm 

entre si algumas características comuns (Pereira, 2009,b).  

Tal como as doenças mieloproliferativas, estas caracterizam-se por citopenia de uma 

ou mais linhagens hematológica no sangue ou num tecido. Nestas, a hematopoiese ineficaz 

produz um risco aumento para que estas se possam tornar LMA. No entanto, a sua patogénese 

não está de todo esclarecida, pela complexidade de eventos anormais envolvidos. Porém, os 

conhecimentos existentes foram suficientes para que a OMS criasse uma classificação para as 

mesmas, a qual foi revista ainda em 2008. Assim, neste grupo, estão incluídas a citopenia 

refratária com displasia de unilinhagem: anemia, neutropenia ou trombocitopenia refratária, 

anemia refratária com sideroblastos em anel, citopenia refratária com displasia de 

multilinhagens, anemia refratária com excesso de blastos e síndrome mielodisplásica 

associada a depleção isolada do cromossoma 5 e síndrome mielodisplásica inclassificável. 

(Vassallo e Magalhães, 2009). 

Tal como todas as patologias hematológicas malignas aqui referenciadas o seu 

diagnóstico passa por uma análise cuidada do hemograma, mielograma, biopsia medular e 

cariótipo (Chauffaille, 2010). 

Como podemos verificar estas incluem um vasto leque de subtipos o que conduz a 

uma diversidade de sintomas e de tratamento a ser aplicados. 
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1.1.2 Dor 

 

A evolução da sociedade, em todas as suas vertentes, conduziu a um aumento da 

esperança média de vida, o que teve como consequência o crescimento das doenças crónicas, 

entre elas o cancro. De acordo com a OMS, anualmente há sete milhões de novos casos de 

cancro a serem diagnosticado, os quais são a causa, na Europa, de mais 22% das mortes. 

Nesta patologia, a dor assume um papel de destaque, não só pela sua frequência, mas também, 

pelas alterações na qualidade de vida e pelo sofrimento que acarreta. Mesmo que algumas 

pessoas com cancro não sintam dor, este é um dos receios mais frequentes do paciente 

oncológico (Cardoso, 1999). 

A sociedade internacional para o estudo da dor define-a como uma experiência, 

sensorial e emocional, desagradável, associada a lesão tecidular, real ou potencial, descrita 

em termos dessa lesão (Phipps, Sands e Marek, 2003, p.363). São estas e outras definições, 

que nos permitem perceber que a dor, independentemente dos autores e das suas respetivas 

conceções, é sempre algo multidimensional e subjetivo. Apenas quem a sente é capaz de a 

descrever e avaliar. Podemos arriscar-nos a dizer que não existe uma definição linear para o 

termo dor, pois, tal como refere McCaffery (cit por Phipps, Sands e Marek, 2003) a dor é 

aquilo que a pessoa diz que é, estando presente sempre que a mesma o diz que está. 

O alívio da dor é sem dúvida um dos grandes objetivos do enfermeiro, mas para tal é 

necessário perícia, sendo que, perícia requer conhecimento, neste caso sobre os diferentes 

conceitos relacionados com a dor, assim surgiu a necessidade de abordar temáticas como a 

fisiopatologia, tipos de dor, avaliação e tratamento, bem como, a dor no doente oncológico. 

 

1.1.2.1 Fisiopatologia da dor 

 

Durante séculos foram sendo construídas diferentes teorias para explicar o que é a dor, 

apesar de apresentarem limitações, todas deram o seu pequeno contributo. Porém, foi a teoria 

de Melzack e Wall, com o nome de Gate Control, que deu o grande impulso na compreensão 

das fases de transdução, modulação e perceção, que permitem a um estimulo doloroso tornar-

se consciente (Phipps, Sands e Marek, 2003). 

Na fase de transdução, também conhecida com a fase de ativação do recetor, o 

estímulo doloroso é convertido em impulso e transportado até ao sistema nervoso central. Os 

recetores da dor, nociceptores, são terminações nervosas que quando estimuladas produzem 

dor, estes são capaz de ceder informações relativamente à qualidade da dor, qual a sua 
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localização, intensidade e duração, encontrando-se presentes na pele, tecido celular 

subcutâneo, músculos, articulações e vísceras (Cardoso, 1999). Normalmente inativados 

respondem a estímulos do tipo químico, térmico e mecânico, no entanto, seja qual for o 

estímulo nocivo, ele irá criar um potencial de ação que ativa uma determinada fibra nervosa, 

que por sua vez conduz o impulso ao sistema nervoso central (Phipps, Sands e Marek, 2003). 

Na fase de transmissão, os impulsos da dor são transmitidos até à espinal medula por 

diferentes tipos de fibras. Na pele encontram-se três tipos de nociceptores, os mecano-

sensitivos cujos estímulos são conduzidos pelas fibras A, os mecanotermo-nociceptores, 

ativados por estímulos mecânicos e térmicos, conduzidos também pelas anteriores fibras e os 

nociceptores polimodais, sensíveis a estímulos mecânicos, térmicos e químicos, conduzidos 

pelas fibras C. Todas as outras modalidades somestésicas veem os seus estímulos serem 

enviados pelas fibras Aβ. Assim, quando a dor é descrita como “aguda” ou “tipo picada”, é 

transmitida pelas fibras A, por ser facilmente localizada, já quando a dor é do tipo 

“queimadura” ou “pontada”, por ser mais difusa é transmitida pelas fibras C (Cardoso, 1999). 

Podemos afirmar que um estímulo doloroso produz uma dupla sensação de dor em que 

a primeira é rápida, com localização precisa, duração igual à do estímulo e que desencadeia 

um reflexo protetor de defesa, mediada pela fibra A. Já a segunda dor, é mais lenta, difusa, 

com uma duração superior à provocada pelo estímulo, produz uma contração tónica das 

estruturas musculares vizinhas e é mediada pelas fibras C (Cardoso, 1999). 

 Sabe-se que as fibras dos nervos aferentes primários chegam a espinal medula através 

do primeiro neurónio o qual têm como função transferir o estímulo sensorial da periferia para 

o corno posterior da medula, presentes nos gânglios da raiz dorsal (posterior) do nervo 

raquidiano. Aqui ocorre a sinapse com os chamados inter-neurónios, ou neurónios de 

associação, que por sua vez fazem sinapse com os segundos neurónios (Seely, Stephens e 

Tate, 2003).  

Existem dez tipos diferentes de lâminas no corno anterior, onde vão terminar as 

diferentes fibras dos nervos aferentes primários. A maior parte das fibras C nociceptivas que 

provêm da pele terminam nas lâminas I e II, havendo algumas que terminam nas lâminas V e 

X. No que concerne às fibras cutâneas A nociceptivas, estas terminam predominantemente 

na lâmina I, podendo também vir a terminar nas lâminas II, V e X. Já às fibras nociceptivas 

que têm origem em articulações, músculos e vísceras, podem terminar tanto na lâmina I como 

nas V, VI e X (Lopes, 2003). 

Quando as fibras chegam às lâminas correspondentes, os neurónios de associação 

fazem sinapses com os segundos neurónios, os quais convergem para o lado oposto da medula 
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e integram o feixe espino-talâmico lateral, responsável pela condução da informação sensorial 

cutânea dolorosa e de temperatura, até ao encéfalo, assim chegam ao tálamo. Toda esta 

informação pode vir a chegar ao córtex, através dos terceiros neurónios. (Seely, Stephens e 

Tate, 2003). 

 É no cérebro que a perceção da mensagem dolorosa se processa, envolvendo para tal 

diversas estruturas. Uma delas é o tálamo, o qual transmite informações sobre a localização, a 

intensidade, a superfície e a duração da estimulação nociceptiva. Outra é a substância 

reticulada que se torna responsável por integrar a informação num leque de experiências e 

comportamentos dolorosos. Por fim, temos as estruturas límbicas, as quais desempenham um 

papel importante na elaboração de reações comportamentais em resposta ao estímulo doloroso 

(Cardoso, 1999). 

Segue-se a fase de modulação, responsável pelo controlo da transmissão da dor. Nesta 

está incluída quer a inibição quer o realce do estímulo nociceptivo, sendo que, para que tal 

aconteça, ocorre a síntese de opioídes endógenos, chamados endorfinas, que quando 

estimuladas conseguem suprimir a dor (Phipps, Sands e Marek, 2003). 

Por fim, a fase de perceção, encontra-se vinculada à noção de que a dor é uma 

experiência pessoal e subjetiva. Assim, a tolerância, significado e reação à dor variam entre 

indivíduos perante o mesmo estímulo nocivo, uma vez que são influenciadas pela 

interpretação feita por este. (Phipps, Sands e Marek, 2003). 

 

1.1.2.2  Tipos de dor 

 

A dor pode ser classificada quanto à sua duração e mecanismos responsáveis pela sua 

sustentação (Gonçalves, 2011). Relativamente à sua base temporal, a dor pode obter duas 

classificações: aguda e crónica. A dor aguda, habitualmente, é de início súbito, permitindo à 

pessoa atribuir uma causa e identificar as áreas dolorosas. Trata-se de um episódio transitório, 

que ativa o sistema nervoso autónomo simpático, sendo assim possível verificar-se sinais 

físicos e objetivos de que a mesma se encontra presente. Quanto à dor crónica, podemos dizer 

que esta se caracteriza por persistir para além do tempo necessário para que seja obtida cura 

ou cicatrização, deste modo, este termo aplica-se normalmente a dores que se prolonguem há 

mais de pelo menos seis meses. A sua causa pode ser desconhecida ou impossível de 

determinar e a sensação que provoca é mais difusa que no anterior tipo (Phipps, Sands e 

Marek). 

Relativamente aos mecanismos responsáveis pela sustentação da dor estes podem ser 

divididos em três categorias: nociceptiva, neuropática e idiopática. A primeira, associada ao 
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dano tecidular, pode ser subdivida em somática e visceral, de acordo com o local onde ocorre 

a lesão (Gonçalves,2011).  

A dor somática, resultante da ativação de nociceptores periféricos cutâneos e 

profundos (Cardoso, 1999). Quando derivada dos primeiros é definida como uma dor tipo 

picada ou queimadura, de fácil localização, não reflexa e provocado normalmente por cortes, 

abrasão, calor ou frio excessivo, bem como produtos químicos, não conduz a reações 

autonómicas nem provoca contrações musculares reflexas. A dor somática proveniente de 

nociceptores periféricos profundos, associada portanto habitualmente aos músculos profundos 

e ossos, é imprecisa, definida dor em pontada, com localização difícil, não reflexa, provocada 

por estímulos como corte, pressão, calor, isquemia e luxação óssea, levando a reações 

autonómicas e contrações reflexas (Phipps, Sands e Marek, 2003). 

Relativamente à dor visceral, ocorre por infiltração, compressão ou distensão de 

órgãos internos, que por sua vez irá ativar os nociceptores dos mesmos, provocando uma dor 

difícil de ser localizada, profunda, tipo pontada e cãibra, é reflexa, estimulada pela distensão, 

isquemia, espasmos e químicos irritantes, pelo que, conduz a reações autonómicas e 

contrações musculares reflexas (Phipps, Sands e Marek, 2003). 

No que concerne à dor neuropática, a sua origem provem de uma lesão do sistema 

nervoso central ou periférico, onde pode estar apenas envolvido um nervo ou vários. 

Constante ou intermitente, do tipo queimadura ou lancinante, pode ser acompanhada de 

alodinia, ou seja, a dor provêm de um estímulo que normalmente não é doloroso e hiperpatia, 

quando a reação a determinado estimulo doloroso é exagerada (Gonçalves,2011). 

Por fim, a dor é considerada idiopática quando a mesma é desproporcionada em 

relação à lesão observada, quando comparada com a dor que a maior das pessoas sente 

perante uma lesão semelhante, podendo mesmo ocorrer sem que haja lesão aparente. Quando 

esta é “diagnosticada” a um doente, normalmente, este releva indícios de predomínio de 

fatores psicológicos (Gonçalves, 2011). 

 

1.1.2.3  Avaliação e tratamento 

 

Tomar decisões sobre como controlar a dor de forma eficaz, não é possível sem que 

haja uma prévia avaliação e apreciação, as quais devem incluir imperativamente informações 

obtidas junto do doente (Phipps, Sands e Marek, 2003).  

A avaliação da dor pode ser efetuada de acordo com duas perspetivas diferentes – a 

auto-avaliação e a hetero-avaliação. A hetero-avaliação é totalmente dependente da visão do 

profissional de saúde, os resultados por ela obtidos são claramente influenciados pelas suas 
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crenças e ficam longe de uma representação real da realidade. Assim, este método só deve ser 

utilizado quando é impossível de aplicar qualquer escala de avaliação de dor ao utente (por 

exemplo, doentes em estado de coma). Por sua vez, a auto-avaliação, permite que a 

quantificação obtida seja mais próxima da realidade, na medida em que, a dor, enquanto 

variável subjetiva, é avaliada pela perceção de quem realmente a experiência, dai ser a forma 

de avaliação preferencial (Coniam, 1999). 

Muito embora, se preconize a auto-avaliação da dor por parte do doente como a mais 

fiável, é necessário verificar sempre se esta avaliação não está condicionada por nenhum tipo 

de falsas crenças ou pretensões secundárias. É comum existirem doentes que não admitem a 

dor, que não a relatam ao profissional de saúde por receio de se tornarem aborrecidos ou por 

esperarem da sua situação clínica grande sofrimento, bem como, existem utentes incapazes 

ainda de a distinguirem do medo ou sofrimento (representação da dor para o indivíduo) que 

experienciam (Phipps,Sands e Marek,2003). 

A avaliação da dor deverá ser encarada de maneira abrangente, discriminada num 

conjunto de parâmetros fundamentais, ou seja, é necessário compreender os antecedentes 

pessoais do utente relativamente a experiências de dor e a medicação já efetuada no passado, 

sendo que, também deve ser englobada, se possível informação de índole psicossocial. Não 

menos importante é a história de doença atual, a qual permite entender a sua evolução, os 

tratamentos que estão a ser aplicados, permitindo compreender quais os que contribuem tanto 

para o alívio como para o agravamento da dor (Cardoso, 1999). 

Efetuar um questionário detalhado sobre a dor, é sem dúvida essencial. Neste devem 

ser incluídas questões que permitam determinar com a origem da dor, qual o seu tipo, inicio, 

evolução, localização, irradiação, frequência, fatores de alívio e de agravamento, de que 

forma condiciona as actividades de vida diária da pessoa afetada e qual a medicação utilizada 

(dose, via de administração, intervalo, duração da ação, efeitos secundários e qual a opinião 

do doente). Essencial é, também, o exame físico, podendo ser necessário uma avaliação 

neurológica sumária. Após tudo isto procede-se ao planeamento do tratamento, onde devem 

ser incluídas as equipas multidisciplinares, para que este seja efetuado de forma rigorosa e 

cuidada, sendo necessário ao final de algum tempo, proceder a uma reavaliação, pois esta é 

um dos pilares da avaliação da dor (Cardoso, 1999). 

Tornar quantificável a dor é algo extremamente difícil, pela sua natureza 

multidimensional. Existem parâmetros subjetivos que nenhum instrumento consegue medir, o 

exame físico é a melhor forma de a quantificar, pois permitir compreender o utente como um 

todo e não como um sintoma. Porém, quando se elabora um projeto de investigação é 

imperativo recorrer a instrumentos de medida, previamente validados na população a que será 
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aplicado (Cardoso, 1999). A direção geral de saúde (DGS) determinou como validadas 

internacionalmente as seguintes escalas: Escala Visual Analógica, Escala Numérica, Escala 

Qualitativa e a de Faces (DGS, 2003). 

A escala qualitativa engloba os seguintes adjetivos “Sem dor”, “Dor Ligeira” , “Dor 

Moderada”, “Dor Intensa” e “Dor Máxima” (DGS, 2003). No presente estudo foi utilizado 

uma variante da mesma, no entanto, no sentido de facilitar o tratamento de dados, foram 

atribuídos os números 0 de 4, sendo 0 ausência de dor e o 4 a dor máxima. 

No que concerne ao tratamento, este implica uma abordagem não só farmacológica 

mas também psicossocial e de reabilitação. Assim, o segredo do tratamento eficaz da dor 

reside no cumprimento rigoroso de determinados princípios a seguir na terapia. Para tal, a 

OMS, em 1986, definiu certas linhas orientadoras no tratamento da dor crónica.  

A primeira regra passa por privilegiar a medicação oral, por reduzir a dependência do 

utente. As outras vias ficam reservadas para situações como a disfagia, oclusão/vómitos e 

prostração. No entanto, para Gonçalves (2011), esta recomendação foi efetuada antes de 

existirem os sistemas transdérmicos, os quais se assumem como uma boa solução em 

determinadas ocasiões. Assim, sempre que seja necessário administrar fármacos injetáveis, a 

via subcutânea é em geral a via de eleição, sendo a via endovenosa usada em casos pontuais 

(Gonçalves, Alvarenga e Silva, 2003). 

Como segunda regra, está a administração regular, isto é, é deveras importante não 

deixar que o doente volte a ter dor entre o intervalo preconizado para as administrações. De 

acordo com a sociedade americana de dor (1992 cit por Cardoso,1999,p.22) “esta atitude 

previne o reaparecimento da dor e o desenvolvimento do comportamento da dor crónica”. 

Esta importância é reforçada por Foley (1998 cit por Cardoso,1999,p.22), ao defender que “as 

concentrações plasmáticas serão, assim, mais estáveis, o que reduz a toxicidade e, 

eventualmente, a tolerância e habituação”. 

A terceira regra passa por dar o fármaco adequado, na dose certa, mediante o tipo de 

doente, dor e terapêutica adjuvante. Por fim, a quarta regra, consiste em respeitar a escada 

analgésica (Cardoso, 1999). 

A OMS diz que a dor oncológica pode e deve ser tratada, recomendando a sua escada 

analgésica (ver figura1). Esta é habitualmente implementada quando se sabe que a causa da 

dor é um tumor ou metástases, o doente tem a probabilidade de vida abreviada e muitas vezes 

uma dor incrementada gradativamente (Cardoso, 1999). 

A escala analgésica da OMS combina analgésicos para obter um controlo máximo da 

dor utilizando uma conduta gradual. Este protocolo foi proposto em 1984 para melhorar o 

tratamento da dor dos doentes com cancro. O seu princípio é simples: 
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Figura 1 - Escada Analgésica da OMS 

a) Nível um: para dores de fraca intensidade, utilização de medicamentos não opioídes que 

compreendem essencialmente o paracetamol, a aspirina e os AINE;  

b) Nível dois: para dores de intensidade moderada, utilização de opiáceos para dor ligeira a 

moderada que compreendem a codeína, o dextropropoxifeno, administrados isoladamente ou 

em associação com medicamentos do patamar um. Neste grupo, integram-se outros produtos, 

como o tramadol; 

c) Nível três: para dores de maior intensidade (entre 6 e 10 numa Escala Visual Analógica), 

empregam-se opioídes para dor moderada a intensa que compreendem a morfina, a 

hidromorfona, a metadona e o fentalino, entre outros. 
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1.1.2.4 A dor no doente oncológico 

 

A dor é o sintoma mais receado pelo doente oncológico durante a evolução da sua 

doença, Estima-se que cerca de 90% dos doentes com neoplasias vão experimentar dor à 

medida que esta evolui e sofre metastização (Phipps, Sands e Marek, 2003).  

A dor oncológica surge associada a cinco alterações fisiológicas, isto é, pela destruição 

óssea, a qual se assume como a causa mais comum, por obstrução dos lúmenes de vísceras ou 

vasos, devido ao envolvimento nervoso periférico causado pela pressão dos tumores em 

crescimento que provoca isquemia, distensão e inflamação e pela infeção ou necrose do tecido 

(Phipps, Sands e Marek,2003). 

A experimentação da dor acaba por determinar que apareçam outras complicações 

associadas à dimensão física, psicológica/emocional e sociológica do doente. O doente 

oncológico durante todo o processo de doença passa por diferentes efeitos secundários à sua 

patologia, para além da dor, com a fadiga, anorexia, insónia, diminuição da mobilidade que 

poderá provocar úlceras de pressão, contracturas, disfunção respiratória, obstipação. Assim, 

psicologicamente à medida que a doença agrava e com ela a dor surge, o utente ficará 

progressivamente instável, embora, este seja um parâmetro dependente da perceção da 

malignidade da doença e da ameaça que ela representa. Esta é sem dúvida uma situação de 

stress causada pela “carga negativa” associada à doença, As respostas dos doentes vão desde 

diminuição da auto-estima, hostilidade, irritabilidade, medo da dor e da morte e sentimento de 

falta de proteção (Phipps, Sands e Marek,2003.) 

Para além de sofrer alterações de índole psicológica, por todos os fatores supracitados, 

o paciente oncológico, vê a sua vida social também afetada, havendo progressivamente menor 

interação social e participação nas actividades de vida diária, verifica-se também por vezes 

deterioração das relações familiares. De igual forma, ocorre diminuição ou suspensão da 

atividade laboral, com consequentes problemas de cariz económico e sensação de perda da 

sua posição social e do papel na família, acompanhado de sentimentos de abandono e 

isolamento (Phipps, Sands e Marek,2003) 
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1.2  Pergunta de Partida 

 

“A etapa de formulação do problema é crucial no processo de investigação. Ela situa-

se no centro da fase conceptual, no decurso da qual se precisam as decisões relativas à 

orientação e aos métodos de investigação” (Fortin, 2009, p.142). 

Segundo Quivy (2003), o investigador deve enunciar o projeto de investigação através 

de uma pergunta de partida, na qual procura exprimir o mais próximo da realidade aquilo que 

pretende saber, elucidar ou compreender melhor. 

De acordo com Fortin (2009) para se formular uma questão de partida o mais clara e 

exata possível é fundamental determinar quais os elementos que fazem parte do problema. 

Assim, deve-se ter em conta o estado da arte, apresentar-se dados sobre a temática, justificar-

se a mesma de um ponto de vista empírico e teórico e expor a solução de investigação, bem 

como, a previsão de resultados. Ainda segundo este autor “na formulação do problema, o 

investigador apresenta o seu tema de estudo e define as principais características da população 

visada” (Fortin, 2009,p. 143). 

Assim, uma questão de partida terá de ser unívoca e concisa, não podendo assim ser 

demasiado abrangente, para que não permita confusões quando exposta a outros. Deve ser 

realista e procurar objetivar o conhecimento, não havendo certeza de uma resposta 

preconcebida. Para elaborar a mesma, é necessário que se crie uma interrogação de acordo 

com o problema a analisar, com o intuito de obter novas informações, tendo em conta que 

uma investigação deve ser atual e apropriada às questões do momento presente (Quivy, 2003). 

Tendo em conta toda esta dissertação teórica, a nossa questão de partida é “Qual a 

prevalência da dor nas doenças hematológicas malignas?”, sendo que, a sua pertinência será 

justificada no item que segue. 

 

1.3  Justificação da problemática 

 

 Toda a investigação tem início com um problema que impõe uma explicação, uma 

compreensão mais específica do fenómeno (Fortin, 2009). Para esta compreensão, os 

investigadores têm que optar por uma abordagem que Quivy e Campenhoudt (2003) definem 

por problemática. 

 A problemática é construída em dois momentos: o primeiro funda-se nas leituras 

exploratórias e conhecimento das dimensões associadas ao problema e o segundo consiste na 

redução das várias problemáticas de forma a desenvolver a própria problemática em estudo 
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(Quivy e Campenhoudt, 2003). Assim, numa primeira fase foi reunida toda a informação 

relativa ao tema que se decidiu estudar e, posteriormente, a informação foi organizada para 

daí emergir o problema de pesquisa. 

 Hoje em dia, a maior parte dos hospitais assumem-se como instituições estruturadas e 

vocacionadas para a cura, utilizando a tecnologia e farmacologia mais sofisticada possível. 

Porém, nem em todos os casos estas são suficientes. Assim, quando os meios habituais de 

tratamento falham, a morte torna-se iminente e é então que se verifica que o hospital 

raramente está preparado que para acompanhar o utente nesta fase (DGS,2004). Assim, 

surgem os cuidados paliativos, assumindo-se como cuidados ativos e globais, prestados a 

doentes crónicos, isto é, a utentes cuja patologia é irreversível, não havendo perspetiva de 

recuperação total, e com uma sobrevida limitada. Objetiva-se assim, que recorrendo a uma 

equipa de saúde multidisciplinar, se prestem os melhores cuidados possíveis ao utente e 

respetiva família (Nunes e Melo, 2011). 

 Podemos considerar que os cuidados paliativos têm como principais objetivos, 

promover o bem-estar e a qualidade de vida, prevenindo e aliviando o sofrimento físico, 

psicológico, social e espiritual, identificando de forma precoce e rigorosa a dor, de forma a 

tratá-la eficazmente, bem como, outros problemas físicos, psicossociais e espirituais (Diário 

da República, 2012). 

 Considera-se, por tudo o que já foi referido, que os cuidados paliativos requerem uma 

organização e abordagem peculiares, para os quais os hospitais gerais ainda não se encontram 

preparados. Colmatar esta falha, formando profissionais, desenvolvendo conhecimentos e 

instituições preparados para esta área, torna-se um imperativo ético pois, como sabemos, o 

envelhecimento da população conduziu ao aumento da incidência do cancro, entre outras 

patologias crónicas, e consequentemente ao aumento do número de utentes que carecem de 

cuidados paliativos (DGS,2004). 

 Tendo por base o relatório globocan de 2008, da agência internacional de investigação 

do cancro, 12,7 milhões de novos casos de cancro são diagnosticados, sendo registadas 7,6 

milhões de mortes por esta mesma causa. Se a sua incidência é assustadora, mais preocupante 

são as previsões que acreditam que estes números vão duplicar até 2030 passando assim a 

21,4 milhões de novos casos e 13,2 milhões de mortes.  

 Analisando esta problemática a um nível nacional, mais propriamente na região norte, 

de acordo com a RORENO, estima-se que nesta zona do país foram diagnosticados em 2011, 

mais de 7103 novos casos de cancro no IPOP (RORENO,2011). As doenças hematológicas 

malignas não são exceção, sendo-nos possível verificar que são cada vez mais as pessoas que 

destas doenças padecem. 
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 Em Portugal, por cada 10000 habitantes, existem cerca de 1.000 novos casos de 

leucemia e 2.000 novos casos de linfomas. Quanto ao MM, a incidência é de 300 novos casos 

e na SM, bem como na DM, a mesma é de cerca de 5, aumentando para 20 a 50 novos casos 

quando falamos em pessoas com idade superior a 60 anos (IARC,2013) 

 Estas doenças são sem dúvida patologias a ter em conta no âmbito dos cuidados 

paliativos dada a sua progressão, sintomatologia associada à evolução da doença e 

consequente taxa de mortalidade (Segundo Phipps, Marek e Sands (2003). Vejamos que no 

caso da leucemia esta é a quinta principal causa de morte por cancro no homem e a sexta na 

mulher, apresentando uma taxa de sobrevida de apenas 38% aos 5 anos. No caso da LLA, em 

90% dos casos o primeiro ciclo de QT controla a doença, se bem que em muitos casos ela 

recidiva, sendo que os que apresentam maior sucesso são crianças, com 50% livres de doença 

aos 5 anos. O prognóstico é menos favorável a partir dos 20 anos e quanto mais baixo for o 

número de glóbulos brancos. No caso de esta não ser tratada ou não responder ao tratamento a 

sobrevida é de apenas 4 a 6 meses. Relativamente à LMA, quando o doente não é tratado ou 

não responde à terapia, o tempo médio de sobrevida é de 2 a 3 meses. No entanto, em 50 a 

75% dos doentes tratados a doença pode ser controlada, aumentando a taxa de sobrevida para 

2 a 3 anos, sendo possível que 20% dos casos se mantenha ainda em remissão ao fim de 5 

anos. As pessoas com mais de 50 anos que contraem LLA e que já foram alvo, por outra 

causa, de QT e RT são as que apresentam pior prognóstico (Phipps, Sands e Marek,2003). 

 Relativamente à LLC a taxa de sobrevida depende em muito do estádio em que esta se 

encontra quando é diagnosticada e do tipo de linfócito envolvido (T ou B). Assim, os doentes 

que padecem de leucemia das células B podem sobreviver cerca de 10 a 20 anos. No caso dos 

doentes que já apresentem com valores de anemia muito significativos, o risco de virem a 

falecer num menor espaço de tempo é maior uma vez que os mecanismos de transporte de 

oxigénio, controlo da infecção e da hemorragia se tornam menos eficazes. O prognóstico nos 

doentes com leucemia do tipo T é pouco favorável (Sharp e Dohme,2000).De uma forma 

geral os doentes com LLC apresentam um tempo de sobrevida de 4,5 a 5,5 anos (Phipps, 

Sands e Marek,2003). 

 No que concerne à LMC cerca de 20 a 30% dos doentes morrem nos dois anos 

seguintes ao diagnóstico e 25% anualmente após esse período. No entanto, existe a 

possibilidade de sobreviverem durante 4 anos, acabando por falecer perante uma crise 

acelerada ou blástica (Sharp e Dohme,2000). 

 Em termos de linfomas, no caso do LH, nos dois primeiros estádios o tratamento a RT 

por si só pode proporcionar a cura a cerca de 80 a 90% dos utentes. Nos seguintes estádios, 

onde normalmente à RT surge já associada a QT, é possível controlar-se a doença em 80 % 
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dos casos, verificando-se que esta se mantem em remissão durante um longo prazo, sendo 

possível a cura em metade dos casos. Quanto ao LNH, mediante o tipo, a taxa de sobrevida 

pode variar entre 7 a 10 anos, quando são ganglionares, 3 anos em casos de linfoma 

histocitico difuso e apenas de 13 a 55 meses, em tipos histiocíticos ganglionar e 

histiolinfocítico (Phipps, Marek e Sands, 2003). No entanto, dados mais recentes, publicados 

pela RORENO em 2011, apontam este tipo de linfoma como a sétima causa de morte por 

cancro no homem e nona na mulher. 

 No MM, a sobrevida é apenas de 2 a 3 anos, sendo que as que possam ultrapassar este 

timing acabam por falecer por contraírem leucemia ou fibrose na médula óssea (Sharp e 

Dohme,2000).  

 Por fim, no que diz respeito às SM e na DM, a sua história natural é muito variável 

podendo a sobrevida ir de alguns meses a mais de 10 anos sendo possível que, na sua maioria, 

os portadores destas doenças venham a falecer devido a outras causas associadas à doença, 

tais como a citopenia ou a evolução par LMA (Tabak,2002).  

Perceber se estes doentes que padecem de doença hematológica maligna têm dor, tem 

sido um parâmetro pouco abordado tanto a nível nacional como internacional, assumindo-se 

habitualmente que esta é uma manifestação rara quando comparada com tumores sólidos. No 

entanto, isso não justifica a falta de avaliação da prevalência do mesmo, uma vez que, embora 

sendo poucos, os estudos mais recentes relevam que a presença deste sintoma é cada vez mais 

significativa na população com doença hematológica (Niscola et al,2007).  

Johnsen et al (2009), afirmam que o próprio diagnóstico e consequente tratamento, 

subjacentes à doença hematológica maligna, potenciam determinados sintomas e problemas 

que afetam a qualidade vida do doente que padece desta patologia. Considerando que a dor é 

um desses sintomas, e portanto potencial problema, surge a necessidade de conhecer cada vez 

melhor esta temática, para que se possam desenvolver estratégias eficazes no controlo da dor. 

Desta forma, o enfermeiro fica responsável por determinar metas e planear cuidados de forma 

adaptada às patologias de que padece o utente e respetiva dor que esta provoca (Cardoso, 

1999). 

No caso da dor oncológica, a atitude do enfermeiro deverá ser centrada na finalidade 

de auxiliar o utente a viver até ao momento da sua morte, no máximo conforto físico e 

psicológico, sempre que possível, sem dor (Cardoso,1999). Para que tal aconteça é necessário 

investigar e obter dados científicos sobre a prevalência da dor nas diferentes doenças 

oncológicas, nomeadamente e adaptando-me a este estudo, nas doenças hematológicas pois 

nenhuma intervenção será eficaz sem dados concretos relativos à dor em todas as suas 

componentes. 
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Para terminar, a bibliografia encontrada permite-nos afirmar que os doentes com 

patologia hematológica maligna são pouco referenciados para os cuidados paliativos, sendo 

que o intervalo ente a primeira consulta nesta área (quando ela existe) e a morte do utente é 

muito curto (dias). Estes utentes, tal como todos os outros que para uma unidade de cuidados 

paliativos são já referenciados, necessitam também eles de todos os benefícios que este tipo 

de acompanhamento pode fornecer, nomeadamente no controlo da dor (Alt-Epping, Wulf e 

Nauck, 2010). Perante as particularidades dos doentes que padecem de doença hematológica 

maligna, escassez de investigação e o crescente aumento do número de pessoas atingidas por 

doenças crónicas e/ou terminais, surge esta investigação com o objetivo de tentar reforçar que 

a dor realmente está presente nestes utentes e que os mesmos carecem de um cuidado 

especializado quando o tratamento curativo já não surte o devido efeito. 

 

1.4  Objetivos do estudo 

 

Ao elaborar os objetivos do projeto de investigação, pretendemos enunciar de formar 

clara e precisa o porquê da investigação e o que tencionamos abordar para obter respostas às 

questões da mesma (Fortin, 2009). 

Segundo Tavares (1992), quando definimos os objetivos devemos ter em consideração 

a sua pertinência, adequando-se às situações que necessitam de intervenção, a sua precisão, 

ao determinarem o percurso a seguir e o estado que se pretende alcançar, e ainda a sua 

exequibilidade, ou seja, se são ou não passíveis de serem realizados, na medida em que, um 

objetivo não conseguido é um fracasso no planeamento previamente efetuado. Os objetivos 

determinados devem também ser mensuráveis, para facilitarem a sua posterior avaliação. 

Esta etapa é, portanto, fundamental, pois somente mediante uma “correta e quantificada 

definição de objetivos se poderá proceder a uma avaliação dos resultados obtidos com a 

execução do plano em causa” (Imperatori e Giraldes, 1986, p. 43) 

 

 

Objectivo geral: 

 

- Determinar a prevalência da dor nas doenças hematológicas malignas; 
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Objetivos específicos; 

 

1- Comparar a autonomia funcional (ECOG) nos participantes com e sem dor;  

2- Determinar se existe relação entre dor e o tipo de doença hematológica maligna;  

3- Compreender se existe relação entre o tipo de dor e o tipo de doença hematológica 

maligna;  

4- Perceber se existe relação entre a presença de dor e a situação clinica actual; 

determinar qual o impacto da dor média nas atividades de vida diária;  

5- Compreender qual o tratamento a ser aplicado para os diferentes níveis de dor;  

6- Comparar o nível de qualidade de vida e qual a perceção da consideração da qualidade 

de vida pelo oncologista por participantes com e sem dor. 
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2. FASE METODOLÓGICA 

 

O conhecimento científico difere de qualquer outro, por ser fundamentado e 

verificável, sendo determinante definir qual o método que permite chegar ao conhecimento 

adquirido (Morse, 2007).  

Delineada a fase conceptual do projeto, iniciaremos agora o estabelecimento da fase 

metodológica. Nesta, o investigador seleciona os métodos a utilizar para obter resposta às 

questões de investigação colocadas ou às hipóteses formuladas (Fortin, 2009). O método pode 

ser definido como o conjunto de procedimentos do foro intelectual e técnico que possibilitam 

a aquisição de novos conhecimentos. (Morse, 2007).  

A fase metodológica “reporta-se ao conjunto de meios e das actividades próprias para 

responder às questões de investigação (…) serve para passar da conceção da investigação à 

sua operacionalização” (Fortin, 2009, p.211). Assim, ao longo dos subcapítulos que se 

seguem, serão descritos itens como o tipo de estudo, a amostra e população e o instrumento de 

colheita de dados.  

 

2.1  Paradigma, método e tipo de estudo 

 

O paradigma do investigador diz respeito à sua visão do mundo, às suas crenças, que 

estabelecem a perspetiva segundo a qual ele coloca uma questão de investigação e estuda um 

fenómeno (Fortin, 2009). Por outro lado, a estratégia da investigação está relacionada com a 

metodologia ou com os procedimentos utilizados pelo investigador para estudar o fenómeno 

que lhe desperta interesse (Fortin, 2009). Portanto, a opção metodológica implica saber 

distinguir o caminho a seguir face ao objetivo do estudo, perante a dicotomia existente na 

construção do processo de investigação (Lessard-Hébert et al., 2005). 

 Como tal, a metodologia deste estudo corresponde a uma metodologia quantitativa. 

Esta caracteriza-se pela medida de variáveis e pela obtenção de resultados numéricos 

susceptiveis de serem generalizados a outras populações ou contextos, o que, no nosso estudo, 

se traduz através da utilização de um instrumento de recolha de dados de medida. A 
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metodologia quantitativa recorre a explicações, predições e ao estabelecimento de relações de 

causa e efeito. O paradigma deste estudo é positivista, visto que este pressupõe que se uma 

coisa existe, ela pode ser medida, mais especificamente e porque se encontra orientado para 

os resultados e a sua generalização, uma vez que, o objetivo da investigação quantitativa 

consiste em estabelecer factos; pôr em evidência relações entre variáveis por meio da 

verificação de hipóteses; predizer resultados de causa e efeito e/ou verificar teorias ou 

proposições teóricas (Fortin, 2009).  

O tipo de estudo é descritivo-correlacional, uma vez que se procura conhecer as 

características de uma certa população/fenómeno e estabelecer relações entre as variáveis. 

Assume-se como um estudo em que se pretendem obter parâmetros (proporções, medidas, 

frequências, médias, etc) relacionados com a população em estudo, não necessitando de 

hipóteses, na medida em que, este mais não é que uma “fotografia” da situação 

(Vilelas,2009).  

Por fim, esta investigação foi também considerada com transversal, uma vez que 

decorrerá apenas num momento, não sendo prolongada no tempo. Estes são os planos mais 

utilizados quando se trata de estudos descritivos, na medida em que, permitem economizar 

tempo, dinheiro e recursos humanos (Coutinho, 2011). De uma forma mais específica 

podemos defini-lo transversal de prevalência, uma vez que se pretende obter a frequência com 

que certos fenómenos, neste caso na área da saúde, ocorrem numa população em determinado 

espaço temporal ou num curto espaço de tempo (Szklo e Nieto,2003). 

 

2.2  População e amostra 

 

Após a formulação da questão de partida, a sua fundamentação com literatura e a sua 

inserção num desenho apropriado, torna-se essencial caracterizar a população e determinar 

qual será a amostra, estabelecendo em simultâneo, critérios de seleção para o estudo. De 

acordo com Fortin (2009, p.311) “uma população define-se como um conjunto de elementos 

que têm características comuns”.  

Torna-se pertinente fazer a distinção entre a população-alvo e a população acessível. A 

primeira consiste na população que cujos “satisfazem os critérios de seleção definidos 

previamente e que permitem generalizações” (Fortin, 2009,p 311). A população acessível, tal 

como o próprio nome indica, refere-se à população alvo que se encontra ao alcance do 

investigador. Por fim, existe ainda a amostra que é “uma fração de uma população sobre a 

qual se faz o estudo (…) deve ser representativa desta população” (Fortin, 2009,p.312). 
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A população-alvo deste estudo são os utentes com doença hematológica maligna em 

Portugal, sendo a população acessível para este estudo definida como os doentes com 

patologia hematológica maligna do IPO-Porto, sendo constituída a amostra por utentes que 

padeçam desta doença e estejam internados no internamento de hemato-oncologica ou em 

tratamento no hospital de dia da instituição em causa. 

Para uma melhor compreensão desta população, revelou-se pertinente conhecer 

melhor o contexto social e a sua caracterização demográfica, o que foi possível através da 

recolha de alguns dados sócio-demográficos com base nos dados fornecidos pela RORENO. 

De acordo com o site do IPOP, o serviço de onco-hematologia recebe anualmente 

cerca de 600 novos casos de doenças hematológicas. Considerando apenas os utentes com 

idade igual ou superior a 19 anos e tendo por base o registo oncológico da região norte de 

2011, seguem-se os seguintes quadros com dados sobre a amostra (Tabelas 1,2 e 3). 

 

 

Tabela 1 - Distribuição das doenças hematológicas malignas por sexo, em maiores de 19 

anos, da população-alvo 

Doença Masculino Feminino 

Leucemia Linfóide 37 21 

Leucemia Mielóide 22 20 

Linfoma de Hodgkin 40 30 

Linfoma não Hodgkin 110 125 

Mieloma Múltiplo 53 59 

Síndrome Mielodisplásico 8 11 

Doença Mieloproliferativa 3 4 
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Tabela 2 - Faixas etárias com maior número de casos de doença, por sexo, da população 

alvo 

Doença 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

Idade n Idade n 

Leucemia Linfóide 60-64 8 70-74 4 

Leucemia Mielóide 70-74 4 65-69 4 

Linfoma de Hodgkin 

25-29 9 30-34 6 

40-44 8 35-39 6 

Linfoma não Hodgkin 

70-74 19 60-64 20 

75-79 16 75-79 18 

Mieloma Múltiplo 60-64 10 

65-69 6 

75-79 9 

Síndrome Mielodisplásico 70-74 4 - 1 

 

Doença Mieloproliferativa 

 

60-65 2 45-49 2 

65-69 2 60-64 2 
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Tabela 3 - Números de casos de doenças hematológicas, por tipo histológico da população 

Distribuição do número de casos por tipo histológico 

Leucemia 

Mielóide 
Aguda 38 

Crónica 13 

   

Linfóide 

Aguda 46 

Crónica 36 

Outras 6 

    

Linfomas 
Hodgkin 

Esclerose 

Nodular 
65 

Outros 18 

Não-Hodgkin 242 

  

Mieloma Múltiplo 82 

Síndrome Mielodisplásica 20 

Doença Mieloproliferativa 7 

 

 

O processo para definir a amostra designa-se por amostragem (Fortin, 2009). São 

vários os métodos de recolha de amostra, sendo que qualquer um deles visa a obtenção de 

conclusões válidas com base nos dados fornecidos (Mores, 2007). A técnica de amostragem 

selecionada para este estudo designa-se por amostragem não probabilística acidental 

(Fortin,2009). 

A amostragem não probabilística é uma forma de seleção na qual cada elemento da 

população não tem a mesma probabilidade de ser escolhido para incorporar a amostra. Neste 

tipo de amostragem corre-se o risco da amostra ser menos representativa do que numa 

amostragem probabilística, no entanto, nem sempre é simples construir amostras 

probabilísticas em determinadas áreas, na medida em que o investigador raramente tem acesso 

à população no seu todo e à semelhança do se verificou neste trabalho. No entanto, mesmo 

não sendo possível generalizar os dados obtidos pela investigação, dela emergem informações 

relevantes e que podem ser utilizadas com a devida prudência (Fortin, 2009). 

Esta amostragem é do tipo acidental, uma vez que é “constituída por indivíduos 

facilmente acessíveis e que respondem a critérios de inclusão precisos” (Fortin, 2009, p.321). 

Assim, os sujeitos vão sendo incluídos no estudo conforme vão surgindo no local, até que a 
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amostra possua o tamanho ambicionado. Este tipo de amostragem torna-se vantajosa por ser 

simples de organizar e pouco dispendiosa (Fortin, 2009). 

Definir o tipo de amostragem, implica que tenham sido previamente determinados 

critérios de inclusão e de exclusão na amostra, os quais devem ser definidos com minucia em 

função das características dos sujeitos (Fortin, 2009). Neste estudo os critérios mencionados 

são os seguintes:  

 

 

 Critérios de inclusão: 

 

 Doentes com patologia hematológica maligna a serem seguidos no 

IPOP, no internamento de hemato-oncologica ou no hospital de dia da 

referida instituição; 

 

 Doentes com idade igual ou superior a 19 anos; 

 

 Doente cujos seus estados geral e neurológico lhes permitam ler e 

escolher a opção que melhor expressa a sua opinião, tendo em conta o 

instrumento que será utilizado para a colheita de dados (critério 

avaliado em parceria com os enfermeiros das referidas unidades); 

 

 Critérios de exclusão: 

 

 Doentes que se encontrem a frequentarem as unidades onde o estudo 

será implementado, mas que não apresentem doença hematológica 

maligna; 

 

 Foram apenas incluídos os utentes internados na Unidade de Onco-hematologia e os 

que estavam a ser tratados no hospital de dia, tendo sido excluídos os utentes em regime de 

consulta. Por questões logísticas e de funcionamento da instituição em causa, bem como por 

forma a rentabilizar o tempo disponível para a colheita de dados, tendo em conta a facilidade 

de acesso à população-alvo. De igual modo, ficaram incluídos apenas os doentes com idade 

igual ou superior a 19 anos, de forma aos dados obtidos estarem de acordo com a divisão de 

grupos etários definida pela RORENO. Não foram abordados menores de 18 anos por estes 



47 
 

necessitarem do consentimento dos pais para a participação no estudo, o que atrasaria e 

complicaria ainda mais o processo de colheita de dados. 

 Ultrapassadas todas estas fases, surge a questão relativa à representatividade da 

amostra. Esta é uma das fases que ainda suscita muitas dúvidas nos diferentes estudos de 

investigação que vão sendo elaborados, uma vez que não existe uma forma simples de 

determinar qual o tamanho ideal da amostra. Existem parâmetros a ter em conta pelo 

investigador, tais como, a credibilidade das estimativas pré-existentes em relação à população, 

qual a técnica de amostragem que está a ser utilizada e os custos inerentes a todo este estudo. 

No fundo, todo o investigador pretende que a sua amostra seja suficientemente abrangente 

para que seja possível estabelecer diferenças estatísticas. São diversos os fatores a ser 

considerados no cálculo da amostra, no entanto, salientamos que segundo Fortin (2009, p.327) 

“o objetivo é obter uma amostra de tamanho suficiente para observar diferenças estatísticas no 

momento da verificação das hipóteses, tendo sempre em atenção os recursos e os prazos”. 

Neste estudo foram incluídos 85 doentes pertencentes à população em estudo. Serão 

apresentadas tabelas, no item “resultados” que caracterizam a amostra relativamente aos seus 

dados biográficos. 

 

 

2.3  Estratégia de colheita de dados 

 

A colheita de dados efetua-se com base num instrumento que permita ao investigador 

responder aos objetivos do seu estudo. Os principais métodos de colheita de dados podem ser 

divididos em objetivos e subjetivos, sendo que os primeiros englobam medidas objetivas 

como por exemplo bioquímicas, ou seja, que não permitem que sejam efetuadas 

interpretações. Já os segundos, onde estão incluídas entrevistas, questionários, escalas, entre 

outros, caracterizam-se por terem medidas fornecidas pelo observador ou sujeitos (Fortin, 

2009). 

O estudo descritivo visa “compreender fenómenos vividos por pessoas, categorizar 

uma população ou conceptualizar uma situação”. Assim, o instrumento que melhor concretiza 

o estudo em questão, é o questionário, uma vez que este é um método que permite reunir 

dados de indivíduos no que respeita a conhecimentos, atitudes, crenças e sentimentos 

(Lobindo-wood e Haber, 2001). 

O questionário é a forma de colheita bastante utilizada, na medida em que, permite 

traduzir os objetivos de um estudo com variáveis mensuráveis. Com a utilização deste tipo de 
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instrumento de medida, as informações procuradas são mais facilmente organizadas e 

normalizadas. O questionário não permite ir tão à profundidade da questão quanto as 

entrevistas, porém, facilita um melhor controlo dos enviesamentos (Fortin, 2009). Assim, 

optou-se por utilizar um questionário com o título “Prevalência da dor nas doenças 

hematológicas malignas”, da autoria do Professor Doutor Ferraz Gonçalves, ao qual estou 

profundamente agradecida por ter autorizado a implicação do mesmo neste estudo. 

Tendo em conta que foram utilizados termos técnicos, optou-se por ser apenas um 

investigador a implementar o instrumento e por ser o mesmo a anotar as respostas às questões, 

no sentido de apenas haver uma definição igual para todos os termos utilizados e de auxiliar o 

utente a compreender o significado de cada palavra técnica. De igual forma, o facto de ser o 

investigador a preencher o questionário e ir junto do utente para o fazer, permitiu ultrapassar 

as fracas taxas de resposta e taxa elevada de dados em falta, que são duas das desvantagens 

mais significativas deste tipo de instrumento (Fortin, 2009). 

 Este questionário, possui escalas, sendo elas o grau do Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG) – Anexo 1, e a profissão mediante a Classificação de Graffar – Anexo 2. 

Quando à intensidade da dor e de outros sintomas foi solicitado ao utente que a classificasse 

de 0 a 4, significando: 0 - “Nenhuma”, 1-”Ligeira”, 2 - “Moderada”, 3 – Forte e  4 – “Muito 

Forte”. Relativamente à Qualidade de Vida, o autor considerou respostas quantitativas cujos 

valores oscilam entre 1 e 5, sendo: 1 – “Muito Má”,  2 – “Má”, 3- “Razoável”, 4 – “Boa” e 5 

– “Excelente”. 

 A este questionário foi efetuado um pré-teste com o objetivo de detetar erros, 

dificuldades/obstáculos no seu preenchimento e a sua adequação ao estudo em causa. Por fim, 

com os dados obtidos construiu-se o questionário final – Anexo 3. 

 

 

2.4  Análise dos dados obtidos 

 

A estatística é a ciência que permite estruturar a informação numérica medida num 

determinado número de sujeitos que constitui a amostra. Recorrendo às estatísticas 

descritivas, é-nos possível estabelecer um resumo da informação numérica de forma 

estruturada, com o objetivo de se obter uma imagem geral das variáveis medidas, obtendo-se 

assim dados sobre a população em estudo (Fortin,2009). Assim surge este capítulo, em 

resposta a esta nova etapa da investigação. 
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Antes de iniciar a referida análise descritiva, é importante salientar que em algumas 

questões foi necessário reagrupar opções de respostas, de forma a tornar a leitura mais 

simples. 

Relativamente aos fármacos de uso regular e em SOS, optou-se por não codificar os 

dados refentes à dose diária, via e intervalo recomendado, pela disparidade de valores obtidos, 

o que tornaria a análise de dados extensa e pouco percetível.  

Na pergunta sobre qual o tipo de adjuvantes a ser utilizado no tratamento da dor, 

surgiu a necessidade de se proceder a algumas alterações, de acordo com as respostas obtidas 

no decurso da colheita de dados e com base na bibliografia. Assim, para opção 

“antidepressivo” incluíram-se todos os doentes com dor e a efetuar amitriptilina.No que diz 

respeito à opção “corticosteróide”, mesmo nos doentes com dor, este não foi considerado 

como adjuvante uma vez que não se encontrava especificado no processo se este era utilizado 

para o tratamento da dor ou como complemento no tratamento antineoplásico. 

No ponto alusivo a outra medicação usada nas últimas 24 horas e outra medicação 

regular, surgiu a necessidade de agrupar alguns medicamentos por grupos farmacológicos, no 

sentido de facilitar a leitura dos dados e uma vez que foram encontrados vários fármacos 

pertencentes ao mesmo grupo farmacológico, caso contrário, teríamos um número muito 

alargado de respostas. Assim sendo, foram considerados os grupos “Laxantes”, “Anti-

Eméticos”, “Protetor gástrico”, “ATB (Antibiotico)”,  “Potássio”,  “Magnésio”, “Ansiolítico”, 

“colutório”, “corticosteróide”, “Antipirético”, “Antidepressivo”, “Clemastina” e 

“Furosemida”, por serem os mais frequentemente encontrados durante a pesquisa de dados. 

Os dados resultantes da colheita efetuada, através do recurso ao questionário já 

referenciado, foram posteriormente analisados através da utilização do programa IBM 

Statistical Package for the Social Sciences (SPPS) versão 21.0 para o Windows. 

Em primeiro lugar foi realizada uma análise exploratória de dados, com o objetivo de 

descrever os dados encontrados no questionário. Reis (1998) entende a Análise Exploratória 

de Dados (AED) como um método que consiste na recolha, apresentação, análise e 

interpretação de dados numéricos sob a forma de instrumentos adequados como tabelas, 

gráficos e indicadores numéricos. 

Para as estatísticas descritivas foram calculadas frequências relativas e absolutas, 

médias e desvios padrão. Os resultados foram apresentados sob a forma de tabelas e gráficos. 

Foram depois utilizados os testes estatísticos necessários para dar resposta aos 

objetivos específicos do estudo. Os métodos aplicados foram exclusivamente não 

paramétricos, tendo em conta que as variáveis teste apresentavam características 

ordinais/nominais. Assim, para as análises comparativas foi utlizado o teste de Mann-
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Whitney, para as relações nominais foi utilizado o teste Qui-Quadrado e para as correlações 

foi utilizada a metodologia de Spearman. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1  Apresentação de resultados 

 

No que concerne ao sexo dos participantes, a maioria é pertence à categoria 

“Masculino” (n=45; 5%). 

 

Tabela 4 - Sexo dos participantes 

 
  n % 

Sexo 

Masculino  45 53 

Feminino 40 47 

 

Total 85 100 

 

No que diz respeito à escolaridade dos participantes, apenas uma percentagem muito 

reduzida da amostra (n=4; 5%) não tem escolaridade. A maioria dos inquiridos (n=47; 55%) 

detém a escolaridade primária.  

 

Tabela 5 - Escolaridade dos participantes 

 Escolaridade n % 

Sem Escolaridade 4 5 

Primário 47 55 

Secundário 17 20 

Universitário 17 20 

Total 85 100 
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No que toca ao estado civil, como podemos verificar, a maior parte dos indivíduos 

incluídos na amostra é casado/vive em união de facto (n=59; 69%).  

 

Tabela 6 - Estado civil dos participantes 

Estado civil n % 

Solteiro 14 17 

Casado(a)/União de Facto 59 69 

Divorciado(a)/Separado 5 6 

Viúvo(a) 7 8 

Total 85 100 

  

 

Quanto ao local de residência, a maioria dos participantes pertence a uma cidade 

grande (n=41; 48%) ou cidade pequena/vila (n=36; 43%), sendo que, apenas uma pequena 

percentagem (n=8; 9 %) vive em zona rural. 

 

Tabela 7 - Local de residência dos participantes 

Local de residência  n % 

Cidade grande    41 48 

Cidade pequena/vila 36 43 

Zona Rural 8 9 

Total 85 100 
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Em termos de escala profissional, tal como se pode verificar na tabela 8, apenas uma 

percentagem muito reduzida dos participantes (n=1; 1%) encontra-se no nível 2 e 3 da escala 

profissional. A maioria dos participantes (n=55; 65%) no estudo encontra-se no nível 5. 

 

Tabela 8 - Escala profissional dos participantes 

Escala profissional n % 

Nível 1 16 19 

Nível 2 1 1 

Nível 3 1 1 

Nível 4 12 14 

Nível 5 55 65 

Total 85 100 

 

Relativamente ao Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), tal como se pode 

verificar da Figura 2, a maioria dos participantes apresentava um ECOG de 0 (n= 9; 34%) ou 

1 (n=23; 27%). Uma pequena percentagem apresentou um ECOG de 4 (n=5; 6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Classificação do ECOG 
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A tabela 8 permite compreender que as patologias mais frequentes nos participantes 

deste estudo são o LNH (n=33; 39%), a LLA (n=13; 15%), a LMA (n=12; 14%) e MM (n=11; 

13%).  

 

 

Tabela 9 - Doenças hematológicas malignas 

Diagnóstico n % 

LNH 33 39 

LLA 13 15 

LMA 12 14 

MM 11 13 

DH 7 8 

LLC 6 7 

SM 1 1 

Outros 2 3 

Total 85 100 
 

 

 

A maioria dos participantes (n=65; 77%) apresenta comorbilidades. A Tabela 10 

mostra-nos o tipo de comorbilidades existentes. De entre os 65 participantes que apresentam 

comorbilidades, as mais frequentes são a vascular (n=23; 36%), endócrina (n=19; 29%), 

cardíaca (n= 17; 26%), musculosquelética (n=15; 23%), gastrointestinal (n= 14; 22%), 

pulmonar (n=12; 19%). Não se verificou nenhum caso de comorbilidades do tipo neurológica. 
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Tabela 10 - Tipo de comorbilidades mais frequentes 

Comorbilidade n % 

Vascular 23 36 

Endócrina 19 29 

Cardíaca 17 26 

Musculoesquelética 15 23 

Gastrointestinal 14 22 

Pulmonar 12 19 

Renal 6 9 

Psiquiátrica 6 9 

Hepática 4 6 

Hematológica 4 6 

Outra 23 36 

 

 

Relativamente à situação em que se encontram os participantes (Figura 3), mais em 

concreto, ao desenvolvimento da sua doença, a maioria dos participantes encontra-se a efetuar 

o primeiro tratamento ativo (n=39; 46%) ou em recidiva (n=39; 46%), sendo que apenas uma 

pequena percentagem foi inquirida antes de iniciar tratamento (n=1; 1%). Nos restantes 

utentes, a patologia encontrava-se em remissão ou em fase terminal. 
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Figura 3 - Situação atual da doença dos participantes 
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Quimioterapia Quimio e Radioterapia Outro tipo/ Ausência de tratamento

 Observando a Figura 4, pode concluir-se que a grande maioria dos participantes 

encontra-se a efetuar Quimioterapia (n=79; 93%). Não foi encontrado nenhum participante 

que estivesse a efetuar apenas Radioterapia. Já o uso simultâneo de duas terapêuticas foi 

verificado numa percentagem muito pequena de utentes. 

 

No que diz respeito à dor (Figura 5), a maioria dos participantes (n= 51; 60%) não 

apresentaram dor. Porém, uma percentagem bastante significativa refere presença da mesma 

(n= 34; 40%). Dos que não apresentaram dor, os mesmos afirmaram que tal se deve ao 

tratamento antineoplásico (n= 20; 39%) ou então nunca tiveram dor (n=31; 39%). Não houve 

qualquer doente que já tivesse feito tratamento analgésico, mas no momento não apresentasse 

dor, nem efetuasse analgesia. 

40% 60% 

DOR 

Sim Não

61% 

39% 

0 

Razão da ausência da dor 

Nunca teve

Não tem devido a
tratamento
antineoplásico

 

 

 

 

Figura 4 - Tipo de Terapêutica antineoplásica 

Figura 5 - Presença de dor nos participantes 
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Verificou-se, mediante a análise da tabela 11, que na sua maioria os participantes que 

apresentavam dor classificavam-na como tipo somática (n=17; 50%) ou visceral (n=15; 44%). 

Todos os doentes com dor foram capazes de especificar o tipo de dor, mediante a descrição 

efetuada pelo investigador. 

 

Tabela 11 - Tipos de dor 

Tipo de dor n % 

Dor Somática 17 50 

Dor Visceral 15 44 

Dor Mista 2 6 

Total 34 100 

 

No que diz respeito à frequência da dor (Figura 6), a maioria os participantes com dor 

classificam-na quanto à sua frequência como intermitente (n=24; 71%) e os restantes (n=10; 

29%) classificam-na como constante. Nenhum dos participantes que apresentam dor a 

classificou com irruptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Frequência da dor 
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No que concerne à frequência da dor não constante, os participantes, nos quais esta 

estava presente, referiram na sua grande maioria (n=20; 88%) que esta se manifestava várias 

vezes por dia. O surgimento da dor cerca de uma vez por dia foi referido por dois 

participantes (n=2; 8%) e várias vezes por semana apenas por um (n=1; 4%). 

 

 

 

No que diz respeito à intensidade da dor, (Figura 8) no momento da aplicação do 

questionário a maioria dos participantes que apresentavam dor, afirmaram ter dor moderada 

(n=13; 38%), ligeira (n=10; 29%) ou nenhuma (n=9; 27%), naquele preciso momento. Dor 

forte foi referida por dois participantes (6%) e muito forte não foi referida. 

Quanto à intensidade máxima de dor nas últimas 24 horas os participantes reportaram 

de forma importante dor forte (n=13; 38%) e muito forte (n=8; 24%). Dor moderada foi 

referida por 32% dos participantes (n= 11) e dor ligeira apenas por dois participantes (6%). 

Por fim, relativamente à dor média apenas um participante (3%) referiu dor forte  

Relativamente à dor média nas últimas 24 horas, a maioria dos participantes com dor 

apresentou dor moderada (n=17; 50%), seguindo-se dor ligeira (n=12; 35%) e ausência de dor 

(n= 4; 12%). 

 

Figura 7 - Frequência da dor não constante 
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Várias vezes por dia Cerca de uma vez por dia Várias vezes por semana
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Figura 8 - Intensidade da dor no momento da observação, intensidade máxima nas últimas 

24 horas e média nas últimas 24 horas 

 

 Quanto à duração da dor (Tabela 12) a grande maioria dos participantes referem que 

esta se encontra presente há mais de 90 dias (N=28; 82%). Entre 30 e 90 dias houve referência 

de três participantes (9%), entre 15 e 30 dias, de dois participantes (6%) e apenas um 

participante referiu dor restrita apenas aos últimos 15 dias (n= 1; 3%). 

 

Tabela 12 - Duração da dor 

Duração da dor n % 

1 a 15 dias 1 3 

15 a 30 dias 2 6 

30 a 90 dias 3 9 

Superior a 90 dias 28 82 

Total 34 100 
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No que concerne à causa da dor, a grande maioria dos participantes que apresenta dor 

atribui-a seguramente à doença oncológica (n=30; 88%) e quatro (12%) atribui-a 

provavelmente à doença oncológica. 

 

Tabela 13 - Causa da dor 

Causa da Dor n % 

Seguramente devido à doença oncológica 30 88 

Provavelmente devido à doença oncológica 4 12 

 

 

Relativamente ao impacto da dor nas diferentes atividades de vida (Figura 9), no que 

concerne à atividade de vida diária andar, a maioria refere que a dor torna algo difícil (n=12; 

35%) ou muito difícil (n=12; 35%), levar a cabo esta ação. Uma parte importante refere ainda 

impossibilidade total (n=7; 21%). O mesmo aconteceu com subir escadas onde os 

participantes afirmaram que a presença de dor torna esta atividade algo difícil (n=11; 38%), 

muito difícil (n=11; 32%).  

Quanto ao fazer exercício físico a maioria dos participantes respondeu que esta 

atividade é impossível (n =13; 38%). Salienta-se que 32,4% (n=11) dos participantes 

considerou esta questão como não aplicável. 

Na implicação da dor nas atividades de vida doméstica os participantes referem que 

realizar este tipo tarefa torna-se muito difícil (n=12; 35%) algo difícil (n=11; 32%) e ainda 

impossível (n=10; 29%). 

Em termos de atividades sociais, os participantes dizem que esta é uma parte da sua 

vida que na presença de dor se torna, geralmente, muito difícil (n=13; 38%) de manter. Uma 

percentagem bastante significativa também a classificou com algo difícil (n=10; 29%) ou 

então completamente impossível (n=10; 29%). 

Trabalhar, para os participantes deste estudo, que referiram dor torna-se em grande 

parte muito difícil (N=13; 38%). Para muitos esta tarefa também é classificada como algo 

difícil (n=10; 29%) ou mesmo impossível (n=10; 29%). 

Em termos do sono e repouso, isto é, na questão relativa ao dormir, a grande maioria 

dos participantes refere que se torna muito difícil (n=14; 44%), algo difícil (n=13; 38%) ou 

totalmente impossível na presença de dor (n=6; 15%). 
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Quando é colocada a questão sobre a capacidade de manter uma vida independente as 

respostas mais frequentes situam-se na opção da impossibilidade total (n=14; 41%). Não 

obstante, uma percentagem significativa refere ser algo difícil (n=10; 29%) ou então muito 

difícil (n=8; 24%). 

Por fim, no que diz respeito à atividade sexual uma grande parte dos participantes 

afirmaram ser impossível (n=11; 32%) e mesmo 21% (n=7) como não aplicável. Muito difícil 

foi a resposta dada por 29% (n=10) dos participantes e 15% (n=5) respondeu algo difícil. 

 

 

A Tabela 14 de mostra que quase todos os doentes que se possuem dor, têm tratamento 

instituído (n=33; 97%). A grande maioria dos participantes com tratamento instituído afirma 

que quem trata a sua dor é o oncologista (n=29; 88%). 

A grande maioria dos participantes refere que o médico faz sempre perguntas sobre a 

dor (n=22; 67%), embora haja casos de participantes que referem um questionamento 

frequente (n=8; 24%) e ocasional (n=3; 9%). Não se registou nenhuma resposta na opção 

“nunca”. 

 

 

 

Figura 9 - Impacto da dor nas atividades de vida diária 
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Tabela 14 - Número de participantes a efetuar tratamento para a dor, quem trata a dor e 

questões feitas sobre esta 

Tratamento Quem trata a dor Médico coloca questões sobre a dor 

Sem 

Tratamento 

Com 

Tratamento 

Oncologista 29 (88%) Sempre 22 (67%) 

Outro 2 (6%) Com frequência mas não sempre 8 (24%) 

1 (3%) 33 (97%) 

Médico de Família 1 (3%) Ocasionalmente 3 (9%) 

Consulta da Dor 1 (3%) Nunca 0 

 

 

Quanto aos fármacos de uso regular (Tabela 15), verifica-se que a maior parte dos 

participantes não efetua nenhuma terapêutica a horas fixas (n=21; 64%). Relativamente aos 

participantes que efetuam fármacos de forma regular, é o tramadol (n=8; 24%) que predomina 

como medicamento eleito para tratamento da dor. Não se registou nenhum caso de utilização 

de buprenorfina, morfina de libertação normal, fentanilo e metadona. Já nos fármacos de uso 

em SOS a grande maioria dos participantes usa o paracetamol (n=24; 73%). A morfina de 

libertação normal é usada por 27% dos participantes (n=9) e os anti-inflamatórios por 18% 

(n=6), tal como o tramadol.  

 

 

Tabela 15 - Fármaco de uso regular e em SOS no tratamento da dor 

Fármaco Uso regular SOS 

Nenhum 21 (64%) 2 (6%) 

Tramadol 8 (24%) 6 (18%) 

Paracetamol 2 (6%) 24 (72%) 

Anti-inflamatório não esteróide 2 (6%) 6 (18%) 

Morfina libertação modificada 2 (6%) 1 (3%) 

Morfina libertação normal 0 9 (27%) 

Outra 3 (9%) 3 (9%) 
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Quanto ao uso de adjuvantes no tratamento da dor (Figura 10) a grande maioria dos 

participantes com dor e tratamento instituído não faz qualquer tipo de adjuvante (n=29; 88%). 

O uso de amitriptilina e gabapentina representam uma minoria (n=2; 6%) cada. Não se 

observa em nenhum dos utentes, a utilização de anticonvulsivos e bifosfonatos ou outro tipo 

de terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Uso de adjuvantes no tratamento da dor 

 

Relativamente à satisfação com o tratamento da dor, a maioria dos participantes 

encontra-se satisfeito com a terapêutica a ser utilizada (n=25; 76%). Uma pequena 

percentagem de utentes mostrou-se insatisfeita (n=2; 6%). Nenhum dos participantes 

incluídos neste grupo se apresentou muito insatisfeito. 

 

Tabela 16 - Satisfação dos utentes relativamente ao tratamento da dor 

Satisfação com o tratamento da dor n % 

Muito Satisfeito 6 18 

Satisfeito 25 76 

Insatisfeito 2 6 

Total 33 100 

 

No que toca aos efeitos secundários do uso de medicamentos para o tratamento da dor, 

os mais frequentes são as náuseas (n=7; 21%), a obstipação (n=5; 15%) e a sonolência (n=5; 

88% 

6% 6% 

Uso de adjuvantes no tratamento da dor 

Nenhum Gabapentina Amitriptilina
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15%). Outros sintomas podem ser confusão (n=4; 12%), trémulo (n=3; 9%) e diarreia (n=1; 

3%). 

 

Tabela 17 - Efeitos laterais do tratamento da dor 

Efeitos laterais n % 

Náuseas/Vómitos 7 21 

Obstipação 5 15 

Sonolência 5 15 

Confusão 4 12 

Trémulo 3 9 

Diarreia 1 3 

 

 No que concerne ao uso de métodos alternativos para tratamento da dor (Figura 11), a 

grande maioria dos participantes referiu não (n=25; 76%) utilizar qualquer tipo de terapêutica 

não medicamentosa. Apenas 24% (n=8) referiu fazer uso dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos participantes que utilizam métodos alternativos para o alívio da dor (Figura 11), 

observa-se através da tabela 18 que as terapêuticas não medicamentosas mais utilizadas são os 

cremes/geles (n=4; 40%), o calor (n=3; 30%) e as ervas (n=3; 30%).  
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Figura 11 - Uso de métodos alternativos no controlo da dor 
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Tabela 18 - Métodos alternativos de controlo da dor 

Métodos alternativos de controlo da dor n  % 

Cremes/geles 4  40 

Calor 3  30 

Ervas 3  30 

Frio 1  10 

Acupuntura 1  10 

Relaxamento 1  10 

  

No que diz respeito à medicação utilizada nas últimas 24 horas e outra medicação 

regular, tal como pode ser confirmado através da tabela 19, a terapêutica mais utilizada foi 

baseada em antibióticos (n=70; 82%). Surgem de seguida os protetores gástricos (n=64; 75%) 

e com o mesmo valor os ansiolíticos. São ainda de referir os antipiréticos (n=48; 57%), 

antieméticos (n=40; 47%) e laxantes (n=30; 35%). Um pequeno número de participantes faz 

clemastina (n=5; 6%). 

 

Tabela 19 - Medicação usada nas últimas 24 horas e outra medicação regular 

Medicação nas últimas 24 horas n % 

Antibiótico 70 82 

Protetor gástrico 64 75 

Ansiolítico 64 75 

Antipirético 48 57 

Antiemético 40 47 

Laxante 30 35 

Colutório 26 31 

Magnésio 25 29 

Corticosteróide 24 28 

Furosemida 23 27 

Potássio 15 18 

Antidepressivo 12 14 

Clemastina 5 6 
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Quanto à intensidade dos sintomas nas últimas 24 horas (Figura 12) os sintomas mais 

frequentes são a fadiga, o nervosismo e a tristeza. Para o primeiro a maioria dos participantes 

classifica-a como moderada (n=37; 44%) ou como forte (n=17; 20%). No item referente ao 

nervosismo, verificamos que a maioria dos participantes refere que se manifesta de forma 

moderada (n=37; 44%) ou forte (n= 22; 23%). Por fim, quando o parâmetro a avaliar é a 

tristeza, observa-se um maior número de respostas entre moderada (n=41; 48%) e forte (n=28; 

33%).  

 

 

A Figura 13 mostra que a maior dos participantes classifica a sua qualidade de vida 

global como razoável (n=53; 62%). Apenas uma percentagem (n=1; 1%) considera-a como 

muito má. Relativamente à consideração do oncologista quanto à qualidade de vida global do 

doente, a maioria considera que este profissional de saúde tem alguma atenção a este 

parâmetro (n=43; 51%). Não obstante uma percentagem significativa acha que o oncologista 

tem muita preocupação com a sua qualidade de vida (n=33; 39%). Uma percentagem mínima 

(n=1; 1%) refere que este não tem nenhuma consideração quanto ao seu bem-estar. 
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Figura 12 - Intensidade dos sintomas (que não dor) nas últimas 24 horas 
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No que diz respeito à média de idades por patologia a distribuição encontrada mostrou 

que a média de idades mais elevada foi encontrada na classificação “outro” (M= 71,5 anos, 

dp= 4,95). Os participantes com mieloma múltiplo (M= 64,36 anos, dp= 10) e linfoma não-

Hodgkin (M= 61,30, dp= 15,16) têm idade média superior a 65 anos. A doença de hodgkin foi 

a patologia em cujos participantes eram mais jovens (M= 33,14 anos, dp= 15,70). 

 

 

Figura 14 - Média e desvio padrão das idades dos participantes por tipo de patologia 
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3.2  Estatísticas Inferenciais: Procedimentos Estatísticos e resposta aos 

objetivos específicos 

 

Objetivo geral: 

 

No que diz respeito ao objetivo geral desta investigação, a obtenção de 40% de 

doentes que referiram presença de dor leva-nos a acreditar que a prevalência deste sintoma é, 

de facto, significativa nos utentes que padecem de doença hematológica maligna. No entanto, 

como já foi referido anteriormente, estes dados não podem ser extrapolados para a população 

em geral pelo tamanho da amostra e método de amostragem utilizado. Porém, sem dúvida este 

resultado é mais uma prova de que este sintoma existe nesta patologia e não está de todo 

apenas associado aos tumores sólidos. 

 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Comparar a autonomia funcional (ECOG) nos participantes com e sem dor; 

 

A autonomia funcional medida com a classificação ECOG foi comparada enquanto 

escala ordinal nos participantes com e sem dor utilizando para isso a estatística de Mann-

Whitney. Os resultados evidenciados na Tabela 19 mostram que foram encontradas diferenças 

significativas (p<0,001) com resultados que demonstram maior autonomia nos participantes 

sem dor (M= 0,88, dp= 0,93), comparativamente aos participantes com dor (M= 1,88, 

dp=1,37). 

 

 

 

Tabela 20 - Comparação da classificação ECOG nos participantes com e sem dor 

 Dor  (M ± dp)  

 Não Sim M-W 

ECOG 0,88 ± 0,93 1,88 ± 1,37 p<0,001 
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2. Determinar se existe relação entre dor e o tipo de doença hematológica maligna; 

 

 No que diz respeito à relação entre dor e patologia, medida através do teste qui-

quadrado (Tabela 21) foi encontrada relação significativa no LNH. Nesta doença foi 

encontrada uma associação significativa com ausência de dor (70%), p<0,05, indicando que 

indivíduos com esta patologia têm maior probabilidade de não experienciarem dor. Um outro 

dado a reter é o facto de no MM, apesar de não ter sido possível calcular o p-valor devido à 

existência de um valor zero, não foi encontrado qualquer participante sem dor. Assim, é 

provável que qualquer participante que sofra desta doença sinta dor. 

 Em relação às outras patologias não foi encontrada qualquer relação significativa, 

embora seja de considerar, por exemplo na leucemia mieloide aguda, menor prevalência da 

dor (25%), não obstante do baixo valor amostral. 

 

 

 

Tabela 21 - Relação entre dor e Patologia 

 Dor (n, %)  

Patologia Não Sim p-valor* (χ
2
) 

Leucemia mielóide aguda 9 (75%) 3 (25%) 0,08 

Síndrome mielodisplásico 1 (100%) 0 ** 

Leucemia linfocítica aguda 6 (46%) 7 (54%) 0,78 

Leucemia linfocítica crónica 5 (83%) 1 (17%) 0,10 

Doença Hodgkin 5 (71%) 2 (29%) 0,26 

Linfoma não-Hodgkin 23 (70%) 10 (30%) 0,02 

Mieloma múltiplo 0 11 (100%) ** 

Outro 2 (100%) 0 0,95 

*p<0,05 marca o limite do erro para rejeição da Hipótese nula; **não permite o cálculo do p-

valor 
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3. Compreender se existe relação entre o tipo de dor e o tipo de doença 

hematológica maligna; 

 

Um outro dado importante prende-se com o tipo de dor sentida, tendo em conta a 

patologia. Através de uma análise descritiva, a Figura 14 coloca em evidência, entre outros 

dados, que todos os participantes com LNH apenas experienciam dor do tipo visceral, em 

contraponto com os que padecem de MM que sofrem exclusivamente de dor somática. 

 

 

Figura 15 - Distribuição do tipo de dor tendo em conta a patologia 

 

 

4. Perceber se existe relação entre a presença de dor e a situação clinica actual; 

 

Foi ainda realizada uma análise à fase de tratamento, relacionando-a com a dor. A 

inexistência de dor (67%) foi relacionada de forma significativa com o primeiro tratamento 

ativo (p<0,05). Embora de forma não significativa, na fase da recidiva foram encontrados 

mais participantes sem dor que com dor. 
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Tabela 22 - Relação entre dor e fase do tratamento 

 Dor (n, %)  

Fase do tratamento Não Sim p-valor* (χ
2
) 

Antes de iniciar tratamento 0 1 ** 

1º Tratamento Ativo 26 (67%) 13 (33%) 0,04 

Remissão 2 (67%) 1 (33%) 0,56 

Recidiva 23 (59%) 16 (41%) 0,26 

Fase terminal 0 3 (100%) ** 

*p<0,05 marca o limite do erro para rejeição da Hipótese nula; **não permite o cálculo do p-

valor 

 

 

 

5. Determinar qual o impacto da dor média nas atividades de vida diária; 

 

 Adicionalmente foi analisada a relação entre a dor média nas últimas 24 horas e o 

impacto nas atividades do quotidiano. Esta relação foi medida com o coeficiente de correlação 

de Spearman, dadas as características ordinais de ambas as variáveis. A dor média foi medida 

numa escala ordinal com cinco graus, em que “zero” correspondeu a nenhuma dor e “quatro” 

a muita dor. O impacto nas atividades do quotidiano foi medido numa escala ordinal de quatro 

graus que variou entre “zero” (nenhuma dificuldade) e “três” (impossibilidade total). Os 

resultados, apresentados na Tabela 20, mostram que, com exceção do impacto nas relações 

sexuais, todas as restantes atividades estão correlacionadas de forma positiva com a dor média 

nas últimas 24 horas. Esta análise sugere assim, que à medida que a dor média é mais intensa 

existe um impacto mais elevado nas atividades do quotidiano: Andar (ρ= 0,60, p<0,001), 

Subir escadas (ρ= 0,59, p<0,001), Fazer exercício (ρ= 0,34, p<0,05), Atividades domésticas 

(ρ= 0,59, p<0,001), Atividades sociais (ρ= 0,53, p<0,001), Trabalhar (ρ= 0,53, p<0,001), 

Dormir (ρ= 0,52, p<0,001), Manter vida independente  (ρ= 0,60, p<0,001). 
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Tabela 23 - Correlação de Spearman entre impacto nas atividades do quotidiano e 

intensidade da dor média nas últimas 24 horas 

 Correlação de Spearman 
Intensidade de dor média 

nas últimas 24h 

Impacto na Atividade  

do Quotidiano 

Andar 0,60
*** 

Subir Escadas 0,59
***

 

Fazer Exercício 0,34
*
 

Atividades Domésticas 0,59
*** 

Atividades Sociais 0,53
***

 

Trabalhar 0,53
***

 

Dormir 0,52
***

 

Manter vida independente 0,60
*** 

Ter relações sexuais 0,303 

*p<0,05;***p<0,001 

 

 

6. Compreender qual o tratamento a ser aplicado para os diferentes níveis de dor; 

Quando se analisa a distribuição dos fármacos de uso regular pela intensidade média 

da dor nas últimas 24 horas verifica-se que a ausência de medicação regular é praticada na 

maioria dos doentes com dor ligeira (n=8) e mesmo com dor moderada (n= 9). Salienta-se 

ainda o uso de Tramadol, na dor ligeira (n=3) e moderada (n= 5). 
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7- Comparar o nível de qualidade de vida e qual a perceção da consideração da 

qualidade de vida pelo oncologista por participantes com e sem dor; 

 Para a resolução deste objetivo foram comparadas a qualidade de vida dos 

participantes e perceção da qualidade de vida pelo oncologista, nos participantes com e sem 

dor. Ambas as variáveis da qualidade de vida foram medidas por escalas de likert. A primeira 

variou entre um (“muito má”) e cinco pontos (“excelente”), tendo como ponto de corte o valor 

“três” e a segunda variou entre zero (“nenhuma”) e três (“muita”), tendo como ponto de corte 

o valor 1,5. 

 No que diz respeito à avaliação da qualidade de vida (Tabela 18), medida numa 

comparação entre participantes com e sem dor foram encontradas diferenças significativas, 

medidas pelo teste Mann-Whitney (p<0,001) com melhores resultados de qualidade de vida 

nos participantes sem dor (M= 3,18, dp= 0,59) quando comparados com os restantes, com dor 

(M= 2,71, dp= 0,63). Para além disso é de salientar o facto da pontuação média da qualidade 

de vida nos participantes sem dor ter sido superior ao ponto de corte da escala (“três”), 

acontecendo o contrário nos participantes com dor. 

 Quanto à perceção da consideração da qualidade de vida pelo oncologista (Tabela 18) 

o primeiro dado a salientar é que em ambos os casos a perceção é positiva (acima do ponto de 

corte “1,5”). Não obstante, a pontuação média dos participantes sem dor foi mais elevada  
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(M= 2,41, dp= 0,61) que a dos participantes com dor (M= 2,06, dp= 0,74), com resultados 

estatisticamente significativos no teste Mann-Whitney (p<0,05). 

 

Tabela 24 - Comparação da qualidade de vida e perceção da consideração da qualidade de 

vida pelo oncologista por participantes com e sem dor 

QDV Global (M ± dp) 

M-W 

Perceção da consideração da QDV pelo oncologista (M ± dp) 

M-W 

Dor = Não Dor = Sim Dor = Não Dor = Sim 

3,18 ± 0,59 2,71 ± 0,63 p<0,001 2,41 ± 0,61 2,06 ± 0,74 P<0,05 

  

Foi ainda medida a correlação, segundo o método de Spearman, entre as variáveis de 

qualidade de vida global e perceção da consideração da qualidade de vida pelo oncologista. A 

correlação para participantes com dor não foi significativa (ρ= 0,17, p>0,05). Por outro lado 

foi encontrada uma correlação significativa positiva nos participantes sem dor (ρ= 0,46, 

p<0,001). 

 

 

3.3  Discussão de resultados 

 

Segundo Polit (2004, p.382) a análise de dados da pesquisa proporciona os resultados 

do estudo (…) que necessitam de ser avaliados e interpretados”. Assim surge este subcapítulo, 

como uma resposta a esta parte integrante da investigação, tão desafiadora.  

 

3.3.1 Dados gerais; 

 

Este estudo revelou que a maioria dos utentes entrevistados apresentava um ECOG 

entre 0 e 1, isto significa que os doentes abordados ainda se encontravam ativos e capazes de 

levar a cabo todas as tarefas como faziam antes da doença ou então que se encontram apenas 

limitados no que diz respeito a actividades físicas intensas. Tal facto poderá estar relacionado 

com a idade dos entrevistados, uma vez que se trata ainda de uma população cuja idade média 

é de 55 anos, aproximadamente. Poderemos ainda ponderar uma possível relação com a fase 

do tratamento em que foram inquiridos, uma vez que uma grande parte encontrava-se em 



75 
 

primeiro tratamento ativo o que poderia indicar que a doença ainda não estava de tal forma 

evoluída que pudesse condicionar a vida destes doentes. No entanto, estas seriam questões a 

investigar uma vez que também foi encontrado um número significativo de utentes em 

recidiva. 

 Tendo por base a análise de dados, é-nos possível também verificar que as patologias 

mais encontradas nesta amostra eram o LNH, a LLA, a LMA e o MM.  

O facto de encontrarmos uma grande percentagem de doentes com LNH está de 

acordo com os dados revelados pela RORENO. Numa análise ao documento publicado pela 

mesma em 2011 relativo ao registo oncológico referente ao número de novos casos de doença 

oncológico no IPOP. De facto, também nesta publicação se pode constatar que a doença 

hematológica que apresentou um maior número de casos foi realmente o LNH (242 novos 

casos). O número crescente de novos casos justifica que nesta amostra esta seja a patologia 

que mais prevalece, uma vez que este estudo foi realizado maioritariamente em regime de 

internamento, onde uma grande parte dos doentes se encontra em primeiro tratamento ativo. 

No que concerne ao LLA e LMA, os dados estão igualmente em concordância com a 

RORENO, uma vez que também neste registo oncológico se verificou um número um pouco 

maior de casos de LLA relativamente ao LMA. Era de todo interessante verificar se isto 

poderá estar relacionado também com o facto de, como referido anteriormente, este estudo ter 

sido desenvolvidos de forma significativa em regime de internamento e de também uma 

grande maioria dos utentes se encontrava em recidiva, sabendo que nós que de todas as 

doenças hematológicas, as supracitadas são as mais agressivas e que facilmente recidivam. 

Quanto ao MM, no estudo levado a cabo pela RORENO este é a segunda patologia 

com o maior número de casos. No nosso estudo esta encontra-se em terceiro lugar, no entanto, 

este dado não é de todo discriminativo uma vez que a diferença entre o segundo e terceiro 

lugar está na diferença de um caso. O facto de ser encontrado um número significativo de 

utentes com esta patologia pode estar relacionado com “aumento da taxa de incidência nas 

últimas décadas pelo aperfeiçoamento das técnicas de diagnóstico” (Otto,2000,p.405). Para 

além disso, esta é uma doença “em que as respostas são de curto prazo e a maioria dos 

doentes experimenta progressão da doença com resistência às drogas” o que poderá justificar 

que os doentes com MM sejam facilmente encontrados em regime de internamento. 

Todos estes resultados também se aproximam de estudos realizados a nível 

internacional. Num estudo realizado por Niscola et al (2007) em Itália, sobre a epidemiologia, 

os fatores e os resultados encontrados em doentes com patologia hematológica maligna 

avançada a serem seguidos em regime domiciliário, também as patologias mais encontradas 
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foram o LNH e o LMA. Embora neste estudo o LLA e o MM não ocupem o mesmo lugar, há 

que ter em conta que os estudos divergem no meio onde se encontram os utentes 

entrevistados. Isto torna-se mais significativo quando verificamos que num estudo, levado a 

cabo Yujiri,, no mesmo país, mas em regime de internamento, em 2007, as patologias mais 

encontradas no mesmo estão em plena concordância com as que neste estudo foram 

maioritariamente encontradas. 

 

No que concerne às comorbilidades, verificamos que as mais frequentes foram as do-

enças cardiovasculares, o que está em concordância com o panorama nacional, uma vez que 

estas são muito frequentes na população portuguesa sendo mesmo “são a principal causa de 

mortalidade em Portugal, tal como se verifica em muitos países ocidentais, sendo considerada, 

no entanto, das mais elevadas da Europa e do Mundo” (DGS,2006,p.4). De facto, neste estudo 

verificamos que existem uma percentagem significativa de utentes que apresentava comorbi-

lidades, sendo raro apresentarem apenas uma. 

 

Neste estudo, verificou-se que a maior parte dos entrevistados, como já foi referido an-

teriormente, encontrava-se em primeiro tratamento ativo ou em recidiva, facto que mediante 

uma investigação mais aprofundada, poderá vir a ser justificado por a maior parte dos questi-

onários terem sido aplicados na Unidade de Internamento de Onco-Hematologia. Verificamos 

uma percentagem muito baixa de doentes em fase terminal, o que nos leva a refletir até que 

ponto, alguns dos doentes em recidiva não seriam já doentes a ser considerados com paliati-

vos, devendo ser referenciados mesmo para os serviços desta área e para os especialistas que 

nela trabalham. Numa análise cuidada aos diferentes processos dos entrevistados verifiquei 

que em caso de recidivas havia um grande número de utentes cujas recidivas não eram de 

todo as primeiras e já tinham efetuado vários ciclos de QT sem sucesso, sendo o transplante 

de medula óssea a única solução possível. No entanto, como sabemos a questão do transplante 

é ainda muito controversa e em fases avançadas a probabilidade de sucesso é cada vez menor. 

De facto após uma série de tratamentos com pouco ou nenhum sucesso e em fases avançadas 

da doença, o transplante pode de facto ter uma taxa de sucesso aquém do desejado. Seria en-

tão talvez de considerar a hipótese de se procurar uma transição para cuidados paliativos 

mesmo durante a fase curativa. Esta sem dúvida seria uma questão muito interessante a ser 

investigada, uma vez que continua a existir uma dificuldade extrema em assumir o doente 

como terminal e pré-terminal, ainda se verificam muitas lacunas na diferenciação e conceitua-

ção destes doentes (Teixeira, 2007). 
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Há que ter em conta ainda o tipo de doença que estamos a falar, isto é, sabe-se que a 

doença hematológica ainda é pouco tida como uma doença alvo de cuidados paliativos, talvez 

pela dificuldade em definir quando deixa o tratamento de ter sucesso e por haver ainda muitas 

ideias pré-concebidas, mesmo dentro da área da oncologia. No entanto existem já estudos que 

afirmaram que mais de metade dos doentes com esta patologia poderão a vir falecer dela (Alt-

Epping; Wulf e Nuck, 2010).Esta dificuldade em assumir esta realidade, leva a que os doentes 

que desta patologia padecem sejam muito menos ou até mesmo raramente referenciados para 

cuidados paliativos, comparativamente com outras doenças oncológicas (Howell et al, 2010). 

 

Nesta investigação é-nos possível concluir que a maioria dos utentes entrevistados en-

contra-se a efetuar apenas QT. Tal facto poderá ser justificado pelo este ser o tratamento de 

eleição neste tipo de patologias. Surge-nos a questão de quantos destes utentes não estarão já 

a fazer QT paliativa? No início desta investigação tentámos averiguar qual a finalidade deste 

tratamento, no entanto, verificamos que raramente o termo paliativo lhe estava associado, 

apenas surgia o tipo de fármaco a ser aplicado e os ciclos já efetuados, que por vezes já eram 

inúmeros e sem sucesso. 

Poucos foram os casos encontrados em que o utente estava a efetuar RT. De facto, 

existem situações em que a RT é aconselhada, como por exemplo, nos linfomas para diminui-

ção dos nódulos linfáticos que possam causar dor assim como nos mielomas múltiplos para 

“alívio das dores ósseas e para tratar a compressão da coluna espinal” (Otto, 2000,p.407). 

Poderá justificar-se a falta de mais utentes a realizar este tipo de tratamento pelo facto de a 

investigação ter sido maioritariamente efetuada em regime de internamento, onde de forma 

bastante frequente a razão deste se prendia com estados febris associados a uma possível infe-

ção, estando a maior parte dos utentes nesta situação sob medidas de isolamento de contacto. 

Assim a sua deslocação ao serviço de RT estava comprometida. 

 Existe uma pequena percentagem na opção “outro tipo/ausência de tratamento”, a 

maior porção de doentes incluídos nesta minoria estava com o tratamento suspenso habitual-

mente por apresentarem valores analíticos que não lhes permitia efetuar o tratamento e muito 

raramente por serem considerados utentes em cuidados paliativos e já não se justificar o tra-

tamento. Apenas um ou dois casos foram encontrados utentes a efetuar outro tipo de tratamen-

to. 

 

Esta investigação mostrou-nos que a maioria dos utentes não apresenta atualmente dor 

(60%), sendo que a maioria afirmou que nunca teve e os restantes que o tratamento neoplásico 

melhorou a dor que havia apresentado. Tal aconteceu principalmente no caso dos linfomas, 
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em que o tratamento diminuiu o tamanho dos nódulos linfáticos e portanto reduziu a dor que 

este provocará por compressão quando, por exemplo, se localizados no peito ou abdómen 

(Dohme e Sharp,2000). 

Apesar de a maioria não apresentar dor, a verdade é que 40% referiu a sua presença e 

este é um valor sem dúvida a ter em conta, uma vez que contradiz a falsa teoria de que este é 

um sintoma raro quando comparado com os tumores sólidos. Assim, alegar que esta condição 

é rara não justifica a falta de investigação sobre esta temática, reforça apenas a importância de 

se investir no desenvolver de conhecimento sobre a mesma (Niscola et al,2007). No entanto, a 

falta de informação e consequente ineficácia terapêutica sobre este que é considerado o 5º 

sinal vital, será mais aprofundado na discussão de outros dados e em um dos objetivos especí-

ficos deste estudo. 

 

Verificou-se que os tipos de dor mais frequentes na nossa amostra foram do tipo somá-

tica e visceral. Também no estudo de Niscola efetuado em 2007, já referenciado, a dor somá-

tica foi aquele em que mais casos foram registados (71%), seguindo-se de igual forma, da 

visceral (14%). De igual modo, também no estudo de Yujiri, o autor verificou que 66% dos 

utentes apresentavam dor somática e 18% visceral. O tipo de dor mais frequentemente encon-

trado também poderá estar relacionado com os tipos de doença hematológica maligna mais 

prevalentes neste estudo, como iremos constatar na discussão de um dos objetivos específicos 

desta investigação. 

 

Quanto à frequência da dor uma grande maioria dos utentes referiu que esta era inter-

mitente, facto que pode estar relacionado com o tipo de dor inerente. Isto é, tanto a dor somá-

tica como a dor visceral, são definidas por Phipps, Sands e Marek (2003) com dores tipo pon-

tada, o que poderá justificar não serem constantes. 

 

Relativamente ao número de vezes que esta se manifesta, pode ser um indicador de 

uma ineficaz intervenção sobre a dor, uma vez quase todos os doentes referiram que esta está 

presente várias vezes por dia. 

 

No item referente à intensidade da dor em diferentes momentos, é-nos possível deter-

minar que no momento da observação a maioria dos doentes apresentava ausência de dor ou 

então uma dor ligeira a moderada. A justificação para terem sido encontrados poucos utentes 

com dor forte e nenhum com dor muito forte pode residir no facto de os doentes não se encon-

trarem capazes de responder ao questionário naquele momento. Em termos éticos, seria in-
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compressível da nossa parte tentar obter dados sobre a dor numa altura em que o utente se 

encontrava em “sofrimento”, acima de tudo está o doente e só depois a nossa investigação. 

Assim, todos os doentes que apresentaram dor forte e responderam ao questionário efetuaram-

no por iniciativa dos mesmos, por terem demonstrado vontade em participar, não sendo a dor 

impeditiva. 

O facto de não ter sido encontrado nenhum doente sem dor ou com dor ligeira na ques-

tão relativa à dor máxima nas últimas 24 horas poderá ser um indicador de que a medicação 

regular não está ajustada, caso contrário não existiram picos máximos de dor tão elevados.  

No que diz respeito à dor média verificamos que a maioria a assumiu como moderada 

o que mais uma vez releva que a terapêutica de uso regular poderá não estar devidamente 

ajustada. 

 

Relativamente à duração da dor a grande maioria dos utentes refere que esta se pro-

longa há mais de 90 dias. Poderemos atribuir isto a duas razões, a uma dor não controlada e 

que pode estar a ser desvalorizada, estando os profissionais centrados no tratamento da doen-

ça e não deste sintoma, que ao que os estudos indicam é considerado pelos prestadores de 

cuidados quase como inexistente nestas patologias. Uma segunda hipótese estaria relacionada 

com o facto de a patologia ter sido, na maior parte dos entrevistados, diagnosticada há um 

tempo superior ao supracitado. No entanto, também esta hipótese confirma que o 5º sinal vital 

pode estar a ser desvalorizado. 

 

A grande maioria dos participantes atribui a dor, seguramente, à doença oncológica. 

Talvez isto esteja associado ao facto de no momento da entrevista a maioria dos utentes já 

possuir um diagnóstico concreto e compreender quando é que a patologia começou a dar os 

primeiros sintomas, estando neles incluídos a dor, que antes da patologia surgir não estaria 

presente. 

 

Observando a distribuição relativa ao impacto da dor nas actividades de vida diária, 

representada por um gráfico na análise de dados, verificamos que a dor torna algo difícil, mui-

to difícil ou impossível a realização de quase todas as tarefas. Este é mais um dado que refor-

ça que a dor pode não estar a ser devidamente tratada, caso contrário não seria tao impeditiva 

de uma vida independente ou parcialmente independente. De facto, como refere Coniam 

(1999), embora numa primeira fase seja muito difícil conseguir o completo alívio da dor, é 

importante que sejam definidos objetivos. Assim, numa primeira fase deve-se procurar que o 

utente apresente um padrão de sono e repouso adequado, isento de dor, o que aqui de todo não 
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se verifica. Numa segunda fase pretende-se que o utente seja capaz de apresentar um alívio da 

dor que lhe permita efetuar actividades físicas e “assim melhorar a mobilidade e autonomia” 

(Coniam, 1999, p.73), o que neste caso de todo não se verificou. No entanto este foi um dos 

nossos objetivos específicos, pelo que, será debatido e comparado com outros estudos, mais à 

frente nesta investigação. 

 

Verificamos que dos 34 doentes com dor, existia ainda um sem tratamento, o que nos 

faz questionar o porquê de isto ainda acontecer com os avanços científicos nesta área, não 

será por falta de conhecimento mas talvez por o tratamento da patologia deste utente estar a 

ser uma prioridade e o sintoma que dela advêm estar a ser subestimado. 

 Concluímos ainda que na grande maioria destes doentes, o tratamento da dor está a 

ser efetuado por oncologistas. Isto faz-nos pensar, uma vez que, como sabemos ao longo da 

nossa preparação académica sejamos médicos, enfermeiros ou outro tipo de profissionais da 

área da saúde, a dor é um conceito abordado diversas vezes, tanto quanto à sua fisiopatologia, 

como quanto aos seus tipos e tratamento farmacológico e não farmacológicos existentes para 

o alívio da mesma, como é que esta pode ainda prevalecer de forma tão significativa? 

Estaremos nós devidamente atentos na nossa prática clinica aos sinais e sintomas? Será que 

questionamos os utentes? Será que efetuamos registos da dor sem ter em conta todos os 

parâmetros apreendidos durante a nossa formação? A verdade é que quando questionados 

sobre as vezes que o oncologista faz perguntas sobre a dor a maior parte optou pela opção 

“sempre” o que nos reporta para outras questões. Estarão os enfermeiros, que cuidam destes 

utentes 24 horas, a descuidar-se da vigilância deste sintoma em detrimentos dos outros e do 

tratamento à doença? Haverá ainda tanto nos doentes e nos profissionais de saúde sem 

experiência em cuidados paliativos o medo da utilização de opioídes por poderem ser 

viciantes? Poderá a dor estar a ser considerada como parte do processo da doença e deve ser 

tolerada e assumida como algo que não pode ser aliviado? Será que os profissionais de saúde 

e ou próprios utentes ainda consideram que os medicamentos mais potentes devem ficar para 

a fase terminal, caso contrário não haverá mais nenhum recurso? Estarão os doentes realmente 

a verbalizar a dor que sentem aos profissionais de saúde? Não terão os utentes medo que isto 

signifique um avanço da doença e receio de referir a dor pelo medo da reação do profissional? 

Os médicos poderão não estar a abordar da devida forma o tema, centrando no tratamento e 

como não estão constantemente com os doentes, dependem dos registos de enfermagem que 

muitas vezes são incompletos. Todas estas questões também foram consideradas pelo autor 

Otto (2000). 
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Este estudo conclui que a maioria dos utentes não possui nenhum fármaco de uso re-

gular atribuído para o tratamento da dor. Isto poderá justificar o facto de ter sido encontrada 

ainda uma elevada percentagem de utentes com dor, sendo-nos inevitável questionar o porquê 

de isto acontecer. Como podemos verificar, a data de diagnóstico não é recente, pelo que tal-

vez não se justifique a ausência de terapêutica analgésica instituída. De igual forma, não será 

justificação para a não implementação de meios de controlo da dor medicamentosos ou não 

medicamentosos a inexistência dos mesmos. Tais dados vem reforçar a hipótese de que os 

profissionais de saúde que tratam estes doentes estejam mais focalizados no tratamento da 

doença e dos sintomas a ela associados excluindo a dor como um deles? 

Quando existe tratamento aplicado em uso regular, verificamos que o fármaco de uso regular 

mais utilizado é tramadol. Verificamos que de uma forma geral, a dor se situa entre o ligeiro e 

o moderado, no entanto, com uma tendência bastante significativa para este último. De facto 

de acordo com a escala da OMS, este é um opiáceo para a dor fraca a moderada. Também no 

estudo de Niscola (2004) que efetua uma revisão sobre as síndromes de dor nas doenças he-

matológica, a utilização deste e de outros fármacos do mesmo grupo é preconizada como ade-

quada. No entanto, não podemos considerar que tudo está bem, se esta dor se prolonga há 

mais de noventa dias e apesar do uso do tramadol os doentes ainda apresentam este nível de 

dor, não seria necessário ajustar a terapêutica utilizando ao mesmo tempo mais ou menos um 

medicamento não opioíde ou um adjuvante? Não será de ponderar o próximo patamar da es-

cala? Terá esta dor sido devidamente triada? Terão os profissionais de saúde de facto algum 

receio, como já foi referido, de utilizar os opioídes mais forte por acreditarem que estes criam 

dependência e quando forem necessários já não terão mais recursos? A verdade é que se ana-

lisarmos os fármacos de utilização em SOS é que aqui que encontramos os opioídes fortes, 

embora não sejam os mais utilizados. Reforçará isto a hipótese de realmente estes serem dei-

xados para último recurso? Ainda nesta temática dos fármacos em SOS verificamos que o 

fármaco mais utilizado é o paracetamol. Poder-se-á questionar se esta não será um erro da 

investigação, na medida em que, este também é um medicamento utilizado para tratamento de 

estados febris, no entanto, apenas este foi considerado como para o controlo da dor quando no 

processo estava indicado como “se dor ou febre”. Assim, a questão fundamental aqui é se 

estará a escala analgésica preconizada pela OMS a ser devidamente aplicada. Este assunto 

será novamente abordado num dos objetivos específicos desta investigação. 

 

Verificamos que na grande maioria dos participantes deste estudo não foi utilizado ne-

nhum adjuvante no tratamento da dor. Realmente, de acordo com Otto (2000, p. 836), estes 
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“devem ser utilizados apenas após um adequando ensaio de opioídes se ter mostrado inefi-

caz”, no entanto, neste caso esta justificação não aplica uma vez que os opioídes raramente 

foram utilizados como fármacos de uso regular. 

Surge ainda a questão de o corticosteroide não foi considerado neste estudo como um 

tratamento adjuvante, uma vez que, não era explícito se estava a ser utilizado como tal ou 

como tratamento complementar da terapêutica antineoplásica. 

 

Quando abordados sobre a satisfação perante o tratamento aplicado, a maioria dos 

utentes referiu estar satisfeito, apesar de determinarmos que existem níveis elevados de dor 

significativos, com implicações na vida de dor que os recursos existentes para o seu tratamen-

to não estão a ser os mais apropriados. Isto faz-nos pensar, mais uma vez, que talvez os doen-

tes possam assumir que a dor é algo inerente à patologia oncológica e que de facto não existe 

forma de a controlar. De igual forma, poderemos pensar que muitas vezes o doente nem sem-

pre refere ao profissional “porque qualquer presença de dor pode ser compreendida como 

progressão de doença” (Otto,2000,p.821). 

 

Nesta investigação verificamos que as náuseas/vómitos, a obstipação, sonolência a 

confusão e trémulo foram os efeitos laterais do tratamento da dor mais prevalentes nesta 

amostra. Conforme refere Otto (2000,p.831) “cerca de 40% dos doentes a receber narcóticos 

desenvolvem náuseas suaves a moderadas” no entanto “este efeito secundário diminui geral-

mente dois a três dias após a repetição da dose” (Otto, 2000,p.831). 

No que concerne à obstipação, embora na bibliografia se refira que esta não diminuiu 

com o tempo, a verdade é que este efeito pode ser tratado quando presente e pode ainda da 

mesma forma ser prevenido (Otto,2000). 

Quanto à confusão e trémulo, também Otto (2000) considera que este é um sintoma 

quase sempre temporário, que poderá durar poucos dias, estando no máximo presente entre 

uma semana ou duas. 

Todos estes factos, mais uma vez, vêm reafirmar que não são os efeitos adversos que 

justificam a não utilização de medicação opioídes quando necessário. 

 

No que diz respeito ao uso de métodos alternativos, podemos depreender pela análise 

de dados uma grande parte dos participantes não usa métodos alternativos. Este facto pode ser 

justificado pela “falta de investigação para apoiar estas intervenções mecânicas ou psicossoci-

ais” (Otto,2000,p.842). Além disso estas também são consideradas como um pouco dispendi-

osas na sua maioria e parecem aos olhos dos utentes como demasiado fáceis de aplicar, o que 
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poem em causa a sua tecnologia comparativamente com aquela que é utilizada nos cuidados 

ao doentes com patologia oncológica. No entanto o uso das mesmas deve ser promovido, uma 

vez que estas têm em muitos casos mérito e exigem conhecimento de quem a utiliza. Assim, 

estas podem ser muito úteis como adjuvantes no tratamento da dor, sendo que, para que pos-

sam surtir efeito devem ser devidamente utilizadas, estando a utilização terapêutica à mercê 

dos efeitos fisiológicos desejados (Otto,2000). 

 

Concluímos através da análise da figura relativa à intensidade dos outros sintomas, 

presente na análise de dados, que a maioria dos sintomas avaliados está controlada. Este facto 

pode estar relacionado com os fármacos utilizados nas últimas 24 horas, uma vez que os 

mesmos estão em grande parte direcionados para o alívio dos diferentes sintomas considera-

dos. Talvez isto reforce que de facto, os profissionais de saúde não estão a considerar a dor 

como um sintoma subjacente a estas doenças pois a verdade é que todos os restantes, quer 

sejam considerados como inerentes à doença e ao seu tratamento, como as náuseas, os vómi-

tos e a xerostomia, estão a ser devidamente tratados farmacologicamente e sintomas como o 

prurido, a tosse e dispneia poderão não estar presentes devido à eficácia no tratamento antine-

oplásico no alívio dos mesmos. Apenas a fadiga, o nervosismo e a tristeza não estão a atingir 

níveis de sucesso tão elevados, o que nos leva a questionar se isto não estará relacionado com 

facto de não serem sintomas facilmente controláveis com recurso exclusivo a medicação e 

necessitarem de outras abordagens como, por exemplo, o acompanhamento psicológico. É 

certo que o tratamento antineoplásico poderia melhorar a fadiga, no entanto, estamos perante 

doentes em regime de internamento e que mesmo quando não estão internados viram a sua 

vida ficar um pouco menos atribulada, uma vez que doença os obrigou a limitar algumas acti-

vidades, como por exemplo, o exercício da sua profissão. Assim é natural que quanto mais 

tempo permanecerem sob este estado de “repouso” mais facilmente se sintam fatigados quan-

do algo mais exigente, do ponto de vista físico, lhes é solicitado. Quanto ao nervosismo e à 

tristeza, a verdade é que por muitos fármacos que sejam utilizados estas são condições difíceis 

de controlar, visto que, “num doente com cancro esta é uma reação natural e aparece em al-

gum grau na maioria, senão em todos os doentes em momentos críticos da sua evolução” 

(Gonçalves, 2011,p.163). Podemos ainda deixar a questão de se não estará este nervosismo e 

tristeza associado à presença de dor? Não questionaram os doentes o porquê de terem esta 

patologia e estarem a passar por este “sofrimento”, o que os pode deixar de facto ansiosos por 

um alívio, tristes por não conseguirem efetuar as suas actividades de vida diária habitualmente 

porque a dor os impede? Seriam de todo temas interessantes a investigar. 
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A maioria dos utentes entrevistados definiu a sua qualidade de vida como razoável, re-

velando ainda que consideram que o oncologista tem alguma consideração relativamente à 

mesma. Mais uma vez, esta atenção tida como moderada pode salientar que de facto o foco 

dos profissionais de saúde é a patologia, o seu tratamento e alívio dos sintomas que conside-

ram mais frequentes, descartando mais uma vez a dor e possivelmente o seu impacto na qua-

lidade de vida do doente. De facto, como refere Otto (2000,p.816) “A dor afeta a qualidade de 

vida do doente e, possivelmente, a vontade de viver”. No entanto esta temática também será 

novamente abordada e mais aprofundada na discussão dos objetivos específicos. 

 

3.3.2 Objetivos específicos  

 

No que diz respeito às estatísticas inferenciais e reportando-me desde já ao primeiro 

objetivo, neste estudo conclui-se que os utentes sem dor demonstram mais autonomia, 

avaliada através do ECOG, que os utentes com dor. Não foi encontrado nenhum estudo para 

que fosse possível fazer a comparação entre ECOG e presença de dor. No entanto, num artigo 

publicado por Tendas et al (2009,b) afirma-se que a progressão da doença hematológica 

maligna pode provocar deterioração física e psicológica que irá conduzir a limitações severas 

nas actividades de vida diária e na capacidade do utente de manter uma vida independente. 

Quanto ao objetivo de determinar a existência de uma relação entre a prevalência da 

dor e o tipo de doença hematológica maligna, verificou-se a ausência da mesma nos doentes 

com LNH (70%), no entanto, não podemos de todo descartar os utentes que com a mesma 

patologia referiram presença desta (30%). Assim como nesta investigação, o estudo efetuado 

por Niscola em 2007, o LNH foi a patologia onde mais doentes com dor foram encontrados 

(27%) do total de doentes inquiridos. Neste caso verificou-se que o número de doentes com 

este sintoma (60%) foi superior aos que negam a sua presença, o que poderá estar relacionado 

com o número mais alargado de doentes inquiridos neste, para além de que temos que ter em 

consideração que o meio aplicado é diferente, isto é, este estudo reporta-se ao ambiente 

domiciliário. No estudo levado a cabo por Yujiri em 2007, efetuado em ambiente hospitalar, 

revelou resultados mais semelhantes a esta nossa investigação, o que reforça a resposta obtida 

a este objetivo, isto é, na investigação referida foram encontrados mais casos de LNH, dos 

quais a maioria não apresentou dor ainda assim um número bastante significativo referiu a 

presença da mesma. 
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Relativamente ao MM, embora não tenha sido possível obter um p-valor para que uma 

relação estatística fosse obtida, uma vez que não foi encontrado nenhum doente sem dor. No 

entanto este dado não deve ser de todo ignorado pois releva uma probabilidade significativa 

destes utentes padecerem deste sintoma, como se verifica em em outros estudos. No estudo de 

Niscola (2007) onde do total de doentes que padeciam desta patologia, 90% referiram dor. 

Também no estudo de Yujiri (2007) observou que de todos os doentes com MM, 77% 

apresentaram dor. 

Finalmente, no que diz respeito a LMA, LLA, LLC, DH, SMD e outras patologias é 

difícil retirar uma conclusão tão desenvolvida, como nas doenças supracitadas, pelo baixo 

número amostral. 

 

No objetivo onde se pretendia compreender a relação entre o tipo de dor e o tipo de 

doença maligna, foi-nos possível constatar que os doentes com LNH experienciam dor 

visceral e os doentes com MM sofrem de dor somática. No que diz respeito às outras 

patologias não foi possível tirar uma conclusão tão fidedigna, mais uma vez, pelo baixo 

número amostral. No entanto, relativamente aquilo que foi possível concluir, ambos os 

resultados estão em concordância com o estudo de Niscola (2007) o qual refere que 85% dos 

casos de dor visceral foram associados aos doentes que padeciam de LNH e que 80% dos 

doentes com MM padeciam de dor somática.  

 

No que diz respeito ao objetivo em que se procura perceber se existe uma relação entre 

a presença de dor e a situação clinica atual, verificamos que de forma significativa os utentes 

em primeiro tratamento não apresentavam dor, sendo que, de maneira menos evidente do que 

a anterior, observa-se que também existem mais doentes em recidiva que negam dor (59%) do 

que aqueles que referem a sua presença (41%). Esta diferença relativamente baixa permite-

nos colocar a hipótese de que à medida que a doença progride a probabilidade de ocorrer dor 

aumenta, até porque nesta investigação todos os doentes que foram considerados como em 

fase terminal, mesmo que sejam poucos, referiram dor. Segundo Niscola (2004) as pessoas 

associam a dor normalmente ao diagnóstico e ao tratamento do que propriamente à progressão 

da doença. No entanto, não existem dados concretos que nos permitam fazer uma comparação 

com os resultados aqui obtidos. 

 

Quando se pretendeu determinar qual o impacto da dor média nas actividades de vida 

diárias a análise efetuada à inferência estatística revelou que quanto mais intensa é a dor 

média maiores serão os entraves colocados à realização de determinadas tarefas do 
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quotidiano. Tal conclusão também foi tida pelo autor Tendas (et al, 2009,a) ao afirmar que 

quanto maior for a incidência da dor, maiores serão os limites impostos na atividade física dos 

utente com este tipo de doença. 

 

Relativamente ao objetivo em que se pretendia compreender qual o tratamento a ser 

aplicado nos diferentes níveis de dor, como podemos constatar este não está a seguir o 

preconizado pela escala criada pela OMS. De acordo com Niscola (et al 2004)  mais de 50% 

destes utentes que sofrem de doença hematológica maligna terá lacunas no controlo da dor. 

Este mesmo autor reforça ainda, que a escala definida pela OMS é de todo recomendada neste 

tipo de utentes. 

 

Para terminar, quando se pretendeu comparar o nível de vida e a perceção da 

consideração da qualidade de vida pelo oncologista, foi-nos possível compreender através 

desta investigação que os doentes sem dores consideram a sua qualidade de vida melhor do 

que aqueles que apresentam presença deste sintoma. No estudo de Tendas (2009,b), este 

salienta que a dor ao limitar o utente nas suas actividades de vida diárias pode afetar de forma 

significativa a qualidade de vida dos mesmos. De igual forma Johnsen (et al, 2009) afirma que 

estes doentes estão sujeitos a vários sintomas, sendo um deles a dor, e problemas que 

merecem atenção e os deixam especialmente sobrecarregados, o que afeta de forma muito 

significativa a qualidade de vida destes utentes. 
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4. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A investigação científica, envolvendo a participação de seres humanos, é uma 

atividade humana de grande responsabilidade ética (Martins, 2008). Assim existem 

diversas preocupações que o investigador tem em atenção, durante toda a pesquisa. 

Raramente, a investigação em enfermagem é danosa para quem é investigado. No 

entanto, tal não pode ser considerado como uma justificação para que não se reflita 

sobre a ética ao longo de todo o processo de investigação. 

De acordo com Fortin (2003,p.186) existem determinados princípios éticos que 

devem ser religiosamente cumpridos “o respeito pelo consentimento livre e esclarecido 

(…) o respeito pelos grupos vulneráveis (…) o respeito pela vida privada e pela 

confidencialidade das informações pessoais (…) o respeito pela justiça e pela equidade 

(…) o equilíbrio entre as vantagens e inconvenientes (…) a redução dos inconvenientes 

(…) a otimização das vantagens”.  

Para se iniciar a aplicação do questionário à população definida neste estudo, foi 

entregue um pedido de autorização para realização do estudo ao departamento de ensi-

no, formação e investigação do IPOP, com todos os detalhes e objetivos da investigação 

(Anexo 4). Após a receção do parecer favorável deste departamento (Anexo 5), iniciou-

se a recolha de dados. 

No que diz respeito ao direito à autodeterminação, em todo este processo de 

investigação, foi nossa preocupação assegurar que os utentes decidissem, livremente, se 

iriam consentir a sua participação no estudo, não tendo sido portanto, utilizado qualquer 

tipo de meio coercivo técnico ou psicológico (Anexo 6). No seguimento deste direito 

salientamos, o consentimento livre e esclarecido é “violado se a pessoa é obrigada a 

participar, se a sua autonomia é reduzida ou se ela é objeto de uma investigação à sua 

revelia ” (Fortin 2009,p.186).A exigência que emerge do princípio da autonomia é o 

consentimento informado, uma vez que a autonomia é a base para atribuir 

responsabilidade sobre as ações (Martins, 2008). 
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Em toda a investigação, mais especificamente no momento de recolha e na fase 

de divulgação dos resultados, garantimos sempre o anonimato dos participantes, assim, 

nunca é posto em causa o direito ao anonimato, intimidade e à confidencialidade. De 

igual modo, tendo em conta o princípio da beneficência, ao longo deste projeto o direito 

à proteção contra o desconforto e prejuízo foi uma das nossas grandes preocupações 

(Fortin, 2009). 

Por fim, de forma a assegurar o cumprimento do direito a um tratamento justo e 

equitativo, todos os participantes foram informados relativamente à natureza, fim e 

duração deste projeto de investigação. Assim, toda esta informação, supracitada, foi 

incluída nos já referidos consentimentos livres e esclarecidos. Ainda durante a fase de 

seleção da amostra, o anterior princípio foi tido em conta, pois, todos os envolvidos 

foram escolhidos por apresentarem uma relação direta com o tema alvo de investigação 

e não por algum tipo de conveniência que poderia arrecadar para os investigadores 

(Fortin,2009). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A investigação em enfermagem assenta na criação e desenvolvimento de conhe-

cimentos com interesse para os enfermeiros, no sentido de melhorar a qualidade da sua 

prática e do ensino e, ao mesmo tempo, melhorar o cuidar dos seus clientes. Tendo uma 

área de atenção bastante vasta e significativa: a pessoa, a família e a comunidade, cabe 

ao enfermeiro identificar as principais necessidades emergentes da sociedade atual, usar 

métodos para responder a estas, desenvolver conhecimentos e fundamentar as suas deci-

sões e intervenções. No seguimento da continua necessidade de investigação e desen-

volvimento da enfermagem, tem vindo a aumentar o investimento dos enfermeiros na 

área dos cuidados paliativos e, mais especificamente, na área do controlo sintomático. 

Partindo destas premissas e da realidade envolvente, é possível constatar-se que 

a investigação em enfermagem torna-se cada vez mais pertinente, o que fundamenta 

este estudo. 

No decorrer desta investigação e através da conceção deste estudo, tive a 

oportunidade de desenvolver conhecimentos e competências teóricas e práticas no 

âmbito da investigação em enfermagem, mais concretamente, no que diz respeito às 

diferentes fases da investigação, métodos de tratamento, analise e inferência estatística 

de dados. Nesta linha de pensamento, este constituiu, impreterivelmente, um marco 

fundamental no meu processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na 

auto-aprendizagem, auto-responsabilização e pensamento crítico em enfermagem. Para 

além de conhecimentos específicos relativos a técnicas de investigação, a esta tese e 

todo o caminho percorrido com vista à realização da mesma, facultou-me oportunidades 

únicas e enriquecedoras de contacto e comunicação com pacientes e outros 

profissionais, levando-me a desenvolver capacidades comunicacionais que vão muito 

além da teoria. Para além disso obrigou ao aprofundar de conhecimentos teóricos 

relativos a variados temas, como é o caso dos cuidados paliativos, patologias 

hematológicas, tratamento da dor, entre outros. Todos os conhecimentos adquiridos 
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mostram-se sem dúvida uma mais valia e serão decerto importantes para o meu 

desenvolvimento profissional.  

Assim sendo, relativamente ao objetivo geral e aos específicos enunciados 

anteriormente neste documento escrito, acredito que os mesmos foram atingidos uma 

vez que explanei de uma forma critico-reflexiva todas as conclusões provenientes dos 

dados obtidos. 

Umas das maiores dificuldades sentidas na realização deste trabalho prenderam-

se com a gestão do tempo e com a falta de bibliografia específica sobre o tema da dor 

nos doentes com patologia hematológica maligna. Talvez por isso mesmo a realização 

deste trabalho se tenha tornado cada vez mais aliciante e motivadora. No entanto, a es-

cassez traduziu-se quase inevitavelmente num recurso mais concentrado a determinadas 

referências bibliográficas para a discussão de resultados, mas sem as quais o trabalho 

ficaria sem dúvida mais pobre.  

É minha convicção que a concretização prática deste trabalho trouxe dados 

relevantes que podem ser uteis na prática dos cuidados paliativos em Portugal, 

nomeadamente, no possibilitar que o tratamento da sintomatologia nos doentes com este 

tipo de patologia seja cada vez mais personalizado, individualizado e na resposta às 

necessidades reais de cada individuo. Será ainda de salientar o facto de esta em 

específico ser uma temática pouco abordada no nosso país, pelo que este trabalho 

poderá trazer consigo uma motivação e contributo especiais. 

A prestação de cuidados paliativos, no seu verdadeiro conceito, é sem dúvida um 

desafio para os profissionais de saúde, nem sempre fácil, trabalhoso e muitas vezes pou-

co reconhecido por parte da sociedade em geral. No entanto, a verdade é que quem re-

almente desenvolve a sua profissão com dedicação, procura o conhecimento e melhorar 

a sua prestação de cuidados, acaba por ver o seu trabalho reconhecido, por parte de do-

entes e familiares, e a satisfação pessoal e profissional. 

Como referem Alt-Epping, wulf e Nauck (2010, p.614) “more than half of all 

adult patients with hematological malignancies will eventually die from their disease”, 

tal facto reforça a ideia que estas são patologias alvo dos cuidados paliativos. Porém, 

ainda segundo os mesmos autores, “patients with hematological malignancies had sig-

nificantly later acess to acesso to PC services” (2010, p.614). Tal facto leva-nos a ques-

tionar sobre o porquê disto acontecer uma vez que vivemos numa sociedade onde a evo-

lução é uma constante, a qual se encontra cada vez mais direcionada para o conheci-

mento. Talvez aqui resida o ponto fulcral de toda a questão: não será a investigação di-
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rigida quase exclusivamente para a cura? Será que ainda não conseguimos abandonar a 

ideia de que os profissionais de saúde não foram preparados apenas para curar? A nossa 

essência é acima de tudo o cuidar, o que não significa conseguir uma cura para a doença 

mas sim uma “cura” para tudo aquilo que possa condicionar a qualidade de vida do 

utente e respetiva família. De acordo com Howell et al (2010,p.631) “end-of-life is re-

cognized as an under-reserched area in contexto of hematological malignancies”, o que 

reforça a ideia de que ainda muitos acreditam que estas não são patologias que possam 

provocar a morte, centrando-se na procura apenas de um tratamento curativo adequado 

e esquecendo aqueles que não têm o tempo necessário para aguardar que o tratamento 

ideal seja descoberto. 

Uma vez que a investigação relativa ao fim de vida é pouca, é normal que o con-

trolo sintomático, neste tipo de patologias, seja também ele “desvalorizado”, mais pro-

priamente no que diz respeito ao controlo da dor. Ao longo de todo este tudo foi-nos 

possível verificar que de facto a dor nestes utentes existe. No entanto, não está a ser 

convenientemente tratada, o que mais uma vez deixa em suspenso muitas questões. 

Com tanta informação disponível porque está ocorrer esta falha? Será um lapso da equi-

pa multidisciplinar na comunicação com o utente, não sendo este sintoma corretamente 

pesquisado e avaliado pelos profissionais de saúde quando não é referido? Não estará a 

ser aplicada na prática a escala analgésica preconizada pela OMS quando se trata de 

doenças hematológicas malignas? Terá o doente medo de referir dor por acreditar que 

este é um sinal de evolução da doença? Ou não quererá apenas “incomodar”? Acreditará 

ainda o utente que ter dor quando se padece desta patologia é “normal”? Como refere 

Gonçalves (2011,p.19) “A dor tem grande influência na qualidade de vida, interferindo 

a nível do funcionamento físico, psicológico e social, altera o sono, o humor e a capaci-

dade de desfrutar a vida. É temida por muitos doentes mais do que a própria morte”, 

tendo sido muitos destes factos constatados neste estudo. 

Esta investigação permitiu retirar elações e conclusões. Para além das 

conclusões retiradas como respostas diretas aos objetivos da investigação, poderemos 

afirmar que este trabalho é um caminho com espaço para crescer e para se aperfeiçoar, 

sendo que, no futuro, a abordagem de determinados itens poderá ser melhorada, uma 

vez que a investigação serve para isso mesmo, para a correção de cada erro e para a 

melhoria de cada qualidade. Assim, dados cada vez mais fidedignos e abrangentes 

poderão ser extrapolados para a população que padece de patologia hematológica 

maligna. 
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A conceção deste projeto revelou-se extremamente gratificante, chegado o final 

concluo que apesar de todas as dificuldades inerentes à realização destes estudo, não é 

demais salientar que todo este trabalho foi uma mais valia pessoal e profissionalmente. 

Permanece agora o desejo de que este mesmo trabalho e este documento escrito possam 

ajudar outros profissionais a levar mais e melhores cuidados aos seus pacientes e 

motivar outros, que como eu, procuram investir um pouco das suas vidas no aprofundar 

de conhecimentos úteis e essenciais para o alcançar de uma prestação melhorada de 

cuidados na área saúde. 
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ANEXOS 

  



 
 

ANEXO 1 - Escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 

  



 
 

 

  



 
 

ANEXO  2- Escala de Graffar 

  



 
 

 



 
 

ANEXO 3 - Questionário: “Prevalência da dor nas doenças 

hematológicas malignas” 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

ANEXO 4- Pedido de realização da investigação dirigido à direção do 

IPOP 

  



 
 

Exmo (a). Sr (a)  

Administrador do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil -Porto                                                           

Assunto: Pedido de consentimento para participar num estudo já iniciado pela Unidade 

de Cuidados Paliativos da Rede; 

Título do Projeto de Investigação: Prevalência da dor nas Doenças Hematológicas 

Malignas; 

 Na qualidade de estudante do 3º Mestrado em Cuidados, da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto e como Enfermeira, licenciada pela Escola Superior 

de Enfermagem do Porto, venho por este meio solicitar a sua autorização para que eu 

possa participar no estudo sobre a prevalência da dor nas doenças Hematológicas 

Malignas.   

 O Projecto de Investigação em questão integra como Professor orientador da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o Doutor Ferraz Gonçalves, o qual já 

cedeu a sua permissão para participar neste trabalho por ele iniciado. 

 Este trabalho de campo tem como intuito, em termos gerais, determinar a 

prevalência da dor nas doenças hematológicas malignas, sendo que, em específico 

pretende-se perceber quais as características da dor, bem como, relacionar o tratamento 

da dor com a prevalência e, por fim, relacionar a prevalência da dor com a qualidade de 

vida, nas diferentes doenças hematológicas malignas. 

 Este estudo já se encontra aprovado pela Comissão de Ética do Instituto 

Português de Oncologia e autorizado por cada diretor do serviço onde irá decorrer o 

trabalho. 

 A nossa população-alvo é constituída pelos doentes do Hospital de dia, da 

consulta da externa e do internamento mais propriamente no serviço de onco-

hematologia do presente instituto. 

 O instrumento de colheita de dados resume-se a um questionário, sendo que, 

todos os participantes estarão informados relativamente a todas as condições do estudo 

e da inclusão no mesmo, salientando-se o anonimato dos participantes, o carácter 

voluntário da participação e a confidencialidade dos dados obtidos. Tudo isto será 

confirmado através da assinatura de um documento referente ao consentimento 

informado. 



 
 

 Este projeto de Investigação decorrerá, então, no período que se situa entre 

Outubro de 2012 e Maio/Junho de 2013, sendo que, após esta data se irá proceder ao 

tratamento dos dados recolhidos e a análise dos mesmos, recorrendo-se à estatística 

descritiva. Posteriormente, os resultados deste Projecto de Investigação serão 

divulgados a todos os intervenientes interessados, bem como ao Instituto Português de 

Oncologia do Porto Francisco Gentil – Porto. 

 Agradecida pelo tempo dispensado, com os melhores cumprimentos 

 

Liliana Sofia Soares Ferreira 

 

Porto, ____ / ____________________ / 20____  



 
 

ANEXO 5- Parecer da direção do IPOP; 

  



 
 

 

  



 
 

ANEXO 6- Consentimento informado, livre e esclarecido  



 
 

 

 

 

Consentimento Informado 

 

 

 Eu,_______________________________________________ declaro que aceito 

participar neste estudo. Declaro também que me foram prestadas todas as informações que 

pedi sobre este estudo e que me sinto esclarecido(a). 

 Foi-me explicado que o estudo tem como finalidade determinar a frequência com que 

a dor surge nas doenças como a minha e como é tratada, bem como, a sua aplicação na minha 

qualidade de vida. 

 A minha participação consiste em responder às perguntas que constam de um 

formulário construído especificamente para este estudo. Não fazem parte do estudo que vou 

fazer análises ou outros exames, nem nenhuma alteração ao meu tratamento. 

 Foi-me explicado também que poderia ter recusado participar neste estudo sem que 

isso acarretasse quaisquer consequências. 

Porto, 

Assinatura do utente: 

______________________________________________ 

O investigador: 

______________________________________________ 

 

 

 

 


