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ORIGINAL ARTICLE
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ABSTRACT
Objectives: finding out the comprehension of professionals of nursing about the pain; identify the methods of evaluation of the
pain used by professional of nursing; and check the nursing care of the patient with pain. Method: descriptive-exploratory study
with qualitative nature developed in the medical clinic of a school hospital in the city of João Pessoa – PB, which sample is
constituted of 21 professionals of nursing. With the use of the technique of the interview, the data collection was performed in
August 2010, after approval of the research by the Ethic Committee of the University Hospital Lauro Wanderley under protocol nº
367/10. The declarations obtained were analyzed based on the technique of the Speech of the Collective Subject. Results: the
participants understood relatively the meanings of the pain; however none of them uses specific methods validated for its
evaluation. The identification of the location and intensity of the pain, observation of the facial/body expression and sensitive
listening of the complaint substantiates as the informal methods used to evaluate the pain. Among the care given to the patient
with the pain are the administration of medication, listening to the complaints and application of comfort procedures.
Conclusion: although it is an intensely lived phenomenon, the pain continues to be very little explored by the professionals of
nursing and in the care to the patient, aware the need for a bigger use of instruments of evaluation and the consistent
development of knowledge and procedures for its handling. Descriptors: pain; evaluation of the pain; pain handling; nursing
care.

RESUMO
Objetivos: averiguar a compreensão de profissionais de enfermagem sobre a dor; identificar os métodos de avaliação da dor
utilizados por profissionais de enfermagem e verificar o cuidado de enfermagem frente ao paciente com dor. Método: estudo
exploratório-descritivo, de natureza qualitativa, desenvolvido na clínica médica de um hospital escola do município de João
Pessoa – PB, cuja amostra constituiu-se por 21 profissionais de enfermagem. Com uso da técnica da entrevista, a coleta de dados
foi realizada em agosto de 2010, após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro
Wanderley sob protocolo nº 367/10. Os depoimentos obtidos foram analisados com respaldo na Técnica do Discurso do Sujeito
Coletivo. Resultados: os participantes compreendem de modo relativo os significados da dor, todavia nenhum deles emprega
métodos específicos validados para sua avaliação. A identificação da localização e intensidade da dor, observação da expressão
facial/corporal e escuta sensível da queixa evidenciam-se como os métodos informais usados para avaliar a dor. Dentre os
cuidados prestados ao paciente com dor estão: a administração de medicamentos, a escuta das queixas e a aplicação de medidas
de conforto. Conclusão: embora seja um fenômeno intensamente vivenciado, a dor continua sendo pouco explorada pelos
profissionais de enfermagem no cuidado ao paciente, suscitando a necessidade de maior utilização de instrumentos de avaliação
e o desenvolvimento consistente de conhecimentos e procedimentos para o seu manejo. Descritores: dor; avaliação da dor;
manejo da dor; cuidados de enfermagem.

RESUMEN
Objetivos: averiguar la comprensión de los profesionales de la enfermaria acerca del dolor; identificar los métodos de evaluación
de la dolor utilizados por los profesionales de la enfermaria; y verificarse el cuidado de la enfermería en el paciente con dolor.
Método: estudio exploratório discriptivo de la naturaleza cualitativa desarrollo con en la clinica medica de uno hospital escuela
de lo município de João Pessoa – PB, cuya muestra fue compuesta por los 21 profesionales de la enfermaria. Con el uso de la
técnica de la entrevista, la coleta de los datos fue realizada en agosto de 2010, después de la aprovación de la pesquisa por lo
comitê de la ética de lo Hospital Universidad Lauro Wanderley, bajo protocolo nº 367/10. Los depoimentos obtenidos fueron
analizados con la base de los discurso de lo sujeito coletivo. Resultos: los participantes comprenden de lo modo relativo los
significados de la dolor, todavia, niguno de ellos emplea métodos específicos para su evaluación. La identificación de la
localización y intensidade de la dolor, la observación de la expresión facial/corporal y escucha sensible do la reclamación son
evidenciados como los métodos de validación de la dolor. Delante de los cuidados prestados a los pacientes con dolor, se
encuentran la administración de los medicamentos, la escucha de las reclamacións y la aplicación de las medidas de lo conforto.
Conclusión: además sea um fenômeno intensamente vivenciado, la dolor, continua siendo poco explorada por los profesionales de
mayor utililización de los instrumentos de evaluación y lo desarrollo lleno de conocimiento y procedimento para su manejo.

Descriptores: dolor; validación de la dolor; manejo de la dolor; cuidados de la enfermería.
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INTRODUÇÃO
A dor é definida pela Associação
Internacional de Estudos da Dor (IASP) como
uma sensação ou experiência emocional
desagradável, associada a um dano tecidual
real ou potencial, ou descrito nos termos de
tal dano.1 Trata-se de um importante sintoma
que incapacita e ocasiona alterações físicas e
emocionais mais do que qualquer doença
isolada, sendo ela considerada o motivo mais
comum para a busca de cuidados de saúde.2
A sensação dolorosa surge comumente
quando há ameaça de dano aos tecidos e
senti-la é fundamental para manter a
integridade do organismo. Quando ameaçado,
o corpo humano ativa um circuito complexo
de fibras nervosas responsáveis por levar um
sinal associado à liberação de mediadores
químicos, ocasionando o mecanismo de
interpretação da dor.3
O fato é que a dor faz parte do cotidiano
das pessoas desde os primórdios, e quando
aparece, constitui-se em um fator relevante
de
disfunção
fisiológica,
com
graves
consequências para a segurança do indivíduo,
sendo ela de etiologia multifatorial. A
experiência pode estar relacionada a
traumatismo,
estresse,
cirurgia,
enfermidades, alterações hormonais, parto,
inflamação e isquemia, ou seja, os quadros
álgicos podem ocorrer tanto em situações
clínicas como não clínicas.4
Existem vários modos de classificar a dor,
podendo ser aguda, crônica, de acordo com a
fisiopatologia, etiologia, área afetada e a
duração.5 Acrescenta-se a essa classificação a
dor do tipo superficial, visceral, somática,
neuropática ou fantasma, cada uma com suas
características específicas.4
A equipe de enfermagem tem papel
importante na avaliação e detecção precoce
do evento doloroso; independente da causa,
tipo, duração ou intensidade, seja prevenindo
que ele ocorra ou intervindo na tentativa de
minimizar o sofrimento daqueles que o
vivenciam. Para tanto, é essencial muita
percepção e sensibilidade por parte dos
profissionais de enfermagem, com atenção
especial às manifestações comportamentais,
conhecimentos técnicos e, sobretudo, respeito
pelo relato da dor humana.6
A interpretação do estímulo da dor é uma
experiência estritamente subjetiva e pessoal.7
Avaliá-la é uma tarefa complexa, já que a sua
percepção envolve tanto aspectos biológicos
quanto
emocionais,
socioculturais
e
ambientais. Inicialmente, deve-se realizar a
identificação do tipo, da gravidade ou
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intensidade, do surgimento, da duração, da
localização e, por fim, a história pregressa da
dor.4
Nessa perspectiva, a avaliação da dor e o
registro sistemático e periódico de sua
intensidade são fundamentais para que haja o
acompanhamento da evolução dos pacientes e
a realização de ajustes necessários ao
tratamento.8 Os métodos avaliativos do
evento doloroso são basicamente inferências e
baseiam-se no autorrelato, assim como na
observação dos comportamentos de dor, e em
medidas das respostas biológicas.7
Os instrumentos utilizados na mensuração
da dor podem ser unidimensionais ou
multidimensionais. Os unidimensionais têm
por objetivo quantificar a experiência
dolorosa em uma única dimensão, a exemplo
da Escala Numérica, Escala Visual Analógica
(EVA), Escala verbal e Escala de faces. Já os
multidimensionais quantificam a dor em suas
múltiplas dimensões, a exemplo do Inventário
para dor Mcgill, o Inventário de atitudes
frente à dor, e o Guia de avaliação da dor.9
Assim, para que um instrumento de avaliação
seja útil, deve exigir pouco esforço por parte
do paciente, ser de fácil compreensão e
aplicabilidade, facilmente quantificado e
sensível a pequenas modificações na
característica que está sendo medida.2
Embora existam diversos instrumentos para
mensuração da dor, é visível a dificuldade de
aplicabilidade desses na prática profissional
da enfermagem. Muitos problemas podem
estar interligados à sobrecarga de trabalho,
inexperiência clínica, desconhecimento da
existência desses instrumentos, falta de
sensibilização em escutar o paciente, dentre
outros. Por essas e outras razões, o
profissional acaba por avaliar a dor de modo
subjetivo, o que pode comprometer a
assistência de enfermagem a ser prestada.
Compreendendo que a maneira mais
utilizada para avaliar as características do
episódio doloroso pelos profissionais de
enfermagem são questionamentos do tipo:
onde dói; quanto dói, e como dói, quanto
tempo dura? É em queimação, formigamento,
pontada, choque? O que piora e o que
melhora? De 0 a 10, quanto você julga sua
dor? É notório que tais técnicas consistem em
métodos elementares para a definição da dor
e no ajuste dos cuidados terapêuticos.
Portanto, cabe ao profissional de enfermagem
estar capacitado para avaliar e registrar a
queixa do paciente, pois é ele quem
permanece ao seu lado por maior período de
tempo.
Nessa linha de raciocínio, é pertinente a
realização de um estudo que busque
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identificar
na
prática
cotidiana
dos
profissionais de enfermagem quais métodos
são utilizados por eles para avaliar a dor dos
mais variados pacientes, independente da
etiologia, localização e duração desse
fenômeno. Diante desse enfoque, o modo no
qual a dor é avaliada, qualificada e
quantificada tem estreita relação com as
estratégias do cuidado de enfermagem a ser
prestado. Tal realidade constituiu a motivação
para a realização desta pesquisa, haja vista a
necessidade de implementar cuidados de
enfermagem mais eficientes junto ao paciente
com dor.
Perante o exposto, emergiram os seguintes
questionamentos: qual a compreensão que os
profissionais de enfermagem têm acerca da
dor? Quais são os métodos de avaliação da dor
utilizados por eles? Como é feito o julgamento
da dor e como ele contribui para a
implementação de cuidados frente aos
pacientes? Tais questionamentos constituem
os eixos norteadores para o desenvolvimento
desta pesquisa, que tem como objetivos:
averiguar a compreensão de profissionais de
enfermagem sobre a dor; identificar os
métodos de avaliação da dor utilizados por
profissionais de enfermagem; e verificar o
cuidado de enfermagem frente ao paciente
com dor.

MÉTODO
Estudo exploratório-descritivo de natureza
qualitativa, realizado em um hospital escola
localizado no município de João Pessoa – PB,
no setor de clínica médica, composto por duas
alas e referência no atendimento a pacientes
acometidos pelos mais variados agravos
clínicos.
A amostra constituiu-se por 21 profissionais
de enfermagem, correspondendo a 30% da
população, sendo 07(sete) enfermeiros e 14
(quatorze) auxiliares e/ou técnicos de
enfermagem, os quais foram selecionados pelo
critério da acessibilidade.10 Para a seleção da
amostra foram respeitados os seguintes
critérios: estar na unidade hospitalar no
período da coleta de dados; aceitar
livremente em participar da pesquisa; e
assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).
Os dados foram coletados no mês de agosto
de 2010, após aprovação do projeto de
pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Lauro Wanderley
(CEP/HULW) da Universidade Federal da
Paraíba, sob protocolo nº 367/10, respeitando
assim os aspectos éticos contidos na Resolução
nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS/MS) que regulamenta as pesquisas
Portuguese/English
Rev enferm UFPE on line. 2012 July;6(7):1556-65

DOI: 10.5205/reuol.2255-18586-1-LE.0607201207

Pain: identifying methods of evaluation…

envolvendo seres humanos.11 O instrumento
utilizado foi um formulário previamente
elaborado pelos pesquisadores, sendo a
entrevista semi-estruturada10 a técnica usada
para coletar as informações. Todas as
entrevistas foram gravadas e, logo após,
transcritas cautelosamente para que não
houvesse divergências entre as falas e as
transcrições.
A análise qualitativa dos dados teve como
subsídio teórico os procedimentos da técnica
do Discurso do Sujeito Coletivo, metodologia
que utiliza uma estratégia discursiva, visando
a
tornar
mais
evidente
uma
dada
representação social, bem como o conjunto
das representações que compõe um dado
imaginário. A partir dos discursos dos
participantes inicialmente foram selecionadas
as expressões-chave que permitiram a
identificação das ideias centrais, sintetizando
assim o conteúdo delas. Após elencar as
expressões-chave
semelhantes
e/ou
complementares em meio a cada ideia central
foi construído o discurso síntese, denominado
Discurso do Sujeito Coletivo.12

RESULTADOS
Os dados que seguem expõem os resultados
encontrados a partir das entrevistas realizadas
junto aos profissionais de enfermagem
participantes do estudo, os quais vivenciam e
atuam diante de situações de dor em
pacientes hospitalizados nos serviços de
clínica
médica.
Inicialmente
estão
explicitados os dados da caracterização
profissional da amostra e em seguida os
resultados
concernentes
aos
objetivos
propostos na investigação.
Considerando a amostra composta por 07
enfermeiros e 14 profissionais de enfermagem
de nível médio, duas variáveis para
caracterizá-los foram exploradas: tempo de
formação profissional e tempo de atuação na
instituição.
Com relação ao tempo de formação
profissional foi possível constatar que 07
(33,3%) participantes estão formados na área
da enfermagem há um período de seis a 10
anos, seguido de 05 (23,8%) profissionais que
têm tido sua formação há um período de um a
cinco anos. Vale ressaltar que apenas 02
(9,5%) participantes possuem mais de 20 anos
de formação em enfermagem. Entende-se,
portanto, que grande parte dos profissionais é
formada há um tempo relativamente curto,
mas que é suficiente para assegurar uma
experiência satisfatória no cuidado ao
paciente com dor.
Verificando

o

tempo

de

atuação

na
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instituição identificou-se que 10 (47,6%)
profissionais
compõem
a
equipe
de
enfermagem do setor de clínica médica do
hospital estudado há um período inferior a
cinco anos, seguido de 06 (28,5%)
participantes que possuem de seis a 10 anos
de atuação. Encontrou-se apenas 01 (4,8%)
profissional com tempo de atuação de mais de
20 anos. Tal resultado diz respeito às novas
contratações, tanto dos concursados, quanto
dos prestadores de serviços.
Conforme
os
depoimentos
dos
participantes,
denominados
como
“P”
(abreviação usada para Participante nesta
pesquisa), seguido do número da ordem das
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entrevistas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21), foram
construídas três figuras que sintetizam o
pensamento dos entrevistados a partir das
onze ideias centrais elencadas.
Para averiguar os métodos de avaliação da
dor
utilizados
por
profissionais
de
enfermagem enquanto instrumento para a
implementação do cuidado, inicialmente os
participantes do estudo foram questionados
sobre o que seria a dor. Diante dessa
abordagem, três ideias centrais elencadas a
partir dos depoimentos estão expostas na
Figura 1.

Ideia Central 1
Dor como sensação desagradável que causa desconforto físico e mental
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] Dor é uma sensação desagradável (P1) [...] Dor é um mal estar físico, é... que traz um incômodo também mental (P3)
[...] dor é uma sensação horrível (P5) [...] Dor é um desconforto físico intenso, resultando também num desconforto emocional
(P7) [...] é algo que incomoda muito, que pode ser física..., pode ser emocional... (P15) [...] algum tipo de incômodo fisiológico
que não permite ao paciente um bem estar (P19) [...] Desconforto, que faz com que o indivíduo fique desequilibrado,
desestruturado (P20).
Ideia Central 2
Dor como resposta proveniente de alterações fisiológicas do organismo
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] Desconforto que acomete o paciente devido alguma anormalidade no seu organismo (P2)[...] A dor é causada por algum
dano no paciente (P8)[...] é um sinal de que tem alguma coisa alterada no organismo do paciente (P11).
Ideia Central 3
Dor como reflexo resultante de patologia de base
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] A dor é proveniente de alguma patologia (P1) [...] A dor é causada por alguma doença que o paciente tenha (P12). [...]
Dor é a resposta que o paciente tem quando ele está com alguma patologia (P13) [...] É um reflexo de uma patologia que não
está ainda diagnosticada (P16) [...] É um sinal que o corpo reflete, do que você ta sentindo... (P17) [...] desconforto
relacionado a algum incômodo resultante da patologia de base do paciente (P21).

Figura 1. Ideias Centrais e Discurso do Sujeito Coletivo frente ao questionamento: Para você o que significa a ‘dor’?

Na Figura 1, são reveladas as ideias
centrais e os discursos referentes ao
significado da dor para os profissionais de
enfermagem. Três sentidos subjetivos foram
evidenciados: sensação desagradável que
causa desconforto físico e mental, sensação
proveniente de alguma alteração fisiológica
do organismo e reflexo resultante de uma
patologia de base. Para expressar o significado
da
dor
é
necessário
entender
sua
complexidade, pois esse aspecto que ao
mesmo tempo é subjetivo e real não é um
processo simples, uma vez que cada
experiência é singular e particularmente
interpretada.13

dor. Assim, constata-se que 100% dos
participantes do estudo não empregam
nenhum método específico validado para
avaliação da dor.
Frente ao resultado encontrado de que
nenhum participante utiliza instrumentos para
avaliação da dor, os mesmos participantes
foram questionados sobre quais métodos são
usados para avaliar a dor de um paciente. O
resultado dessa investigação está explicitado
na Figura 2, a partir das quatro ideias centrais
construídas.

Quando os profissionais foram inquiridos
com relação ao conhecimento sobre algum
instrumento de avaliação da dor, 14 (67%)
citaram que não conhecem, dentre eles
enfermeiros e técnicos; já 7 (33%) dos
profissionais informaram que conhecem algum
instrumento de avaliação da dor. Desses
profissionais que afirmaram estar cientes da
existência de algum instrumento de avaliação
da dor, mencionaram: a escala numérica e a
escala de faces, mas que não colocam em
prática pela inexistência de protocolos que
operacionalizem os métodos de avaliação da
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Ideia Central 1
Identificação da localização, tipos e intensidade da dor
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] A questão da intensidade da dor..., a localização... (P2) [...] pergunta a ele, aonde é a dor. Aonde ele está sentindo...,
aonde é a dor... (P6) [...] Geralmente a gente pergunta né... o paciente como é que ele ta se sentindo, se tem alguma dor,
como é que é a dor, a localização da dor (P13) [...] avalia essa dor pela intensidade que o paciente refere (P19) [...]
Perguntamos onde é a dor, se ela é frequente, contínua, há quanto tempo ele vem sentindo (P20) [...] a palpação pode ser
utilizada pra agente verificar a profundidade e a intensidade da dor (P21).
Ideia Central 2
Expressão facial/corporal e relato verbal
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] Pelas características da face..., pela forma de falar..., pela forma de andar..., de se mover..., e até pelo tom de voz (P1)
[...] fisionomia..., expressão facial, verbal (P4). [...] Através do relato do próprio paciente, e da expressão facial... (P8) [...]
Expressão verbal e facial do paciente (P9) [...] então é mais a informação do paciente... ,o relato verbal (P10) [...] agente
observa sempre a expressão facial, a... a... a verbal, a inquietação do paciente(P11) [...] através da verbalização do paciente e
pela observação (P2) [...] Pergunta , está sentindo dor? Onde e como, é... pelo relato do paciente (P14) [...] a primeira é ouvir
o paciente, ele vai relatar que está com dor, se ele não puder relatar... (P17) [...] O relato do paciente...(P21).
Ideia Central 3
Avaliação do comportamento
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] pela reação dele... (P5) [...] Comportamento (P16) [...] a dor é identificada e avaliada pelo seu comportamento (P18) [...]
a visualização, o acompanhamento do comportamento do paciente... (P19).
Ideia Central 4
Escuta sensível das queixas
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] Através das queixas do paciente, é preciso escutar tudo que ele tem pra dizer (P3) [...] Procuro escutar... (P4) [...] Quando
o paciente é consciente que ele informa a dor, eu procuro avaliar o que ele ta falando... (P7).

Figura 2. Ideias Centrais e Discurso do Sujeito Coletivo frente ao questionamento: Se não utiliza instrumentos, quais os
métodos que você usa para avaliar a dor de um paciente?

Ao visualizar a Figura 2, são observadas as
diversas maneiras de avaliar a dor pelos
profissionais de enfermagem que não fazem
uso de instrumentos de avaliação da dor,
variando desde a identificação da localização,
tipos e intensidade da dor, até por meio da
expressão facial/corporal, relato verbal,
comportamento e escuta sensível da queixa.
Apesar da maioria não conhecer os
instrumentos de avaliação, esses profissionais
com a experiência e o convívio direto com os
pacientes, utilizam métodos informais para
avaliar a dor, por meio da linguagem verbal e
não-verbal.
Foi visto que, embora os profissionais não

utilizem nenhum tipo de escala de avaliação
da dor, eles realizam a observação direta ao
próprio paciente, o que se configura em uma
maneira eficaz de avaliar e, assim, tratar
adequadamente a sensação dolorosa. Nesse
sentido, mediante a descrição dos métodos de
avaliação da dor pelos participantes do
estudo, buscaram-se identificar ainda quais
ações os referidos profissionais desenvolvem
perante situações em que o paciente
apresenta dor. O resultado está evidenciado
na Figura 3, em que as respostas dos
participantes foram condensadas em quatro
discursos
segundo
as
ideias
centrais
elaboradas.

Ideia Central 1
Administrar medicação prescrita
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] ver se tem alguma medicação prescrita (P1) [...] fazer medicação de acordo com a prescrição médica (P3) [...] Procuro de
imediato, aliviar a dor, olhando a prescrição (P4) [...] procurar amenizar a dor dele, com medicação (P5) [...] uso de analgésicos
de uma forma geral de acordo com a prescrição do paciente (P21).
Ideia Central 2
Escuta sensível das queixas e manutenção do equilíbrio emocional
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] Ouvir as queixas (P3) [...] é importante saber que tipo de dor ele ta sentido... Uma conversa (P10) [...] Primeira coisa é
conversar com ele..., tentar tranquilizá-lo... (P15) [...] ficar próximo a ele, tentar dar um apoio psicológico, que nem sempre
ele tem (P16) [...] às vezes uma palavra..., você ter assim... atenção pra escutar o que ele quer falar (P17) [...] Primeiro,
conversa com ele né... pra ver assim... que essa queixa realmente é de dor, ou se ele ta precisando só de uma conversa (P20).
Ideia Central 3
Comunicar ao médico
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] eu vou atrás do médico de plantão para medicar o paciente (P3) [...] informar o médico quanto a dor (P12).
Ideia Central 4
Usar as medidas paliativas de conforto
DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO
[...] uma massagem, conforto, ou uma compressa (P2) [...] proporcionar algum conforto anatômico... né?! mudar o decúbito,
colocar alguma compressa... fazer esses paliativos (P7) [...] a gente procura medidas de conforto e..., ambiente tranquilo ,
para que ele possa relaxar e essa dor ser aliviada um pouco mais (P11) [...] medidas de conforto, assim... deixar ele numa
posição que amenize a sensação da dor dele (P12) [...] a principal atitude frente a dor desse paciente é realmente tentar
medidas de conforto pra esse paciente (P19) [...] uma das prioridades que a gente pode fazer é o posicionamento do paciente
numa posição confortável que possa aliviar a dor, a utilização de medidas terapêuticas não invasivas, do tipo compressa (P21).

Figura 3. Ideias Centrais e Discurso do Sujeito Coletivo
atitudes/intervenções/cuidados realizados frente à dor de um paciente?

Com relação às atitudes, intervenções e
cuidados prestados ao paciente com dor pelos
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envolvendo administração de medicamentos
que aliviam a dor, no caso da não obtenção de
resultado satisfatório, comunicar ao médico.
Outra
opção
apontada
foi
a
não
farmacológica, a qual envolve medidas
paliativas, como a escuta das queixas do
paciente, promovendo desse modo a
manutenção
do
equilíbrio
emocional,
objetivando assim um melhor conforto, o que
possibilita o relativo alívio da dor.

DISCUSSÃO
Mediante os questionamentos acerca dos
significados da dor foi possível elencar três
ideias centrais, nas quais são evidenciados
discursos quanto ao entendimento sobre a dor,
expostos na Figura 1. Muitas variações sobre o
significado da dor foram observadas, uma vez
que os participantes a definiram como
sensação desagradável que causa desconforto
físico e mental, como uma sensação
proveniente de alterações fisiológicas e como
reflexo decorrente de alguma patologia de
base.
Com base nos depoimentos obtidos e
apesar dos avanços na ciência observados nas
últimas décadas, a complexidade do
fenômeno doloroso permanece inesgotável
quanto às suas explicações.14 Nesse sentido,
várias são as formas de definir a dor e
compreendê-la envolve a associação de
muitos componentes, os quais podem ser de
ordem sensorial, afetiva, cognitiva, social e
comportamental. O evento doloroso interfere
na qualidade de vida das pessoas, sendo uma
das principais causas do sofrimento humano,
uma vez que afeta os estados físico e
psicossocial.15
Na primeira ideia central, a dor é descrita
pelos
sujeitos
como
uma
sensação
desagradável que causa desconforto físico e
mental. Com base nesse entendimento, a
International Association for the Study of Pain
(IASP) propôs uma definição, a qual tem sido
amplamente aceita no meio científico: “dor é
uma experiência emocional e sensorial e
desagradável, associada a lesões reais ou
potenciais, ou descrita em termos dessas
lesões”.14(577)
Tal conceito tem mérito e
reconhece que a interpretação e a resposta da
dor são influenciadas também pela dimensão
emocional e não apenas pela sensorial. Os
aspectos subjetivos são enfatizados e a
relação diretamente entre dor e lesão
tecidual deixa de ser admitida.14
Na
segunda
ideia
central,
alguns
profissionais apontaram a dor como uma
resposta
proveniente
de
alterações
fisiológicas do organismo, ou seja, quando há
alguma desordem no organismo a dor é a
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resposta manifestada. Dessa forma, a dor está
relacionada a alterações neurovegetativas
como taquicardia, hipertensão arterial,
sudorese, palidez, expressão de desconforto,
agitação psicomotora e ansiedade. Assim, a
dor produz repercussões fisiológicas e
psicológicas de diversas naturezas que variam
de acordo com sua intensidade e duração.16
No que concerne a terceira ideia central,
alguns profissionais conceituaram a dor como
um reflexo resultante de uma patologia de
base. De acordo com a causa, a dor pode
apresentar várias classificações, envolvendo
também os agravos à saúde associados, são
eles:
superficial,
visceral,
somática,
3,17
neuropática e fantasma.
A dor superficial consta de um desconforto
com origem ao nível da pele, apresentando
uma sensação comumente resultante da
estimulação dos nociceptores mais superficiais
do tecido cutâneo. Pode ser resultante de
lesão mecânica, como arranhão, abrasão ou
compressões tipo beliscões, assim como de
lesão térmica, incluindo calor e frio, e lesões
químicas. Já a dor somática origina-se a partir
da estimulação de nociceptores mais
profundos oriundos de órgãos internos,
podendo ter origem nas cavidades torácicas,
abdominal, pélvica ou craniana. Trata-se de
uma manifestação difusa, de localização
imprecisa e frequentemente de difícil
identificação.4
A dor somática com frequência está
associada a traumatismo ou atividade física e
postura. Origina-se de músculos, ligamentos
ósseos e tendões ou fáscia, podendo indicar
também
distúrbios
com
características
degenerativas. A dor neuropática é resultante
de um dano no sistema nervoso central ou
periférico, podendo ser leve ou muito intensa,
sendo frequentemente descrita como uma
sensação de queimação ou cauterização.4 A
dor fantasma, como exemplo de dor
neuropática, está presente em pessoas que
tiveram membros amputados e que percebem
que eles ainda existem e que sensações
perturbadoras, como ardência, prurido e dor
profunda, estão localizadas nos tecidos que
foram removidos cirurgicamente.17
Frente ao exposto, observa-se que a
caracterização da dor é ampla e que se
manifesta a partir de uma resposta fisiológica
ou fenômeno emocional. Por essa razão, é
primordial que os profissionais de enfermagem
conheçam a fisiopatologia da dor e,
principalmente, os diferentes modos que ela
pode se manifestar, a fim de que seja avaliada
com precisão e que intervenções coerentes
sejam implementadas diante da situação
dolorosa.
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A partir da constatação de que 100% dos
participantes não fazem uso de nenhum
instrumento para avaliação da dor, mediante o
questionamento sobre quais métodos são
utilizados para avaliar o fenômeno doloroso,
foram eleitas quatro ideias centrais, conforme
a Figura 2, para apresentar o resultado da
síntese dos discursos. Destarte, cada
profissional da equipe de enfermagem
percebe a dor baseada em sua vivência
profissional e científica, bem como pela
influência cultural. Em suas falas, revelaram
que a dor é percebida em virtude de
alterações comportamentais e fisiológicas do
paciente.
Na primeira ideia central, ao avaliar um
paciente com dor os entrevistados utilizam o
método de identificação da localização e do
tipo de dor. Identificar o local e o tipo de dor
é imprescindível para uma assistência de
enfermagem eficaz. Por outro lado, um
tratamento inadequado para o alívio da dor
ocorre devido à falha do profissional de saúde
em identificar, ou negligenciar sua presença.
É muito importante
identificar
as
características que expressam a dor, pois, em
alguns casos, existem clientes que apresentam
diminuição do nível de consciência, não
podendo manifestar verbalmente a sua
experiência dolorosa. Nota-se que os sinais de
dor e as alterações dos sinais vitais são
comumente observados pela enfermagem,
uma vez que são indicadores da presença de
dor.18
Já na segunda ideia central, o destaque do
método utilizado foi o relato verbal dos
pacientes e a observação de suas expressões
facial e corporal. Acredita-se, dessa forma,
que o primeiro passo para avaliar a
experiência álgica é confiar nas palavras e no
comportamento do cliente, entretanto, alguns
cuidadores referem que às vezes o cliente não
está com dor, só diz ter essa sensação para
“chamar atenção” ou por “carência afetiva”.18
Nesse momento, cabe a equipe de
enfermagem rever as reais necessidades do
cliente e cuidá-lo de maneira que essa dor
seja amenizada, fornecendo-lhe conforto e
atenção.
Na terceira ideia, a avaliação do
comportamento foi referida por alguns
profissionais. As respostas comportamentais à
dor podem incluir afirmações verbais,
comportamentos vocais, expressões faciais,
movimentos corporais, contato físico com
outras pessoas ou respostas alteradas ao
ambiente. Esses comportamentos variam
muito de um momento para outro e, embora
as respostas comportamentais de um paciente
possam constituir-se na primeira indicação de
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que algo está errado, elas não devem ser
utilizadas como substitutas para a mensuração
da dor, exceto em situações incomuns, em que
a mensuração não seja possível.8
A escuta sensível se constituiu na quarta
ideia central a ser relacionada enquanto
método de avaliação da dor relatado pelos
participantes do estudo. Com base nessa
percepção, é oportuno destacar que antes de
tomar qualquer atitude é indispensável
aprender a escutar o paciente. Para obter
comunicação é preciso saber perguntar e ouvir
atenciosamente, permitir que o doente com
dor expresse todos os seus sentimentos,
observar o paciente em meio a dor e
principalmente saber ouvi-lo, buscando
amenizar o seu sofrimento.19
Diante das ideias expressadas pelos
participantes do estudo, é compreensível que
várias são as estratégias utilizadas para a
avaliação da dor, sendo essas, obviamente
informais,
subjetivas,
assistemáticas
e
limitadas no que concerne à obtenção de
dados objetivos que possibilitem o manejo da
dor de modo adequado e satisfatório. Em
contraponto, as avaliações realizadas e
registradas
sistematicamente
podem
contribuir para a melhora na terapêutica do
fenômeno doloroso, uma vez que a utilização
de instrumentos padronizados para mensurar
e avaliar as características da dor tem se
mostrado efetiva.20
Os instrumentos para mensuração da dor
podem ser unidimensionais, que quantificam a
experiência dolorosa em uma única dimensão;
e multidimensionais, que a quantificam
enfatizando suas três dimensões: sensorialdiscriminativa,
motivacional-afetiva
e
9
cognitiva-avaliativa. Todos esses instrumentos
são validados e se mostram como importantes
dispositivos na avaliação, descrição e
mensuração da dor.
Compreendendo que os instrumentos são
importantes
dispositivos
na
avaliação,
descrição e mensuração da dor, não basta
apenas identificar e/ou avaliar a dor, faz-se
mister o desenvolvimento de atitudes por
parte dos profissionais de enfermagem no
intuito de minimizar a dor do paciente,
amenizando o seu sofrimento e promovendo
melhor qualidade de vida. Diante desse
enfoque, os participantes do estudo foram
questionados sobre quais intervenções são
implementadas frente a um episódio de dor. O
resultado na Figura 3 mostrou que a partir das
afirmações dos participantes, quatro ideias
centrais foram elaboradas de modo a
consolidar
coletivamente
o
discurso
correspondente.
Considerando os cuidados apontados pelos
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profissionais, foi identificada a ação de ordem
farmacológica como a primeira ideia central
enfatizando que uma das atitudes mais
empregadas dentro do ambiente hospitalar é a
administração de medicamentos. Se por um
lado é importante que a enfermagem conheça
todas as medicações utilizadas em seus
pacientes, promovendo um tratamento eficaz
e buscando aliviar a sua dor através de meios
que possam preveni-la, e não só quando
apresenta crises21, por outro a administração
analgésica não consiste, necessariamente, na
única forma terapêutica para o controle
álgico, podendo-se desenvolver estratégias
associadas que apresentem maior êxito.22
Sob essa perspectiva, o controle da dor tem
mais eficácia quando abrange intervenções
múltiplas
direcionadas
aos
diversos
componentes da dor. Intervenções nãofarmacológicas para o controle da dor
compreendem um conjunto de medidas de
ordem
educacional,
física,
emocional,
comportamental e espiritual, e são, em sua
maioria, de baixo custo e de fácil aplicação.
Cabe,
portanto,
ao
profissional
de
enfermagem a prescrição adequada das
intervenções que melhor atendam as
necessidades dos pacientes.23
Tais considerações corroboram com aquelas
que foram mencionadas pelos profissionais
entrevistados, como a escuta sensível das
queixas
e
manutenção
do
equilíbrio
emocional, destacada na segunda ideia
central. Várias atividades de enfermagem
podem ser utilizadas para auxiliar a pessoa
que manifesta dor, sendo elas: estabelecer
relação com o paciente que sente dor; ensinar
ao paciente a resposta da dor; usar a situação
paciente-grupo; lidar com outras pessoas que
estejam em contato com o paciente;
permanecer com o paciente.20
O controle da dor deve ser uma
preocupação constante da enfermagem. A
atuação
do
profissional,
de
modo
independente e colaborativo, compreende a
identificação
da
queixa
álgica,
a
caracterização da experiência dolorosa em
todos os seus domínios, a aferição das
repercussões da dor no funcionamento
biológico, emocional e comportamental do
indivíduo, a identificação de fatores que
contribuam para a melhora ou piora da queixa
álgica, a seleção de alternativas de
tratamento e a verificação da eficácia das
terapêuticas implementadas.20
Como a prescrição medicamentosa não faz
parte das atividades da equipe de
enfermagem, comunicar a condição do
paciente com dor ao médico constituiu a
terceira ideia central obtida a partir dos
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discursos dos participantes. Tal atitude é
considerada pertinente, haja vista a
necessidade de avaliação e reavaliação
médica quando resultados não satisfatórios de
ações anteriores são identificados. Essa
comunicação
eficaz
entre
a
equipe
profissional de saúde promove condutas
terapêuticas mais significativas frente à
sensação dolorosa. A discussão de casos com
outros profissionais é extremamente útil, pois
contribui para o crescimento profissional,
colocando em prática o trabalho da equipe
multidisciplinar.23
A quarta ideia central versa sobre a
utilização de medidas paliativas, como a
intervenção executada pelos profissionais
frente aos episódios de dor. Nesse contexto, a
manipulação e a mudança na posição do
cliente representam uma variedade de técnica
de controle da dor. Essas técnicas são úteis
como terapias adjuvantes. Outros cuidados
paliativos estão ligados à avaliação e
tratamento
da
dor
envolvendo
o
reconhecimento
de
fatores
físicos,
emocionais, sociais e espirituais que
participam da gênese e da expressão da dor.
Aliviar a dor é um trabalho delicado, pois
demanda diálogo acurado e agradável com o
doente, contatos frequentes para ajustes
terapêuticos necessários e persistência no
alcance do objetivo, que é aliviar a dor e o
sofrimento do ser humano.23

CONCLUSÃO
A dor é um sintoma individual e subjetivo
que só pode ser compartilhada a partir do
relato de quem a sente. Acreditar na queixa
do paciente, assim como reconhecer o efeito
devastador que a dor pode ter sobre ele são
pontos fundamentais, não somente para
aliviar o quadro álgico, mas também para o
manejo adequado.
Diante da identificação da compreensão
dos profissionais de enfermagem sobre a dor,
enquanto conceito subjetivo; constatou-se
que para eles a dor consiste em uma sensação
desagradável que causa desconforto físico e
mental, proveniente de alterações fisiológicas
ou de patologias de base, o que condiz com as
justificativas apontadas pela ciência. Em
contrapartida, a falta de conhecimento dos
instrumentos de avaliação da dor por parte
dos profissionais também ficou evidente,
deficiência a qual pode estar relacionada a
vários fatores, tais como a formação
acadêmica limitada, experiência profissional
ou inexistência de utilização de escalas como
protocolos na instituição.
Apesar dos avanços em estudos sobre a dor,
ainda é escasso o conhecimento sobre o
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significado e os mecanismos fisiopatológicos
do
fenômeno
por
parte
de
alguns
profissionais. Mesmo sendo um fenômeno
intensamente
vivenciado
no
ambiente
hospitalar, a dor continua sendo pouco
explorada pelos profissionais de enfermagem
no cuidado ao paciente, o que suscita a
necessidade de reflexão acerca das discussões
de enfermagem nessa temática, a fim de
promover sensibilização para uma maior
utilização de instrumentos de avaliação e o
desenvolvimento
consistente
de
conhecimentos e procedimentos para o seu
manejo.
A não utilização dos instrumentos de
avaliação da dor por parte dos profissionais
acaba por contribuir para a execução de ações
inespecíficas no cuidado ao paciente. Embora
existam diversificados instrumentos como as
escalas de avaliação, a sua operacionalização
é praticamente inexistente. Esse déficit
advém da ausência de normas, rotinas e
condutas norteadoras que façam alusão à
necessidade de estabelecer o uso do
instrumento como um significativo recurso na
avaliação e tratamento da dor.
Em virtude da não utilização de
instrumentos para avaliação da dor, as ações
frente aos episódios dolorosos executadas
pelos profissionais são métodos informais,
mesmo não deixando de ser muitas vezes
eficazes. Nessa perspectiva, a partir do
julgamento avaliativo da dor por cada
profissional,
cuidados
de
natureza
farmacológica
ou
paliativa
foram
mencionados, o que pode não ser suficiente
por
serem
implementados
de
modo
assistemático. Todavia, com a utilização de
instrumentos, haveria uma maior possibilidade
de elaborar planos de cuidados eficientes,
tendo como base os diagnósticos de
enfermagem identificados a partir dos dados
obtidos, respeitando assim o instrumento
metodológico de cuidar definido como
Processo de Enfermagem.
Ademais, mesmo estando explícito nas
falas e nas atitudes dos profissionais de
enfermagem entrevistados a conscientização e
o comprometimento no cuidado ao paciente,
é imprescindível e possível o despertar para a
necessidade
de
aquisição
de
novos
conhecimentos específicos sobre a dor em
módulos de educação continuada, o que irá
contribuir sobremaneira no desempenho do
seu papel de forma eficaz, reconhecendo,
avaliando e intervindo eficientemente no
tratamento da dor.
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