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1. APRESENTAÇÃO 

 

No presente estudo, a motivação para escolha do tema, elaboração de problema e 

objetivo baseou-se na minha experiência particular, como enfermeira encarregada 

da Sala de Recuperação Anestésica de um Instituto de ortopedia e traumatologia, 

em um dos maiores hospitais do Município de São Paulo, senão do país, durante 

mais de cinco anos e como docente de Enfermagem, vivenciando nos anos de 

dedicação à assistência e ao ensino, a problemática da percepção e atenção do 

profissional de Enfermagem, em especial do enfermeiro, sobre o que hoje é tratada 

como o quinto sinal vital, a dor. 

 

Desta vivência como enfermeira assistencial e docente de Enfermagem, fui 

percebendo que o gerenciamento da dor, freqüentes vezes deixou expressar 

negligência, omissão, inadequação na implementação de medidas de tratamento e 

falta de adoção de ações mediante a “dor relatada”, papel este que compete à 

equipe de Enfermagem. 

 

Esta percepção gerou-me inquietação e posteriormente motivação para a realização 

deste estudo, como contribuição sobre o entendimento dos docentes de 

Enfermagem, com relação ao preparo do futuro profissional ante a competência 

necessária para o gerenciamento da dor, o quinto sinal vital. 

 

Acredita-se que o presente estudo propiciará um despertar para atuação frente à 

possibilidade de propostas de estratégias de ensino, na dimensão da 

transversalidade, permeando as Disciplinas do Curso de Enfermagem. 
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2.  INTRODUÇÃO 

 

A dor é uma sensação com manifestação fisiológica, emocional e comportamental 

do organismo frente estímulos neuro-teciduais como um mecanismo de proteção ao 

corpo; é uma experiência única, íntima e, em alguns casos e momentos, 

indescritível. 

 

A Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) conceitua-a como “uma 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou 

potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tais lesões. Cada indivíduo aprende 

a utilizar este termo através de suas experiências prévias traumáticas...” 1. 

 

Segundo a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED) 2,3 a longevidade 

populacional associada ao aumento da sobrevida em relação aos traumas e às 

doenças crônicas propicia, em geral, o aparecimento de seqüelas dolorosas.  

 

Estes dados são corroborados por mim na prática assistencial vivenciada; por um 

lado, a cada período, torna-se mais freqüente o número de pacientes idosos 

submetidos ao processo anestésico-cirúrgico e que, por questões relacionadas à 

própria faixa etária, em associação com as práticas de “tratamento” farmacológico da 

dor por parte da equipe perioperatória, talvez relacionada ao receio dos efeitos 

colaterais das drogas analgésicas sobre o funcionamento orgânico, vivenciam a 

experiência do processo doloroso com desconfortos que abalam suas necessidades 

biológicas, emocionais e sociais; afetam seu sistema de apoio familiar. A equipe 

perioperatória, teoricamente “causadora” deste desconforto, pode expressar 

ansiedade, estresse e sensação de impotência perante a um ser humano agredido 

pelo tratamento invasivo e humilhado pela dor. 

 

Pacientes vítimas de trauma por causa externa compreendem um grupo com o qual 

a pesquisadora tem familiaridade no cuidado em Sala de Recuperação Anestésica 

(SRA) e, diferentemente do grupo supracitado dos idosos, a dor primeiramente é 

causadora de desconforto já no pré-operatório, visto a causa das cirurgias 
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representarem agressões notadamente fisiológicas. A multidimensionalidade da dor 

nesta população é freqüente como seqüela no pós-operatório e emerge na SRA, 

primeiramente quando a dor física é gerenciada e os pacientes percebem a 

amputação de um membro; a perda (parcial ou total) da mobilidade ou ainda tomam 

ciência de que outros envolvidos no acidente não suportaram as agressões e 

partiram. Nas crianças portadoras de síndromes que requerem intervenções 

cirúrgicas constantes, pacientes com câncer cuja dor se associa às doenças ou aos 

profissionais (da área da Saúde e de outras), que experimentam a dor como sinal de 

resposta ao estresse laboral sob o qual estão expostos. Percebe-se falta de preparo 

da equipe para cuidar de quem sente dor. Negar a existência da dor do outro 

“esconde” a fragilidade que os próprios profissionais apresentam em relação às 

injúrias que a vida pode reservar ante a este processo. 

 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram que 70% dos 10 a 17 

milhões de pacientes acometidos por câncer por ano, experimentam dor forte ou 

insuportável, necessitando do seu gerenciamento por profissional habilitado. Estes 

dados complementados por outros, elevam a 90% a necessidade de atendimento 

frente à presença pacientes com dores que requerem controle 4. 

 

O relatório da OMS indica que o atendimento a esta necessidade supracitada é 

inadequado, tendo como principal motivo “a grande precariedade global em relação 

à educação com respeito à dor” 4. 

 

Para o suprimento desta lacuna, são importantes recursos humanos devidamente 

qualificados na liderança do processo de gerenciamento, da atenção para avaliar e 

tratar a dor. O profissional mais indicado para tal ação é o enfermeiro, visto que suas 

responsabilidades estão relacionadas à administração setorial, ao planejamento da 

assistência da equipe por ele coordenada, além da formação generalista e holística 

que envolve a sua graduação. 

 

Ponderando acerca da extensa, por vezes árdua tarefa que nos impõe o “ser 

enfermeiro”, composto por responsabilidades administrativas, assistenciais, práticas 

educativas, gerência da equipe de Enfermagem, integração da equipe de saúde, por 

vezes me questiono, sentindo-me inserida neste contexto com todas as minhas 
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limitações, enfermeira de SRA, especialista e futura mestre na área, considerando a 

falta de tempo, cansaço, preocupações externas ao ambiente hospitalar, 

remuneração inadequada, qualidade de vida contestável e tantas outras que afligem 

não só a mim, como a todos; inclusive àquele ser humano sob meus cuidados, que 

foi operado, anestesiado, por vezes amputado, invadido e desprotegido, indago: 

“Como cuidar deste ser humano?” 

 

Quando chego a este questionamento, tento responder, mas ante minha 

responsabilidade de enfermeira, em SRA ou em qualquer outra área de 

especialização da área do cuidar, limito-me a sensibilizar com a dor do outro; a dar-

lhe importância e intervir, em conjunto e simultaneamente com os outros 

profissionais. 

 

O enfermeiro assume papel preponderante na avaliação precisa da experiência 

dolorosa e na promoção, manutenção e restauração do conforto do paciente frente à 

vivência da dor e suas conseqüências. 5  

 

Ao enfermeiro compete a análise da percepção dolorosa do paciente como um 

fenômeno multidimensional que resulta em alterações físicas, psicológica, social e 

espiritual, tais como: alteração do sono, prejuízo no trabalho, alteração da 

movimentação e deambulação, conflito familiar e medo da morte, tornando-se o foco 

principal da atenção de quem com ele vivencia esta experiência. 

 

Baseando-se na responsabilidade do enfermeiro frente ao gerenciamento das 

situações da dor no paciente, compreendido como um processo de avaliação e do 

tratamento adequado e efetivo emergiu uma reflexão que motivou a elaboração 

deste estudo, expressa na seguinte indagação: como estão sendo preparados os 

graduandos de Enfermagem para cuidar do paciente com dor? 

 

Sabe-se que apesar da alta prevalência da dor e do conseqüente comprometimento 

das funcionalidades físicas, psíquicas e sociais do paciente, que decorre da dor 

associada a outros sintomas incapacitantes, o tema é, geralmente, pouco enfatizado 

nos cursos de graduação na área de Saúde.6 
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Acredita-se que o enfermeiro obtém seu perfil de competências e habilidades nos 

bancos acadêmicos, pela formação holística e generalista, o que o diferencia 

positivamente como integrante da equipe interdisciplinar de Saúde. 

 

O adequado preparo dos alunos da graduação em Enfermagem para lidar com a dor 

do outro deve incluir aspectos técnicos, porém permeados pela sensibilização que 

envolve o “cuidar”. Em estágio na disciplina de “Enfermagem em Centro Cirúrgico e 

Recuperação Anestésica”, os alunos se assustam quando se aproximam de alguém 

com dor, não conseguem esboçar nem mesmo a mais impulsiva das respostas, seja 

tocar, se comunicar com o paciente, confortar; muitos (para não dizer a imensa 

maioria) costumam questionar: “O que eu faço agora professora?” 

 

O contato com outro ser humano que está vivenciando a dor parece inibir as ações 

que dos alunos, mediante isso, percebo o papel do docente como “facilitador do 

processo de aprendizagem”, conforme corroborado pela legislação vigente no Brasil, 

no que compete às Universidades. 

 

A Universidade tem a responsabilidade de formar os profissionais de Saúde com 

conceitos básicos sobre dor e terapêuticas para o seu controle. Profissionais 

capacitados no controle da dor possuem maiores possibilidades de garantir uma 

assistência mais humanizada à população 7. 

 

Estudo conduzido por Bernardo 8, em 38 Cursos de Graduação em Enfermagem a 

respeito da abordagem da dor nas Disciplinas do Projeto Pedagógico, possibilitou 

constatar que há lacunas relacionadas à formação dos enfermeiros para cuidar do 

paciente com dor, o que acarreta desconforto que pode ser evitado mediante a 

programação de estratégias de ensino que incluam o gerenciamento da dor nos 

planos das Disciplinas. Torna-se, portanto, imperante um estudo que trate do tema 

ensino da dor na Graduação em Enfermagem, que possibilite o aumento efetivo do 

conhecimento dos graduandos de Enfermagem e, conseqüentemente, dos 

enfermeiros que cuidarão dos pacientes, possível pela agregação das Disciplinas 

que abordem o gerenciamento da dor nos Currículos de Enfermagem das 

instituições de ensino superior 9. 
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Justifica-se a realização deste estudo baseada nas premissas acerca da 

necessidade de se ensinar com maior acurasse os aspectos relativos à dor como 5° 

sinal vital aos alunos da Graduação em Enfermagem, associada à motivação 

pessoal da autora, exposta ao longo deste texto introdutório. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 3.1 A DOR COMO QUINTO SINAL VITAL 

 

 

A dor, tida como o quinto sinal vital desde o ano 2000, de acordo com a Joint 

Comission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), a Agência 

Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e a Sociedade Americana de 

Dor, deve ser considerada em processos nos quais são avaliados os outros sinais 

vitais 10. 

Desde janeiro de 2000, a Joint Comission on Accreditation of Healthcare 

Organizations-JCAHO (Comissão de Credenciamento e Classificação das 

Organizações de Cuidadores de Saúde), em parceria com a Escola Médica da 

Universidade de Wisconsin-Madison, publicou norma que descreve a dor como 

quinto sinal vital: “TAKE Pain: The 5th Vital Sign” 10, 11, 12. 

 

A Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e a Sociedade 

Americana de Dor descrevem a dor como o quinto sinal vital que deve sempre ser 

registrado ao mesmo tempo e no mesmo ambiente clínico em que também são 

avaliados os outros sinais vitais, quais sejam: temperatura, pulso, respiração e 

pressão arterial. Desde 2001 a Sociedade Americana de Medicina de Emergência 

recomenda a avaliação da dor como quinto sinal vital 13. 

 

Estas propostas e recomendações vêm produzindo reflexões e revisões das 

condutas da equipe de assistência ao paciente com dor, em relação aos tratamentos 

e técnicas de gerenciamento empregado. 

 

A mensuração da dor é extremamente importante no ambiente clínico, pois se torna 

impossível tentar solucionar um problema dessa natureza sem ter uma medida 

sobre a qual basear o tratamento ou a conduta terapêutica. Sem tal medida, torna-se 

difícil determinar se um tratamento é necessário, se o prescrito é eficaz ou mesmo 

quando deve ser interrompido 13. 
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Para a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED), a dor como quinto sinal 

vital, considerada um alarme e não simplesmente um sintoma, motiva se não obriga 

as instituições de assistência à saúde a implantarem programas para o seu 

gerenciamento, que inclui a avaliação e o tratamento. Trata-se de uma necessidade 

de Educação Continuada, com cursos para profissionais e administradores, com a 

finalidade de estabelecer tratamento adequado sob o ponto de vista clínico e 

também econômico-operacional; além da educação em saúde para pacientes e 

sistema de apoio, com orientações sobre a necessidade do relato, da adoção das 

medidas ou instrumentos de mensuração e do tratamento analgésico como um 

direito do paciente 14. 

 

A inclusão da dor como o quinto sinal vital objetiva que todos os pacientes tenham o 

direito às intervenções para o controle da dor. A instituição do controle sistemático 

da dor no processo assistencial é fator determinante para que ela seja vista e 

valorizada como o quinto sinal vital. Para a implantação de um processo assistencial 

de monitoramento da dor como quinto sinal vital é necessário o desencadeamento 

das etapas: revisão da literatura na busca das melhores evidências para a prática; 

definição e elaboração dos instrumentos a serem utilizados e inserção na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); sensibilização institucional e 

treinamento das equipes; implantação propriamente dita; monitoramento do 

desempenho dos indicadores estabelecidos 15. 

 

No desencadeamento do processo é necessário motivação para instituir a dor como 

quinto sinal vital. Teixeira; Okada, 2003 em seus estudos apontaram as dificuldades 

na prestação da assistência ao paciente com dor, como a inadequação na formação 

dos profissionais de saúde; a insatisfatória fonte de informações; a especialização 

nas áreas da saúde que fragmentam a interpretação da dor; a crença errônea dos 

profissionais da saúde sobre algumas terapêuticas farmacológicas e não 

farmacológicas da dor 16.  

 

Teixeira; Teixeira; Kraychete, 2003, afirmaram em seu trabalho que para os 

profissionais da saúde, a necessidade do tratamento é baseada no conhecimento do 

fenômeno doloroso, na sua tratabilidade e nas possibilidades prognósticas. Para o 

indivíduo que sente dor, a percepção da necessidade da assistência é que 



12 

 

determina a demanda pelo tratamento. Ou seja, há de se associar necessidades 

percebidas por profissionais e pacientes, na implantação do processo assistencial da 

dor, sendo para isto, urgente a superação de conceitos errôneos acerca da dor 17. 

 

Mendonça; Leão, 2007, afirmaram que o interesse especial dos profissionais da 

saúde para um eficaz gerenciamento da dor pode ser a mola propulsora para a 

inserção da dor no processo assistencial. Além disso, o engajamento em um 

processo de Acreditação Hospitalar também pode constituir um fator desencadeante 

para a implantação de um processo assistencial da dor como quinto sinal vital 15. 

 

A JCAHO, representada no Brasil pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), 

certifica as instituições que se submetem aos padrões por ela definidos. Os padrões 

de avaliação da JCAHO abrangem a estrutura, dos aspectos que envolvem o 

cuidado prestado ao paciente, entre os quais o gerenciamento da dor abordado no 

que tange à investigação, à avaliação, ao tratamento, à satisfação e aos direitos do 

paciente 18. 

 

Corrobora-se com Mendonça; Leão, 2007, ao ressaltarem que a maior motivação 

reside no conhecimento, dentro da equipe multiprofissional, de que é a Enfermagem 

quem, pela maior proximidade com o paciente com dor, identifica, avalia e notifica a 

dor; programa a terapêutica farmacológica prescrita; prescreve algumas medidas 

não farmacológicas e avalia a analgesia. Na prática, é quem organiza o 

gerenciamento dos quadros dolorosos dos pacientes 15. 

 

O conhecimento técnico e científico é essencial na busca das melhores evidências 

para a prática, englobando as dimensões da dor para nortear o planejamento das 

ações a serem desenvolvidas; a identificação e avaliação da dor, diagnóstico e 

tratamento; a avaliação da eficácia terapêutica e satisfação do paciente sobre o 

gerenciamento da sua dor. A busca por melhores práticas com base científica sólida 

é um recurso útil para identificar as melhores formas para realizar adequadamente o 

gerenciamento da dor 15. 
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Uma revisão da literatura deve ser compreensiva e representar o melhor nível de 

educação sobre dor para a Enfermagem, ressaltando-se a necessidade de 

adequação dos conhecimentos à realidade das diversas instituições e culturas 19. 

 

O planejamento das ações a serem implantadas no processo de gerenciamento da 

dor inclui aspectos que devem ser monitorados, como as etiopatogenias e 

características da população em foco; a unidade/ instituição em que será implantado 

o processo e a coordenação das ações. Este processo na prática exige a 

sistematização seguindo os passos na realização das ações a serem implantadas. 

Esta proposta visa encontrar uma forma de padronizar as ações de todos os 

profissionais e pacientes em relação à dor, favorecendo a apreensão da experiência 

dolorosa 15. 

 

Neste processo, a elaboração ou escolha do instrumento de avaliação precisa ser 

dimensionada. Os aspectos relacionados à dor a serem investigados e 

acompanhados têm de ser factíveis para a equipe de Enfermagem, há 

disponibilidade de instrumentos e questionários de avaliação adequados a cada 

condição etária e/ou de tipo de dor a ser gerenciada. 

 

Para Mendonça; Leão, 2007, de posse das informações sobre equipe e formas de 

avaliação, é possível a inserção da SAE de forma efetiva, permitindo a amplitude da 

abordagem da dor como quinto sinal vital, pois permite de fato que ela seja 

caracterizada como processo assistencial a ser compartilhado com outros 

profissionais 15. 

 

A avaliação da experiência dolorosa, não é um procedimento simples. Na prática, a 

avaliação da dor engloba exame físico, histórico da doença, antecedentes familiares 

e pessoais significativos para o quadro, exames laboratoriais e de imagem, além da 

investigação de aspectos emocionais e culturais 20. 

 

A investigação do processo doloroso integra-se em todas as fases da SAE. Na 

anamnese do Histórico de Enfermagem deve-se investigar e caracterizar os quadros 

álgicos vividos pelo paciente, bem como as terapêuticas com sua eficácia. No 
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exame físico, ocorre a possibilidade de identificar um fenômeno doloroso e ressaltar 

a importância deste evento para a equipe de saúde. 

 

Um instrumento para coleta de dados deve conter questões relativas à localização, 

intensidade (na hora da avaliação, a pior dor experimentada, o menor valor atribuído 

e nível aceitável de dor), qualidade (descrita a partir da percepção relatada pelo 

paciente); início, duração, variações e ritmo, maneira de expressar a dor, elementos 

que aliviam a dor, causas de piora da dor e efeitos da dor sobre a qualidade de vida 

do paciente (sintomas associados, sono, atividade física, relacionamento 

interpessoal, emoções relatadas) 21. 

 

Os Diagnósticos de Enfermagem padronizados pela North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA) identificam as necessidades humanas básicas 

afetadas e o grau de dependência do paciente em relação à equipe. Quanto à dor, 

os diagnósticos padronizados pela taxonomia II (2009-2011) da NANDA são “Dor 

Aguda” e “Dor Crônica” 22. 

 

O diagnóstico “Dor Aguda”, é definido pela NANDA (2009-2011), como “experiência 

sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial ou 

descrita em termos de tal lesão (Associação Internacional para o Estudo da Dor); 

início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou 

previsível e duração de menos de seis meses”. Já o diagnóstico “Dor Crônica”, 

acrescenta à definição “constante ou recorrente, sem um término antecipado ou 

previsível e com uma duração de mais de seis meses” 22,23. 
 

Após o levantamento dos diagnósticos, segue-se ao estabelecimento das 

prescrições de Enfermagem pertinentes ao paciente que experimenta a dor, com a 

finalidade de reverter ou prevenir riscos associados às repercussões emocionais e 

físicas da dor 24. 

 

Ao se considerarem as necessidades de cuidados ao paciente com dor ressaltam-se 

a atenção para instituir intervenções relacionadas ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico 25. 
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As nomenclaturas NANDA (Diagnósticos), NOC (Resultados) e NIC (Intervenções), 

recomendam em relação às prescrições de Enfermagem o controle da dor, o 

conforto, a mensuração em relação ao nível da dor e o autocontrole da depressão 23. 

 

Ressalta-se que outros Diagnósticos de Enfermagem, associados à dor, possam 

emergir, secundários às influências físicas, psíquicas e emocionais do paciente com 

dor e/ou do tratamento instituído para seu gerenciamento 25. 

 

A Evolução de Enfermagem permeia o processo como uma etapa do processo, de 

posse privativa do enfermeiro, que tem caráter de avaliação, análise do resultado 

dos cuidados prescritos e instituídos para o gerenciamento da dor. 

 

No Processo de Enfermagem, a Dra Wanda de Aguiar Horta descreve a Evolução 

como “o relato diário ou periódico das mudanças sucessivas que ocorrem no ser 

humano enquanto estiver sob assistência profissional. A Evolução é, em síntese, 

uma avaliação global do plano de cuidados (prescrição de Enfermagem)” 26. 

 

Além do resultado final esperado no processo, o alívio da dor, é importante ressaltar 

que as impressões e respostas parciais do paciente no decorrer do processo 

terapêutico são fundamentais para nortear, avaliar e redirecionar as intervenções. 

De um modo geral, espera-se que a Evolução de Enfermagem comunique aos 

outros profissionais da equipe interdisciplinar de Saúde os cuidados instituídos pela 

equipe de Enfermagem para o gerenciamento da dor, bem como as respostas do 

paciente frente a este cuidado, o que fatalmente gera um indicador de qualidade 15. 

 

O Conselho Federal de Enfermagem recomenda que a avaliação final, ou evolução, 

deve abordar itens relacionados à análise do plano de cuidados, plano de medidas 

de controle da dor e lacunas no processo de cuidados instituídos 27. 
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3.2 O ENSINO DA DOR NA ENFERMAGEM 

 

As entidades de classe e regulamentadoras para o ensino e gerenciamento da dor 

são a International Association for Study of Pain (IASP), internacionalmente e a 

Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED), em nível nacional. 

 

Em 1973, a Associação para Estudos da Dor (International Association for Study of 

Pain – IASP), foi oficialmente promulgada com a finalidade de fundar uma 

organização profissional multidisciplinar para estudar e pesquisar sobre a dor e suas 

medidas de gerenciamento, em 1975, Bonica divulgou como missão da entidade 

“prover igualitária, interdisciplinar e internacional discussão para o provimento do 

conhecimento sobre a dor; a educação dos profissionais de Saúde e o cuidado aos 

pacientes”, durante a execução do primeiro Congresso Mundial. 

 

Um conjunto de definições e padronizações de termos acerca da dor foi protocolado 

em 1978 pelo Subcomitê de Taxonomia, o qual em 1986 editou a “Classificação em 

Dor Crônica” 28, constando os termos como segue: 

 

- Alodínia (dor desencadeada por um estímulo que geralmente não provoca 

dor); analgesia (ausência de dor), anestesia dolorosa (dor em um sítio anestesiado); 

causalgia (síndrome dolorosa causada por trauma em um nervo periférico, o que 

desencadeia alterações vasomotoras e tropismo, com conseqüente alodínia e 

hiperpatia); dor central (causada por lesão direta no Sistema Nervoso Central); 

diestesia (sensação anormal, espontânea ou provocada, que pode estar associada à 

hiperpatia e alodínia); hiperestesia (aumento da sensibilidade à estímulos); 

hiperpatia (síndrome caracterizada por reação dolorosa anormal à estímulo 

repetido); hipoalgesia (diminuição da resposta à estímulo doloroso); hipoestesia 

(decréscimo da sensibilidade à estímulo); neuralgia (dor que se distribui para um ou 

mais nervos); neurite (inflamação de um ou mais nervos); dor neurogênica (iniciada 

ou causada primariamente por lesão, disfunção ou perturbação transitória no 

sistema nervoso central ou periférico); dor neuropática (afeta o sistema nervoso 

periférico); neuropatia (disfunção ou mudança patológica em um – mononeuropatia – 
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ou mais – polineuropatia – nervos); nociceptor (receptor sensível à estímulos 

nocivos ou que podem se tornar nocivos com o passar do tempo); estímulo 

nociceptivo (que pode causar danos à um tecido normal); tolerância à dor (a última 

experiência dolorosa que pode ser subjetivamente reconhecida); nível de tolerância 

à dor (maior grau de dor que pode ser suportada); parestesia (sensação anormal, 

que pode ser espontânea ou provocada); dor neurogênica periférica (iniciada ou 

causada por uma disfunção, perturbação transitória ou lesão no sistema nervoso 

periférico, os quais participam do processo inflamatório, e da liberação de 

substâncias algogênicas); dor neuropática periférica (iniciada ou causada por 

disfunção ou lesão no sistema nervoso periférico ou central). Essas definições e 

padronizações foram incorporadas à terminologia da IASP e são atualmente de uso 

corriqueiro no gerenciamento da dor, a partir da iniciativa da organização 28. 

 

No Congresso Mundial de 1987, foram apresentados os trabalhos dos subcomitês 

de áreas específicas: gerenciamento da dor aguda, elaboração de currículo para 

gerenciamento da dor e outras revisões de padrões para estimular o ensino da dor. 

A IASP foi reconhecida como organização não governamental pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 1987 e elaborou o primeiro currículo profissional sobre 

dor, em 1988; no ano seguinte se concentraram esforços para a formação do 

subcomitê para estudos da dor em recém-nascidos 28. 

 

Na década de 90, no Sexto Congresso Mundial de Dor, promovido pela IASP, a 

atenção da entidade se voltou para a revista “Pain”, cuja indexação data de 1973 e 

assume caráter técnico científico importante como referência na publicação de 

artigos que padronizam e trazem reflexões sobre a dor e suas técnicas de 

gerenciamento 28.  

 

Em 1993, Abu-Saad et al 19, organizaram o “Curriculum on Pain for Scholls of 

Nursing” (Currículo em Dor para Escolas de Enfermagem), o qual objetivou orientar 

professores e alunos de Enfermagem sobre os componentes essenciais da 

educação em Enfermagem sobre dor e, conseqüentemente, nortear ações de 

cuidados mais direcionados e efetivos. Esse currículo inclui elementos relacionados 

à epidemiologia, definições de dor, dor como fenômeno biopsicossocial, mensuração 

e gerenciamento da dor, tratamento da dor e Assistência de Enfermagem (Anexo A). 
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No Décimo Congresso Mundial de Dor, de 2002, o “ano global contra a dor”, 

expandiu-se a influência da IASP ao redor do mundo, buscando com ela incutir, 

entre os profissionais que passam a fazer parte dos comitês de dor dos diversos 

países espalhados pelo mundo, a educação em dor, “como a principal ferramenta 

para o alcance da missão da IASP mundial: o correto tratamento da dor como um 

direito de todo ser humano” 28. 

 

O biênio 2005-2006 teve como temática “Dor em recém-nascidos” e o 2006-2007 

apresentou a “Dor no idoso”, como tema chave, e o 2007-2008 abordou a “Dor na 

mulher”; essas iniciativas demonstram a especificidade da dor ao longo do ciclo vital, 

com diferentes formas de manifestações, avaliação e tratamento. É inaugurada a 

estratégia de ensino à distância nesta fase, com a criação da web site da entidade, 

no qual, tal como atualmente, é possível acessar informações e orientações acerca 

do gerenciamento da dor pela equipe interdisciplinar. 

 

Em 2005, Charlton, et al, apresentaram a mais atual edição do “Core Curriculum for 

Professional Education in Pain” (Core Curriculum para Educação Profissional em 

Dor), o qual constitui o elemento norteador para o ensino sobre dor, uma vez que 

traz as diretrizes relacionadas às competências necessárias a serem desenvolvidas 

pelos estudantes no processo de ensino e aprendizagem e posterior aplicação 

prática, como profissionais da Saúde, incluindo-se aqui os enfermeiros 1. 

 

A partir de 2009, planejou-se a reformulação do logo e da imagem da IASP, ao 

mesmo tempo em que se focou a “Dor no câncer” como tema principal de estudos e 

discussões 28. 

 

Um dos compromissos dos capítulos da IASP tem sido o de disseminar os 

conhecimentos, criar e desenvolver políticas nacionais, incentivar as pesquisas e a 

assistência aos portadores de dor. A IASP funciona como órgão consultor da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana de Saúde 

(OPAS), em assuntos referentes à dor 14. 

 

Os capítulos da IASP são compostos por sociedades com características 

multidisciplinares. Essa característica é fundamental, pois os tratamentos atuais 
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baseados no modelo biopsicosocioespiritual da dor, devem ter uma abordagem de 

diferentes profissionais (médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, 

farmacêuticos). A idéia básica é que o paciente tenha suporte de forma mais 

completa possível, dadas aos múltiplos componentes da expressão dolorosa 14. 

 

No Brasil, a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED), iniciou suas 

atividades em 1983 e foi reconhecida em 1984, durante o Congresso Mundial como 

Capítulo Brasileiro da IASP (IASP BRAZILIAN CHAPTER). Até o ano de 2010, a 

SBED passou por nove diretorias e pela elaboração de cinco Congressos Brasileiros 

para Estudos da Dor, caracterizando-se pelo caráter inter e multidisciplinar 3, 14. 

 

Dentre os objetivos da SBED, encontram-se:  

 

I- Desenvolver um projeto amplo de assistência e educação em 
dor, para profissionais de saúde e população em geral. 
II- Como Sociedade representativa e especializada, colaborar a 
nível governamental para a concretização de uma política 
nacional de saúde em dor, criando uma estrutura funcional, 
protocolos clínicos e de tratamento. 
III- Incentivar medidas governamentais para o acesso gratuito 
da população, à medicação analgésica básica 
IV- Sugerir ao Ministério da Educação, discussões no sentido 
da inclusão de noções básicas de dor no currículo mínimo de 
Graduação na área da Saúde (medicina, enfermagem, 
odontologia, fisioterapia, psicologia, farmácia).  
V- Como conseqüência do projeto, procurar junto aos órgãos 
competentes (AMB, Conselhos Regionais) e, prestadores de 
serviços, público e privado (Convênios) qualificar e habilitar 
profissionais de saúde, na área de dor. Objetivo prático 
necessário para a operacionalização do projeto. 
 

 
A Entidade tem como missão a elaboração de programa amplo de educação 

continuada de dor; implantação de normas para funcionamento de centros de 

treinamentos em dor e titulação dos especialistas já existentes; inclusão nos 

currículos de graduação e pós-graduação do tema dor, valorização das regionais, 

edição do livro texto da SBED, valorização da revista Dor, Pesquisa, Clínica e 

Terapêutica; reformulação e atualização da web site da SBED 3, 14. 
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Assim como sugerido pela IASP e implementado pelo Ministério da Saúde de 

Portugal, como “Modelo do Plano Nacional de Luta contra a Dor”, a SBED planeja 

como metodologia em nível nacional brasileiro, a criação de um plano organizacional 

para o tratamento da dor, representado pela criação de centros de dor de referência 

e contra-referência, de acordo com a abrangência, complexidade e especificidade de 

cada caso álgico apresentado pela população, levando-se em conta as 

características sociais e demográficas desta, bem como, a otimização de recursos já 

dispensados para as Políticas Nacionais de Atenção à Saúde existente 14. 

 

A proposta hierarquiza os setores de atenção à dor, conforme descrito no Quadro 1: 

 

Quadro 1. Descrição da Unidade de Dor, de acordo com a proposta da 
Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED).  
 
UNIDADE DE DOR DESCRIÇÃO 

Nível Básico Equipe de Programa da Saúde da Família 

(PSF). 

Nível I (Terapêutica) Direciona para o diagnóstico e orientação 

terapêutica de doentes com dores crônicas, 

com capacidade para atuar em emergências, 

aplicar tratamentos e encaminhar para 

especialidades, além de funcionar como 

Centro de distribuição de medicamentos. 

Nível II (Multidisciplinar) Tratar doentes com dor seja em nível 

ambulatorial, internação ou em situações de 

urgência; é dotado de equipe multiprofissional 

(médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, 

assistente social), o que possibilita o 

gerenciamento biopsicossocial da dor. 

Nível III (Multidisciplinar) Além da capacidade do nível II, é acrescida 

da formação de pessoal e pesquisa relevante. 

 

Fonte: baseado na SOCIEDADE BRASILEIRA PARA ESTUDOS DA DOR 2010 14. 
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Para aplicação da dinâmica das Unidades de dor supracitadas, as orientações 

sugeridas são propostas pelo Ministério da Saúde de Portugal, no Programa 

Nacional de Luta contra a Dor de 2001; o embasamento nas recomendações do 

governo lusitano é justificado pelo pioneirismo deste país no que concerne à 

iniciativa de elaboração de políticas públicas de saúde para o gerenciamento da dor 

como 5° sinal vital 14, 29. Conforme parecer emitido pela IASP, o modelo português de 

combate à dor pode e deve ser implementado à realidade brasileira, após as devidas 

adaptações e preparo dos profissionais segundo os passos preconizados 2, 3. 

 

A primeira recomendação é a formação adequada dos profissionais de Saúde a 

respeito da dor e capacidade de transmitir seus conhecimentos a outros 

profissionais e aos pacientes e sistema de apoio destes, para este último grupo, 

especificamente orientações sobre o diagnóstico, a terapêutica empregada, os 

resultados esperados e avaliação, intermediada pelo uso de escalas analgésicas 

visuais ou numéricas, além de estratégias não farmacológicas que permeiem o 

processo. Os princípios do gerenciamento adequado da dor são permeados pelo 

preparo profissional com a finalidade primária de preveni-la, visto o seu potencial de 

complicação e a implementação de um processo de comunicação efetivo entre a 

equipe e o paciente que experimenta dor 29. 

 

Além disso, em 1995, por iniciativa dos membros da Comissão de Ética, Dr. Antônio 

Bento de Castro e Dr. Irimar de Paula Posso, foi promulgado o Código de Ética da 

Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, o qual passou a vigorar em 1996 2. 

 

Em relação à Educação em Dor, a SBED recomenda que todo profissional da 

Saúde, ao final da formação, básica ou complementar estejam capacitados para o 

gerenciamento da dor como quinto sinal vital, o que compreende competência para 

entender, diagnosticar, tratar e investigar a dor, tanto aguda quanto crônica. 14. Para 

tanto, elaborou e recomenda atualmente a utilização do Módulo Pedagógico para 

ensino da dor. Este Módulo Pedagógico compreende o conteúdo escolhido para ser 

ensinado na capacitação do enfermeiro no gerenciamento da dor. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Módulo Pedagógico, elaborado e divulgado a partir de 07 de maio de 2010, para 

enfermeiros (assim como para médicos e dentistas), constituído pelos tópicos 

descritos no Quadro 2, prevê a duração mínima de 12 a 18 horas/aula.  

 

Quadro 2. Módulo Pedagógico para capacitação de enfermeiros para o 
gerenciamento da dor. 
 

TÓPICO DESCRIÇÃO 
Dados epidemiológicos Importância da dor no contexto mundial e 

nacional 

Noções de anatomia funcional Bases de neuroanatomia 

Neurofisiopatologia da dor Vias nociceptivas e sistema analgésico 

endógeno. Fisiopatologia das dores agudas e 

crônicas. 

Classificação da dor (aguda e crônica) Protocolos para dores agudas (obstétricas, 

queimados, perioperatória e traumática), e 

crônicas (oncológicas e não oncológicas) 

Exame clínico Semiologia e classificação das dores agudas 

e crônicas baseada em sintomas, 

fisiopatologia e etiologia. 

Instrumentos e técnicas de mensuração da 

dor 

Escalas sensoriais numéricas, avaliação da 

dor em populações especiais (crianças, 

idosos e portadores de necessidades 

especiais). 

Aspectos clínicos e emocionais Aspectos emocionais (ansiedade e 

depressão), comportamentos de dor, 

personalidade, atividades da vida diária e 

qualidade de vida. 

Exames diagnósticos e complementares Imagem e laboratoriais. 

 Tratamento Farmacológico (antiinflamatórios, adjuvantes, 

opióides e analgésicos), Bloqueios, 

tratamento cirúrgico, técnicas não 

farmacológicas (fisioterapia, psicoterapia, 

relaxamento, acupuntura). 

 

Fonte: baseado na SOCIEDADE BRASILEIRA PARA ESTUDOS DA DOR (2010) 2. 
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Como premissa ao desenvolvimento das atividades de educação em dor, a SBED 

recomenda ainda a sensibilização para a necessidade e importância da abordagem 

inter e multidisciplinar, tendo em vista a consideração dos aspectos biopsicosociais 

que permeiam o processo doloroso e, portanto, tem significância no seu 

gerenciamento. Considerando os tópicos propostos no Quadro 2 são abordados a 

seguir, na seqüência apresentada: 

 

4.1 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Em relação à epidemiologia da dor, há de se ressaltar que os dados diferem entre os 

estudos, uma vez que há diferenças relacionadas à questão norteadora, hipótese, 

além da população e área geográfica estudada 30, 31. Em estudo realizado com 

trabalhadores de uma universidade estadual localizada na região Sul do Brasil, 

Kreling, Cruz, Pimenta, 2006 detectaram que 61,4% do total de trabalhadores 

relataram queixa de dor crônica (superior a seis meses), em pelo menos um local do 

corpo, principalmente face, cabeça e pescoço, seguida de sacro, cóccix e coluna 

lombar; 69,2% destes respondentes afirmativos eram mulheres. Alertam para o 

potencial prejuízo na vida social e na profissional destas pessoas, o que requer a 

elaboração de programas de prevenção e controle da dor 32. 

Descrição semelhante foi relatada em relação à Síndrome Dolorosa Complexa 

Regional (SDCR): a maior parte dos acometidos são mulheres de 40 anos e 65% 

das etiologias se relacionam a trauma, manipulação pós-operatória, processo 

inflamatório e procedimentos invasivos 33. 

Casals, Samper, 2004 descreveram, em estudo realizado na cidade de Barcelona 

com 1387 pacientes, que a queixa de dor crônica não oncológica mais relatada é a 

lombalgia (52,92% do total) e, em relação à caracterização da amostra, relataram 

que 66,03% do total eram mulheres, 48% tinham idade entre 50 e 70 anos, 42,37% 

apresentaram sobrepeso, 74,44% viviam em área urbana, 29,07% eram integrantes 

da população economicamente ativa ou estavam em período de invalidez provisória 
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(23,53%), 56,02% estudaram até o nível primário, 92,56% viviam com a família e se 

queixaram de limitação parcial (50,99%), 66,85% não fuma e 81,86% não bebem 34. 

Gómez, 2008, relata, ao comparar dados epidemiológicos entre Brasil e Colômbia 

em relação à cefaléia, que no Brasil 9,3% do total de consultas em Serviços de 

Urgência se relacionam à queixa de cefaléia, 39,4% destas dores são secundárias a 

transtorno sistêmico e 5% se relacionam à doença neurológica 35. 

 

4.2  NOÇÕES DE ANATOMIA FUNCIONAL  

4.3  NEUROFISIOPATOLOGIA DA DOR 

 

Em relação à anatomia funcional e neurofisiopatologia da dor, há de se ressaltar que 

as definições acerca dos mecanismos neurofisiológicos dos tipos de dor, em 

separado, são de difícil execução, ao contrário, as definições são fluidas entre si, 

vão da dor aguda à cronificação desta. Os fenômenos dolorosos são simultâneos, 

intercambiados. Por esta razão, optou-se por descrever a neurofisiopatologia da dor 

em um contexto geral, sendo as particularidades de cada tipo descritas 

separadamente. 

 

Segundo (Chaves, 2007), em relação à neurofisiologia da dor, entre o estímulo da 

lesão tecidual e a experiência da dor, ocorrem fenômenos elétricos e químicos e 

assim, a informação dolorosa é processada em vários níveis do sistema nervoso. 

Pode-se considerar que quatro processos distintos estão envolvidos: transdução, 

transmissão, modulação e percepção 36. 

  

Na transdução, o impulso doloroso é recebido pelos nociceptores localizados na 

pele, nos músculos, nas articulações, na polpa dentária e nas vísceras, e transferido 

em impulso elétrico ou potencial de ação. 

  

Na transmissão, o impulso é então conduzido até o corno posterior da medula 

espinhal.  
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Na modulação ocorre quando, no corno posterior da medula, o impulso doloroso é 

modificado antes de ascender a níveis superiores do sistema nervoso central, onde 

pode ocorrer uma hiperpolarização ou despolarização neuronal, inibindo ou 

facilitando a transmissão. 

 

Na percepção, o impulso é integrado e percebido como dor, sofrendo influência de 

suas dimensões sensorial-discriminativa, afetivo-motivacional e cognitivo-avaliativa. 

 

Em condições normais, a informação sensorial é captada por estruturas do sistema 

nervoso central (SNC), onde é decodificada e interpretada. Embora a experiência 

dolorosa exija a participação dos sistemas supra-espinhais, há considerável 

integração da informação nociceptiva na medula espinhal que representa o primeiro 

centro de integração das aferências primárias do neuroeixo 37. 

 

O processo doloroso se inicia, portanto com a sensibilização da periferia, os 

nociceptores, os quais carreiam a mensagem álgica às estruturas superiores do 

SNC. Este mecanismo depende de substâncias mediadoras, ou terminações 

nervosas livres presentes nas fibras mielínicas A-delta e amielínicas C. Uma 

agressão tecidual desencadeia salvas de estímulos nocivos que são captadas pelas 

terminações nervosas especializadas, os nociceptores, os quais vão transformá-las 

em impulsos que serão transmitidos ao neuroeixo pelas fibras A-delta e C 38,39,40. 

 

A destruição celular está associada às reações inflamatórias e estas aos 

nociceptores 39. 

 

Os receptores nociceptivos são sensibilizados pela ação de substâncias químicas, 

denominadas algogênicas, presentes no ambiente tecidual. Entre elas destacam-se 

a acetilcolina, a bradicinina, a histamina, a serotonina, o leucotrieno, a substância P, 

o fator de ativação plaquetária, os radicais ácidos, os íons potássio, as 

prostraglandinas, a tromboxana, as interleucinas, o fator de crescimento tumoral 

alfa, o fator de crescimento nervoso e o monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) 
37,40. 
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Estas substâncias algogênicas são as responsáveis pela cascata inflamatória no 

local da injúria. Durante a inflamação, mediadores de hiperalgesia (citocinas, fator de 

crescimento nervoso, prostraglandinas, ATP) interagem com as células do sistema 

imune e com as células residentes. Esta interação é a responsável pela 

sintomatologia de hiperemia, dor e aumento da temperatura local, o extravasamento 

de plasma é caracterizado pelo edema 38, 39. 

 

Ocorrem alterações na permeabilidade vascular, no fluxo sangüíneo local e 

produção dos sinais clássicos inflamatórios de rubor, calor, dor, tumor e impotência 

funcional. Tem início o processo de sensibilização periférica com conseqüente 

exacerbação da resposta ao estímulo doloroso. O trauma e a estimulação do 

sistema nervoso periférico ou central também podem alterar as respostas imunes. 

Como conseqüência, observa-se a ativação de peptídeos e receptores, com 

posterior tradução do sinal para o meio intracelular 40. 

 

Em relação às reações desencadeadas no sistema imunológico, sabe-se que a 

liberação do ATP no tecido lesado ativa especialmente os macrófagos, o que resulta 

na liberação de citocinas e prostanóides, os quais sensibilizam os neurônios 

sensitivos, estes são despolarizados pelo glutamato, abrindo os canais iônicos e 

aumentanto a inflamação e a hiperalgesia. A serotonina é liberada pelas plaquetas e 

pelos mastócitos, reduzindo o limiar dos aferentes primários aos estímulos 

nociceptivos, além desta, outros mediadores químicos, incluindo a bradicinina, 

prostraglandinas e histamina também reduzem o limiar dos nociceptores e recrutam 

receptores “silenciosos” 37, 39. 

 

Quando ocorrem processos inflamatórios, muitos receptores “silenciosos”, 

especialmente os relacionados às fibras C, são recrutados. As alterações 

inflamatórias e imunológicas estão relacionadas com a ativação de enzimas que 

causam a degradação da matriz tecidual. Como resultado das interações químicas 

pode ocorrer alterações secundárias nas propriedades mecânicas que perpetuam o 

processo degenerativo 39, 40. 
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A reação química da dor, representada por anóxia, hipóxia e inflamação, altera o pH 

intersticial, reduzindo-o. A acidose extracelular resulta em ativação dos nociceptores 

e em mais dor, que perdura durante o período em que é mantida sem 

gerenciamento. 

 

 

4.4 CLASSIFICAÇÕES DA DOR (AGUDA E CRÔNICA) 

 

  

Em relação à classificação, a dor pode ser nociceptiva, visceral e neuropática, 

considerando-se seu local de origem e em aguda e crônica de acordo com seu 

tempo de duração 41. 

 

A dor nociceptiva decorre de estimulação de nociceptores em estruturas que incluem 

pele, músculos, tendões e até o periósteo. A dor visceral decorre do estiramento, 

compressão, distensão de vísceras torácicas ou abdominais. A dor neuropática é 

decorrente de lesão parcial ou total do sistema nervoso central ou periférico 41. 

 

A dor aguda está relacionada à estimulação nociceptiva produzida por uma lesão 

(fratura, incisão cirúrgica, queimadura). Resulta em conjunto de experiências 

sensitivas, cognitivas e emocionais, associadas a respostas autonômicas e 

comportamentais. Associa-se a elevado índice de ansiedade. Na evolução dos 

quadros álgicos agudos, há redução gradual, de modo geral, da intensidade da dor, 

relacionada à resolução do processo inflamatório e cicatrização da área lesada. 

Especula-se que a dor aguda persistente possa alterar a plasticidade do sistema 

nervoso levando à cronificação da dor 42. 

 

A dor crônica é de característica prolongada, persistente e não necessariamente 

associada a um estímulo real e com manifestações no sistema musculoesquelético. 

Pode ser denominada Síndrome da Dor Crônica (SDC). 

 

As SDC não têm marcadores biológicos, sendo os diagnósticos baseados em 

queixas. Sinais clínicos atribuídos a algumas delas, como na fibromialgia e síndrome 
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do desfiladeiro torácico, são geralmente de natureza duvidosa ou então de 

especificidade baixa. A superposição entre as diversas síndromes é comum 43. A dor 

musculoesquelética é um dos mais importantes problemas de saúde pública 

enfrentado pelos países ocidentais. Os custos relacionados com aspectos médicos e 

sociais têm crescido incessantemente nas últimas décadas e atingem atualmente 

cifras da ordem de bilhões de dólares em vários países. O tratamento que busca a 

reversão desse quadro é multiprofissional e as medidas não farmacológicas 

constituem forma importante de intervenção de enfermagem 44. 

 

Tanto a dor aguda (com duração menor de seis meses) como a crônica pode ser 

classificada em nociceptiva, neuropática, mista e psicogênica 45. 

  

A dor aguda serve de sinal de alerta, segue uma lesão tecidual, desaparece com 

resolução do processo patológico, é bem delineada e associada a alterações 

neurovegetativas: taquicardia, sudorese, palidez, expressão facial de desconforto, 

agitação e ansiedade 46. 

 

Dentre as dores agudas citam-se como objeto de estudos pela SBED a relacionada 

ao parto (ou obstétrica), por queimadura, perioperatória e traumática. 

 

A dor relacionada ao parto configura como de relevância tanto para parturientes 

quanto para médicos e enfermeiros que a assistem neste período; é reconhecida 

como uma dor intensa que pode sofrer influência ainda de fatores como a presença 

do acompanhante ou a humanização ao momento do parto 47. 

 

A dor relacionada ao processo de parto foi estimada em 9,9 pela escala visual 

analógica (EVA), por amostra de parturientes com nove centímetros de dilatação, o 

que caracteriza esta dor como insuportável e passível de interferência na dinâmica 

biológica e emocional das mulheres que a relataram 48, 49, 50. 

 

Em se tratando da dor relacionada ao parto, há de se levar em consideração que o 

processo envolve física e culturalmente a mulher, como progenitora e como 

integrante de uma sociedade com regras previamente estabelecidas. A subjetividade 
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da experiência de parir acarreta também diferentes reações e manifestações em 

quem vivencia (ou não), a dor neste momento 51. 

 

Levando-se em conta que a dor relacionada ao processo de parto é resultado da 

somatória entre contrações uterinas e intensificação de manifestações emocionais, 

há de se sugerir planejamento e adequação de assistência em saúde como 

ferramenta de gerenciamento da dor e prevenção de seu agravamento por fatores 

externos 49. 

 

A respeito deste assunto, observa-se que a Obstetrícia, como prática de 

Enfermagem, foi desenvolvida com o objetivo do cuidado ao lado da mulher no ciclo 

gravídico puerperal, o que constitui a humanização atualmente discutida, entretanto, 

quando se trata da assistência no momento da dor, o profissional parece assumir 

postura de afastamento da mulher, talvez por desconhecimento ou inabilidade para 

lidar com a situação; este fato sugere necessidade de propostas de uso de 

estratégias e técnicas de Enfermagem para reversão desta problemática 50. 

 

O processo doloroso em queimaduras se faz presente em todas as etapas desde a 

instalação da lesão até a maturação da cicatriz. Em se tratando de processo agudo 

de dor, na fase final de cicatrização, há redução fisiológica das substâncias capazes 

de produzir respostas dolorosas, em contrapartida, nesta fase pode emergir o 

processo de cronificação da dor, por restauração desordenada dos neurônios 

periféricos, dado seu caráter de potencial tanto nociceptivo quanto neuropático. Esta 

particularidade acarreta descarga generalizada de desarranjo, o que influencia 

negativamente no prognóstico do paciente 52. 

 

No paciente queimado, os procedimentos ganham intensidade dolorosa, que se 

manifesta de diversas e, em muitas vezes, desesperadas formas, como gritos, 

choro, afastamento e agressividade. A equipe de Enfermagem parece diferenciar a 

resposta quando as reações acima citadas ocorrem: quando o paciente é uma 

criança, a tolerância se manifesta de maneira imperante, o que não é detectado no 

caso de pacientes adultos. O fato é que, tanto os pacientes quanto a equipe 

terminam as atividades exaustos 53. 
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As particularidades do processo neurofisiopatólogico da dor relacionada às 

queimaduras decorrem da descarga inflamatória secundária à exposição do 

colágeno de pele pela agressão do calor, o que aumenta a permeabilidade vascular 

com conseqüente migração do líquido intracelular, acarretando edema. O processo 

inflamatório e o aumento da permeabilidade vascular têm como conseqüência e já 

descrito anteriormente, a liberação de substâncias algogênicas na ciirculação, neste 

caso, as cininas, ácido aracdônico e prostraglandinas 54. 

 

Além da agressão local, o processo de queimadura pode agredir a estrutura e o 

funcionamento dos órgãos e sistemas, o que potencializa o mau prognóstico em 

alguns casos 52. 

 

Estas alterações locais e sistêmicas trazem à queimadura a característica de 

hiperalgesia e, acredita-se que quanto maior a extensão da lesão, maior será a dor 

tanto de origem neuropática quanto nociceptiva 55.  

 

Para Rossi, Camargo, Santos, Barruffin, Carvalho, 2000 53 além do processo 

doloroso resultante dos procedimentos, como banho e troca de curativos, ressalta-se 

a “dor psicológica”, relatada por um enfermeiro, como segue: 

 

“No banho, no curativo, é nítida a presença da dor física, mas 
durante a noite, quando o paciente fica mais tempo sozinho, 
torna-se evidente a presença daquela dor que a gente chama 
de psicológica porque é a hora que ele começa a pensar, que 
relembra dos fatos, do trabalho, da família, se pergunta “porque 
eu me queimei...” 

 

Este relato demonstra a dimensão física e também emocional da dor, do ponto de 

vista de quem a vivencia e dos profissionais que dividem esta experiência com os 

pacientes. Em se tratando da percepção dos profissionais que cuidam do paciente 

queimado, o principal fator de necessidade relatado pela equipe de Enfermagem é 

aprender a lidar com a dor sentida e manifestada pelos doentes. A respeito disto, é 

necessário o reconhecimento dos valores e crenças que envolvem tanto o paciente 

com queimadura quanto o profissional. A partir daí, devem ser elaboradas 

estratégias de enfrentamento do quadro álgico tendo como base para resolução a 

educação sobre dor  53. 
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A dor aguda pós-operatória é uma das mais prevalentes e acarreta repercussões 

físicas, emocionais e atinge a administração de custos e recursos das instituições de 

assistência à saúde; seu impacto na administração hospitalar mobiliza ainda hoje, 

passados mais de dez anos da consideração do 5º sinal vital no Centro Cirúrgico, 

esforços convergentes frente às medidas de prevenção e controle da dor no pós-

operatório, assim, os pilares que envolvem o seu gerenciamento pela equipe 

perioperatória incluem o preparo e a capacitação profissional, além do uso de 

escalas de avaliação da intensidade da dor e protocolos específicos para o seu 

tratamento 56.  

 

A complicação da dor aguda pós-operatória foi constatada em 40,3% das pacientes 

após cirurgias ginecológicas e mamárias, sobretudo naquelas submetidas à 

anestesia geral no intra-operatório e com história pregressa de tabagismo; além da 

alta incidência, ressalta-se que o controle da dor, relatada como forte ou 

insuportável, para fraca levou 6 horas além do período de recuperação anestésica 
57, o que suscita atenção por parte da equipe de Enfermagem perioperatória. 

 

A dor aguda é a queixa mais relatada por pacientes atendidos em hospitais 

universitários de grande porte, respondendo por até 50% dos motivos por procura ao 

médico no pós-operatório. Este fato de que a dor representa um dos desconfortos 

considerado inerentes ao período pós-operatório acarreta negligência em relação ao 

seu controle, por parte de profissionais e também dos próprios pacientes, com lesão 

crônica instalada, notadamente os que se enquadram na classificação ASA maior do 

que I e são submetidos à procedimentos ortopédicos, como a artroplastia de joelho 
58, 59, 60. 

 

Em se tratando das repercussões físicas, pode ocorrer afetamento do 

funcionamento dos sistemas respiratório (diminuição das incursões ventilatórias e 

conseqüente hipoventilação, atelectasias e pneumonias por falta de mobilização de 

secreções), cardiovascular (aumento da atividade simpática e aumento do risco 

cardíaco pelo desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio ao tecido cardíaco), 

musculoesquelética (tensão e espasmos musculares que intensificam a dor 

primária), gastrointestinal (diminuição da motilidade visceral e aumento na produção 

de secreções, potencializando a ocorrência de náusea, vômito e íleo paralítico), 
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genitourinária (retenção urinária por aumento do tônus esfincteriano), 

neuroendócrino e metabólico (catabolismo do hormônio adrenocorticotrófico-ACTH, 

do cortisol, do hormônio antidiurético-ADH, e do crescimento-GH, das 

catecolaminas, do sistema renina e angiotensina, do aldosterona, do glucagon e de 

interleucinas; anabolismo da insulina e da testosterona; metabolismo de 

carboidratos, proteínas e gorduras; retenção de água e sódio com excreção de 

potássio 36, 61. 

 

Fatores como porte cirúrgico, orientação pré-operatória e elementos culturais 

exercem influência na ocorrência e intensidade da dor aguda pós-operatória 36. 

 

Em estudo referente à incidência de dor aguda e registros de Enfermagem sobre a 

mesma, obteve-se que a maior parte dos pacientes adultos submetidos à 

adenoamigdalectomia é composta por homens na faixa etária de 18 a 28 anos, com 

queixa de um episódio isolado de dor moderada localizada na garganta. Em relação 

aos cuidados de Enfermagem foram considerados adequados uma vez que houve 

avaliação por escalas e o gerenciamento ocorreu pela administração de analgésicos 

prescritos pelo anestesista ou pelo cirurgião 62. 

 

O gerenciamento da dor como 5º sinal vital em SRA Pediátrica, pode ser mais 

dificultoso, de acordo com a percepção de enfermeiros especialistas, devido à 

incapacidade de cooperação da criança em relação à avaliação e ao tratamento na 

vigência da dor e aos fatores relacionados ao serviço de Enfermagem, como 

sobrecarga de trabalho e déficit de recursos humanos 63. 

 

O enfermeiro que cuida de crianças em pós-operatório imediato deve desenvolver 

competências relacionadas à avaliação da intensidade dolorosa, visto compreender 

ser esta uma população especial para o gerenciamento do 5º sinal vital. As 

prescrições de cuidados de Enfermagem devem abranger para além daquelas 

condições consideradas dentro de um padrão pré-estabelecido, o que inclui o uso da 

terapia complementar junto às crianças, ao invés do enfoque medicamentoso 

imperante nesta prática 64. 
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Pacientes submetidos à neurocirurgia experimentam dor de alta intensidade, em 

média, desde o período pré-operatório até o 8º dia após a intervenção, com 

predomínio da queixa entre o 1º e o 3º dia de pós-operatório. Parte considerável 

deste desconforto é secundária ao despreparo da equipe para tratar, sobretudo 

farmacologicamente, o paciente neurocirúrgico: percebe-se déficit na avaliação 

individualizada por parte da equipe de Enfermagem, enquanto que os profissionais 

da Medicina especializada adotam práticas de sub-medicalização, considerando o 

processo de depressão neurológica potencialmente causada pelos agentes 

analgésicos 65. 

 

No que concerne às publicações referentes à assistência no controle da dor na SRA, 

obteve-se a informação de que os enfermeiros pesquisadores associam os itens 

relacionados à avaliação, principalmente, como um indicador de qualidade da 

satisfação dos pacientes, tendo em vista que a dor aguda pós-operatória é 

considerada por muitos como o desconforto mais significativo vivenciado. Percebe-

se, a partir disso, que a equipe de Enfermagem deve assumir responsabilidades 

específicas no que concerne à mensuração da dor, para o estabelecimento de 

terapia apropriada e, portanto, recuperação da anestesia e da cirurgia o mais livre de 

complicações álgicas possíveis 66. 

 

Infere-se, portanto, em relação à assistência de Enfermagem na Sala de 

Recuperação Anestésica (SRA), que a dor é a complicação mais freqüentemente 

vivenciada pelos pacientes e a que requer maior atenção e cuidados por parte da 

equipe de trabalho para estabelecer intervenções que objetivem o gerenciamento 

seguro, em um processo de avaliação, tratamento e prevenção. 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) representa 

o instrumento de trabalho do enfermeiro no desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao cuidado direto ao paciente cirúrgico; na etapa pós-operatória 

vivenciada na SRA é preconizado o gerenciamento das complicações, tais como a 

dor, cujo foco de atenção é prevenir ou amenizar 67.  
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Recomenda-se a urgência no estabelecimento de medidas de cuidados baseados 

na Classificação Internacional das Intervenções de Enfermagem (NIC) preconizadas 

pela American Nursing Association (NANDA). A dor corresponde a 23,5% do total de 

complicações pós-operatórias e anestésicas experimentadas por pacientes em SRA, 

o que compromete inclusive a recuperação pós-operatória propriamente dita 68, 69. 

 

Atualmente o enfermeiro que cumpre jornada como docente associada à assistência 

em saúde corresponde ao profissional com formação para os cuidados ao paciente 

com dor, entretanto, seu quantitativo ainda é aquém das necessidades. Este fato 

motivou o Ministério da Saúde do Brasil, em corroboração ao Capítulo Brasileiro da 

IASP a proporem a inclusão de disciplinas que abordem a neurofisiologia e a 

assistência ao paciente com dor nos currículos de graduação dos Cursos de 

formação do profissional da Saúde, tendo em vista a necessidade da formação 

voltada ao correto gerenciamento da dor 70, 71. 

 

A dor ocasionada por trauma traz a associação da injúria física e medo e ansiedade 

que permeiam o processo traumático e o tratamento a ser instituído com o 

respectivo prognóstico. O protocolo PHTLS (Prehospital trauma life support – 

Suporte pré-hospitalar de vida no trauma), apresenta restrições em relação à terapia 

analgésica ao paciente nesta situação, recomenda que a equipe de socorristas 

avalie e reflita sobre a relação que se estabelece entre o risco de depressão 

secundário às drogas a serem administradas e suas vantagens no momento. Devido 

a isto, o controle da dor no atendimento pré-hospitalar (APH), não é comum, com 

exceção aos indivíduos com trauma em extremidades e naqueles sem 

comprometimento cardíaco e ventilatório que sofrerão remoção de longa distância 

até o serviço de emergência 72. 

 

Além disso, estes mesmos pacientes, sub-medicalizados pela equipe de socorristas 

no ambiente pré-hospitalar, quando admitidos em Serviços de Emergência das 

instituições parecem ainda sofrerem danos relacionados à espera no gerenciamento 

da dor que experimentam: em estudo realizado com mais de 1000 usuários do 

pronto socorro de um hospital de ensino e grande porte localizado nos EUA, os 

autores obtiveram que o diagnóstico do desconforto álgico demanda 

aproximadamente 55 minutos por parte da equipe, além disso, a partir da 
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identificação, são necessários quase 60 minutos (ou seja, 1 hora), para que ocorra a 

prescrição médica de analgésico e a administração pela Enfermagem. Esta 

constatação aponta a necessidade de intervenções urgentes para a resolução desta 

problemática relacionada ao longo tempo para identificação da dor e intervenção 

sobre a mesma 73. 

 

Em estudo realizado com o objetivo de descrever os diagnósticos de Enfermagem 

mais incidentes em Serviço Móvel de Urgência (SAMU), em Município localizado no 

interior de São Paulo, os autores detectaram que a dor está presente em 73% dos 

pacientes e ainda ressaltam que outros fatores relacionados ao trauma podem 

interferir na comunicação e/ou manifestação da dor pelas vítimas 74. Apesar desta 

relevância, médicos e enfermeiros que atuam em serviço de emergência divergem 

acerca da indicação e utilização de terapia analgésica nestes pacientes, o que 

suscita a necessidade de capacitação de profissionais na área de gerenciamento da 

dor em emergências 75. 

 

Recomenda-se que o enfermeiro reflita sobre o seu papel no serviço de emergência 

para que possa contribuir com o “descontrole” em relação à dor no trauma 72. 

  

A North American Nursing Diagnosis Association descreve a dor crônica como 

aquela de início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou 

recorrente, sem um término antecipado ou previsível e com duração de mais de seis 

meses 22. 

 

Como exemplo mais citado de dor crônica, há a oncológica, a qual certamente 

ganha destaque não apenas pela intensidade e o acompanhamento de sofrimento 

pelo processo de doença e seu tratamento respectivo, mas também pela limitação 

às atividades da vida diária que impõe àqueles que a vivenciam. À primeira vista, 

dor, sofrimento e câncer parecem intimamente ligados e propensos ao 

desencadeamento no paciente, todavia, é necessária a correta interpretação da dor 

para quem a vivencia para a competência de lidar com esta dor e com a pessoa que 

sente a dor 76. 
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Apesar a relevância clínica e emocional, a dor oncologia ainda é tratada de maneira 

inadequada nos serviços de saúde, e suas causas incluem crenças do paciente e do 

seu sistema de apoio e falha na formação em dor dos profissionais que cuidam dos 

doentes, o que remete à necessidade do reconhecimento, principalmente por parte 

do enfermeiro, pelo maior tempo em prestação de assistência, em relação ás causas 

da dor oncológica, seu mecanismo neurofisiopatológico, suas repercussões físicas, 

emocionais e sociais, além dos métodos de avaliação e terapia 77. 

 

Quando os profissionais de Saúde se deparam com a associação entre dor e câncer 

devem atentar para a ocorrência da dor como um sinal de alerta para a instalação da 

doença, ou como um sintoma associado. De qualquer forma, especialistas são 

necessários para instituírem condutas em todas as fases 78. 

 

 

4.5 EXAMES CLÍNICOS 

 

 

A Semiologia relacionada à dor inclui o exame físico focado nos sintomas presentes 

e no processo fisiopatológico previamente instalado. É importante frisar que a 

avaliação da dor por profissionais da Saúde inclui a anamnese, o exame físico, 

exames diagnósticos complementares, além da hipótese diagnóstica 79. As 

informações devem ser colhidas junto ao próprio paciente, mas também é 

importante que ocorra junto ao sistema de apoio, representado por familiares, 

amigos e demais pessoas próximas ao doente 83, 83, 80, 81, 82. 

 

As informações a serem coletadas na anamnese, ou entrevista são apresentados no 

Quadro 3: 
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Quadro 3. Informações a serem coletadas na anamnese do paciente com dor. 

TÓPICO INFORMAÇÕES 

História Pessoal - Distribuição do sintoma; 

- Início, localização, características e 

evolução das crises álgicas; 

- História pregressa prévia; 

- Hospitalizações e tratamentos a que foi 

submetido; 

- Uso de álcool, fumo, drogas e outras 

substâncias; 

- História profissional.  

 

História da dor - Início; 

- Local e expansibilidade; 

- Tipo; 

- Fatores que desencadeiam, melhoram 

e influenciam; 

- Alterações associadas ou déficits; 

- Qualidade; 

- Duração; 

- Fatores emocionais (atitudes, 

comportamentos), que interferem; 

- Sintomas decorrentes. 

 

Fonte: baseado em BARROS 2010, SAKATA 2004 e TEIXEIRA, PIMENTA, CRUZ 1999 79, 80, 83. 

 

O exame físico realizado no paciente com dor deve incluir, mas não limitar-se, ao 

sítio anatômico da dor referida, ao contrário, é necessário que o profissional realize o 

exame céfalo-caudal como medida para encontrar os outros dados relativos à dor.  

 

As técnicas a serem utilizadas na realização do exame físico, bem como os achados 

esperados são expressos no Quadro 4 79, 80, 83, 83: 
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Quadro 4. Técnicas e achados esperados no exame físico no paciente com dor. 

TÉCNICA ACHADO ESPERADO 

Inspeção (estática e dinâmica) - Expressão facial; 

- Postura; 

- Estado nutricional; 

- Traços de ansiedade, depressão, apatia, 

alterações pigmentares e choro; 

- Atrofias e assimetrias musculares. 

Palpação - Disseminada para toda a área corpórea 

- Identificação de espasmos e movimentos 

reflexos; 

- Mensuração da dor à palpação e identificação 

de “pontos de gatilhos” e áreas de irradiação 

dolorosa.  

Fonte: baseado em BARROS 2010, SAKATA 2004 e TEIXEIRA, PIMENTA, CRUZ 1999  79,81, 83, 83. 

 

De acordo com Sakata, em referência datada de 2004, o avaliador deve dispensar 

especial atenção ao sistema neurológico e músculo-esquelético na realização do 

exame físico geral no paciente com dor 79. No que tange ao exame neurológico, é 

importante avaliar sensibilidade, motricidade e funcionamento dos pares cranianos, 

já na execução do exame músculo-esquelético, a busca por disfunções dos 

membros superiores e inferiores, é fundamental 83. 

 

Há consenso entre os autores que pesquisam o ensino e o gerenciamento da dor 

em relação à utilização de ferramentas para sua avaliação quanti-qualitativa para 

norteamento adequado da prática assistencial ao paciente com dor 85
.  

 

Acerca de avaliação da dor em pacientes oncológicos, discute-se que esta avaliação 

inclui componentes quantitativos (intermediados por escalas adequadas), além de 

componentes qualitativos, os quais enfocam as repercussões da dor na vida do 

paciente, bem como as percepções deste sobre a experiência dolorosa. Ressaltam 

ainda que a interpretação da dor possibilite o tratamento mais adequado e, 

conseqüentemente alivia o sofrimento decorrente desta 82. 

 

 



39 

 

A avaliação da dor atualmente compreende o princípio norteador para a terapêutica 

empregada, é assim o passo inicial ao processo de gerenciamento do quinto sinal 

vital, pois através da mensuração obtida ocorrerá o norteamento das terapias 

farmacológicas e não farmacológicas indicadas ao caso. 

 

A investigação da dor no ambiente clínico permite diferenciar se o processo é agudo 

ou crônico; somático, visceral, neuropático ou músculo-esquelético. Entretanto, 

ressalta-se que a avaliação se baseia nos comportamentos dolorosos e não na dor 

unicamente, a partir do relato do paciente e da percepção do avaliador, que deve ser 

preparado para este fim 83. 

 

A intensidade com que a dor se manifesta, levando-se em conta seus aspectos 

quantitativos e qualitativos, estes representados pelos componentes 

comportamentais, emocionais e cognitivos são fundamentais para a orientação da 

conduta terapêutica 84, 85. 

 

A recomendação para a avaliação dos pacientes com queixa de dor se baseia no 

fato de que em 93% dos casos, a correta mensuração resulta em maior eficácia do 

tratamento analgésico proposto. Esta evidência é corroborada pela prática, quando 

se observa que o sucesso da avaliação inclui a consideração sobre o contexto social 

no qual o paciente está inserido, mediante o próprio relato daquele que experimenta 

a dor 86. 

 

Reforçando a constatação citada pelos autores acima, estudo realizado por Calil e 

Pimenta em 2010, tendo como cenário o Pronto Socorro Cirúrgico (PSC), do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC 

FMUSP), o maior hospital público da América Latina e referência no atendimento às 

vítimas de trauma, observou-se que 56% do total de pacientes atendidos referiram 

dor intensa e 29% dor moderada; infelizmente, deste quantitativo, apenas 7% 

tiveram a sua dor totalmente aliviada. Foi suposto que uma das causas para este 

quadro é a falta de avaliação da dor, da adoção de instrumentos pelos profissionais 

da Saúde, principalmente da Enfermagem 87. 
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Referente ao papel do enfermeiro neste processo de necessidade de avaliação 

ressalta-se a atenção aos aspectos físicos, psicológicos e sociais, de maneira 

equitativa em relação à sua importância. Para isto, é fundamental preparo e 

educação formal do enfermeiro sobre a dor e suas ferramentas para a correta 

avaliação e posterior gerenciamento 88.  

 

A atuação do enfermeiro na avaliação da dor é complexa, uma vez que compreende 

a dimensão física, a emocional e a social, que correspondem, respectivamente, à 

esfera biológica (aspectos físicos associados à dor), à esfera psicológica 

(sentimentos que emergem pela dor), e à esfera social (representada por questões 

familiares, econômicas, interpessoais e de aderência ao tratamento). Entretanto, na 

prática, observa-se que esta essencial atribuição do enfermeiro é realizada de 

maneira mecanizada, dissociada de humanização e sensibilidade do “fazer 

Enfermagem” no gerenciamento do quinto sinal vital 88, 88. 

 

 

4.6 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE MENSURAÇÃO DA DOR 

 

Em relação à finalidade dos instrumentos, têm-se os unidirecionais que objetivam a 

quantificação simples e única da dor, e os multidimensionais que permitem a 

descrição do processo álgico nas dimensões sensorial, afetiva e avaliativa, com 

possibilidade de abordagem fisiológica, comportamental, contextual e auto-relato da 

percepção do paciente que experiência a dor 85, 85, 89. 

 

Dentre os instrumentos unidirecionais, os quais quantificam o quanto dói e o quanto 

aliviou após o tratamento, merecem descrição a escala numérica, a escala verbal e 

a escala visual analógica 85, 89. 

 

Na escala numérica, os números são elencados ordenados de zero, ou ausência de 

dor, até cinco, dez ou cem, sendo estes classificados como a pior dor já sentida. 

Solicita-se ao paciente que quantifique a partir destes parâmetros a sua sensação 

dolorosa, conforme ilustrado na figura A 80, 83, 85, 85, 89. 
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Figura A: Escala Numérica 80, 83, 85, 85, 89 

 

As escalas de categorias verbais atribuem adjetivos para caracterizar a dor sentida 

pelo paciente 

A escala de descritor verbal, ou escalas de categorias de palavras, atribui adjetivos 

para caracterizar a dor sentida pelo paciente. Pode-se associar à escala numérica, a 

partir dos valores ordinais referidos. (figura B) 80, 83, 85. 

 

Figura B: Escala de descritor verbal 80, 83, 85. 

 

A classificação da dor, de acordo com o grupo numérico referido pelo paciente, é a 

seguinte: 0=Sem dor, 1-3=dor leve/branda, 4-6=dor moderada, 7-9=dor forte/ severa, 

10=dor insuportável 80, 85. 

A escala visual analógica (EVA) é a mais freqüentemente adotada para avaliação da 

dor aguda pós-operatória (o que não exclui seu uso na mensuração de outras dores, 

inclusive crônicas), é representada por uma linha de 10 cm de comprimento que 

descreve a sensação que a experiência dolorosa acarreta, em uma de suas 

extremidades há a expressão “sem dor” ou “nenhuma dor”, e na outra extremidade é 

escrito “pior dor possível” ou “pior dor imaginável”, sendo estas consideradas as 

expressões “âncoras” para a que o paciente assinale a intensidade da dor que 

sente, conforme expresso na figura C 79, 80, 83, 85, 89. 

 

0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 



42 

 

 

  Figura C: Escala visual analógica (EVA) 79, 80, 83, 85, 89. 

 

O uso da EVA é um padrão recomendado bem estabelecido na literatura; na prática, 

observa-se que há adequada correlação entre a mensuração numérica da dor e o 

uso da EVA, pela praticidade que envolve a sua aplicação, pela redução do “efeito 

de antecipação”, ou evitar induzir respostas, além da fidedignidade e confiabilidade 

em estudos de ensaio clínico 85, 86. 

Estudo realizado com amostra aleatória de pacientes com diagnóstico de câncer 

demonstrou que o uso da escala visual analógica pelas enfermeiras que atuam na 

assistência junto a estes pacientes foi classificado como “estratégia segura para a 

monitoração sistemática da dor”, auxiliando inclusive na prescrição de analgesia 

adequada 90. 

Os instrumentos multidimensionais propõem a diferenciação da dor em dimensões: 

sensitivo-discriminativa (que se refere às características especiais discriminadas 

pelo paciente), afetivo-motivacional (relacionada às percepções do paciente sobre 

sentir dor), e a avaliativa (contexto geral de vida do paciente e a interferência da dor 

neste), ou seja, levam em conta as influências de fatores sociais e emocionais na 

vivência da dor, por esta relevância, é necessário examinar essas dimensões, 

mediante instrumentos adequados para este fim, como o Questionário McGill 83, 89, 91. 

O Questionário McGill foi proposto por Melzack em 1975 com a finalidade de suprir a 

lacuna dos instrumentos que verificam exclusivamente a intensidade da dor, 

predominantes até a década de 60, mediante a ênfase nas dimensões supracitadas 

e sustentadas no conhecimento da interferência de áreas especializadas do SNC na 

percepção da dor. A dimensão sensitivo-discriminativa é conduzida pelas vias 
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espinhais de condução rápida, a dimensão afetivo-motivacional é determinada pelo 

sistema límbico e pelo tronco encefálico, a partir da percepção das dimensões 

anteriores, em comparação com as experiências vivenciadas anteriormente, tem-se 

a última dimensão, a avaliativa 91. 

O questionário McGill objetivou também estabelecer descritores para a dor, assim 

sendo, o instrumento primeiramente foi composto por 78 descritores, agrupados em 

4 grupos (sensorial, afetivo, avaliativo e misto). Resultam três índices deste 

agrupamento: o Índice Quantitativo de Dor (PRI), o Índice de Número de Palavras 

Escolhidas (NWC) e o Índice de Intensidade da Dor Atual (PPI). Em 1987, na 

elaboração em forma reduzida, foram padronizados 15 descritores de dor, 

distribuídos em 11 referentes ao grupo sensorial e 4 ao grupo afetivo associados à 

duas escalas de avaliação da dor (uma EVA e outra de descritores verbais) 89. 

No Brasil, em 1996 foi publicada a adaptação do Questionário de dor de McGill para 

a língua portuguesa (figura C) 80, 85, 91. Após seleção, agrupamento de 102 

descritores qualitativos em três grupos (sensorial, afetivo e avaliativo), julgamento de 

juízes (estudantes universitários da área da Saúde), e aplicação em pacientes 

acometidos por dor oncológica. A organização final do instrumento é descrita a 

seguir:  

 

“Os subgrupos de 1 a 10 representam respostas sensitivas à 

experiência dolorosa (tração, calor, torção); os descritores de 

11 a 15 são respostas de caráter afetivo (medo, punição, 

respostas neurovegetativas); o subgrupo 16 é avaliativo 

(avaliação global) e os de 17 a 20 são miscelânea"  91, 91. 
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Figura C: Questionário de dor de McGill adaptado para a língua portuguesa  91, 91. 
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Em pesquisa realizada no ano 2000 92, verificou-se, a partir da aplicação do 

questionário McGill, que 66,7% dos pacientes com diagnóstico de câncer 

apresentaram dor moderada e repetiram a descrição de 12 descritores, os quais 

demonstraram prevalência da dimensão afetiva para explanar a dor crônica 

oncológica percebida pelos pacientes. Estes achados são compatíveis com outros 

descritos na literatura 83, 83. 

A dor de pacientes submetidos à craniotomia, iniciando no pós-operatório imediato e 

finalizando no 8º dia após a cirurgia, é qualificada, de acordo com os pacientes, em 

diferentes sensações, como: latejante, tremor, facada, cortante, pressão, fisgada, 

queimação, castigante, ardor, cansativa, enjoada, amedrontadora, miserável, 

espalhada, aperta, fria e aborrecida. O estudo que avaliou os descritivos de dor 

nesta população utilizou o Questionário de McGill 65. 

Mediante a utilização de outros instrumentos multidimensionais (que não o McGill), 

obteve-se que os descritores mais relacionados à dor aguda são terrível, 

insuportável, sangrante, profunda, tremenda, desesperada, intensa, fulminante, 

aniquilante e monstruosa. Já os que foram referidos para a dor crônica são 

depressiva, persistente, angustiante, desastrosa, prejudicial, dolorosa, insuportável, 

assustadora, cruel e desconfortável 93, 94. 

Na avaliação da dor em grupos especiais, são destacados como alvos para 

pesquisa pela SBED as crianças, os idosos e os portadores de necessidades 

especiais 2. 

 

4.6.1 DOR NAS CRIANÇAS  

 

A dor no período neonatal e nas crianças foi, durante longo período, subestimada 

até a descrição de movimentos e alterações comportamentais que poderiam indicar 

dor em recém nascidos (RNs). Foram avaliados RNs por 72 enfermeiras atuantes 

em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em relação às alterações físicas e 
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comportamentais que elas detectaram durante a prática do cuidado de Enfermagem, 

mais de 50% da amostra identificou 10 descritores 95. 

A partir destes estudos preliminares, enfoca-se a relevância dos aspectos 

fisiológicos e emocionais, agravados pelo processo doloroso, interferindo 

negativamente no estado geral e, portanto, na qualidade de vida da criança, além do 

agravamento da ansiedade e estresse nas relações interpessoais 96. 

Atualmente, especificamente em relação à avaliação da dor nos RNs, recomenda-se 

que o instrumento escolhido para aplicação permita o diagnóstico da dor aguda e da 

crônica, tendo isto em vista, as escalas Neonatal Facial Coding System (NFCS) e a 

Premature Infant Pain Profile (PIPP) 97. 

A NFCS, utilizada em estudos internacionais e nacionais 98, foca a ação no 

profissional na observação da expressão facial do RN, a saber, testa franzida, olhos 

cerrados, aprofundamento do sulco naso-labial e estiramento horizontal da boca, 

para facilitar esta análise, os autores descrevem os itens avaliados. Há indicação na 

literatura que sua utilização seja focada na prática clínica assistencial. Por outro 

lado, a PIPP é sugerida para uso em estudos de investigação, proposta e validada 

inicialmente por Stevens, Johnston, Petryshen e Taddio, em 1996 99, também utiliza 

a observação como ferramenta motivadora, porém, o foco desta análise passa a ser 

o comportamento, além das medidas bio-fisiológicas 96, 97, 99. 

A Enfermagem, como equipe mais próxima ao cuidado da criança que sente dor, 

deve basear sua assistência na premissa da queixa da dor como indicador válido, 

análise e consideração das alterações comportamentais e fisiológicas, como os 

sinais vitais, além da busca pelo fator desencadeante do processo álgico 100. 

A enfermeira que atua no cuidado à criança se encontra em uma posição favorável 

em relação à capacidade de gerenciamento da dor nesta faixa etária, por manter 

relacionamento interpessoal com o paciente e seu sistema de apoio, além de poder 

fazer uso de instrumentos que avaliem, amplamente, as causas, manifestações e 

repercussões da dor sentida, levando em consideração a fase de seu 

desenvolvimento físico e cognitivo 101. 
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O preenchimento desta lacuna deve ser iniciado pelo estabelecimento de um 

método confiável de mensuração da dor relatada, o que acarretará melhor 

gerenciamento do tratamento 102. A mensuração não deve se restringir à 

quantificação da dor, ao contrário, deve abordar as dimensões da dor em sua 

totalidade 101. 

Em relação aos instrumentos de avaliação comportamental inclui avaliação da 

expressão facial, a postura corporal e a verbalização. A análise consiste na 

verificação da presença (ou ausência), dos indicadores: irritabilidade, isolamento 

social, choro, distúrbio do sono, expressão facial de dor, diminuição do apetite, 

ausência de lazer e déficit de atenção 100. 

O diagrama ou esquema corporal corresponde à descrição da localização e de sua 

natureza, por meio do desenho da própria criança. Sua utilidade reside na exatidão 

da resposta em relação à qualidade da dor, se irradiada, em pontadas, superficial ou 

profunda, por intermédio de quem a sente, a criança que a vivencia 83, 96. 

A escala de cores segue o princípio de que o paciente escolhe a cor que mais se 

assemelha à sua dor, quanto mais fria (próximo ao azul), menor a intensidade 

dolorosa, ao contrário, quanto mais quente é a cor (mais próxima ao vermelho), mais 

intensa é a algia referida (figura D) 83, 96. 

 

 

Figura D: Escala de cores 83, 96 

A escala facial de dor (Face pain scale) foi proposta por Wong e Baker e consiste na 

utilização de 6 ou 8 expressões que manifestam a intensidade da dor, o paciente 

escolhe a expressão que mais se afeiçoa à dor referida 80. A escala de faces 

consiste em uma reta progressiva cuja intensidade é determinada pela feição 

apresentada, significando desde a ausência de dor até a máxima dor sentida. Sua 



48 

 

utilização se volta para avaliação da dor em crianças, pelo uso do lúdico no 

processo, conforme ilustrado na Figura E 79, 96. 

 

Figura E: Escala de Faces de Wong e Baker  79, 96
. 

O instrumento é composto por seis feições, a primeira sorridente (indicando 

ausência de dor), à qual sofre evolução gradativa, ponto a ponto, até a feição se 

tornar triste e chorosa (indicando máxima dor). A classificação da dor por esta escala 

corresponde a 0 (sem dor), 1 a 2 (dor leve), 3 (dor moderada), 4 (dor forte) e 5 (dor 

insuportável). É recomendável que a equipe de Enfermagem oriente e acompanhe a 

criança no processo de avaliação da dor e transporte de sua sensação para 

instrumento, para a certificação de um adequado tratamento 103. 

Estudo que utilizou a escala de faces de Wong e Baker para mensuração da dor de 

169 pacientes oncológicos durante três dias consecutivos constatou que 98% destes 

pacientes obtiveram melhora nos níveis de dor (de intensa a moderada), pela correta 

mensuração, que norteou terapêutica eficaz 104. 

No Brasil, foi desenvolvida a escala de faces do Cebolinha e da Mônica 105, com o 

propósito da adaptação da escala de faces à cultura nacional infantil, conforme 

demonstrado na Figura F: 

 

  Figura F: Escala de Faces do Cebolinha e da Mônica 94, 105. 
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A partir deste esboço quantitativo supra demonstrado, em associação com a 

estruturação do Questionário McGill (citado anteriormente) e estudo que objetivou a 

elaboração e aplicação de “Cartões das Qualidades da Dor” 106 foi realizada 

pesquisa com 50 participantes na faixa etária de 3 a 16 anos cujo objetivo foi 

verificar a representatividade da dor para a criança e para o adolescente a partir da 

ilustração dos cartões e entrevista norteada pela questão norteadora “O Cebolinha 

está com dor... Conte-me como é a dor dele e o que ele sente”, e solicitação da 

identificação do cartão que mais se assemelha ao seu sentimento doloroso. Os 

resultados obtidos demonstraram que os sujeitos relataram identificação com os 

cartões que representavam “agulhadas”, apavorantes”, “atormenta”, cansativo”, 

dolorido”, forte”, enjoado”, espalhado”, “formigamento”, “latejante” e “queimação”, 

enquanto que os cartões que figuravam “aborrecida”, “fria” e “fisgada”, não foram 

corretamente relacionados. Concluem, afirmando a necessidade do profissional de 

Saúde, principalmente o da Enfermagem, utilizar instrumentos que avaliem de 

maneira ampla as dimensões da dor em Pediatria, uma vez que este grupo possui 

plena capacidade de demonstrar e relatar sua percepção sobre o processo doloroso 

que vivencia, para o alcance desta proposta, é sugerida a inclusão de disciplinas 

que abordem a dor nos Cursos de Graduação da área da Saúde 106, 106.  

Constata-se que a Enfermagem deve exercer o papel de avaliadora da dor, em 

todas as dimensões apresentadas e que constituam relevância para o paciente e 

seu sistema de apoio, o que primeiramente requer abordagem que oriente, treine e 

sensibilize os alunos de Graduação para o processo de assistência à dor como 

quinto sinal vital. 

Nesta atividade, o enfermeiro necessita de maiores conhecimentos em relação à 

equipe de Enfermagem sobre os instrumentos disponíveis. O conhecimento da 

finalidade e das indicações dos instrumentos de avaliação da dor, intermediados 

basicamente pela idade e pela condição clínica do paciente conduz à preocupação e 

alerta para a necessidade de educação continuada 88, 103. 

A assistência de Enfermagem à criança com dor deve abranger estratégias de 

avaliação e tratamento desta queixa, infelizmente, ainda há detrimento deste 

cuidado holístico para a impessoalidade e o não envolvimento do gerenciamento do 

5º sinal vital nas crianças, representado por prescrições vagas e genéricas e o não 
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cumprimento da analgesia medicamentosa contínua, por erros de conceitos 

relacionados à terapia farmacológica da dor pelos profissionais 64. 

O enfermeiro dispõe importância à avaliação da dor na criança e suas percepções 

incluem a necessidade de humanização na assistência e possibilidade de gerenciar 

o quinto sinal vital, que se defronta com o modelo biomédico imperante que exige 

qualidade como um indicador numérico exclusivamente; ressaltam a possibilidade 

de entender as manifestações da dor para cada criança. Em relação à experiência 

do gerenciamento da dor, referem a sensação de impotência paralela à vontade de 

enfrentar e apoiar a criança e seu sistema de apoio no processo doloroso, 

estabelecendo comunicação e lançando mão dos recursos disponíveis. 103. O 

relacionamento terapêutico que o enfermeiro é capaz de estabelecer com a criança 

com dor permite a possibilidade de um cuidado abrangente e holístico, que 

considere a percepção da criança como fator importante no processo de superação 

da problemática que envolve a dor e suas conseqüências, para isso, é fundamental 

o estabelecimento de linguagem compreensível à criança 107. 

 

4.6.2 DOR NOS IDOSOS 

 

Em outra ponta, os idosos constituem população especial, pelo processo de 

degeneração associado à idade, que acarreta maior incidência de limitações físicas 

e em muitos casos, dolorosa. Sua abordagem se torna mais complexa quando é 

acrescentada a mudança do metabolismo hepático, principal responsável pela 

degradação das drogas analgésicas 108. 

Os idosos são particulares em relação ao gerenciamento de suas dores, impostas 

de maneira enfática, engrandecida a ponto de alterar a rotina e a qualidade de vida 

desta população, suas necessidades humanas básicas se tornam não satisfeitas, 

principalmente segurança e conforto, não raramente, os quadros de algia são 

crônicos. O gerenciamento da dor no idoso é fundamental e urgente, porém, o que 

se percebe na prática é uma assistência mecanizada e a dor no idoso considerada 

algo “natural” e sub-tratado 109. 
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Os idosos são portadores, freqüentemente, de dores crônicas e difusas, 

relacionadas a patologias inflamatórias, reumáticas e metabólicas 1, 108. Constatou-

se que até 51,1% deles se queixam de dor no corpo todo, notadamente nos 

membros inferiores, sem fator específico associado e realizam tratamento médico 

para seu gerenciamento 110.  

As características da dor na terceira idade remetem à indicação de instrumentos 

multidimensionais para a sua avaliação, devido às interferências que a dor pode 

causar no bem estar físico, o emocional e o social. O “Geriatric Pain Measure” 

(Mensuração da dor geriátrica) foi traduzido para o português em 2009 com a 

finalidade de auxiliar o gerenciamento do quinto sinal vital, mediante avaliação da 

percepção do idoso sobre o impacto da dor no humor, nas atividades de vida diária e 

na qualidade de vida de uma maneira geral 110, 111, conforme demonstrado na Figura 

G:  
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 Figura G: Geriatric Pain Measure (versão em português) 111, 111. 
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Ressalta-se que os instrumentos anteriormente, tais como a Escala Visual 

Analógica, a Escala de Faces, a Escala Numérica e a Escala Verbal, além do 

Questionário de Dor de McGill são aplicados freqüentemente na população geriátrica 
108, entretanto, há discussão sobre a adequação total destes instrumentos à 

população geriátrica, posição que defende o uso de instrumento próprio 111. 

 

 4.6.3 DOR NOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

A particularidade dos pacientes com déficit representa para a equipe de 

Enfermagem a necessidade de utilizar seus atributos relacionados à permanência 

junto ao paciente quantitativamente por tempo superior aos outros profissionais, o 

que reverteria em bônus de ordem qualitativa por conseqüência, mediante o alcance 

do relacionamento terapêutico efetivo. 

Todavia, relatos de profissionais de Enfermagem que prestam cuidados à pacientes 

com transtorno mental que são submetidos à cirurgia, e potencialmente 

experimentam dor aguda pós-operatória, demonstram que esta aproximação é difícil, 

e atribuem como causas a falta de tempo no desempenho de suas atividades 

profissionais e a inabilidade em gerenciar o cuidado de alguém que tem consciência 

peculiar devido ao quadro de base, o que representa, em alguns pacientes, 

desordem comportamental que pode se manifestar como ameaçadores sob o ponto 

de vista da equipe, a qual pode lançar mão de sua “autoridade”, ou práticas 

autoritárias em resposta ao doente. Esta resposta é reconhecida pela equipe de 

Enfermagem como “despreparo” e “medo” da relação de cuidar de um paciente 

psiquiátrico, bem como a necessidade de sua reversão, o que denota o 

comprometimento da equipe com o cuidado 112. 

Pacientes portadores de necessidades especiais de ordem crônica manifestam 

dificuldades de comunicação com a equipe de profissionais que os assiste. Em 

relação à descrição da dor: sua intensidade, a dimensão que afeta, interferência nas 

suas atividades de vida diárias e aspectos ambientais que interferem negativamente, 

a experiência da dor desta população tem como problemática mais relevante a 
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premência de solução mais imediata. Entretanto, reside uma constatação de que os 

seus cuidadores, profissionais da saúde, não valorizam seus relatos, distanciando as 

partes envolvidas para o estabelecimento de qualquer tipo de relacionamento 

terapêutico 113. 

Percebe-se que a assistência ao portador de necessidades especiais é permeada 

por singularidades que não se relacionam exclusivamente ao paciente, mas também 

à equipe, caracterizada pela falta de preparo e receio relatados, tais dados remetem 

à reflexão sobre o preparo do profissional para o ingresso no mercado de trabalho 

para além da técnica, permeando o holístico e as competências para sê-lo.  

Autores sugerem que a Enfermagem alcançará resultados positivos no cuidado ao 

paciente com transtorno mental ao se embasar na Reforma Psiquiátrica, em se 

tratando deste grupo especificamente 112, 112. 

 

4.7 ASPECTOS CLÍNICOS E EMOCIONAIS 

 

A abordagem junto ao profissional em relação aos aspectos clínicos e emocionais 

inclui ansiedade e depressão, comportamentos de dor e interferência da dor na 

personalidade, nas atividades de vida diária e na qualidade de vida 2. 

A dor é considerada como o resultado da interdependência estabelecida entre 

aspectos psicológicos e sociais, pacientes com altos níveis de estresse e ansiedade 

estão mais sujeitos aos seus efeitos, conforme corroborado pela aplicação do “efeito 

placebo” nestes participantes, ou seja, os resultados da interação mente-cérebro- 

corpo na resposta ao pseudo-tratamento 114. 

A manifestação da dor corresponde à resposta do organismo frente a estímulos 

psicofisiológicos, compreende-la e tratá-la envolve a capacidade de contextualizar o 

momento não só têmporo-espacial, mas também de vida em que ela ocorre e os 

vínculos que o paciente que a experimenta possui, bem como a importância que 

este dispensa ao desconforto 115. 
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Em relação ao paciente com sintomas relacionados ao câncer, observou-se que há 

estreita relação entre o agrupamento de sintomas, incluindo-se aqui a dor crônica 

oncológica, com fatores relacionados à qualidade de vida 116. 

Em 1964, Cicely Saunders, a precursora do que hoje desempenhamos como 

“cuidados paliativos”, propôs o conceito de “Dor Total”, que significa que a dor no 

câncer especificamente, porém não exclusivamente, repercute não apenas na 

dimensão física, mas também na emocional, na social e na espiritual, além na 

financeira, na interpessoal e na dimensão familiar. A premissa desta autora é a de 

que assim como nascer não necessária incorre em dor, da mesma forma deve 

ocorrer em relação ao paciente com câncer, com especial atenção àqueles com 

diagnóstico reservado em relação à cura e possibilidades terapêuticas 117. 

A qualidade de vida dos pacientes com dor crônica é seriamente afetada, sendo 

necessárias abordagens que visem à identificação de suas manifestações nos 

diferentes contextos da pessoa: físico, psicológico, social e espiritual 118.  

Aspectos de ordem emocional e/ ou comportamental podem, igualmente, fortalecer a 

queixa de dor ou enfraquecê-la. No caso do paciente que experimenta a 

exacerbação da algia, há freqüente alteração comportamental e de humor, 

manifestada por agressividade, sentimento de punição, culpa, desejo de morte, 

isolamento interpessoal, ansiedade e depressão; estas alterações certamente 

interferem negativamente na qualidade de vida da pessoa, o que pode acarretar 

conseqüências como a baixa aderência ao tratamento e inadequado gerenciamento 

do quadro de dor referida 83. 

Em relação aos fatores que precipitam se não determinam o aparecimento de crises 

de migrânea ou “enxaqueca”, ressalta-se o estresse como resultado de um processo 

de ansiedade relativo ao medo de experimentar a dor, o que gera alterações na 

perfusão sanguínea central e contraturas musculares nas regiões cervicais e faciais. 

Além do distúrbio de ansiedade, pacientes com diagnóstico de síndrome do pânico 

apresentam predisposição à crises de migrânea, fato que leva ao interferência na 

força de trabalho desta população, notadamente mulheres jovens (entre 18 e 24 

anos) que requerem intervenções psicológicas para gerenciamento da dor 119. 
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Dados coletados no Brasil referem mais de um terço da população considera a dor 

crônica incapacitante para as atividades da vida diária e três quartos a relacionam à 

perda da qualidade de vida com limitação na execução de atividades recreacionais e 

convívio familiar e social 17. 

Em estudo descritivo cujo objetivo ou verificar a ocorrência da dor lombar entre 540 

colaboradores de Enfermagem de um hospital universitário, bem como o impacto 

desta na qualidade de vida e no desempenho profissional, obteve-se que 15% 

ausentaram-se do trabalho por causa da dor, principalmente dor nos pés de 

intensidade moderada, 38% do total de funcionários com absenteísmo declarado e 

45% dos ausentes relacionou a dor sentida com alterações na qualidade de vida e 

saúde mental, ou seja, indivíduos responsáveis pelo cuidar se ausentam das 

atividades laborais por dor, há de se considerar também aqueles que mantêm as 

atividades de trabalho mesmo experimentando dor, os quais dispensam cuidados a 

outras pessoas, o que remete à indicação de programas que objetivem a prevenção 

de doenças e dores laborais, bem como incentivem a adoção de medidas de 

prevenção e/ou controle dos sintomas relacionados à lombalgia 120. 

Estes dados remetem à sugestão de atendimento interdisciplinar para pacientes com 

este perfil de desordem emocional associada, os quais devem reunir esforços no 

sentido de avaliar e orientar mudanças em relação ao estilo de vida, mudança de 

hábitos deletérios, tais como os relacionados à má alimentação, inadequação do 

número de horas de sono, consumo de álcool, fumo, sedentarismo e não aderência 

ao tratamento 119.  

A fala supra descrita leva à reflexão da importância do enfermeiro como gerente dos 

processos que envolvem a avaliação e o tratamento adequado ao paciente que 

sente dor, intervenções baseadas no processo educativo e de suporte, com vistas à 

educação em saúde e promoção da qualidade de vida. 

Da mesma forma, foi constatada relação de proximidade entre a ocorrência de dor 

musculoesquelética mastigatória, ou “bruxismo”, e ocorrência de ansiedade e 

depressão, tanto como causa quanto como efeito das crises dolorosas, o que 

ressalta a necessidade de preparo adequado dos profissionais de saúde para 

avaliação adequada desta população 121. 
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Para gerenciamento da dor em portadores de fibromialgia, ou síndrome dolorosa 

crônica de origem musculoesquelética, foi proposto um Programa de Promoção à 

Saúde, dividido em quatro etapas: identificação da fibromialgia, identificação das 

necessidades relacionadas à dor, levantamento dos recursos disponíveis para as 

intervenções e implantação do programa de tratamento, que consiste em reuniões 

para discussão em grupo de temas relacionados aos objetivos pessoais, estratégias 

adotadas pelos pacientes para amenizar a sua dor e seus sintomas associados, 

prática de atividades físicas, técnicas de relaxamento, orientações sobre nutrição 

adequada, afetamento da vida sexual pela dor a tratamento farmacológico e não 

farmacológico disponível 122. Destaca-se o papel da equipe interdisciplinar, 

composta por um por enfermeiro como representante da Enfermagem, na 

orientação, em relação à adaptação à realidade imposta pela experiência dolorosa, à 

avaliação da capacidade de auto-cuidado desenvolvida pelos pacientes após os 

encontros, além do estabelecimento de vínculo terapêutico estabelecido com o 

paciente, o que motiva a aderência ao tratamento proposto. Como resultado, os 

autores obtiveram melhora nos quadros de desmotivação e acometimento da vida 

social, familiar e laboral, entretanto, sugerem a elaboração de propostas que 

objetivem especificamente a melhoria da percepção em relação à saúde mental e o 

aspecto emocional 122. 

O enfermeiro deve objetivar primeiramente o reconhecimento do impacto da dor 

sentida no indivíduo que a experimenta e, a partir desta informação, elaborar 

estratégias de gerenciamento eficaz em relação às conseqüências. Em estudo que 

objetivou categorizar descritores afetivos da dor aguda pós-operatória, obteve-se 

que as características referidas pelos pacientes foram: alucinante, aniquiladora, 

enlouquecedora, desesperadora, desumana, que cega, terrível, monstruosa e 

pavorosa. O reconhecimento destes descritores favorece a elaboração de 

intervenções pertinentes ao gerenciamento das repercussões emocionais da dor 123. 

O gerenciamento da dor pelo enfermeiro permeia a crença na complexidade que 

envolve o avaliar e o tratar a dor, compreendendo-a como um processo dinâmico e 

subjetivo, composto pelas percepções e sensações do paciente, que se sobrepõe e 

tem igual significância. Para que isto se concretize, é fundamental que o enfermeiro 

domine o seu saber técnico, em associação com o seu saber filosófico, capaz de 

alçar à reflexão, ao vínculo efetivo com o paciente e á manipulação das variáveis 
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que interferem no gerenciamento, de modo a torná-las favoráveis à recuperação da 

crise álgica. Dentre as intervenções de cunho emocional, destacam-se o 

relaxamento, a visualização, a meditação, a respiração profunda, a distração do foco 

doloroso, a reestruturação de pensamentos negativos em positivos, a música, o 

aconselhamento espiritual e a psicoterapia 124. 

A dor e suas repercussões emocionais associadas estão presentes inclusive em 

situações eletivas e opcionais, como quando da confecção de tatuagens, momento 

vinculado, geralmente, a aspectos motivacionais, sensação de “unicidade” e 

envolvimento positivo. Indivíduos que optam pela aplicação de tatuagens no corpo 

relatam experimentar dor física e sofrimento associado, requisitando em alguns 

casos, a aplicação de “anestesia” (agente anestésico tópico), entretanto, observa-se 

o processo denominado “ritualização da dor” 125:  

“A ritualização decorre da socialização facultada pela 
continuidade da experiência, processo que permite ao sujeito 
construir uma relação de familiaridade com os eventos físicos, 
nas respectivas intensidades e emoções, implicados na 
situação... Com o tempo, vai conhecendo os seus limites 
sensoriais, bem como algumas das condições que atenuam ou 
maximizam a situação dolorosa... Vai assimilando as 
circunstâncias passíveis de diminuir a intensidade da sensação, 
dominando técnicas que lhe permitem um maior controle sobre a 
sensorialidade inerente, no sentido de modular positivamente a 
sua vivência emocional” 125. 

 

De outro lado, há grupo de pessoas que tendem a sublimar a dor, ou desenvolvem 

capacidades de enfrentamento em relação aos aspectos emocionais. Entre atletas 

praticantes de multiathlon, modalidade esportiva com duração de até 24 horas de 

atividades físicas diversas e extenuantes, foi observado relato de baixo índice de 

dor, ou queixa de dor leve ou moderada e estes resultados foram hipoteticamente 

associados ao alto envolvimento dos atletas no desenvolvimento da prática 

esportiva, com conseqüente motivação e capacidade para subestimar a sensação 

dolorosa 126. 

De indiferente maneira, ressalta-se a necessidade de considerar a dor como causa 

de uma série de organizações cerebrais complexas com manifestações físicas e 

emocionais 127. 
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Esta linha de interações se torna tão tênue, a medida que a experiência da dor 

avança que torna-se difícil definir, entre dor e repercussões emocionais, qual fator é 

causa ou conseqüência. 

 

4.8 EXAMES DIAGNÓSTICOS E COMPLEMENTARES 

 

Os exames diagnósticos e complementares relevantes para dor são os métodos 

psicofísicos, os quais consistem em avaliar limiar, tolerância e capacidade 

discriminatória; somam-se a estes os métodos citados anteriormente, a saber: 

escalas, avaliação na execução de tarefas, alterações fisiológicas, comportamentais 

e emocionais 83. 

Os testes de tolerância às dores usados possuem a limitação em relação à 

avaliação do componente emocional e afetivo, consistem na aplicação de estímulos 

dolorosos e, após esta aplicação, é mensurado o tempo gasto para a instalação da 

menor sensação de dor e à tolerância induzida 83. 

Os exames de imagem são freqüentemente utilizados como métodos de diagnóstico 

diferencial quando a queixa inicial do paciente é dor.  

A respeito disso, pacientes com dor lombar foram avaliados por exame físico, 

radiografia, ressonância magnética e discografia em serviço de ortopedia e 

traumatologia. Após análise, obteve-se que em se tratando de dor lombar associada 

à lesão do nervo ciático, a discografia mostrou-se o mais fidedigno para determinar 

diagnóstico de lesão degenerativa da coluna 128. 

Pacientes com dor torácica são usualmente avaliados, além do eletrocardiograma, 

do ecocardiograma e dos exames laboratoriais (como a contagem de enzimas 

cardíacas), a cintilografia miocárdica de estresse é um teste de evidência 

significativa na avaliação deste tipo de paciente, entretanto, alguns pacientes 

apresentam sintomatologia dolorosa que são relacionadas aos fatores emocionais 

primariamente, para estes, as imagens de cintilografia miocárdica de estresse 
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mental são capazes de demonstrar alterações da perfusão coronariana induzidas 

por estresse emocional 129. 

A polissonografia é indicada para avaliação de distúrbios do sono, porém foi eficaz 

na mensuração da dor em pacientes vítimas de poliomielite, associada ao 

infravermelho 130. 

Queixas de dores abdominais em Pronto Socorro Pediátrico e o verdadeiro 

diagnóstico são mais facilmente alcançados quando associados o exame físico e os 

laboratoriais. Estes últimos podem sugerir alterações de série vermelha e predizer 

dores relacionadas a gastrites ou até processos ulcerosos, os quais requerem 

intervenção apropriada 131. 

A especialidade de Ortopedia lida com pacientes que experimentam a dor e 

freqüentemente requerem intervenção cirúrgica de substituição, como por exemplo, 

a artroplastia de joelho. Espera-se que após a cirurgia, ocorra regressão e melhora 

da dor referida em pré-operatório, entretanto, observa-se que até 11,76% dos 

pacientes permanecem com queixa álgica no pós-operatório tardio, requerendo 

intervenção com finalidade diagnóstica, a artroscopia. Após esta segunda 

experiência cirúrgica houve eficácia em relação ao gerenciamento da dor 132. 

 

4.9 TRATAMENTO 

 

O tratamento da dor inclui intervenções farmacológicas, os bloqueios, os 

procedimentos cirúrgicos e as intervenções não farmacológicas, preconizadas e 

aceitas para utilização pela World Health Organization 4. 

A intervenção farmacológica utilizada atualmente inclui a administração de 

antiinflamatórios, adjuvantes, opióides e analgésicos simples 2, 14. 

As técnicas não farmacológicas aceitas para uso são a fisioterapia, a psicoterapia, 

as técnicas de relaxamento e a acupuntura 2, 14. 
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4.9.1 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

 

A World Health Organization 4 recomenda a analgesia multimodal para controle e 

eficácia dos tratamentos farmacológicos a serem empreendidos para gerenciamento 

do quinto sinal vital. O escalonamento desta terapia recomendada é expresso a 

seguir: 

Escala de analgesia da World Health Organization. 

1

2

3

World Health Organization, 1992  

                    Fonte: World Health Organization.4 

 

Em relação aos antiinflamatórios não esteróides (AINES), sabe-se que exercem 

analgesia por mecanismos distintos, o que deve ser levado em consideração na 

escolha: aqueles que possuem alta atividade antiinflamatória são eficazes no 

controle da dor cujo principal mecanismo causador é o processo inflamatório, 

enquanto que as dores cujos cunhos são outros, recomendam-se o uso de AINES 

que motivem a inibição da Ciclocoxigenase (COX), estas se dividem em COX-1 ou 

indutível (responsável pela produção de prostraglandinas e tromboxano), COX-2 

(formada em condições de processo inflamatório mediado por citocinas, fatores de 

crescimento e hormônios), as quais levam ao desencadeamento de flogismo no local 

da lesão 137. 
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Os AINES inibem a conversão do ácido araquidônico em prostraglandinas e 

tromboxano, anteriormente citados como mediadores do processo inflamatório que 

origina a dor. Esta capacidade de inibição causa reações adversas sistêmicas, 

notadamente em níveis gastrointestinal, renal e cardiovascular 137. 

Estudo que verificou a existência de evidências na literatura internacional sobre o 

processo de avaliação e tratamento da dor, evidenciou que analgésicos não-

opióides e os AINES, são os agentes mais utilizados para o tratamento da dor aguda 

pós-operatória de cirurgia ortopédica. Ressaltam, entretanto, a necessidade de 

controle dos pacientes em uso de AINES, devido aos riscos gastrointestinais e 

renais associados, principalmente em idosos 86.  

O grupo de opióides compreende os elementos naturais, sintéticos e semi-sintéticos 

que interagem com os receptores opióides, potencializando seus efeitos ou inibindo-

os. Seu uso requer atenção dos prescritores e administradores devido ao seu 

potencial de alterações psíquicas e comportamentais que o indivíduo que cursa com 

seu abuso pode manifestar o que representa perigo para este indivíduo bem como 

para a rede social na qual este se insere 133. 

Dentre as drogas mais utilizadas atualmente estão a Morfina, o Fentanil e seus 

derivados, como o Sufentanil e o Remifentanil, a Petidina (ou Meperidina), a 

Piritramida, a Hidromorfona e o Tramadol 136. 

A analgesia que os opióides causam é derivada de uma complexa diferenciação 

farmacológica, derivada da interação entre os seus receptores específicos, que são 

encontrados na periferia, nas fibras pós-sinápticas do corno posterior da medula, no 

tálamo e no córtex e na substância cinzenta periaquedutal; além disso, sua eficácia 

se relaciona à inibição do ácido gaminobutírico (GABA). Os opióides exógenos 

simulam a ação dos endógenos, os quais apresentam propriedades 

neurotransmissoras, neuromoduladoras e, em alguns momentos, neurohormonais 
134. 

O uso de opiódes constitui conduta freqüente no tratamento de dores, conforme 

corroborado por estudo realizado em um Centro de Dor. Dentre pacientes com dores 

de origem neuropática e músculo esquelética, 39,6% relatam consumo de opiódes 

no tratamento 135. 
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A terapia medicamentosa com opióides é indicada para dores moderadas e 

intensas, notadamente os de origem nociceptiva, pelo uso acentuado, ressaltam-se 

a necessidade de assistência relacionada aos seus efeitos colaterais, a saber, 

náusea e vômito, constipação, retenção urinária, prurido, rebaixamento do nível de 

consciência, sedação e confusão e depressão respiratória. É fundamental a 

educação em saúde para o paciente relacionada à deambulação como prática, 

aumento da ingestão de líquidos, monitoração do padrão eliminatório e atenção à 

dificuldade respiratória e/ou letargia 108, 136. 

Os adjuvantes são drogas cujo efeito primário não reside em analgesia, porém, em 

associação às drogas estritamente formuladas para este fim, potencializam os 

efeitos destas ou inibindo os seus efeitos colaterais, contribuindo para o alívio da 

sensação dolorosa. Destacam-se como drogas adjuvantes no tratamento da dor os 

anticonvulsivantes, os corticosteróides, os antidepressivos, os neurolépticos, os 

ansiolíticos, a Ketamina, o Naloxone, a Clonidina e a Lidocaína 108, 136, 137. 

Os anticonvulsivantes, notadamente a Gabapentina, o Topiramato, o Ácido 

Valpróico, a Fenitoína e a Carbamazepina, no tratamento da dor neuropática 

principamente, são responsáveis por mecanismos centrais e periféricos, pela 

diminuição da condução do impulso nervoso doloroso no trajeto entre estes dois 108, 

137. 

Os corticosteróides são indicados em casos de dor com associação de processo 

inflamatório sistêmico (como na mialgia reumática), ou neoplásico. Seu uso deve ser 

monitorado em relação aos efeitos colaterais potenciais: alterações glicêmicas, 

Síndrome de Cushing e osteopenia 108. 

O efeito analgésico dos antidepressivos acontece em duas vertentes: a afetiva e 

emocional, por suas indicações primárias e bastante freqüentes em pacientes que 

experimentam dor, a ansiedade e a depressão, e a mobilização de substâncias 

supressoras da dor, pelo aumento da liberação de Noradrenalina e Serotonina nas 

fendas sinápticas. Seu representante de uso mais efetivo é a Amitriptilina, também 

merecedora de observação de seus efeitos colaterais, constituídos por hipotensão 

ortostática, lipotímia, xerostomia, disforia sonolência, constipação e retenção urinária 
108, 137. 
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Os medicamentos neurolépticos são moduladores da dor quando usados em 

associação com os antidepressivos e com os anticonvulsivantes; atuam também 

como controladores dos efeitos colaterais, dado as ações anti-eméticas, anti-

sedativas e anti-psicóticas. A Clorpromazina e o Haloperidol são as drogas mais 

utilizadas deste grupo e atuam como bloqueadoras dos canais de liberação de 

Dopamina 137. 

Os benzodiazepínicos são os ansiolíticos mais empregados no gerenciamento da 

dor, principalmente a aguda. O Midazolam, O Diazepam e o Clonazepam têm ação 

sedativa, miorrelaxante e anticonvulsivante, por sua ação no SNC, nas zonas 

cortical e sub-cortical, estimulando os receptores GABA, motivando a sua inibição, e 

bloqueando simultaneamente a excitação do sistema límbico e do cortical 137. 

A Ketamina apresenta potencial analgésico pela antagonização à estimulação dos 

receptores NMDA, os quais, paradoxalmente, estão associados à estimulação da 

nocicepção quando da tolerância ao uso de opióides 136. 

O uso da Naloxona, reconhecido agente reversor dos receptores opióides, 

permanece controverso: há efetividade no controle dos efeitos colaterais 

relacionados aos segundos, porém há risco iminente da reversão da analgesia, ou 

seja, instalação do quadro álgico. Justifica-se sua adoção quando os efeitos 

adversos se manifestam de difícil controle 136. 

 A Clonidina é um analgésico complementar pertencente ao grupo α 2 adrenérgico. 

Seus efeitos de controle da dor são pronunciados quando está associada à Morfina. 

A Lidocaína é um anestésico local que possui ação analgésica periférica por inibir o 

processo inflamatório local e central, pela modulação da resposta dolorosa 

codificada no CPM 136.    

Pelo exposto, percebe-se que o tratamento farmacológico da dor inclui, 

freqüentemente, a combinação de medicamentos, com a finalidade de potencializar 

seus efeitos terapêuticos, o que aumenta a incidência de efeitos colaterais. Tal fato 

requer atenção da equipe de assistência à saúde 137. 

Na implantação de assistência à dor, devem-se levar em consideração, além das 

recomendações das entidades pertinentes, fatores relacionados à farmacodinâmica, 
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à farmacocinética, à tolerância, ao efeito teto, às reações adversas e à adesão do 

paciente. Além destes, a relação custo e benefício devem ser ponderadas e, 

principalmente, as necessidades individuais da pessoa que sente dor são fatores 

relevantes 137. 

Estudo que avaliou pacientes vítimas de trauma atendidos em centro de referência 

localizado no Município de São Paulo obteve-se que a dor é um evento comumente 

referido pelos pacientes e classificado como “intensa” pela maior parte destes; 

entretanto, em relação ao seu tratamento, percebeu-se déficit, o que levou as 

autoras a classificarem esta assistência como “oligoanalgesia”, associada à falta de 

padronização para a escolha das drogas analgésicas, o que contraria os preceitos 

da World Health Organization 87. 

Os bloqueios para gerenciamento da dor incluem abordagem pela via central com 

administração de opióde no neuroeixo, notadamente a Morfina, tanto na técnica da 

raquianestesia como na epidural e os métodos de infusão contínua de anestésico 

local (por via central ou periférica), como ocorre na analgesia controlada pelo 

paciente (PCA), e nas infusões previamente controladas e contínuas. Em cirurgias 

de artroplastia de joelho e quadril, é recomendado por consenso o uso de analgesia 

regional neuro-axial ou bloqueio de nervo/ plexo nervoso para controle da dor aguda 

pós-operatória 86. 

Na administração de opióides pela via peridural ou subcutânea, há disponibilidade 

de dispositivos parcialmente implantados, nos quais o cateter é introduzido no 

espaço peridural ou no tecido subcutâneo por uma agulha em uma extremidade e a 

outra permanece exteriorizada; enquanto que nos dispositivos totalmente 

implantados, o cateter é conectado a um reservatório de infusão, este também 

implantado no organismo, tal como ocorre com o port-a-cath 138. 

O conhecimento e o desenvolvimento de habilidade prática para manuseio dos 

dispositivos utilizados nos bloqueios analgésicos motivou a abordagem legal por 

parte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN SP) a emitir o 

Parecer 92/98, que discorre sobre “a indicação, inserção e manutenção dos 

cateteres ressaltando os cuidados de Enfermagem a ele pertinentes” 139, 140. 
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A administração de analgésicos também pode ocorrer pela Patient Controled 

Analgesia – PCA (Analgesia Controlada pelo Paciente – ACP), na qual a infusão 

pode acontecer na via neural ou endovenosa e o próprio paciente detém o controle 

da quantidade de droga que recebe, em doses previamente controladas. Sua 

popularização é iniciada na década de 80 nos Estados Unidos da América 

impulsionada pela necessidade de otimizar o gerenciamento da dor aguda pós-

operatória, no sentido de satisfação do cliente externo, diminuição da ocorrência de 

efeitos adversos da dor, de sedação e melhor aproveitamento dos recursos 

humanos e do tempo despendido pela equipe de Enfermagem para prestar 

assistência aos pacientes 38, 136. 

 

4.9.2 TRATAMENTO NÃO-FARMACOLÓGICO 

 

O uso das intervenções não farmacológicas permite uma assistência holística que 

pode inclusive diminuir o consumo de medicamentos 108. 

Associada a outras terapias farmacológicas e não farmacológicas, descreve-se os 

métodos comumente utilizados pelas aplicações de técnicas de fisioterapia, neste 

estudo denominado “técnicas de estimulação cutânea”, de acordo com 

fundamentação teórica 141 pertinente, destaca-se: estimulação transcutânea elétrica 

(TEAS), estimulação elétrica percutânea nervosa (PENS), terapia de 

neuromodulação percutânea (PNT) e a estimulação elétrica nervosa transcutânea 

(TENS) 149. 

Quando o paciente sofre de dor decorrente de hérnia discal, estudo demonstrou que 

há melhor índice analgésico quando utilizado o PENS em freqüência de 15 e 30 Hz, 

se comparado ao TENS, quando as técnicas do tipo PENS e PNT foram associadas 

à acupuntura houve eficácia no controle da dor lombar em longo prazo, mediada 

pela produção de endorfinas endógenas, já em relação às dores crônicas de 

pescoço (torcicolos), a acupuntura mostrou-se mais efetiva do que as técnicas de 

fisioterapia 149. 
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O TENS (estimulação elétrica nervosa transcutânea), a qual mostrou eficácia em 

estudo que avaliou a analgesia decorrente da terapia em pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca, da ordem de 40% nos pacientes em repouso e 42% durante os 

episódios de expectoração, além desta, se destaca o uso do ultra-som para alívio da 

dor, conseguido pela aplicação do calor em profundidade na área dolorosa 142, 143. 

O relaxamento propicia diminuição da tensão relacionada à dor não apenas sob o 

aspecto físico, mas também emocionalmente, culminando na retomada do equilíbrio 

entre as partes que compõe o ser humano holístico, como é reconhecido. Existem 

técnicas específicas a serem aplicadas para promover relaxamento, entretanto, 

ressalta-se que outras terapias não farmacológicas potencialmente acarretam o 

relaxamento 141. 

Em trabalhadores de regiões industrializadas, expostos ao estresse laboral e 

pressões impostas pela administração de características capitalistas, percebe-se 

alta incidência de dores musculares no pescoço, o que acarreta conseqüências 

negativas, entre outras, relacionadas à lucratividade das empregadoras: 

absenteísmo e diminuição da capacidade produtora do colaborador. Para controle 

desta situação, os gestores têm adotado a técnica de relaxamento como medida de 

qualidade de vida no trabalho e diminuição da dor, notadamente de ordem 

psicossomática, entretanto, a situação holística deve ser considerada para efetiva 

resolução, ou seja, os fatores causadores, a filosofia administrativa e fatores 

externos que interferem 144. 

A efetividade da terapia de relaxamento para controle da dor cervical e lombar 

depende dos parâmetros e da velocidade do movimento impostos, tendo em vista a 

necessidade particular a ser suprida em indivíduos que experimentam dores na 

coluna 145. 

As respostas físicas esperadas quando o relaxamento é alcançado incluem: 

diminuição da atividade cardiovascular e respiratória, com conseqüente reserva de 

oxigênio e alívio da tensão muscular, além da manutenção da temperatura cutânea 

e aumento das ondas cerebrais do tipo “alpha”. Os aspectos emocionais a serem 

manejados incluem melhora do padrão do sono, estabelecimento da relação 
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enfermeiro e paciente, enfrentamento da situação de dor de maneira positiva o que 

potencializa a auto-estima, o auto-controle e a tolerância 141. 

A psicoterapia tem representador ferramenta elementar para o manejo das questões 

cognitivas que envolvem o enfrentamento das pessoas às condições desfavoráveis, 

o impacto destes sobre a vida diária das pessoas, o estresse envolvido, as técnicas 

adotadas para enfrentá-las e qualidade da vida 146. 

Acredita-se que, em relação à dor oncológica, e ao próprio processo de câncer, que 

as estratégias gerais de enfrentamento são: “confrontação interpessoal, resolução 

de problemas por outros e planejada, tomar uma ação firme buscar solução 

favorável, buscar mais informação e direcionamento, considerar alternativas 

possíveis, buscar suporte social, fazer reavaliações positivas, chorar, buscar suporte 

espiritual, buscar exercer autocontrole, aceitar responsabilidade ou culpa, culpar 

alguém ou algo, distanciamento, evitamento, escape, negação, desanimar, 

submeter-se ao inevitável” 146. 

A partir do reconhecimento das estratégias, o profissional que cuida do paciente com 

dor, seja ela oncológica, ou não, poderá basear-se em elementos reconhecidos de 

resposta dos pacientes para alcance do gerenciamento eficaz do quadro álgico. 

O enfermeiro se depara rotineiramente com pacientes que experimentam a dor e 

demonstra angústia, confusão e insegurança ao cuidar destes pacientes, optando 

pela terapia medicamentosa exclusivamente, atrelado à prescrição médica... o 

enfermeiro precisa desenvolver seu raciocínio clínico e de sensibilizar às 

necessidades e particularidades de cada paciente 147.   

O processo de comunicação é compreendido como um facilitador da recuperação 

dos pacientes, notadamente aqueles que serão submetidos à cirurgia relatam a 

conversa e as orientações fornecidas pelo enfermeiro do Centro Cirúrgico como uma 

intervenção capaz de controlar a ansiedade que geralmente permeia o período 

anterior à cirurgia e aumenta o risco de ocorrência e a intensidade da dor aguda 

pós-operatória 148. 

A acupuntura é uma técnica não farmacológica originada na Medicina tradicional 

chinesa e atualmente constitui uma das terapêuticas para gerenciamento da dor. De 
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acordo com os postulados chineses, a acupuntura consiste na estimulação de 

canais, chamados “meridianos” (chi, ch´i ou qi), responsáveis por equilibrar as forças 

opostas, yin e yang, responsáveis pela homeostase do ser em seu organismo, os 

quais são responsáveis pela transmissão de energia pelo corpo, estes meridianos, 

uma vez em desequilíbrio ou obstruídos, desencadeiam os processos de dor e 

doença 149, 150, 151. 

Além da estimulação dos meridianos, existem alternativas, como auriculoterapia 

(manipulação da orelha), a iridologia (mapeamento da íris), e a reflexologia 

(estimulação dos pés), as quais conceituam suas respectivas áreas de manejo como 

o “mapa do corpo”, portanto, relacionados com a liberação das energias do 

organismo. Ressalta-se que estas práticas carecem de comprovação científica 151. 

Em relação à dor músculo esquelética na região lombar, ressalta-se sua indicação 

como tratamento não farmacológico, sendo isoladamente ou conjuntamente com 

métodos farmacológicos aplicada, de acordo com as Normas de Orientação Clínica 

(NOC), publicada na American College of Physicians e na American Pain Society 152. 

Em relação à base neurofisiológica da acupuntura, sabe-se de suas propriedades 

anti-álgicas e antiinflamatórias, além da liberação de neurotransmissores 

relacionados ao controle da dor e da depressão, este processo decorre da 

estimulação das fibras A delta aferentes as quais levam à produção de endorfinas, 

encefalinas, monoaminas e dinorfinas que ativam os centros cerebrais. Este duplo 

potencial demonstra eficácia notadamente nos casos de dores crônicas, nas quais o 

componente emocional exerce influência significativa 150, 151. 

No tocante às suas indicações, descreve-se que a acupuntura foi reconhecida como 

técnica de assistência em saúde em 1970 pela World Health Organization para 

gerenciamento, de dores músculo esqueléticas, desordens emocionais, respiratórias 

e gastrointestinais. Em 1997, o NIH Consensus Panel decretou que a acupuntura, 

por si ou combinada com outras terapias, de cefaléias, cólicas menstruais, 

fibromialgia, dor miofascial, osteoartrite, dor lombar, dor relacionada à Síndrome do 

Túnel do Carpo e asma; entretanto, apenas a dor orofacial relacionada aos dentes e 

a náusea, seja pós-operatória, induzida por quimioterapia ou hiperemese gravídica, 

apresentam dados científicos relevantes 150. 
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A temática dor foi tratada por Bernardo 8 de maneira a verificar a prática de seu 

ensino nos Cursos de Graduação em Enfermagem utilizando como objeto de estudo 

os conteúdos das Disciplinas ministradas a partir do relato dos professores dos 

tópicos do referencial teórico proposto por Abud-Saad et al 19 que abordaram junto 

aos alunos, a autora não abordou entretanto as percepções e opiniões destes 

professores acerca do conteúdo ministrado.  

Estudo conduzido por Ünalan et al 153 em uma universidade norte-americana 

constatou que, a respeito do ensino da cefaléia para estudantes de Medicina, há 

maior eficácia nos métodos de ensino relacionados à dramatização, as percepções 

dos discentes apontaram para melhor compreensão acerca dos tipos de dor de 

cabeça, bem como de seus respectivos tratamentos, além da satisfação relatada 

pelos alunos ao debaterem casos clínicos com os seus professores, o preparo 

expresso dos alunos foi positivo, ressalta-se que não houve menção às percepções 

docentes, não tendo sido estes os participantes foco do estudo. 

Rashiq et al 154 testaram o método de ensino do estudo de caso Health Technology 

Assessment (HTA) para embasar a formação de estudantes da área da saúde 

acerca do ensino da dor crônica não oncológica avaliaram a sua eficácia mediante a 

aplicação de pré e pós teste de verificação da aprendizagem; obtiveram que parte 

dos discentes relataram que o uso da estratégia os surpreendeu e, não 

necessariamente, de maneira positiva o que levou os autores a suporem a 

necessidade de adequação das estratégias ao público alvo, neste estudo também 

não foi abordada a opinião dos professores.  

A realização deste presente estudo se baseia além dos aspectos relacionados à 

motivação pessoal da autora anteriormente citados, portanto, na verificada escassez 

de estudos que abordem a percepção do docente de Enfermagem acerca do 

preparo do graduando para gerenciar a dor como quinto sinal vital e, portanto, 

necessidade de elaborar trabalhos que possam contribuir para o preenchimento 

desta lacuna e para a elaboração de propostas pedagógicas que insiram o tema nos 

currículos da Graduação em Enfermagem no contexto da transversalidade. 
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5. OBJETIVO 

 

� Compreender a percepção dos docentes enfermeiros de um Curso de 

Graduação em Enfermagem sobre:  

- o preparo dos graduandos para cuidar do paciente com dor; 

- o ensino da dor no desenvolvimento da sua Disciplina (teórica e/ou prática). 
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6. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

6.1. TIPO DE ESTUDO 

 

Para alcance do objetivo proposto, optou-se por realizar uma pesquisa transversal, 

descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. 

A abordagem qualitativa, baseada na Análise de Conteúdo Temática, é definida 

como uma estratégia de organização das informações coletadas nos discursos 

conforme prepostos de Minayo, 2004 155 e Bardin, 1970 156. Para estas autoras, a 

pesquisa qualitativa reúne o significado e a intencionalidade como interesse aos 

atos, às relações e às estruturas sociais  

 

O uso da abordagem qualitativa nesta pesquisa decorreu do objetivo a que se 

propôs: compreender o significado, através da vivência e da percepção dos 

enfermeiros docentes sobre o ensino da dor aos alunos de Enfermagem. As 

experiências da vida pessoal e profissional destes enfermeiros docentes 

determinaram sua posição como integrantes do processo de ensino do aluno da 

graduação em Enfermagem, relativo ao seu preparo para cuidar do paciente que 

sente dor.  

 

Na pesquisa qualitativa, buscou-se investigar profundamente e não simplesmente 

quantificar o fenômeno em foco. Através da inserção e reconhecimento da realidade 

do cenário, do qual se obteve os dados a serem analisados. Essa aproximação se 

concretizou com motivação, familiaridade e empatia do pesquisador com o tema a 

ser estudado. O trabalho de campo é fidedigno quando o pesquisador interage com 

os participantes, os reconhece como atores do exercício e reconhece a sua 

autonomia 
155. 

 

Os procedimentos deste estudo incluíram as fases: exploratória, trabalho de campo, 

análise ou tratamento do material, a serem detalhadas a seguir:  
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6.1.1. FASE EXPLORATÓRIA 

 

 

Corresponde à escolha do tema a ser estudado, da elaboração do problema de 

pesquisa, da definição do objeto e dos objetivos, da escolha do referencial teórico, 

da elaboração do instrumento de coleta dos dados e da escolha do campo que 

servirá de cenário 
155. 

 

A escolha do tema e a elaboração do problema da pesquisa emergem dos 

interesses particulares do pesquisador e das práticas experimentadas na prática que 

carecem de evidências. O objetivo se concretiza com o estabelecimento das metas a 

serem alcançadas, intermediado pelas descobertas e lacunas de estudos anteriores 

e às motivações variadas 155, 156. 

 

O referencial teórico compreende o principal guia em relação aos conceitos, regras e 

determinações que permeiam o tema de interesse 155, 156
. 

 

A seleção do cenário do estudo se relaciona ao grupo de participantes, influencia os 

critérios de amostragem e a estratégia de inserção do pesquisador neste campo. 

Esta inserção se refere à apresentação da pesquisa e do pesquisador; a quem e 

através de quem, e como fazer contato com os participantes. Após deve-se contatá-

los para agendar data, hora e local para a realização da coleta de dados 155, 156. 

 

Na etapa de coleta de dados deste estudo foi utilizada a entrevista semi-estruturada, 

por ser considerada como um procedimento facilitador do processo de comunicação 

entre pesquisador e pesquisados. Ressalta-se que poucas devem ser as questões 

em um roteiro de entrevista as quais devem abranger o conteúdo e o objeto da 

pesquisa, de modo a permitir a comunicação entre as partes e motivar a reflexão, a 

expressão da percepção e as opiniões dos participantes em relação aos fatos que 

compõem o objeto 
155, 156. 

 

A entrevista semi-estruturada parte da elaboração do roteiro orientador, enumerando 

as questões propostas pelo pesquisador a partir do objeto a ser investigado, indo da 
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forma mais abrangente para a mais específica do tema, facilitando as falas dos 

sujeitos. É estabelecida uma relação livre, aberta e informal dentro das limitações 

das relações sociais entre entrevistador e entrevistado, introduzindo questões que 

visam abrir o campo de explanação do sujeito ou aprofundar o nível de informações 

e opiniões 155. 

 

A entrevista parte de certos questionamentos básicos apoiados em teorias e 

hipóteses que oferecem grandes possibilidades de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses, que vão surgindo à medida que o entrevistado vai respondendo. Dessa 

maneira, o entrevistado, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e 

de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 

participar na elaboração do conteúdo da pesquisa 157. 

 

A entrevista como um dos instrumentos básicos de coleta de dados em pesquisa 

qualitativa é um processo no qual as informações colhidas são fundamentadas no 

discurso dos entrevistados. O pesquisador pretende descobrir o que é significativo 

na vida dos entrevistados, suas percepções e interpretações, suas óticas e cosmo 

visões, ou seja, sua maneira de traduzir o mundo. A entrevista pode permitir a leitura 

imediata das informações obtidas pela comunicação verbal e não-verbal, por ser 

individualizada. Possibilita esclarecimentos para ambas as partes, à medida que se 

desenvolve, favorecendo a validação daquilo que está sendo dito 158. 

 

Foi utilizado um instrumento de coleta dos dados (APÊNDICE C), contendo duas 

partes: a primeira relacionada à caracterização geral dos participantes (faixa etária, 

ao gênero, ao tempo de graduação na Enfermagem, ao tempo de atuação na 

docência, à Disciplina que leciona e à atuação como docente na Disciplina teórica 

e/ou no estágio), e a segunda parte inclui duas questões norteadoras, descritas 

abaixo: 

 

� “Como estão sendo preparados os graduandos de Enfermagem para cuidar 

do paciente com dor?” 

 

� “Qual é a sua percepção sobre o ensino (teórico e prático) da dor para os 

graduandos de Enfermagem na sua Disciplina?” 
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O registro das entrevistas obtidas ocorreu pela utilização de um gravador para a 

posterior transcrição na íntegra. 

 

Para assegurar a cientificidade da técnica, foram seguidas as recomendações de 

Chaves; Domingues, 2006 158: 

 

- Elaboração de planejamento prévio, estabelecendo os objetivos a serem 

alcançados; 

 

- Conhecimento prévio do entrevistado; 

 

- Estabelecimento de horário e local para possibilitar maior privacidade e 

evitar interrupções; 

 

- Organização do roteiro da entrevista e do material necessário (gravador); 

 

- Formular uma questão norteadora de cada vez, evitando perguntas múltiplas 

ou que induzam a determinada resposta. 

 

 

6.1.2. FASE DE TRABALHO DE CAMPO 

 

  

O estudo foi realizado na seguinte seqüência: 

1. Seleção dos docentes, junto à Coordenação do Curso de Enfermagem da 

IES; 

2. Busca dos Programas de Ensino das Disciplinas do Curso de Enfermagem e 

levantamento das ementas e dos conteúdos dos respectivos Programas de 

Ensino. 

De posse das ementas foi realizada análise para a identificação das Disciplinas 

específicas de Enfermagem e de seus respectivos docentes. 
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Após esta verificação, a autora entrou em contato com os docentes, mediante 

disponibilidade, pela gestora do Curso, confirmando nomes e formas de contato com 

os responsáveis pelas Disciplinas, com a finalidade de agendar data, hora e local 

para orientações acerca da temática, dos objetivos, da forma de coleta dos dados e 

para a solicitação formal da autorização para a participação, mediante a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Após foi realizada a entrevista junto aos docentes para gravar seus discursos sobre 

o preparo dos graduandos de Enfermagem para gerenciar o processo de atenção à 

dor e o ensino da dor no desenvolvimento da sua Disciplina. 

Ao final da entrevista foi dada a oportunidade aos enfermeiros docentes para 

exporem algo não abordado considerado importante; além disso, foi elaborado um 

resumo dos aspectos significativos dos discursos, para assegurar a clareza e a 

compreensão dos discursos coletados, mediante sua validação pelos participantes 
158. 

6.1.3. FASE DE TRATAMENTO E ANÁLISE DO MATERIAL 

 

Os discursos foram organizados pela análise temática e os passos adotados para 

esta foram os propostos por Minayo 155, Bardin 156 e Leopardi, et al 159, abaixo 

descritos: 

1. Transcrição das entrevistas gravadas e leitura exaustiva; 

 

2. Classificação dos discursos transcritos em quadros, após leitura rigorosa e 

crítica, estabelecendo Unidades de Registro, Núcleos de Compreensão e 

Categorias; 

 
3. Reordenação dos conteúdos das categorias procurando em cada um, 

propriedades específicas que caracterizam os tópicos do Módulo Pedagógico, 

de acordo com o referencial teórico; 
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4. Reclassificação de todo material obtido agrupando categorias equivalentes, 

segundo a comunhão com o referencial teórico; 

 
5. Realização de análise reflexiva e relacional entre os dados empíricos obtidos 

e o referencial teórico. 

 

Neste estudo, a análise utilizou a visão hermenêutica e buscou a interpretação dos 

discursos expressos nas entrevistas dos enfermeiros docentes conduzindo ao 

entendimento da abordagem da dor no ministério da docência, conforme ilustrado no 

diagrama 1. 

O método hermenêutico permite compreender o significado da experiência para o 

homem na medida em que se utiliza da linguagem como meio de interação entre as 

partes 
158. 

O método hermenêutico conduz à explicação, à compreensão dos discursos a partir 

das experiências relatadas pelos participantes e das vivenciadas pelo próprio 

pesquisador 155. Usa experiências vividas pelas pessoas como um instrumento para 

a assimilação do contexto social, cultural, político e histórico, nos quais essas 

experiências ocorrem, enfocando o significado do tema para o entrevistado 160, 161. 

 

 O método hermenêutico trata os dados no contexto do cotidiano, analisando-os a 

partir do consenso entre os sujeitos da pesquisa e o pesquisador, em um único 

movimento de compreensão, buscando o sentido da visão de mundo do entrevistado 

com racionalidade 155. O método hermenêutico apóia-se na comunicação, a qual 

uma vez processada fornece o entendimento das questões abordadas 162. 

 

Procura detectar e interpretar a comunicação e, ao mesmo tempo, incorporar idéias 

que orientam a justificativa para a mesma, pressupõe um “nexo relacional existente 

entre a compreensão do intérprete e o que vai ser interpretado” 163. 

 

No uso do método hermenêutico, o intérprete tem de refletir sobre as formas de 

validar o saber que emergiu do discurso, tendo que assumir uma posição com 

relação ao seu julgamento 
162. 
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Na tarefa de interpretação, o pesquisador deixa-se influenciar pelo que acumula de 

experiência para diferenciar do contexto (discurso do participante) a sua própria 

compreensão 163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Esquematização do processo de análise pela visão hermenêutica 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163. 
 

6.2. CENÁRIO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em um Curso de Graduação em Enfermagem de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) localizada no Município de Mogi das 

Cruzes (São Paulo, Brasil).  

Trata-se de uma IES “atuante na produção, preservação e transmissão de 

conhecimentos, além de considerar o trinômio de sua função acadêmica – o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão - tem conhecimento de que precisa acompanhar e 

participar, de forma crítica e consciente, do processo contínuo de mudanças que 

ocorrem na sociedade brasileira e no mundo contemporâneo, influindo diretamente 

da formação de pessoas transformadoras e atuantes na sociedade” 164. 

 
 

HERMENÊUTICA 

 
PERCEPÇÃO DO 
SIGNIFICADO A 
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VISÃO DO 

OUTRO 
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COM AS 
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MEDIANTE O PROCESSO DE 

COMUNICAÇÃO 
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A Missão da Universidade cenário do estudo é “gerar e disseminar conhecimento 

para formar profissionais socialmente responsáveis, empreendedores e 

transformadores da realidade contemporânea.” 164. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional propõe a característica curricular 

objetivando os ensinos teóricos e práticos entrelaçados fundamentados pelas 

necessidades da sociedade 164. 

Em relação ao contexto no qual se desenvolve o processo de ensino e 

aprendizagem da Graduação em Enfermagem da IES, ressalta-se a “proposta 

curricular para a formação do profissional Enfermeiro generalista, altamente e capaz 

de compreender a dinâmica do desenvolvimento científico e tecnológico nos tempos 

atuais. Este perfil curricular inclui a prática de estágios nos hospitais de referência, 

postos e centros de saúde que desenvolvem os programas Saúde da Família, 

Vacinação, Hipertensão, Diabetes, Hanseníase, Tuberculose, à Criança e à 

Gestante; e nas instituições que prestam assistência ao indivíduo idoso... neste 

contexto, o Curso de Enfermagem contribui de forma significativa para o processo 

de desenvolvimento da região, gerando e difundindo conhecimentos que permitam a 

melhoria da saúde e da qualidade de vida da população.” 164. 

Percebe-se que é preconizado o enfoque generalista e holístico na formação dos 

futuros enfermeiros, tendo em vista a atuação do profissional no cuidado à 

comunidade. 

O Curso de Enfermagem da instituição “pretende formar um profissional com 

habilidades e conhecimentos que vão além da base teórica” 164. 

Há menção ao estímulo à independência do graduando, sua participação ativa no 

processo de ensino e aprendizagem. 

O Curso “capacitará e instrumentalizará o aluno a adquirir autonomia e construir 

seus conhecimentos, através do auto-aprendizado, na tomada de decisões para 

resoluções de problemas inerentes a prática profissional” 164. 

O currículo descreve a abordagem da interdisciplinaridade na formação do 

enfermeiro, além da soma de conhecimentos multiprofissionais, no qual não há 

reflexão, mas sim o acúmulo de conhecimentos. 
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Ser um enfermeiro com formação generalista pressupõe “conhecimentos nas áreas 

humanas, sociais, nas disciplinas que constituem o corpo de conhecimentos 

técnicos, científicos, práticos que quando conjugados garantam a formação de 

habilidades e competências interdisciplinares... e busque outros conhecimentos em 

diferentes áreas do saber e tenham ou não relação direta com a área da 

Enfermagem” 164. 

O reconhecimento e a descrição do cenário no qual se desenvolvem o estudo 

compreendem importância e influência para a compreensão sobre a percepção dos 

participantes. 

 

6.3. PARTICIPANTES  

 

Os participantes do estudo foram todos os enfermeiros docentes do Curso de 

Graduação em Enfermagem que lecionaram no ano de 2010 as Disciplinas de 

Enfermagem (conteúdo teórico e prático), que estavam realizando atividades 

acadêmicas e que aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), sendo estes os 

critérios de inclusão estabelecidos para este estudo. 

 

6.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 

Os procedimentos éticos foram observados em três momentos: o primeiro foi a 

solicitação para o procedimento de coleta dos dados, com aprovação da 

coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem (APÊNDICE D), o que 

ocorreu por encaminhamento, via correio eletrônico, da cópia do projeto desta 

pesquisa e de uma carta solicitando autorização e disponibilidade para consulta aos 

Programas das Disciplinas de Enfermagem. 
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Em um segundo momento, após a autorização da coordenadora do Curso de 

Enfermagem da IES, o projeto foi encaminhado para o parecer do Comitê de Ética 

em Pesquisa da IES, aprovado para execução de acordo com o Processo CEP UMC 

137/ 2010, CAAE 0131.0.237.237-10, estando em anexo o TCLE. 

 

Em um terceiro momento, houve solicitação e acerto com os docentes participantes 

em relação ao local para apresentação do tema, dos objetivos, do procedimento 

para coleta dos discursos e solicitação da assinatura do TCLE o que representou o 

último passo ético percorrido no caminho para execução desta pesquisa. 

 

Realizadas as entrevistas, a transcrição com posterior leitura cuidadosa e minuciosa, 

houve seleção de pseudônimos para nomear os participantes de modo a lhes 

garantir a privacidade; para tal, a pesquisadora optou por identificá-los pelos nomes 

de borboletas, uma vez que, de acordo com a percepção particular, estes animais 

representam a mudança de fase em que é denominada “lagarta” para outra em que 

se torna admirável pela sua beleza em si e no seu vôo, a “borboleta”.  

 

De acordo com a percepção da autora, seu desabrochar representa a transição com 

a qual se pode traçar um paralelo com o “descobrimento” da dor pelos docentes da 

Graduação em Enfermagem, o quinto sinal vital, a ser gerenciado com qualidade e 

holisticamente pelos enfermeiros que vêm sendo formado pelas IES, o que 

corrobora com a origem eslava do termo, “borislav”, e com o significado “aquele que 

fica famoso através da luta”. 

 

As borboletas sofrem transformações espetaculares ao longo de sua vida. Passam 

de uma fase de lagarta, que come incessantemente e se desenvolvem 

permanecendo um tempo determinado enclausuradas, protegidas em um casulo que 

lhes supre todas as necessidades. Finalmente, emergem como borboletas, 

inicialmente “mole” e “amassada” pelo seu período de clausura, para ao final da 

metamorfose completa, passar a existir como um ser desenvolvido, seguro em seu 

vôo e absolutamente admirável 165. 
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Assim, algumas das espécies de borboletas foram selecionadas para nomear os 

enfermeiros docentes participantes, de acordo com a percepção da pesquisadora e 

da literatura especializada consultada, representativamente belas, da fauna 

brasileira e mundial: Almirante Vermelho, Apolo, Flambeau, Azul Missionária, 

Monarca, Pingos-de-prata, Belenois, Tigre Scarlate, Castanha Vermelha e Arco-Íris. 
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7. ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DISCURSOS 

 

 

O enfermeiro deve compreender os componentes da dor no exercício de sua 

profissão como “ciência e arte” de cuidar 26. O enfermeiro deve tratar o paciente que 

sente dor de maneira ética, buscando os princípios de qualidade; a dor deve ser 

reconhecida como um fenômeno biopsicosocioespiritual que, em muitos momentos, 

é acentuada ou desencadeada por um elemento lesional, de caráter nociceptivo 19. 

 

Neste estudo, optou-se pela adoção do referencial teórico proposto pela Sociedade 

Brasileira para Estudos da Dor (SBED). Justifica-se a opção por ser este referencial 

baseado no reconhecimento da SBED como Capítulo Brasileiro da Associação 

Internacional para Estudos da Dor (IASP Brazilian Chapter) em 1984. Além disto, foi 

elaborado pela SBED, no ano de 2010, o Projeto “Controle da Dor no Brasil”, o qual 

propõe o gerenciamento da dor como quinto sinal vital adequado à realidade 

nacional, mediante a capacitação teórica e prática dos profissionais que assistem à 

saúde da população 2, 14. 

 

No que concerne aos enfermeiros, a SBED preconiza o reconhecimento de tópicos 

elencados na forma de um currículo para capacitação profissional para o 

gerenciamento da dor, descrito anteriormente e relacionado à epidemiologia, à 

neurofisiopatologia, à semiologia, à avaliação dos aspectos emocionais, aos exames 

e, finalmente, ao tratamento da experiência álgica 2. 

 

Participaram deste estudo 10 docentes que atuavam na IES que serviu como 

cenário, de um total de 11, os quais foram a partir deste momento denominados por 

nomes de borboletas, conforme descrito e justificado anteriormente no Caminho 

Metodológico. Ressalta-se que uma docente foi excluída desta pesquisa por vontade 

própria.  

 

Em relação à caracterização dos participantes, incluiu-se 8 (80%) docentes 

mulheres, 4 (40%) delas estavam na faixa etária entre 31 a 40 anos, seguidos de 3 

(30%) com idades entre 41 a 50 anos, 2 (20%) docentes tinham 50 anos ou mais e 
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apenas 1 (10%), estava na faixa entre 20 a 30 anos; a maioria dos participantes 

tinham entre 21 a 25 de graduação como enfermeiros (Gráfico 1) e de 1 a 5 anos de 

atuação como docente da Graduação em Enfermagem (Gráfico 2); o que demonstra 

que os enfermeiros docentes passaram a ingressar na carreira acadêmica em fase 

mais tardia de suas vidas, por razões talvez relacionadas ao tempo dispensado à 

capacitação e atuação prática na assistência de Enfermagem antecedendo o 

exercício como professor, como percebido na cultura organizacional do Curso de 

Graduação em Enfermagem pesquisado 166. 

 
Gráfico 1: Tempo atuação como enfermeiro 

 

 

 

 

Gráfico 2: Tempo atuação como docente. 
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As Disciplinas ministradas por cada elemento do grupo de enfermeiros docentes, 
bem como os respectivos pseudônimos destes participantes são expressas no 
Quadro 5: 
 

Pseudônimos dos participantes Disciplina 

Almirante Vermelho � Enfermagem em Saúde do Adulto 

 

Monarca � Enfermagem em Saúde do Adulto 

� Trabalho de Conclusão de Curso, 

� Enfermagem Perioperatória, 

� Intervenções de Enfermagem 

 

Apolo � Enfermagem em Saúde Coletiva 

� Educação em Saúde 

 

Tigre Scarlate � Enfermagem em Saúde Coletiva 

� Enfermagem em Moléstias Infecciosas 

� Epidemiologia 

� Enfermagem na Saúde da Família 

� Bioestatística 

� Enfermagem em Promoção da Saúde 

� Educação em Saúde 

 

Flambeau � Enfermagem em Saúde Coletiva 

� Enfermagem em Moléstias Infecciosas 

� Epidemiologia 

� Enfermagem em Saúde do Trabalhador 

 

Azul Missionária 

 

� Enfermagem em Saúde da Mulher 

 

Arco-Íris 

Belenois 

� Materiais e Equipamentos Hospitalares 

 

� Intervenções de Enfermagem 

� Enfermagem em Saúde Mental 

 

Pingos-de-Prata � Enfermagem da Criança e do Adolescente 

 

Castanha Vermelha � Enfermagem na Saúde do Idoso 

� Enfermagem do Cliente de Risco 

 

 

Quadro 5. Distribuição dos pseudônimos dos participantes e das Disciplinas ministradas . São Paulo 
2011 
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Em relação à caracterização dos participantes, corroborando com os dados 

demográficos de docentes de Enfermagem em uma universidade localizada na 

região sul do Brasil, as autoras constataram que a maioria é de mulheres, com 

média de idade de 44 anos 
166. 

 

Questionados sobre a natureza da disciplina, ou seja, se teoria, se prática ou ambas, 

obteve-se que 5 (50%) dos docentes são responsáveis por disciplinas teóricas e 

práticas e a mesma proporção (50%) ministram aulas teóricas exclusivamente. 

Ressalta-se que a política da gestão do Curso de Enfermagem da IES, cenário do 

estudo, é baseada no acompanhamento dos estágios das disciplinas pelo mesmo 

grupo de docentes responsáveis por sua teoria. Há, entretanto, professores que 

atuam apenas na teoria, sendo esta uma característica de professores em situação 

de disponibilidade de carga horária especial. 

 

Para obtenção deste estudo foram utilizadas duas questões norteadoras em método 

de entrevista semi-estruturada, como instrumento para coleta dos discursos junto 

aos docentes participantes, os quais foram organizados numa seqüência de 

interpretação. Partindo do Contexto dos discursos para o estabelecimento das 

Unidades de Registros e Núcleos de Compreensão, emergiram as categorias que se 

encontram explicitadas nos quadros 6 e 7, que estão estruturados de acordo com as 

questões norteadoras, como segue:   
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Quadro 6. Primeira Questão Norteadora: 

 “Como estão sendo preparados os graduandos de Enfermagem para cuidar do paciente com 

dor?”  

 
CONTEXTO 

 

 
UNIDADES DE 

REGISTRO 

 
NÚCLEOS DE 

COMPREENSÃO 

 
CATEGORIA 

 
“NA DISCIPLINA DE INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM ONDE O 

ALUNO APRENDE OS PROCEDIMENTOS BÁSICOS DA 
PROFISSÃO ELA JÁ TÁ INCLUÍDA NO 5° SINAL VITA”  

 
“DISCIPLINAS QUE FALAM DO CENTRO CIRÚRGICO, POR CAUSA 

DA DOR CIRÚRGICA”  
 

“AGORA A GENTE TEM NO CURRICULUM A ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA ENTÃO ACREDITO QUE VAI SER 

ABORDADA POR ESTE ASPECTOTAMBÉM”  
 

“EM ALGUMAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS ATÉ SE ABORDA 
ESSA QUESTÃO DA DOR, MAS NA MAIORIA DAS DISCIPLINAS 

NÃO”  
 

“EM ALGUMAS DISCIPLINAS ABORDAM A DOR, COMO A 
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA, CARDIOLOGIA, INFECTOLOGIA”  

 
 

“AINDA É UMA TEMÁTICA POUCO EXPLORADA NA GRADUAÇÃO”  
 

“A GRADUAÇÃO NÃO ESTÁ PREPARANDO ADEQUADAMENTE 
OS FUTUROS ENFERMEIROS PARA MANEJO DA DOR...O TEMA É 

ABORDADO SUPERFICIALMENTE”  
 

“O TEÓRICO E O PRÁTICO NÃO SÃO PARALELOS, TORNANDO 
AS INFORMAÇÕES FRACIONADAS E DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO 

PARA O ALUNO”  
 

“O ALUNO NÃO TEM PREPARO... NÃO É UMA PREOCUPAÇÃO DE 
QUEM ENSINA ... NÃO ESTÁ SENSIBILIZADO, DE JEITO 

NENHUM.”  
 

“VEJO DEFICIÊNCIA NO CUIDADO COM A DOR, NAS ESCALAS ... 
NÃO TEM PREPARO, A DOR NÃO É VISTA COMO ALGO 

IMPORTANTE, É SUBJETIVO”  
 

“É PRECISO SENSIBILIZAR O ENFERMEIRO PARA A 
IMPORTÂNCIA DA DOR, PRINCIPALMENTE NO IDOSO... 

PERCEBO QUE ALGUNS ALUINOS SUBESTIMAMA DOR...SÃO 
RUDES...SE ACOSTUMAM E PARECEM TER “RESISTÊNCIA” ... 

SUBESTIMAMO POTENCIAL DE RISCO”  
 

“EM CLIENTE DE RISCO OS ALUNOS TÊM DIFICULDADE, SE 
COMOVEM ... ACHAM QUE A ATITUDE É MEDICAR, QUE A DOR É 

FÍSICA E ENTENDEM COMO ATRIBUIÇÃO MÉDICA” 
 

 
DISCIPLINA DE 
INTERVENÇÃO 

 
DISCIPLINAS DO 

CENTRO 
CIRÚRGICO,  

ENFERMAGEM 
ONCOLÓGICA 

 
DISCIPLINAS 

ESPECÍFICAS COM 
ABORDAGEM DA 

DOR 
 

SEMIOLOGIA E 
SEMIOTÉCNICA, 
CARDIOLOGIA E 
INFECTOLOGIA 

 
PREPARO DOS 

FUTUROS 
ENFERMEIROS 

PARA MANEJO DA 
DOR 

 
 

NÃO É UMA 
PREOCUPAÇÃO DE 

QUEM ENSINA 
 

VISÃO DA 
IMPORTÂNCIA DA 

DOR EM SEU 
POTENCIAL DE 

RISCO 
 

A IMPORTÂNCIA DO 
ENSINO DE COMO  

ALIVIAR A DOR 

 
DISCIPLINAS COM 

RESPONSABI 
LIDADES 

ESPECÍFICAS 
PARA ABORDAR A 

DOR 
AGUDA OU 
CRÔNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREPARO DO 
ALUNO NA 

GRADUAÇÃO 
SOBRE O 

GERENCIAMENTO 
DA DOR 

 

 
O GERENCIA 

MENTO DA DOR 
COMO 

ABORDAGEM 
DE DISCIPLINAS 

ESPECÍFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O 
(DES)PREPARO 
DO ALUNO DA 
GRADUAÇÃO 
PARA CUIDAR 

DO 
PACIENTE COM 

DOR 
 

 
“NA NOSSA INSTITUIÇÃO, AS DISCIPLINAS SE INTERLIGAM 

FAZENDO O ALUNO COMPREENDER A DOR 
O PACIENTE COMO UM TODO ... NÃO SÓ COMO 5° SINAL VITAL 

MAS COMO UM SINAL FUNDAMENTAL” 
 

“NO ESTÁGIO DA GRADUAÇÃO EU PERCEBO QUE ELES TEM 
CONHECIMENTO MAS FALTA AMADURECIMENTO ... MAS ISTO 

SE RELACIONA ÀS COMPETÊNCIAS QUE DEMANDAM UM 
CERTO PERÍODO ALÉM DA GRADUAÇÃO”  

 
“HOUVE UM AVANÇO NOS ÚLTIMOS 8 OU 10 ANOS, OS 

EGRESSOS CONSEGUEM UTILIZAR AS ESCALAS DE DOR, USAM 
MEDICAÇÃO E OUTRAS TÉCNICAS COMO A MASSAGEM  O 

EGRESSO VEM SENSIBILIZADO, É AQUELE QUE PERCEBE QUE 
DE NADA ADIANTAM AS INTERVENÇÕES SE NÃO PERCEBER AS 

NECESSIDADES PSICOSOCIAIS DA CRIANÇA”  

 
DISCIPLINAS SE 

INTERLIGAM 
FAZENDO O ALUNO 
COMPREENDER A 

DOR 
 

A DOR EM UMA 
VISÃO INTEGRAL DO 

PACIENTE 
 

ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO NO TRATO 
DO PACIENTE COM 

DOR 

 
COMPETÊNCIAS 
COGNITIVAS E 

INSTRUMENTAIS 
PARA O 

GERENCIAMENTO 
DA DOR 

 
COMPETÊNCIAS 
ASSOCIADAS AO 
ENSINO DA DOR 
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Quadro 7. Segunda Questão Norteadora: 

“Qual é a sua percepção sobre o ensino (teórico e prático) da dor para os graduandos de 

Enfermagem na sua Disciplina?” 

 
CONTEXTO 

 

 
UNIDADE DE REGISTRO 

 
NÚCLEOS DE 

COMPRENSÃO 

 
CATEGORIA 

 
“... EU ABORDO A DOR NA SAÚDE COLETIVA COMO DOR 

EMOCIONAL E SOCIAL RELACIONADAS ... UMA DAS QUESTÕES 
QUE A GENTE DISCUTE É A DOR DA VIOLÊNCIA, QUE ACABA 

MUITAS VEZES LEVANDO À DOR FÍSICA”  
 

“O ALUNO ENTRA E ACOMPANHA A PACIENTE NO CO COM O 
TOQUE ... VOU ENSINAR QUE ELES VÃO SE APRESENTAR ... 

ENSINO A AGIR NA DOR: EU SENTO DO LADO DELA E 
PERGUNTO: “TÁ DOENDO NÉ?”, EU TOCO E FALO “OLHE NOS 
MEUS OLHOS AZUIS”, ELA JÁ VIU QUE EU SOU NEGRA ... E AÍ 

ELA SORRI ... O PROCESSO CORRE E EU DIGO “RESPIRA! 
INSPIRA PELO NARIZ E SOLTA PELA BOCA, RESPIRE DE 

BIQUINHO E SOLTE NO MEU ROSTO” ... EU SEI QUE COM ESTE 
ACONCHEGO CONSIGO LEVAR ESTA MULHER PARA A SALA DE 
PARTO, FAZER O PARTO SEM EPISIO, MESMO PRIMIGESTA ... 

QUANDO EU PENSO QUE NÃO, OS ALUNOS ESTÃO 
RESPIRANDO JUNTO COM ELA”  

 
“A IDENTIFICAÇÃO E O TRATAMENTO DA DOR SÃO ABORDADOS 

COM A TEMÁTICA DA HUMANIZAÇÃO, DOS DIREITOS DO 
PACIENTE, DO CUIDADO DE ENFERMAGEM E DO EXAME 

FÍSICO”  
  

“EM SAÚDE DO ADULTO E PERIOPERATÓRIO AONDE SE MEXE 
COM A INTEGRALIDADE DO PACIENTE, SE RESSALTA QUE 
DEPENDENDO DAS INTERVENÇÕES ESTA DOR PODE SER 

AUMENTADA OU 
DIMINUÍDA E QUE CADA UM TEM UMA REAÇÃO À DOR ... NÃO 

TRATAR ESPECIFICAMENTE A DOR, MAS POTENCIAIS CAUSAS 
E FATORES RELACIONADOS” 

 
“ENSINO QUE PODE SER AGUDA OU CRÔNICA, OS TIPOS, AS 
CAUSAS, A HISTÓRIA PREGRESSA,  EU USO O BRINQUEDO 

TERAPÊUTICO ... NÃO AFIRMO 100% QUE A CRIANÇA VAI 
SENTIR DOR PORQUE TEM ESTUDOS QUE PROVAM QUE SE 

VOCÊ FALAR, DÓI MAIS ... USO O BRINQUEDO INSTRUCIONAL E 
EXPLICO QUE VAI SENTIR A MEDICAÇÃO,  ALGO DIFERENTE ... 
PARA A CRIANÇA INTERNADA, USAR A ESCALA MAS LEVAR EM 

CONSIDERAÇÃO O AMBIENTE, AS PESSOAS ... ORIENTO OS 
ALUNOS SOBRE AS QUESTÕES FARMACOLÓGICAS: 

MILIGRAMAGEM, ALERGIAS, QUESTIONAR O PORQUE DA 
MEDICAÇÃO” 

 
“NA MINHA DISCIPLINA, ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA, 

VIVENCIO COM OS ALUNOS 
UMA DOR QUE É SENTIMENTAL” 

 
“EM CLIENTE DE RISCO, ENSINO QUE QUANDO O PACIENTE 
ESTÁ ACORDADO A DOR PODE SER AGUDIZADA, POR ISSO, 
DEVEM USAR A ESCALA NUMÉRICA, A EVA, A DE FACES E 

QUALIFICAR A DOR COM O QUESTIONÁRIO DE MCGILL ... COM 
O PACIENTE SEDADO, ENSINO A USAR SASS E RASS E 

ASSINCRONIA COM O VENTILADOR MECÂNICO PORQUE DOR E 
SEDAÇÃO PODEM ESTAR ASSOCIADAS”  

 
“EM SAÚDE DO IDOSO, ENSINO A TER ATITUDE PRÓ-ATIVA E 

CUIDADO PALIATIVO PORQUE O IDOSO REPRIME, TEM RECEIO 
QUE PENSEM QUE ELE QUER ATENÇÃO E CONVIVER COM DOR 

É NORMAL ... NORMALMENTE ELES NÃO FALAM, SE FALAR 
PREOCUPA ... ENSINO A USAR A ESCALA PRÓPRIA, 

ESTABELECER VÍNCULO, PEDIR LICENÇA, ESTIMULAR A 
VERBALIZAR, OBSERVAR FACE DE DOR, CONTRATURA, 
ALTERAÇÃO DE SINAIS VITAIS ... E OBSERVAR REAÇÕES 

ADVERSAS NO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO”  

 
A DOR NA SAÚDE 

COLETIVA COMO DOR 
EMOCIONAL E DOR SOCIAL 

 
A DOR COMO TEMÁTICA DA 

HUMANIZAÇÃO, DOS 
DIREITOS DO PACIENTE, 

DO CUIDADO DE 
ENFERMAGEM  

 
PERCEPÇÃO DA DOR 

COMO FATOR INDIVIDUAL  
 

CAUSAS POTENCIAIS DA 
DOR X HISTÓRIA 

PREGRESSA E FATORES 
RELACIONADOS 

 
 

COMUNICAÇÃO COMO 
ELEMENTO BÁSICO NO 

ENSINO DO 
GERENCIAMENTO DA DOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
O ENSINO DO 

AGIR DO 
ALUNO NO 

CONTEXTO NA 
DOR 

 
 
 

ELEMENTOS 
QUE 

INTEGRAM O 
ENSINO DA 
DOR NAS 

DISCIPLINAS 
 
 

FORMAS DE 
ENSINO PARA 
GERENCIAR A 

DOR NAS 
SITUAÇÕES 

VIVENCIADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
O ENSINO DA 

DOR NA 
ESPECIFICIDA
DE DE CADA 
DISCIPLINA 
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“... A MUDANÇA DE DECÚBITO, O CURATIVO MUITO 

COMPRESSIVO, VOCÊ DEIXA MAIS FLEXÍVEL OU MAIS SOLTO, O 
PACIENTE ACAMADO MUITO TEMPO, VOCÊ PODE DEIXA-LO 
SENTADO E ATÉ A HIGIENIZAÇÃO QUE TRAZ CONFORTO, E 
ESTE “SENTIR BEM” ACABA FACILITANDO A RESISTÊNCIA À 

DOR” 
 

“A FAMÍLIA TEM QUE ESTAR ORIENTADA A VALORIZAR O QUE A 
CRIANÇA SENTE, A FALA ... UMA VEZ QUE A DOR É 

DIAGNOSTICADA, ENSINO A TENTAR PRIMEIRO INTERVIR NÃO-
FARMACOLOGICAMENTE COM MUDANÇA DE DECÚBITO OU ATÉ 
O BRINQUEDO ... DEIXAR O MODELO BIOMÉDICO E VALORIZAR 

AS AÇÕES DE ENFERMAGEM, MAS NÃO ESQUECER QUE HÁ 
VEZES EM QUE TEM QUE MEDICAR ... EU TENTO ORIENTAR 

ISSO AOS ALUNOS ... QUE NÃO PODEMOS ERRADICAR A DOR, 
MAS MINIMIZAR”  

 
“EU ABORDEI UM PACIENTE COM A ALUNA ... ELE FALOU 

ESPONTANEAMENTE QUE ESTAVA DISTANTE DA FAMÍLIA, QUE 
NÃO PODIA PEGAR A SOBRINHA NO COLO, QUE A MÉDICA 

ESTAVA DIMINUINDO A DOSE DA MEDICAÇÃO ... É MÁGICO, SÃO 
DETALHES DA NOSSA PROFISSÃO, A CONVERSA COM O 

PACIENTE ... É UMA TÉCNICA NÃO FARMACOLÓGICA 
TERAPÊUTICA E COMPORTAMENTAL” 

 
“O CUIDADO EMOCIONAL É COM INTERVENÇÕES NÃO 

FARMACOLÓGICAS, COMO TROCAR O COLCHÃO, O TOQUE, A 
MUDANÇA DE DECÚBITO E ESTIMULAR A MOBILIDADE”  

 
“OBSERVAR O PACIENTE NÃO É NADA, TEM QUE ESTIMULAR A 

FALAR”  
 
 
 
 

“... TER CONTATO COM AS OUTRAS EQUIPES PORQUE A DOR É 
MULTIDISCIPLINAR ...”  

 
“ENSINO QUE O CUIDADO DA DOR É INTERDISCIPLINAR” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CUIDADOS 
PSICOBIOLÓGICOS QUE 

PROPORCIONAM 
CONFORTO 

 
O DIÁLOGO COMO TÉCNICA 

TERAPÊUTICA E 
COMPORTAMENTAL 

 
 

CUIDADO EMOCIONAL 
COMO INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O CUIDADO DO PACIENTE 
COM DOR COMO 

RESULTADO DA AÇÃO 
INTERDISCIPLINARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A RELEVÂNCIA 
DO CUIDADO 

DE 
ENFERMAGEM 
NO ALÍVIO DA 

DOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTEGRAÇÃO 
DAS 

DISCIPLINAS 
NA 

ABORDAGEM 
DA DOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O CUIDADO DE 
ENFERMAGEM 

COMO 
INTERVENÇÃO 

NÃO 
FARMACOLÓGI

CA NO 
GERENCIAMEN

TO DA DOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A DOR COMO 

ELEMENTO DE 
ENSINO 

INTERDISCIPLI
NAR 

 

Após o estabelecimento das categorias, estas foram explicitadas conforme os 

tópicos que compõe o referencial teórico selecionado, o Módulo Pedagógico, para o 

ensino de enfermeiros sobre dor da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor 2. 
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CATEGORIAS  NÚCLEO DE COMPREENSÃO TÓPICO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
“O GERENCIAMENTO DA DOR COMO 

ABORDAGEM 
DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS” 

 
DISCIPLINAS COM 

RESPONSABI 
LIDADES ESPECÍFICAS PARA 

ABORDAR A DOR 
AGUDA OU CRÔNICA 

 

 EXAME CLÍNICO 

 

CLASSIFICAÇÃO E CONDUTAS EM 

DOR 

 

“O (DES) PREPARO DO ALUNO DA 

GRADUAÇÃO PARA CUIDAR DO 

PACIENTE COM DOR” 

 

“COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO 

ENSINO DA DOR” 

 

“O ENSINO DA DOR NA 

ESPECIFICIDADE DE CADA 

DISCIPLINA” 

 

 

PREPARO DO ALUNO NA 
GRADUAÇÃO SOBRE O 

GERENCIAMENTO DA DOR 
 

 COMPETÊNCIAS COGNITIVAS E 
INSTRUMENTAIS PARA O 

GERENCIAMENTO DA DOR 
 

O ENSINO DO AGIR DO ALUNO NO 
CONTEXTO NA DOR 

 
ELEMENTOS QUE INTEGRAM O 

ENSINO DA DOR NAS DISCIPLINAS 
 

FORMAS DE ENSINO PARA 
GERENCIAR A DOR NAS 

SITUAÇÕES VIVENCIADAS 
 

 

ASPECTOS CLÍNICOS E EMOCIONAIS 

 

INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE 

MENSURAÇÃO DA DOR 

 

 

 

“O CUIDADO DE ENFERMAGEM 

COMO 

INTERVENÇÃO NÃO 

FARMACOLÓGICA NO 

GERENCIAMENTO DA DOR” 

 

 
A RELEVÂNCIA DO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM NO ALÍVIO DA DOR 

 

 

TRATAMENTO 

 

“A DOR COMO ELEMENTO DE 

ENSINO MULTIDISCIPLINAR” 

 
INTEGRAÇÃO DAS DISCIPLINAS NA 

ABORDAGEM DA DOR 

 

CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS 

BIOPSICOSOCIAIS QUE PERMEIAM O 

PROCESSO DOLOROSO 

 

 

Quadro 8. Distribuição das Categorias e dos Núcleos de Compreensão, conforme os tópicos do 

Referencial Teórico. São Paulo, 2011 

 

Na análise entre as categorias que emergiram dos discursos e o Módulo 

Pedagógico, percebeu-se que estavam presentes os seguintes tópicos: 

“Tratamento”, “Aspectos Clínicos e Emocionais”, “Classificação e Condutas em Dor”, 

“Exame Clínico” e “Instrumentos e Técnicas de Mensuração da Dor”. 

 

Não estão permeadas nas categorias e nem nos núcleos de compreensão os 

tópicos referentes aos assuntos: “Dados Epidemiológicos”, as “Noções de Anatomia 

Funcional”, a “Neurofisiopatologia da Dor” e os “Exames Diagnósticos e 

Complementares”.  
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Para melhor visualização deste conteúdo sumariza-se no Quadro 9 a distribuição 

das categorias que emergiram das questões norteadoras. 

 

CATEGORIAS QUESTÃO NORTEADORA 

� “O gerenciamento da dor como 

abordagem de Disciplinas 

específicas”; 

� “O (des) preparo do aluno na 

graduação para cuidar do 

paciente com dor”; 

� “Competências associadas ao 

ensino da dor” 

 

“Como estão sendo preparados os 

graduandos de Enfermagem para cuidar 

do paciente com dor?” 

� “O ensino da dor na 

especificidade de cada 

Disciplina”; 

� “O cuidado de Enfermagem como 

intervenção não-farmacológica 

para o gerenciamento da dor”; 

� “A dor como elemento de ensino 

interdisciplinaridade” 

 

“Qual é a sua percepção sobre o ensino 

(teórico e prático) da dor para os 

graduandos de Enfermagem na sua 

Disciplina?” 

 

Quadro 9:  Distribuição das Categorias que emergiram das questões norteadoras. São Paulo, 2011. 
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8. DISCUSSÕES 
 
 

Para análise das categorias, à luz do referencial teórico, utilizou-se a hermenêutica 

como visão interpretativa para a compreensão dos significados que surgiram da 

percepção dos docentes, ante seu contexto de vivência. 

 

Oriunda do questionamento de “como estão sendo preparados os graduandos de 

Enfermagem para cuidar do paciente com dor”, emergiu como categorias: 

 

 

Categoria 1: 

“O gerenciamento da dor como abordagem de Disciplinas 

específicas” 

 

 

A categoria emerge dos conceitos da classificação da dor de acordo com a sua 

etiologia e semiologia, conforme já descrito no referencial teórico. Percebe-se, 

entretanto, que as falas dos participantes convergiram para esta categoria 

associando as Disciplinas que mais freqüentemente levam o aluno a vivenciar os 

contextos onde presenciam as situações de pacientes com diferentes tipos de dor, 

ou aquelas que inicialmente fundamentam o Projeto Pedagógico e que tem a 

exclusiva responsabilidade do ensino da dor, conforme descrito abaixo: 

 

“Em algumas Disciplinas específicas até se aborda a dor, mas na maioria das 

Disciplinas não”  

(Apolo) 

 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED) 2 as lacunas 

relativas ao tratamento da dor no Brasil são atualmente vinculadas à dicotomização 

do ensino, que deve ser amplo, integrado por profissionais da Saúde, independente 

da área de atuação. Todos os futuros profissionais devem ter em sua formação uma 
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abordagem, mesmo que básica, sobre a dor nos diferentes contextos em que possa 

acontecer e as formas nas quais possa se manifestar. 

 

Embora muitos enfermeiros docentes considerem seus conhecimentos relativos ao 

gerenciamento da dor suficientes para ensinar aos alunos, a literatura refere que a 

realidade corresponde, em larga escala, à falta de abordagem do tema nas escolas 

de Enfermagem pelas disciplinas de uma maneira geral, o que, fatalmente, acarreta 

falta de conhecimento e despreparo dos futuros profissionais frente ao paciente com 

dor em sua prática profissional 167. 

 

O ensino da dor perpassa “apenas algumas disciplinas”, não possibilitando ao 

graduando de Enfermagem a vivência da interdisciplinaridade, limitando o exercício 

da ciência relacionada ao holismo e à multidimensionalidade, do processo doloroso 

e, portanto, do seu gerenciamento. 

 

Todo enfermeiro precisa conhecer as formas de manejo da dor, independente da 

área de especialização que possua, dado o seu contexto de multidimensionalidade, 

o que requer que o profissional adquira competências e habilidades para 

implementar uma assistência voltada à diminuição da dor 19. 

 

Sugere-se que o enfermeiro integre em sua formação bases que contenham a dor 

como temática. Há relatos de recém-formados que referem extrema dificuldade para 

gerenciar os aspectos emocionais e espirituais do paciente com dor; além disso, 

demonstram déficits relacionados ao cuidado que lhes compete como membro da 

equipe multidisciplinar. Referem a necessidade de recorrer à grade de conhecimento 

dos outros profissionais, seja o médico ou o psicólogo, por exemplo, para suprir as 

suas próprias lacunas no planejamento do cuidado em conjunto com os outros 

membros da equipe 168. 

 

Os participantes deixaram explícitos em seus discursos que a docência dos 

aspectos relativos à dor como o quinto sinal vital é alvo específico das Disciplinas 

básicas que compõe o currículo de Enfermagem, ou seja, a dor, para estes 

participantes, é ensinada na fundamentação inicial da profissão e limitada a este 

momento, conforme descrito na seqüência: 
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“Na Disciplina de Intervenção de Enfermagem, onde o aluno aprende os 

procedimentos básicos da profissão ela deverá estar incluída como o quinto sinal 

vital”  

(Almirante Vermelho) 

 

 

“Algumas Disciplinas abordam a dor, como a Semiologia e a Semiotécnica” 

(Belenois)  

 

 

Um currículo para capacitação dos profissionais da Saúde nos aspectos relativos à 

dor deveria ser composto por duas partes: uma primeira voltada às questões gerais 

relacionadas aos processos dolorosos, com ênfase “na sua importância; dores 

agudas e crônicas, seus mecanismos, clínica, mensuração e estratégias gerais de 

tratamento, ressaltando-se o aspecto bio psíquico social e a abordagem 

multidisciplinar”. Acredita-se que após esta etapa preparatória inicial é que o 

enfermeiro estaria apto a cursar disciplinas que aprofundem as bases científicas 

relacionadas ao cuidado ao paciente com queixa dolorosa sob o ponto de vista da 

Enfermagem. Nas disciplinas específicas do curso de Enfermagem deveriam constar 

temas relacionados “às noções de anatomia funcional, fisiopatologia, exame clínico, 

mensuração da dor, aspectos clínicos e diagnósticos, aspectos emocionais, exames 

complementares e tratamento... a abordagem inter e multidisciplinar, a importância 

do trabalho em condutas e protocolos para dores agudas e crônicas” 2. 

 

No Curso, as Disciplinas fundamentais de Enfermagem devem servir de passo inicial 

para o ensino do gerenciamento da dor pelo enfermeiro em uma fase inicial de um 

processo de aprendizagem complexo, que exige inclusive uma formação 

especializada para o seu domínio e, portanto, de difícil compreensão total e absoluta 

pelo graduando no início da sua formação acadêmica na Enfermagem. 

 

Em estágio de Disciplinas chamadas “básicas”, como a de “Fundamentos de 

Enfermagem”, durante a administração de medicamentos, os alunos são levados a 

assumir de maneira muito precoce a responsabilidade de, frente ao paciente, 
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realizar a administração de drogas, o que ocasiona um estado de ansiedade entre 

os mesmos. Um desconforto do estudante é a sua impotência em relação ao 

controle da dor no doente. Saber como agir frente a esta situação, conduzido pelo 

professor é considerado como elemento que reforça a sua segurança 169. 

 

Os professores destas Disciplinas chamadas “básicas” da Enfermagem, portanto, 

são considerados os responsáveis, de acordo com a percepção dos participantes, 

pelo preparo do aluno acerca da compreensão e do gerenciamento do quinto sinal 

vital em todas as áreas de especialidades da profissão na qual o aluno curse, seja 

em estágio ou na teoria. Bosquetti e Braga 170 referem que no desempenho clínico 

relativo às Disciplinas fundamentais de Enfermagem, os alunos revelam 

insegurança, estresse e ansiedade derivados da aparente insensibilidade e do 

despreparo para lidar com as necessidades de aprendizagem nas esferas 

emocionais e cognitivas dos aprendizes e do apego às técnicas, do “como fazer”, em 

detrimento ao “porque fazer”, o que acaba por gerar nos alunos, de maneira 

potencial, desatenção ao que se relaciona aos fatores que compõe o gerenciamento 

da dor como quinto sinal vital.  

 

Entre o ato de ensinar os cuidados pertinentes ao paciente com dor e o 

desenvolvimento do Curso, percebe-se que os Cursos da área da Saúde, inclusive 

os de Enfermagem, tratam o quinto sinal vital como elemento secundário de um 

tema central, o que certamente dificulta o processo de aprendizagem dos alunos que 

em um futuro próximo serão os responsáveis pelo cuidado do paciente com dor 7. 

 
 
Emergiu como significativo que o ensino da dor é de responsabilidade das 

Disciplinas que introduzem os alunos nos conceitos básicos da profissão. Entretanto, 

esta prática não é corriqueira, o que causa o despreparo dos graduandos para 

enfrentaram situações de dor relatada ou manifestada pelos pacientes. 

 

É imperante que o conceito de transversalidade do tema dor permeie as Disciplinas 

do Currículo de Enfermagem evitando situações em que um professor acredite que o 

conteúdo a ser ministrado é da responsabilidade de outrem, eximindo-se da 

necessidade de sua inclusão na sua Disciplina.  
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Em outro grupo de relatos, os docentes consideraram a abordagem da dor como 

elemento integrante das Disciplinas que abordam conteúdos relacionados ao 

cuidado aos pacientes em situação de sofrimento pelo processo de saúde e doença 

e pelo tratamento invasivo e doloroso.  

 

“Disciplinas como Centro Cirúrgico, por causa da dor cirúrgica... agora a gente tem 

no currículo a Assistência de Enfermagem Oncológica, então acredito que vai ser 

abordada por este aspecto também”  

(Almirante Vermelho) 

 

 

Ressalto a referência do discurso abaixo acerca das Disciplinas que tratam da saúde 

em situações crônicas: 

 

 

“Nas Disciplinas de Cardiologia e Infectologia” 

(Belenois) 

 

 

Assim como discutido nos discursos anteriores, inferir que a dor deva ser abordada 

por um grupo específico de Disciplinas pode acarretar inconsistência no preparo do 

graduando, uma vez que também contradiz as recomendações das entidades 

regulamentadoras do ensino da dor para a Enfermagem. 

 

O ensino da dor aguda pós-operatória, obstétrica, relacionada às queimaduras, ao 

trauma, às populações especiais e as crônicas oncológicas e não-oncológicas 

devem ser exclusivas de Disciplinas específicas ao trato de cada uma dessas 

situações e o aluno deve embasar-se nas questões relativas ao quinto sinal vital 2. 

 

Existe uma tendência nas instituições de ensino superior na região sudeste do Brasil 

de delegar para as Disciplinas relacionadas à Saúde do Adulto (crônico ou agudo) o 

ensino da temática dor 8. 
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Especificamente, antes de se responsabilizar a Disciplina de Enfermagem 

Oncológica pelo ensino da dor é necessário que ela própria seja inserida como 

integrante dos currículos da Graduação em Enfermagem, conforme corroborado por 

Calil e Prado 171 ao afirmarem que as instituições de educação superior, ao deixarem 

de incluir Disciplinas importantes para a formação do enfermeiro generalista, ou 

aquele que é capaz de elaborar raciocínio crítico e reflexivo acerca dos problemas 

de saúde do paciente de maneira holística, acabam por contribuir para a ineficiência 

da assistência de Enfermagem. Então, se torna necessária a reunião de esforços 

para que este processo seja revertido; dentre estas Disciplinas, destaca-se a 

Oncologia, visto sua alta incidência e fatores associados que interferem na 

qualidade de vida e enfrentamento da doença frente ao processo doloroso.  

 

A dor no contexto da Oncologia vem sendo percebida pelos enfermeiros líderes 

como um elemento componente do processo do adoecer com câncer. Esta postura 

provavelmente está ligada à lacuna de ensino nos cursos de Graduação, os quais 

devem tratar o tema com conseqüências emocionais e sociais além das físicas; 

recomendando-se que professores da área reflitam sobre esta necessidade 172. 

 

Em se tratando da dor aguda pós-operatória, de fato, concordo que é tema 

freqüentemente abordado junto aos alunos da graduação na Disciplina de 

Enfermagem em Centro Cirúrgico (ou Perioperatória), dada a sua alta incidência 

como complicação pós-operatória e anestésica, além de compreender fator 

específico relacionado à experiência cirúrgica. Todavia, este tipo de dor representa 

apenas uma das inúmeras vertentes que o quinto sinal possui. Assim sendo, não há 

como delegar a uma Disciplina específica, como a de Centro Cirúrgico e 

Recuperação Anestésica a responsabilidade do ensino da dor de maneira 

abrangente como, por exemplo, envolvendo os conceitos relativos ao cuidado de 

Enfermagem a parturientes com dor relacionada ao processo de parto. 

 

Na produção científica da Enfermagem Perioperatória que é desenvolvida de 

maneira significativa por docentes e alunos da Graduação, dentre as áreas de 

estudo, a dor é representativa, uma vez que corresponde a um item importante que 

é vinculado à assistência na Sala de Recuperação Anestésica 173. 
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Há forte recomendação atualmente para que o tema dor seja abordado por 

Disciplinas de diversas vertentes que compõe os currículos da área da Saúde, ou 

seja, é pertinente abordar o tema na área básica, na área específica, nas áreas 

relacionadas à administração em Saúde e até nas áreas que abordam os métodos 

de ensino e pesquisa 174. 

 

As estratégias de ensino devem ser adequadas às práticas das diferentes 

Disciplinas; espera-se que haja o reconhecimento entre os docentes de que o 

preparo para gerenciar a dor corresponde a uma responsabilidade compartilhada 

entre todos no processo de ensino e aprendizagem na Enfermagem 
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Categoria 2: 

“O (des) preparo do aluno da Graduação para cuidar do paciente 

com dor” 

 

 

Esta categoria emergiu dos discursos dos participantes tendo como base os tópicos 

do referencial relacionados aos aspectos clínicos e emocionais, aos instrumentos e 

técnicas de mensuração da dor e ao seu tratamento. Suas percepções convergiram 

para a identificação do despreparo dos alunos a respeito do ensino do tema, que 

acaba por ser tratado de maneira inadequada, o que repercute conseqüentemente 

na qualidade dos cuidados aos pacientes, mediante um desconhecimento dos 

aspectos e das etapas que compõe o processo de gerenciamento da dor pela 

Enfermagem: 

 

 

“Ainda é uma temática pouco explorada no Curso de Graduação” 

(Tigre Scarlate) 

 

 

“O Curso de Graduação não está preparando adequadamente os futuros 

enfermeiros para o manejo da dor... o tema é abordado superficialmente” 

(Arco-Íris) 

 

 

Há a necessidade urgente de se incluir a dor como quinto sinal vital no currículo dos 

Cursos de Graduação da área da Saúde, ante a responsabilidade de se produzirem 

protocolos que previnam e garantam qualidade de vida aos pacientes; o tema não 

pode mais ser tratado sem a sua devida relevância 2, 3. 

 

A proposta de inserção da abordagem da dor nos currículos de Enfermagem se 

deve ao seu reconhecimento como sinal a ser administrado pelo enfermeiro, 

essencialmente porque este profissional posiciona-se no cerne da equipe de Saúde, 

acompanha o paciente na experiência da internação ou tratamento, portanto 
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podendo identificar e suprir as suas necessidades relacionadas à dor e intervir 

adequadamente, de modo a cuidar holisticamente, requerendo, portanto, a 

incorporação de conhecimentos amplos e profundos sobre o gerenciamento da dor 
19. 

 

A prática do cuidar pelo enfermeiro na realidade brasileira suscita indagações acerca 

de quais são os valores que a norteiam; é necessário reconhecer que o profissional 

assume uma postura de decisão a partir do momento em que conhece e se sente 

seguro para o processo de cuidar e isto deriva do quão adequado e aprofundado é o 

seu conhecimento e o seu fazer na Enfermagem; com isto reforça-se o conceito 

chave que carece de discussão e reflexão nos Cursos de Graduação em 

Enfermagem 175. 

 

De forma geral, os docentes dos Cursos de Enfermagem precisam estar atentos 

acerca da obrigatoriedade da revisão dos seus conhecimentos tendo em vista a 

temática dor como componente da prática baseada em evidências e base para a 

formação de protocolos assistenciais 167. 

 

A falta de informação e mais, de formação teórica e prática dos profissionais da 

Saúde em relação ao gerenciamento da dor constituem as principais causas do sub-

tratamento que vem sendo dispensado aos pacientes com queixas álgicas, o que 

contraria absolutamente o que se espera em condutas do profissional relativas à dor 

como quinto sinal vital conforme atualmente preconizada 7. 

 

A atenção especial deve ser dada ao seguinte aspecto: os docentes participantes 

associaram, na categoria anteriormente descrita e discutida “o gerenciamento da dor 

como abordagem de disciplinas específicas, o ensino da dor a poucas e 

determinadas disciplinas básicas e/ou específicas no trato do paciente que vivencia 

algia. Nesta segunda categoria a abordagem acerca do 5º sinal vital é inadequada e 

incompleta em relação ao preparo do graduando para cuidar do paciente com dor.  
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O conceito de dor como quinto sinal vital é um componente do cuidado de 

Enfermagem. É necessário, portanto, a elaboração de um diagnóstico sobre o que 

se ensina sobre dor e, a partir deste serem elaboradas estratégias voltadas à 

informação dos próprios docentes, inclusive, sobre este conceito. As falas a seguir 

expressam a preocupação dos docentes: 

 

 

 

“O aluno não tem preparo... não é uma preocupação de quem ensina... não está 

sensibilizado, de jeito nenhum” 

(Azul Missionária) 

 

 

“É preciso sensibilizar o enfermeiro para a importância da dor, principalmente no 

idoso” 

(Castanha Vermelha) 

 

 

“A dor não é vista como algo importante, é subjetiva” 

(Monarca) 

 

 

Para o aluno de Enfermagem, principalmente em estágio curricular, o enfermeiro 

docente é um elemento de suporte ao processo de ensino e aprendizagem, o 

sucesso desta relação será alcançado, certamente, quando as duas partes 

(professor e aluno) conseguirem estabelecer um vínculo de confiança, o que 

pressupõe uma postura de compromisso e abertura do professor para perceber as 

necessidades dos seus alunos, sendo solidário, compreensivo, humano 176. 

 

Os enfermeiros que em um primeiro momento aprendem e, posteriormente, ensinam 

outros profissionais, os próprios pacientes e/ou equipes de sistemas de apoio sobre 

a abrangência da dor, necessitam da habilidade de humanizar o ensino, ou seja, 

compreender de fato a dor como o quinto sinal vital em todas as suas dimensões 

como um direito do paciente 2. 
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Alunos de Enfermagem em estágio na prática clínica, principalmente quando este é 

o primeiro, se mostram ansiosos e tensos. O enfermeiro docente, da mesma 

maneira demonstra desconforto para lidar com o discente e, principalmente, com as 

suas reações perante o paciente e sua situação de dor, sofrimento, angústia e 

demais repressores da qualidade. Como resultado, o docente, com freqüência, pode 

omitir suas próprias percepções e reações, o que aparentemente se trata de 

insensibilidade; na verdade, trata-se de um mecanismo de defesa em relação a um 

momento com o qual o próprio docente, como ser humano, tem dificuldade para lidar 
177.  

 

O exercício da docência em Enfermagem, área estreitamente vinculada às 

necessidades e particularidades do outro, merece reflexão dos profissionais que se 

prontificam a exercê-la; seu preparo compreende além da habilitação técnica, 

competências cognitivas e emocionais associando saberes do mundo e da 

Enfermagem.  

 

Outra associação entre os saberes e fazeres que compõe o ensinar Enfermagem, 

destaca-se a consideração à respeito do ensino da teoria e da prática: 

 

 

 

“O teórico e o prático não são paralelos, tornando as informações fracionadas e de 

difícil entendimento para o aluno” 

(Arco-Íris) 

 

 

As estratégias da metodologia ativa de ensino, nas quais o aluno vivencia atividades 

teóricas e práticas simultaneamente propiciam um melhor desempenho no processo 

de ensino e aprendizagem. Os alunos relatam que o principal fator relacionado a 

este resultado positivo é a presença do professor como um facilitador, um mediador. 

Ressalta-se, entretanto, que mudanças na filosofia pedagógica e capacitação do 

corpo docente são pré-requisitos fundamentais para alcance das metas relacionadas 

à aprendizagem 178. 
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O artigo 5° da Resolução 3/2001 do Conselho Nacional de Educação (CNE/ CES) 

preconiza que o aluno da graduação em Enfermagem possua formação teórica e 

prática concomitante e pertinente para que o futuro enfermeiro, em sua formação 

adquira as competências necessárias para o exercício da profissão com qualidade. 

Percebe-se, entretanto, que os currículos privilegiam disciplinas predominantemente 

teóricas e não vinculadas o suficiente com seus respectivos estágios e práticas 

clínicas, de campo ou de laboratório, o que dificulta a assimilação por parte do 

graduando sobre a abrangência da assistência de Enfermagem 179. 

 

Para que o aluno da graduação em Enfermagem vivencie de maneira adequada o 

processo de aprendizagem baseado na articulação teoria e prática, faz-se 

necessário que o docente esteja comprometido com o processo de mudança de um 

perfil predominantemente teórico e desarticulado para aquele que objetiva a 

capacitação para o “fazer” na profissão, a partir da prévia preparação e reflexão 

sobre o que significa, de fato, este fazer permeando as responsabilidades 

relacionadas aos aspectos teóricos e práticos igualmente 180. 

                                                                                                                                                          

A instituição cenário deste estudo, implementou no ano de 2010, como estratégia  

ser o docente responsável pelos conteúdos teóricos e práticos, tendo em vista a 

articulação do ensino teórico e prático de cada Disciplina integrante deste processo 

de mudança como docente, confirmo que o mais relevante elemento motivador foi a 

iniciativa do grupo de trabalho, embasado em sensibilização conjunta, da 

importância do ensino teórico e prático da Enfermagem.   

 

Vislumbro, atualmente, neste cenário o ensino do gerenciamento da dor como 5º 

sinal vital, aos graduandos de Enfermagem ao longo de seu processo de formação 

facilitado por docentes capacitados e sensibilizados. 

 

Outra questão levantada pelos participantes em seus discursos diz respeito ao 

despreparo relacionado aos pontos específicos do processo de gerenciamento da 

dor: 
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“Vejo deficiência no cuidado com a dor, nas escalas” 

(Monarca) 

 

 

O discurso deste participante remete à reflexão acerca da suposição sobre o 

conhecimento que os alunos da graduação possuem (ou não) sobre os instrumentos 

de mensuração. 

 

A IASP propõe a educação permanente de alunos e profissionais da área da Saúde 

como o elemento indispensável para a atualização e conformidade com as diretrizes 

relacionadas ao cuidado do paciente com dor  1. 

 

A responsabilidade do enfermeiro no processo de gerenciamento da dor como 5° 

sinal vital consiste na ciência de que a dor é um sinal de alarme. Para entendê-la é 

necessário o conhecimento e a aplicação dos passos que formam este processo, ou 

seja, a avaliação e o tratamento 2. 

 
O adequado domínio dos dados relativos à avaliação da dor por parte dos futuros 

profissionais da Saúde certamente acarretará melhor atendimento aos pacientes que 

experimentam dor, de qualquer natureza 7. 

 

A experiência vivenciada com graduandos de Enfermagem e de Medicina da 

Universidade de São Paulo, na Liga de Dor demonstra que a necessidade maior de 

aprendizagem destes alunos reside no conhecimento da causa da dor, o que 

conseqüentemente determina o tratamento a ser empregado 174. 

 

Levando-se em consideração a limitação com que a dor vem sendo tratada nos 

bancos acadêmicos e associando a esta o discurso expresso de professores e 

alunos que praticam o gerenciamento da dor é perceptível, para mim, que a etapa 

de avaliação da experiência dolorosa deva ser realizada por escalas, questionários 

ou outros instrumentos disponíveis. A aplicação destes instrumentos vem sendo o 

maior fator de dúvidas e inseguranças, ou seja, é preciso ensinar o manuseio e a 

aplicação dos elementos de avaliação e mensuração da dor para que seja iniciado o 

processo de mudança do atual tipo de ensino sobre o tema.  
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Reforçando esta posição, constata-se que 

 

“não os possuir (os elementos de avaliação de um fenômeno e o conhecimento 
sobre seu manuseio) representa iniciar uma viagem sem saber aonde se quer 

chegar e de que recursos se dispõem para chegar ao local desejado... sem essas 
balizas há grande chance de se ficar à mercê do acaso” 181. 

 

 

De acordo com os profissionais de nível médio de Enfermagem, o treinamento, 

mediante aulas teóricas e práticas sobre a avaliação, é essencial para a implantação 

do processo de avaliação da dor como quinto sinal vital. Acredita-se que a premissa 

seja válida igualmente para os graduandos de Enfermagem 182.  

 

As estratégias de ensino com foco na avaliação da dor pela Enfermagem devem ser 

planejadas de modo que o discente conheça o instrumento de coleta das 

informações e o modo de aplicá-lo. Após esta fase e aplicação prática, haverá dados 

concretos a serem discutidos pela equipe para a elaboração de Diagnósticos e, 

posteriormente, intervenções de Enfermagem específicas para aquele indivíduo que 

experimenta as particularidades da dor relatada; além disso, possibilita ao aluno a 

possibilidade de desenvolver o raciocínio crítico e reflexivo sobre suas ações no 

campo da Enfermagem no controle da dor 181. 

 

Da mesma forma e de acordo com as mesmas premissas, vejo que há necessidade 

de se analisar a dor como um fenômeno multidimensional, ou seja, amplo em suas 

repercussões, quer sejam físicas, emocionais ou sociais, conforme corroborado por 

minha colega especialista na área de Enfermagem em Cuidados Intensivos: 

 

 

“Em Cliente de Risco os alunos tem dificuldade, se comovem... acham que a atitude 

é medicar, que a dor é física e entendem como atribuição médica” 

(Castanha Vermelha) 
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O conceito da multidimensionalidade no gerenciamento da dor deve-se ao contexto 

de várias dimensões do ser humano que são por ela afetadas, o modelo de controle 

é denominado “bio psíquico social” 2. 

 

A Enfermagem considera a dor como quinto sinal vital em uma perspectiva que 

ultrapassa o limite da nocicepção, o enfermeiro entende que se trata de um 

processo de demanda sensorial, emocional, cognitiva, comportamental, espiritual, de 

desenvolvimento e cultural, esta abrangência determina um cuidado em diferentes 

vias 19. 

 

No geral, as escolas formadoras de enfermeiros enfatiza o tratamento da dor em 

uma perspectiva farmacológica, principalmente nas Disciplinas que abordam a 

Saúde do Adulto (Clínica, Cirurgia e Emergência), as quais tratam, de uma maneira 

geral, “dos grupos de analgésicos, dos mecanismos de ação das drogas, do 

tratamento farmacológico, da terapia intensiva para controle da dor, medicamentos 

mais comuns, anestésicos, condutas medicamentosas e aspectos farmacológicos no 

combate à dor”  8.  

 
Afirmo, portanto, que há urgência na mudança do conceito desatualizado de que a 

conduta em casos de dor, mesmo que em um contexto de emergência como ocorre 

na Sala de Recuperação Anestésica, na Unidade de Terapia Intensiva ou no Pronto 

Socorro, seja a medicalização apenas; ao contrário, esta constitui uma das 

ferramentas do processo.  

 

O manejo inadequado da dor tem como causa bastante relevante a lacuna na 

formação dos profissionais de saúde em relação aos tratamentos de prevenção e 

controle: os medicamentos são importantes, porém outras técnicas devem ser 

levadas em consideração no momento da algia relatada pelos pacientes 174. 

 

Os alunos da Enfermagem precisam estar alertados acerca da diversidade de 

estratégias existentes para controle da dor. Além disso, atualizações constituem a 

ferramenta imprescindível para evitar lacunas em relação a conscientização e 

sensibilização dos discentes  
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“Percebo que alguns alunos subestimam a dor... são rudes... se acostumam e 

parecem ter resistência... subestimam o potencial de risco” 

(Castanha Vermelha) 

 

 
Há o interesse atual de investigar a hipótese da influência das percepções dos 

profissionais da Saúde e, em particular, da Enfermagem, na resposta do paciente ao 

tratamento proposto; os estudantes da graduação parecem ter uma tendência a 

considerar que pacientes com queixas de dores fortes no pós-operatório, na verdade 

fazem uso abusivo de opióides. Esta percepção, errônea, acarreta iatrogenia e 

corresponde à ocorrência ética em Enfermagem 183. 

 

Em estudo desenvolvido em quatro universidades canadenses foi constatado que os 

graduandos de Enfermagem estimavam como “baixo” o risco de os pacientes com 

dor aguda pós-operatória virem a tornar-se usuários abusivos de substâncias ilícitas, 

ao contrário dos graduandos de outras áreas (estas, não necessariamente 

associadas à Saúde). Apenas 38% do um total de graduandos de Enfermagem 

responderam à indagação referente às suas percepções sobre analgesia e risco de 

abuso de opióide 183. Estes dados merecem ser refletidos de maneira global em 

relação não apenas à consideração do baixo risco, mas também quanto à magnitude 

e suas conseqüências. 

 

O cuidado de Enfermagem é ancorado pelo processo de educação, seja de si 

própria seja dos clientes, quando são adotadas estratégias de educação em saúde 

para os pacientes. Os resultados destas convergem para melhoria no enfrentamento 

da dor, diminuição no uso de fármacos, do desconforto secundário à dor além da 

melhoria do registro por parte da Enfermagem; é importante ressaltar que o 

processo de ensinar o paciente requer adoção e incorporação, por parte dos 

profissionais que ensinam 184. 

 

Compreende-se que estudantes sensibilizados em relação ao “outro” (paciente, 

cliente, ser humano) com necessidades humanas básicas afetadas, serão 

profissionais que seguirão a Enfermagem como profissão relacionada ao cuidar. 
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Em artigo produzido por discente da graduação em Enfermagem 185 houve a 

constatação por parte da pesquisadora que a enfermeira se depara diariamente com 

situações em que seres humanos se encontram extremamente vulneráveis, doentes, 

incapazes, feridos. Complementa a reflexão, bastante pertinente para professores e 

alunos: 

 

  “como estudante, tenho medo profundo de criar em volta de mim mesma uma 
“armadura” para auto-proteção dos efeitos das mazelas do outro em mim... espero 
que a Enfermagem que vejo sendo exercida por alguns, não me torne insensível à 

dor do outro” 185. 
 

Posturas chamadas de insensíveis por parte dos alunos pode estar associada à 

depressão e à qualidade de vida, uma vez que a primeira influencia negativamente a 

segunda e acaba por acarretar prejuízos ao cuidado prestado; constata-se que 

alunos de graduação em Enfermagem que trabalham e estudam não apresentam 

maior incidência de depressão em relação aos que se dedicam exclusivamente à 

graduação; além disso, não é possível associar o nível sócio-econômico com o perfil 

depressivo 186. 

 

A maneira como o estudante desempenha seu papel em estágio ou em sala de aula 

pode estar associado ao seu perfil sócio econômico e demográfico. Alunos que 

cursam universidades particulares, de uma maneira geral, apresentam ingresso mais 

tardio no curso, trabalham paralelamente aos estudos e o fazem porque são 

provedores do lar, oriundos de instituições públicas de nível médio, têm idade mais 

avançada do que os alunos das instituições públicas 187. 

 

Percebo, portanto, que o perfil social, econômico e os fatores relacionados à 

qualidade e percepção da vida, além dos consideráveis motivos que levaram o 

graduando a optar pela Enfermagem são importantes elementos que devem ser 

considerados pelos docentes no decurso da formação do futuro enfermeiro ao se 

analisar a postura e a sensibilidade expressa. 
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Categoria 3: 

“Competências que decorrem do ensino da dor” 

 

 

Esta categoria emergiu, a exemplo da categoria anteriormente, sob o ponto de vista 

da melhoria na capacitação dos futuros profissionais para lidar com o paciente com 

dor em comparação às situações de ensino relatadas anteriormente: 

 

 

“Houve um avanço nos últimos 8 ou 10 anos, no ano 2000 ... um salto, os egressos 

conseguem utilizar as escalas de dor ... usam medicação e outras técnicas como a 

massagem” 

(Pingos- de- prata) 

 

 

De acordo com a SBED, nas últimas décadas têm sido mobilizados esforços no 

sentido de planejar estratégias de ensino que capacitem os profissionais da Saúde a 

cuidar adequadamente do paciente que experimenta dor; estas mudanças foram 

impulsionadas pelo alerta levantado pela Organização Mundial de Saúde, no final da 

década de 90, associando o inadequado gerenciamento da dor ao despreparo 

formal dos profissionais que cuidam dos pacientes 2. 

 

No Brasil, os fatores motivadores para a mudança do ensino de Enfermagem foram 

decorrentes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior em 1996, que vem 

preconizando a formação do profissional baseada em competências técnicas e 

comportamentais; estas diretrizes impulsionaram a elaboração do Parecer 1133, ano 

de 2001, que inseriu os aspectos da promoção da saúde, prevenção de doenças, 

tratamento e reabilitação na formação dos profissionais da saúde e, finalmente, no 

mesmo ano, na Resolução n° 03 do Conselho Nacional de Educação que 

determinou as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação dos enfermeiros 

brasileiros baseada nas Políticas Nacionais de Saúde e no Sistema Único de Saúde 
188. 
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As mudanças ocasionadas pela elaboração de novas políticas educacionais de 

Enfermagem influenciaram as posturas expressas por certo número de graduandos 

de Enfermagem no que se refere ao gerenciamento da dor, de acordo com a opinião 

dos professores. Estas posturas se estendem ao plano do desenvolvimento de 

competências emocionais, o reconhecimento da influência da dor sobre o bem-estar 

do indivíduo no desenvolvimento do quadro álgico, derivando daí a visão holística 

para o cuidado almejado para todos os pacientes: 

 

 

“No estágio da Graduação eu percebo que eles têm conhecimento...”  

(Monarca) 

 

 

“O recém-egresso vem sensibilizado, é aquele que percebe que de nada adiantam 

as intervenções se não estiver preparado para perceber as necessidades 

psicossociais da criança” 

(Pingos- de- prata) 

 

 

A visão da dor como quinto sinal vital e a conseqüente adequação das equipes de 

profissionais de saúde em relação ao gerenciamento desta, mobilizaram esforços 

das instituições de ensino superior no que tange à capacitação dos profissionais 

enfermeiros. Todavia, ressalto que outras estratégias precisam ser adotadas para 

que o enfermeiro, de fato, gerencie a dor como quinto sinal dentro das 

preconizações das entidades responsáveis. 

 

Das atuais técnicas do processo de aprendizagem que vêm sendo utilizadas na 

Enfermagem, ressalta-se sua capacidade de estimular o discente a participar do 

ensino de forma que este seja, de fato, participativo. Os alunos formados com estas 

práticas as consideram eficazes, além das competências técnicas, adquirem 

também àquelas relacionadas à capacidade de interação com outros seres 

humanos. É importante que se diga que este quadro almejado de competências 

passa pela atualização, bem como pela motivação de ambas as partes, docentes e 

discentes 189. 
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Corroborando com a assertiva acima, associada à minha visão como enfermeira e 

docente, percebo que a identificação da melhoria na formação dos alunos relativa ao 

cuidado do paciente com dor implica, entretanto, que os docentes e discentes não 

deixem de verificar os passos conjuntos a serem percorridos no processo de ensino 

e aprendizagem:  

 

 

“... falta amadurecimento... mas isto se relaciona às competências que demandam 

certo período além da Graduação” 

(Monarca) 

 

 

O gerenciamento da dor como quinto sinal vital depende do amadurecimento do 

profissional para percebê-la como tal. Além disto, há de se destacar a necessidade 

de preparo formal dos profissionais que cuidam dos pacientes com terapêutica 

adequada o que, em última análise, maximiza a sua eficácia 2, 3. 

 

O graduando de Enfermagem, inserido nas diretrizes de ensino atuais, que têm 

como característica a mudança, carece de estratégias articuladas ao seu saber e ao 

dos docentes na concepção da humanização como elemento que permeia o 

processo de cuidar. Na realidade brasileira, o ensino do cuidado é fragmentado em 

relação ao ser humano; a tarefa do professor é ajudar os alunos a se integrarem 

com a profissão, bem como orientá-los a lidar com os aspectos interpessoais que 

envolvem a prática de Enfermagem; este fato conduz ao amadurecimento pessoal e 

profissional do futuro enfermeiro 190. 

 

Considerada como processo contínuo de formação, para além da Graduação, a 

formação do graduando pode ser facilitada pela política institucional que objetive a 

integração das disciplinas do currículo. Este facilitador é percebido pelos professores 

como esforços implementados pelos responsáveis na instituição: 
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“Na nossa instituição, as disciplinas se interligam fazendo o aluno compreender a 

dor, o paciente como um todo... não só como 5° sinal vital, mas como um sinal 

fundamental” 

(Monarca) 

 

 

A integração das Disciplinas permite o amadurecimento do graduando como um 

processo associado à capacidade de visão holística que se espera que um 

enfermeiro possua para cuidar de um paciente que experimenta dor. Entretanto, se 

reforça a necessidade de mobilização integral do corpo de docentes do Curso para 

alcance desta meta. 

 

Para que se defina uma Política Nacional de Dor, é necessário qualificar o 

profissional, tanto na área técnica quanto na social e emocional, voltadas para a 

satisfação dos pacientes 2. 

 

Os discursos dos docentes em relação ao preparo do graduando para cuidar do 

paciente com dor convergiram para a percepção da melhoria no desenvolvimento 

das competências técnicas relacionadas à avaliação e ao tratamento. Entretanto, 

houve o reconhecimento de que maiores esforços precisam ser mobilizados para 

que o gerenciamento decorra de amadurecimento do futuro profissional, o que 

ocorrerá, certamente, a partir da implementação de um processo de mudança 

planejada por parte dos responsáveis técnicos e dos docentes dos Cursos de 

Graduação. 
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Categoria 4: 

“O ensino da dor na especificidade de cada Disciplina” 

 

 

Em relação aos tópicos do referencial teórico relacionado aos aspectos clínicos e 

emocionais e aos instrumentos e técnicas de mensuração da dor os participantes 

discorreram sobre a maneira como percebem a dor nas suas áreas de atuação, no 

contexto da sua especificidade: 

 

 

“... eu abordo a dor na Saúde Coletiva como dor emocional e social relacionadas... 

uma das questões que a gente discute é a dor da violência, que acaba muitas vezes 

levando à dor física” 

(Flambeau) 

 

 

“Em Saúde do Adulto e Perioperatório se mexe com a integralidade do paciente, se 

ressalta que dependendo das intervenções esta dor pode ser aumentada ou 

diminuída e que cada um tem uma reação à dor... não tratar especificamente a dor, 

mas potenciais causas e fatores relacionados” 

(Monarca) 

 

 

“Na minha Disciplina, Enfermagem Psiquiátrica, vivencio com os alunos uma dor que 

é sentimental” 

(Belenois) 

 

 

Nos seus discursos, os docentes expressaram a maneira como ensinam o 

significado, do contexto da dor na sua especialidade, no entendimento do que 

significa vivenciar a dor na área em que atua, de acordo com as necessidades 

humanas básicas afetadas. Sob o ponto de vista dos docentes, como enfermeiros de 
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áreas específicas, o que leva à percepção da dor manifestada na subjetividade do 

seu processo de ensino. 

 

No entendimento e na recomendação da SBED, os enfermeiros devem ser 

habilitados nas áreas específicas de conhecimento que envolve a dor, pois cada 

paciente vivencia a dor de acordo com o momento de saúde afetado que se 

apresenta 2. 

 

O conhecimento na área da Saúde se expande vertiginosamente, principalmente em 

relação aos agravos à saúde; disto incorre que temas como a dor sejam tratados de 

maneira associada a estes agravos 174. 

 

Compreendo que há necessidade de se refletir sobre as estratégias de ensino 

disponíveis para a inclusão de políticas de cuidado à saúde que abordem a dor de 

maneira principal, como agente etiológico de um agravo maior ao bem-estar, 

entretanto, há de se ressaltar que a percepção dos docentes em relação à 

necessidade do cuidado que a dor suscita em sua área de atuação é mostra de 

sensibilização em relação ao tema. 

 

A prática de cuidar, ensinar e pesquisar na Enfermagem difere do que ocorre nas 

outras áreas do saber em saúde simplesmente pelo fato de que o cuidado de 

Enfermagem é ativo e vivo, uma vez que decorre da interação entre dois seres 

humanos que, a partir de um envolvimento terapêutico 191. 

 

A visão holística permeada pelos aspectos da humanização é reconhecida pelos 

docentes em seus discursos que abordam a dor na sua vivência em determinada 

área: 

 

 

“A identificação e o tratamento da dor são abordados com a temática da 

humanização, dos direitos do paciente, do cuidado de Enfermagem e do exame 

físico” 

(Tigre Scarlate) 
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As competências para a abordagem da dor como quinto sinal vital estão interligadas 

ao Programa de Cuidados Paliativos, que prevê não apenas o tratamento, mas 

também a qualidade de vida do paciente que experimenta a dor 2, 3, 4. 

 

Acredita-se que há necessidade de se inserir na Política Nacional de Humanização 

do Brasil programas que associem formalmente o quinto sinal vital às práticas de 

humanização. No Brasil, a Política Nacional de Humanização emerge de iniciativas 

que a vislumbram como um patamar assistencial em saúde, uma prática relacionada 

às competências técnicas associadas ao reconhecimento do paciente como um ser 

único e integrado, dotado de direitos e percepções próprias que caracterizam sua 

alteridade e requer o estabelecimento da comunicação interpessoal para que o 

processo de cuidado seja implementado 192. 

 

O sistema de educação em saúde brasileiro de uma maneira geral e, em especial, 

no que tange ao cuidado holístico do paciente com dor, apresenta-se defasado em 

relação ao preconizado. É necessário que os profissionais sejam formados em 

coerência com uma filosofia de ensino que valorize o suprimento das necessidades 

humanas básicas além de questionar a etiologia da dor. Assim, a competência 

humana deve ser o esforço primordial a ser estimulado nos futuros profissionais 193. 

 

Apesar das recomendações das entidades de classe associadas ao gerenciamento 

da dor, ainda percebe-se poucos esforços dos profissionais em cuidar dos pacientes 

com dor levando em consideração seus aspectos culturais, emocionais e sociais; a 

questão que se põe é “como inserir o cuidado da dor como quinto sinal vital na 

perspectiva dos direitos dos pacientes?” 194.  

 

Apesar da importância do tema, que traz benefícios inclusive aos profissionais 

cuidadores, representado pela melhoria nas condições de trabalho, há necessidade 

de se refletir sobre como a humanização é ensinada aos futuros profissionais da 

saúde, a fim de que as práticas que envolvem a humanização ajudem a delimitar as 

atribuições da assistência em saúde 192. 

 

Em se tratando da assistência ao paciente com dor, percebe-se a necessidade de 

que as prospotas dos programas originais sejam acatadas como um elemento que, 
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gerenciado de maneira assertiva atenda às necessidades reais da atenção do 

processo de humanização. Entretanto considero necessária uma reflexão crítica 

sobre uma legislação que recomende fortemente a um ser humano que cuide do 

outro de maneira humanizada. Minhas indagações que emergem são: Esta condição 

de humanização deveria ser inerente a todos nós? Se afirmativo, por que não a 

cumprimos? Este problema se relaciona aos aspectos sociais, políticos e 

econômicos vigentes na atualidade? 

 

No que tange ao preparo prévio do profissional, dos Cursos de Graduação, acredita-

se que se relaciona ao enfrentamento de conflitos que podem incorrer no processo 

de ensino, nos ambientes hospitalares associado à sensibilização, dos profissionais 

já atuantes e futuros, mediante treinamentos, reuniões e discussões acerca da 

filosofia que enfatiza a necessidade de amenizar o sofrimento do paciente 195. 

 

O preparo do enfermeiro para o gerenciamento do cuidado ao paciente com dor no 

ambiente hospitalar é permeado por percepções, elementos valorosos para o 

planejamento de estratégias assistenciais. O profissional deve refletir sobre a 

indagação “o que o ser humano  que cuidamos espera dos profissionais?” 196. 

 

A humanização se faz presente no aprendizado prático do graduando, como no 

acompanhamento da mulher que experimenta dor no processo de parturição, 

conforme revelação da docente: 

 

 

“O aluno entra e acompanha a paciente no CO com o toque... vou ensinar que eles 

vão se apresentar... ensino a agir na dor: eu sento do lado dela e pergunto: “Tá 

doendo né”?” eu toco e falo “Olhe nos meus olhos azuis”, ela já viu que eu sou negra 

...e aí ela sorri ...o processo corre e eu digo “Respira! Inspira pelo nariz e solta pela 

boca, respire de biquinho e solte no meu rosto ...eu sei que com este aconchego 

consigo levar a mulher para a sala de parto, fazer o parto sem episio, mesmo 

primigesta ...quando eu penso que não, os alunos estão respirando junto com ela” 

(Azul Missionária) 
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Os enfermeiros precisam ser capacitados de maneira diferenciada para lidar com a 

mulher na situação obstétrica, visto a sua particularidade 2. 

 

Em relação à Saúde da Mulher, a dor é estudada em relação aos aspectos que 

envolvem o cuidado emocional no processo de parto. A dor é reconhecida como 

elemento constituinte do momento, que terá como conseqüência o nascimento de 

um novo ser. 

 

As mulheres primigestas relatam medo e ansiedade em relação à dor quando optam 

pelo parto normal pela via vaginal. Ao mesmo tempo, as mulheres que optam pela 

cesárea também temem a dor do processo de parturição, não se sentem capazes de 

suportar a dor aguda relacionada ao parto; de qualquer maneira, a dor é a principal 

preocupação de desconforto da mulher no parto 197. 

 

A reflexão acerca do papel do profissional enfermeiro como um intermediador no 

processo de parturição, que é permeado por dor, medo e ansiedade conduz o 

graduando a ser sensibilizado para incorporar em sua filosofia de trabalho as 

premissas que envolvem a dor experimentada pela mulher ao dar luz. Para que o 

ensino de Enfermagem voltado para a Saúde da mulher seja efetivamente eficaz, é 

apropriado que o aluno seja orientado sobre a função da dor no processo de parto. 

As estratégias de ensino devem valorizar os aspectos da autonomia da parturiente 

no seu próprio processo de parto 198. 

 

As práticas de ensino sobre a humanização à assistência ao parto em relação ao 

seu gerenciamento são realizadas por procedimentos não farmacológicos. Neste 

processo há de se cuidar para que o futuro profissional não se deixe persuadir pela 

idéia comum de que “a dor faz parte do processo de nascimento e, portanto, é papel 

da mulher sofrer sem exacerbadas manifestações de sentimentos sobre esta dor”. A 

reflexão sobre o processo de parto requer comunicação, na qual se estabelecem 

acordos de que as decisões são conjuntamente tomadas entre equipe e paciente 199.  

 

O reforço da autonomia da parturiente no processo de gerenciamento da dor aguda 

relacionada ao parto é incrementado pela prática de medidas não farmacológicas 

para o seu alívio. Como cuidado de Enfermagem associado ao processo de 
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parturição e, portanto, do controle da dor, os manuais orientam o uso da massagem, 

do banho, da bola e da deambulação; o graduando precisa ser devidamente 

orientado a fazer uso destas técnicas para a aderência da parturiente ao seu uso 200. 

 

A enfermeira docente especialista do cuidado com o idoso referiu, em suas 

percepções, que este pode ser levado a mascarar suas representações de dor, o 

que requer do futuro profissional a habilidade de comunicação aguçada e percepção 

sensível: 

 

 

“Em Saúde do idoso, ensino a ter atitude pró-ativa e cuidado paliativo porque o idoso 

reprime, tem receio que pensem que ele quer atenção; conviver com a dor é normal” 

(Castanha Vermelha) 

 

 

A ocorrência de dor na população idosa, o preparo para a assistência é 

especialmente direcionado, devido às particularidades desta população 2.  

 

O enfermeiro em Gerontologia deve estar preparado para atuar na implementação 

de estratégias de melhoria dos desconfortos, principalmente da dor, e isto poderá 

ser alcançado mediante técnicas de comunicação com o idoso, o qual verbalizará 

suas queixas e percepções quando sentir-se confiante em relação às intenções do 

profissional, de confortá-lo fisicamente visando o controle da sua dor 201. 

 

Além do foco no processo de envelhecimento, a formação do profissional de 

Enfermagem deve voltar-se para a contemplação das competências específicas 

relacionadas ao cuidar desta população. Esta sugestão particular emerge não 

simplesmente da busca e pesquisa bibliográfica, mas também se respalda na 

experiência da pesquisadora como neta de idosa portadora de Mal de Alzheimer, 

cujo abalo cognitivo é considerado “moderado”, para médicos e enfermeiros 

especialistas, mas para quem a constatação do abalo na sua autonomia, no seu 

papel social e familiar se faz presente dolorosamente. 
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Felizmente, a Enfermagem brasileira indica preocupação com a saúde do idoso em 

suas responsabilidades, entretanto, cabe ressaltar que o ensino formal em 

Enfermagem na Saúde do Idoso é bastante heterogêneo. Os currículos das escolas 

de Graduação divergem em sua quase totalidade; há necessidade, portanto em 

uniformizar o preparo dos graduandos para cuidar do idoso de maneira holística, 

estabelecendo condutas de prevenção de injúrias e orientações aos cuidadores não 

profissionais 202, 203, 204. 
 

Em estudo que objetivou verificar o grau de conhecimento, a participação e o 

interesse de graduandos da área da Saúde em Disciplinas na Enfermagem, 

representando 84% da amostra, os futuros enfermeiros foram os únicos estudantes 

a entrar em contato com a área de Gerontologia e Geriatria em Disciplina específica. 

Contudo, 94% do total de graduandos de Enfermagem não haviam participado, ou 

demonstrado interesse em participar de atividades extras curriculares relacionadas à 

saúde do idoso, apesar das iniciativas institucionais, como a criação de liga de 

estudos e implementação de projetos de extensão universitária. Este paradigma 

apresentado remete à reflexão de que as competências relacionadas ás questões 

além das biológicas devem ser inseridas na formação destes profissionais, para de 

fato alcançarem o cuidado do idoso  203.  

 

De acordo com a percepção dos próprios graduandos de Enfermagem, as 

competências relacionadas ao cuidado voltado para o paciente idoso são 

permeadas pela sensibilidade, pelo conhecimento científico à área e o 

reconhecimento das necessidades e representatividades sociais do idoso, além 

disso, a habilidade de comunicação é fundamental  204. Fatores como a interação do 

professor responsável pela disciplina com os alunos e com o tema “Gerontologia”, o 

nível de motivação prévia dos estudantes, a comunicação e a empatia com os 

idosos são outros fatores que influenciam a eficácia da assistência à saúde do idoso 
205. 

 

A especificidade de cuidados relacionados ao envelhecimento e o desenvolvimento 

das competências foram apontadas pela participante: 
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“Normalmente eles não falam, se falar preocupa... ensino a usar a escala própria, a 

estabelecer vínculo, pedir licença, estimular a verbalizar observar face de dor, 

contratura, alteração de sinais vitais... e observar reações adversas no tratamento 

farmacológico” 

(Castanha vermelha) 

 

 

Os elementos técnicos relacionados ao cuidado do idoso são fundamentais para o 

reconhecimento dos quadros dolorosos por parte dos enfermeiros, visto a 

especificidade da faixa etária 2. 

 

Os enfermeiros manifestam necessidade de aprendizado em relação às 

manifestações físicas, emocionais e sociais dos idosos na iminência de dor; o seu 

reconhecimento reside na ciência da diferenciação do idoso em relação à população 

em geral 204. 

 

Dentre os estudantes de Enfermagem que participaram de um estudo de avaliação 

do grau de conhecimento sobre o idoso, menos da metade acertou a definição 

cronológica de idoso 203, o que  suscita a preocupação em relação ao fato potencial 

de que se há desconhecimento acerca de quem é considerado idoso de acordo com 

a legislação nacional brasileira, o que pensar sobre o conhecimento sobre 

necessidades específicas e instrumentos para o seu gerenciamento? 

 

Os autores que levantaram o diagnóstico acima descrito alertaram para 

peculiaridades como a alta freqüência de doenças crônicas e degenerativas; de 

síndromes demenciais e/ou depressivas e a tendência à dependência física como 

fatores a serem gerenciados pelo enfermeiro para alcance do processo de, 

primeiramente, manifestação e, após, superação do desconforto do idoso, 

requerendo competência para a verificação da comunicação não-verbal manifestada 

por eles  203, 206. 

 

 

Da mesma forma que o idoso, a criança se enquadra em um grupo particular em 

relação à assistência de Enfermagem em casos de dor: 



121 

 

“Ensino que a dor pode ser aguda ou crônica, os tipos, as causas, a história 

pregressa, eu uso o brinquedo terapêutico... não afirmo 100% que a criança vai 

sentir dor porque tem estudos que comprovam que se você falar dói mais... uso o 

brinquedo instrucional e explico que vai sentir a medicação, algo diferente... para a 

criança internada, usar a escala levar em consideração o ambiente, as pessoas... 

oriento os alunos sobre as questões farmacológicas: miligramagem, alergias, 

questionar o porquê da medicação” 

(Pingos- de- prata) 

 

 

A abordagem das crianças com dor deve receber atenção particular, principalmente 

no que tange à sua avaliação e a implementação da comunicação com os pacientes 

pediátricos 2. 

 

A especialidade de Enfermagem Pediátrica tem a preocupação de orientar alunos e 

profissionais que, no trato da criança com dor, é fundamental a observação de 

alterações sociais (tais como isolamento, distúrbios de padrões de sono e 

alimentação, irritação e choro) e fisiológicas (alterações do metabolismo e, 

conseqüentemente, dos sinais vitais. Vale a ressalva de que o diálogo com a criança 

e a verificação da intensidade da dor que ela experimenta são os elementos iniciais 

ao processo terapêutico ser implementado enfermeiro 
96. 

 

Estudo que objetivou avaliar a dor em pacientes internados em uma unidade 

pediátrica de internação, na faixa etária de 3 a 16 anos com diversos diagnósticos 

de base para a hospitalização, constatou que o uso de cartões de avaliação 

qualitativo do Cebolinha permite não apenas o acesso do enfermeiro ao paciente 

com dor, no sentido de se aproximar deste, mas também a verificação da 

experiência dolorosa em mais de uma dimensão (intensidade, qualidade) o que 

viabiliza a assistência holística que os pacientes pediátricos, em especial, requerem. 

As autoras sugerem a inserção deste tipo de conhecimento nos currículos de 

Enfermagem 101. 

 

O gerenciamento da dor na criança, assim como no idoso e em populações em 

condições especiais, requer habilidades relacionadas à sensibilização e à 
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comunicação, visto que o desafio é representado pelo alcance da sua avaliação, 

obviamente anterior ao tratamento.  

 

A Enfermagem percebe a criança, em qualquer situação, como no período pós-

operatório imediato, de maneira única, vislumbrando sua subjetividade, levando em 

consideração as influências que o ambiente e as outras pessoas têm sobre suas 

atitudes e reações frente à dor; processo viável pela comunicação 207. 

 

A peculiaridade do processo de comunicação com pacientes especiais se estende 

aos que estão sob tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): 

 

 

“Em Cliente de Risco, ensino que quando o paciente está acordado a dor pode ser 

agudizada, por isso, devem usar a escala numérica, a EVA, a de faces e qualificar a 

dor com o Questionário de McGill... com o paciente sedado, ensino a usar SASS e 

RASS e assincronia com o ventilador mecânico porque dor e sedação podem estar 

associadas” 

(Castanha vermelha) 

 

 

Pacientes com déficit de comunicação, por diferentes motivos, constituem população 

específica de atenção quanto ao gerenciamento da dor; para estes há a 

necessidade de aquisição das competências relacionadas à comunicação não-

verbal 2. 

 

O grande desafio imposto aos enfermeiros assistenciais e docentes se relaciona à 

maneira de avaliar a dor do paciente sedado e a efetividade da analgesia 

empregada, uma vez que condições como delírio, alucinação, agitação psicomotora 

e mesmo a assincronia com o ventilador mecânico podem se associar tanto à dor 

quanto às outras questões fisiológicas experimentadas pelo paciente crítico 208. 

 

Estudo prospectivo observacional com 138 pacientes internados em Unidade de 

Terapia Intensiva de Adultos que objetivou delimitar os parâmetros a serem 

avaliados para a mensuração da dor em pacientes em ventilação mecânica e em 
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ventilação espontânea, em seus resultados revelou que pacientes quando em uso 

de sedação e/ou intubados há necessidade de estabelecer o relacionamento 

terapêutico por parte da equipe de Enfermagem, para que sejam identificados os 

fatores relacionados à assistência em saúde que interferem na ocorrência e na 

intensidade da dor; já para pacientes conscientes, o uso das escalas de avaliação 

constituiu o recurso mais confiável para a correta mensuração 209, 210. 

 

A avaliação e o gerenciamento da dor em UTI se baseiam na associação desta dor 

com a sedação, assim quando os pacientes se encontram em estado de não-

responsividade, a análise se baseia nas mudanças fisiológicas e comportamentais, 

como a agitação psicomotora. Percebe-se, entretanto, que o uso de tecnologia que 

avalie a função cerebral parece apresentar indicadores mais confiáveis para a 

verificação de ocorrência de dor no paciente inconsciente 210. 

 

No que se refere a pacientes gravemente enfermos sob cuidados intensivos, e que 

estes apresentam nível de orientação preservado devem ter a dor mensurada pelo 

uso das reconhecidas escalas de mensuração, seja unidimensional ou 

multidimensional. Em se tratando de pacientes inconscientes, a questão elementar 

se baseia na avaliação pela alteração de parâmetros vitais e comportamentais, 

entretanto, há necessidades de desenvolvimento de tecnologias que averigúem a 

função neurológica destes pacientes, para diagnosticar a iminência de dor, conforme 

corroborado pela percepção da participante.  

 

Neste momento, me permito inferir que os discursos se relacionaram à 

especificidade que a experiência dolorosa representa, de acordo com o paciente que 

a vivencia, seja pela faixa etária ou pela condição de saúde e doença apresentadas, 

ou ainda pelo momento em que esta dor ocorre e é percebida; assim, os contextos 

sociais, emocionais e técnicos influenciam as maneiras como os docentes abordam 

a temática no ministério de suas Disciplinas.   
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Categoria 5: 

“O cuidado de Enfermagem como intervenção não farmacológica 

no gerenciamento da dor” 

 

 

Esta categoria emergiu da menção aos tratamentos disponíveis para o 

gerenciamento da intensidade da dor na qualidade de vida dos pacientes. Nesta 

perspectiva, os docentes participantes discursaram sobre o reconhecimento de que 

as intervenções de Enfermagem por si representam ações não farmacológicas de 

conforto e melhora do quadro álgico: 

 

 

“... a mudança de decúbito, o curativo muito compressivo, você deixa mais flexível 

ou mais solto, o paciente acamado muito tempo, você pode deixá-lo sentado e até a 

higienização que traz conforto, e este “sentir bem” acaba facilitando a resistência à 

dor” 

(Monarca) 

 

 

“O cuidado emocional é com intervenções não farmacológicas, como trocar o 

colchão, o toque, a mudança de decúbito e estimular a mobilidade” 

(Castanha Vermelha) 

 

 

O tratamento da dor baseado na associação das técnicas farmacológicas, 

complementares ou não-farmacológicas reduz os custos, além de evitar a ocorrência 

de efeitos colaterais relacionados ao uso inadequado de medicações e intervenções 

invasivas; daí reside  importância da Enfermagem para gerenciar o 5° sinal vital 2. 

 

Os índices de satisfação do cliente externo no que tange à administração da dor 

pós-operatória são dependentes da assistência não intervencionista que o 

enfermeiro pode empregar como a mudança de decúbito, o curativo da ferida 
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operatória, a comunicação que estabelece com o paciente e o seu envolvimento 

para que esta dor seja controlada 211. 

 

Os enfermeiros empregam, além das medidas medicamentosas, as 

complementares, como o conforto físico e o emocional, a escuta terapêutica e o 

cuidado humanizado, com empatia para tratar de pacientes oncológicos com dor 

crônica e, na mesma perspectiva, os pacientes pediátricos que experimentam dor 

aguda pós-operatória na SRA. Nestes casos, se reforça o estímulo ao positivismo, a 

regulação térmica por meio de aquecimento ativo por manta, massagem terapêutica 

e posicionamento no leito por parte da equipe de Enfermagem da SRA 63, 212.  

 

É importante oferecer ao aluno da Graduação em Enfermagem instrumentos que 

identifiquem as necessidades de cuidados particulares de cada indivíduo com dor, 

assim, baseando-se nas recomendações da NANDA, os Padrões de Resposta 

Humana são os maiores direcionadores do cuidado: Conhecer os dados sobre o 

paciente, a doença de base, a dor e as informações que recebeu previamente, 

Comunicar a dor e o desconforto a ela associado, Valorizar as necessidades 

espirituais, Relacionar as pessoas que compõe o ciclo de apoio familiar, possibilitar 

a expressão do Sentir a dor pelo paciente em suas injúrias resultantes; Perceber o 

auto conceito do paciente sobre si, descobrir o Mover quando experimenta dor e as 

respostas fisiológicas manifestadas nas crises álgicas; estes dados poderão 

direcionar o raciocínio crítico e reflexivo ante as propostas de suas ações 213. 

 

O controle da dor pelo enfermeiro inclui intervenções de educação em Saúde, 

distração, uso de calor e frio local, relaxamento, mudança de posição e massagens. 

Recomenda-se que os graduandos de Enfermagem tenham conhecimento sobre 

estas medidas, além das medidas preconizadas pela Organização Mundial de 

Saúde 214, 215. 
 

O Projeto “Controle da Dor no Brasil” reconhece que as medidas complementares ou 

não-farmacológicas, como a fisioterapia, a psicoterapia, o relaxamento e a 

acupuntura, são essenciais para o gerenciamento da dor 2, 3. As intervenções de 

Enfermagem recomendadas para o controle da dor são: 
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 “aproveitamento de um relacionamento confiante; criação de um ambiente calmo; 
criação de uma sensação de conforto geral; mudanças de posição; distração para 

desviar a sua atenção da dor; alteração na condução do estímulo; técnicas de 
modificação comportamental; promoção da autoconfiança; estabelecimento de uma 

boa comunicação-empatia; apoio emocional ao doente e família” 216. 
 

 
Na área de Enfermagem na Saúde da Criança, a percepção da docente participante 

convergiu para a técnica não-farmacológica como a primeira escolha no processo de 

gerenciamento da dor, com foco na criança e na família, como segue: 

 

 

“A família tem que estar orientada a valorizar o que a criança sente, a fala... uma vez 

que a dor é diagnosticada, ensino a tentar primeiro intervir não-farmacologicamente 

com a mudança de decúbito ou até o brinquedo... deixar o modelo biomédico e 

valorizar as ações de Enfermagem, mas não esquecer que haverá vezes em que 

tem que medicar... eu tento orientar isso aos alunos... que não podemos erradicar a 

dor, mas minimizar” 

(Pingos- de- prata) 

 

 

O gerenciamento da dor crônica em pacientes pediátricos, atualmente, tem suas 

atenções voltadas para os aspectos relacionados à manutenção de atividades da 

vida diária da criança a partir do reconhecimento das incapacidades que o processo 

doloroso acarretou: atividades físicas, recreacionais e sociais são intervenções não 

farmacológicas que têm demonstrado manutenção ou melhoria da qualidade de 

vida, mesmo na ocorrência de dor, pela diminuição da ansiedade e do sentimento de 

tristeza, além da melhoria do padrão do sono, uma vez que este é afetado de 

maneira negativa quando crianças e adolescentes experimentam dor, devido à 

agitação motora observada no período noturno 217.  

 

Os tratamentos convencionais medicamentosos para manejo da dor em pediatria 

vêm sendo associados, com eficácia, às técnicas complementares, como a 

imaginação guiada ou hipnose, a qual consiste na orientação acerca da manutenção 

do foco de atenção da criança em elementos ou situações relacionadas ao seu bem-

estar, na ocorrência de dor ou de procedimentos dolorosos. O estímulo à 
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imaginação do paciente pediátrico é o principal elemento da assistência não 

farmacológica nestes casos 218. 

 

A equipe de Enfermagem demonstra necessidade de atualização e preparo em 

relação à sua sensibilização para avaliar e, principalmente, gerenciar a dor na 

criança, conforme estudo realizado em um hospital particular localizado no Município 

de São Paulo. Os autores constataram que as percepções do enfermeiro e de seus 

colaboradores da equipe de Enfermagem são influenciadas por suas experiências 

pessoais com crianças (como pais, tios, avós, irmãos ou outros tipos de laços 

familiares), o que conduz a uma primeira intervenção farmacológica, não 

necessariamente guiada pelas escalas disponíveis e recomendadas para as 

crianças, associada à comunicação terapêutica com o paciente e seus responsáveis, 

com a finalidade de diminuir a ansiedade que a experiência dolorosa proporciona, 

além da provisão de conforto físico e emocional 219. 

 

Ressalto e sublinho a relevância da proposta para o gerenciamento da dor como 

quinto sinal vital em Pediatria abrangendo a consideração das necessidades 

humanas biológicas, emocionais e sociais dos pacientes. 

 

A assistência de Enfermagem à criança com dor deve valorizar, de acordo com a 

sua faixa etária e as escalas disponíveis, o seu relato de ocorrência, intensidade e 

fatores que influenciam a dor que experimenta; a partir desta avaliação, os controles 

devem associar elementos medicamentosos com medidas de conforto, como as 

intervenções emocionais, a estimulação tátil ou toque terapêutico, a comunicação e 

o oferecimento de alimentos que apetecerem à criança 220. 

 

Estudo sobre o gerenciamento da queixa álgica junto a enfermeiros e técnicos de 

Enfermagem que atuam em UTI Pediátrica obteve como resultado que mais de 94% 

dos 35 profissionais participantes realizam a associação da medicação com técnicas 

não-farmacológicas, consideradas “cuidados de Enfermagem”, dentre elas, 

destacaram-se: a permissão para a presença dos pais ou responsáveis junto à 

criança na UTI, o uso de massagem para o relaxamento, o estímulo à sucção, a 

oferta de colo para esta criança com dor e a diminuição do estímulo auditivo e do 

visual 221. 
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O uso do brinquedo seja na forma de terapia ou na instrumental, como citado pela 

docente participante, é recomendado para o uso na assistência à saúde da criança 

em um contexto amplo, conforme corroborado por estudo que identificou a eficácia 

da terapia do brinquedo na motivação das crianças em aderir ao tratamento 

mediante a estratégia lúdica o que apresentou conseqüente melhoria na condição de 

saúde afetada pela doença e pela dor na criança 222. 

 

O cuidado de Enfermagem voltado à criança, de acordo com a participante constitui 

medida facilitadora para a avaliação da dor experimentada pelos pacientes 

pediátricos. As estratégias não-farmacológicas de prevenção e diminuição do quadro 

doloroso, o toque, as atividades relacionadas ao brincar e, principalmente, a 

comunicação com a criança em conjunto com o seu sistema de apoio, emergiram 

como  práticas efetivas do cuidado da criança que tem dor.  

 

A comunicação foi lembrada como uma ferramenta do cuidado na área de saúde 

mental ante a especificidade da experiência dolorosa para pacientes com distúrbios 

álgicos:  

 

“Eu abordei um paciente com a aluna... ele falou espontaneamente que estava 

distante da família, que não podia pegar a sobrinha no colo, que a médica estava 

diminuindo a dose da medicação” 

(Belenois) 

 

 

A dor no contexto do portador de doença mental é considerada como diferenciada 

na avaliação deste tipo de paciente, e o gerenciamento do quinto sinal vital é 

inserido na recomendação para assistência de Saúde e de Enfermagem dos 

“necessitados de cuidados especiais” 2, 3, 14. 

 

Os Centros de Atendimento Psicosociais (CAPS) planejados e implantados para a 

assistência ao portador de necessidades mentais têm como missão oferecer 

atendimento que possibilite diagnosticar as carências relacionadas à saúde desta 

população tendo em vista a sua reintegração social, em casos de déficit em outras 



129 

 

áreas que não sejam a psico-emocional, os centros estão interligados à instituições 

primárias, secundárias e terciárias de atenção à saúde 223. 

 

Os participantes do processo de cuidar em saúde mental não possuem referenciais 

de órgãos governamentais para a assistência e gerenciamento dos estados 

dolorosos dos pacientes psiquiátricos. A temática dor na área de Enfermagem 

Psiquiátrica se relaciona ao medo e ao desconforto que o diagnóstico da doença 

mental traz para o paciente e para a família deste, conseqüentes do estigma ainda 

vigente em nossa sociedade sobre a “loucura” 224. 

 

Percebe-se que no contexto da Saúde Mental a dor tem uma conotação emocional e 

social tão importante quanto ou mais do que a biológica, esta situação parece 

diferenciar a percepção do docente especialista nesta área em relação à assistência 

de Enfermagem para o paciente com doença mental que experimenta dor na 

vertente da sua área: 

 

“... são detalhes da nossa profissão, a conversa com o paciente... é uma técnica não 

farmacológica terapêutica e comportamental para alívio da dor em Saúde Mental” 

(Belenois) 

 

 

A abordagem da dor experimentada pelo portador de necessidades especiais por 

parte do profissional enfermeiro deve ser permeada por prévia experiência teórica e 

prática em ambulatórios, clínicas e instituições especializadas, desta forma, espera-

se a aquisição de habilidades para a comunicação com os pacientes nos momentos 

de dor 2, 14. 

 

O enfermeiro que atua em Saúde Mental precisa ter habilidades de comunicação, 

relacionamento e escuta terapêuticas para que consiga perceber este ser humano 

de forma holística, suas necessidades, seus problemas de saúde e suas 

particularidades, visando o resgate da qualidade de vida, da eliminação da dor, em 

qualquer forma que esta se manifeste e, finalmente, das potencialidades desta 

pessoa 225. 
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A comunicação foi, portanto, o elemento enfatizado no discurso da docente 

participante, a qual o relacionou como a base para o cuidado de Enfermagem:  

 

 

“Observar o paciente não é nada, tem que estimular a falar” 

(Belenois) 

 

 

Um estudo que objetivou descrever ar percepções de docentes e alunos de 

Enfermagem relacionados à Disciplina de Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica. 

Constatou-se que a comunicação é o primeiro fundamento a ser apreendido para o 

cuidado desta população. Além disso, elencaram que a valorização do paciente 

como um ser humano integral e, portanto, merecedor de assistência holística e o 

autoconhecimento dos profissionais 226.  

 

A comunicação estabelecida de maneira não verbal é relevante para a 

implementação da assistência em saúde mental quando é permeada pela dor, 

merecendo ser refletida pelos enfermeiros como uma das bases do cuidado 227. 

 

Os enfermeiros na saúde mental expressaram sentimentos e usam decodificadores 

para a comunicação não verbal, em seus relatos expressos de maneira verbal, o 

paciente é sensível a este tipo de situação, percebe-o como uma negação da sua 

necessidade de saúde e isto é deletério ao cuidado de Enfermagem 228. 

 

O gerenciamento da dor foi considerado nesta categoria, em sua versão não-

farmacológica, como as intervenções de cuidados empregados pela equipe de 

Enfermagem, representando conforto, alívio e suporte para o paciente que 

experimenta a dor, levando em consideração seu contexto e suas especificidades. O 

ensino do cuidado não-medicamentoso aos alunos, a comunicação, a mobilização 

física, o apoio, e a utilização de artefatos e acompanhamento por parte do seu 

sistema de apoio familiar constitui estratégias específicas da atuação da 

Enfermagem. 
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Categoria 6: 

“A dor como elemento de ensino interdisciplinar” 

 

 

Esta categoria emergiu da percepção dos docentes, expressa em seus discursos 

sobre o caráter da assistência ao paciente com dor, envolvendo vários profissionais, 

entrelaçando em atribuições e convergindo seus objetivos, remetendo-os às 

considerações dos aspectos biopsicosociais que permeiam a assistência relativa ao 

processo doloroso:  

 

 

“... ter contato com as outras equipes porque a dor é multidisciplinar” 

(Pingos- de- prata) 

 

 

“Ensino que o cuidado da dor é interdisciplinar” 

(Monarca) 

 

 

A Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, como Capítulo da International 

Association for the Study of Pain (IASP), preconiza que o controle da dor no Brasil, 

independente da classificação, seja gerenciado por uma equipe multiprofissional 

qualificada, treinada e sensibilizada para atender às necessidades do paciente que 

experimenta o quinto sinal vital 2, 3, 14. 

 

A interdisciplinaridade impõe a visão do cuidar de forma holística sendo necessário 

que o enfermeiro reconheça o paciente como um ser portador de necessidades 

especiais que para serem supridas requerem a conjunção de esforços de 

profissionais de diversas áreas de atuação e especialidades. A Enfermagem, por 

sua vez, prevê a necessidade de um conhecimento abrangente sobre a dor como 

quinto sinal vital 19. 
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Na vivência no cuidado às crianças e adolescentes com câncer, constata-se que a 

dor crônica oncológica, emerge da necessidade do trabalho interdisciplinar, visto 

como uma conjunção das ciências disponíveis para a superação da dor em todas as 

dimensões em que esta afeta o ser humano. Este objetivo será alcançado a partir do 

planejamento e da prática em conjunto 229. 

 

O cuidado no âmbito da interdisciplinaridade da dor envolve trocas entre pessoas, 

sejam profissionais, pacientes e familiares, que estabelecem relações humanas, das 

quais emergem semelhanças, diferenças e, finalmente complementaridades para o 

gerenciamento da dor 230. 

 

A dor requer que o paciente se submeta a diversas avaliações, tratamentos e 

percepções de profissionais com formações e experiências variadas; esta 

diversidade pode representar, em uma vertente, a multiplicidade de ações e 

ineficácia do gerenciamento da dor como um todo, deste fato emerge a necessidade 

de se elaborarem programas que auxiliem na comunicação entre o grupo de saúde, 

algo como uma base de dados sobre as informações relevantes sobre o paciente e 

as condutas planejadas e/ou praticadas pelos profissionais envolvidos, até porque o 

conhecimento expresso de uma área serve de reflexão e aprendizado para a outra e 

juntas gerenciam a dor 231, 232. 

 

A interdisciplinaridade no contexto da Enfermagem, atualmente, exige recursos para 

responder à legislação vigente, para incorporar saberes e fazeres diferentes e 

complementares, viáveis para um mesmo fim. Todavia, esta proposta depende da 

disposição do corpo docente para compartilhar e dividir os seus saberes da ciência 

de Enfermagem com outros profissionais. Este constitui o principal desafio para a 

implantação da interdisciplinaridade 233.  

 

A interdisciplinaridade como elemento facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem do aluno de Enfermagem envolve estratégias gerenciais que visam a 

capacitação do corpo docente, bem como sua motivação para mudanças planejadas 

e consistentes. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo permitiu compreender a percepção dos enfermeiros docentes de 

um Curso de Enfermagem de uma instituição de ensino superior localizada no 

Município de Mogi das Cruzes acerca do ensino dos alunos para cuidar dos 

pacientes que experimentam dor, o 5° sinal vital na(s) sua(s) Disciplina(s), numa 

abordagem qualitativa, baseada na análise de conteúdo temática. Foi utilizada a 

entrevista semi-estruturada e gravados os discursos. Da análise emergiram as 

categorias apoiando-se na visão hermenêutica na busca da interpretação dos 

discursos expressos nas entrevistas dos enfermeiros docentes. 

 

As categorias que emergiram, conforme as questões norteadoras foram: “O 

gerenciamento da dor como abordagem de Disciplinas específicas”; “O (des) 

preparo do aluno na graduação para cuidar do paciente com dor”; “Competências 

associadas ao ensino da dor” “O ensino da dor na especificidade de cada 

Disciplina”; “O cuidado de Enfermagem como intervenção não-farmacológica para o 

gerenciamento da dor”; “A dor como elemento de ensino interdisciplinar”. 

 

As percepções dos docentes acerca da responsabilidade do preparo dos alunos 

para cuidar dos pacientes com dor, conforme as categorias que emergiram, de uma 

maneira geral, no que concerne à Enfermagem, convergiram para as “disciplinas 

específicas”, ou aquelas nas quais são vivenciadas situações que se prevê a 

ocorrência do processo doloroso como no pós-operatório. 

  

Os questionamentos e reflexões sobre o preparo dos alunos para o cuidado do 

paciente com dor, numa visão holística, no cenário atual de ensino, acerca da 

atuação do enfermeiro no gerenciamento da dor, evidenciaram o alcance das 

competências requeridas para a formação do profissional enfermeiro, de acordo com 

as propostas das Diretrizes Curriculares de Enfermagem estabelecidas pelo 

Ministério da Educação do Brasil 234. 

 

As categorias que emergiram no que concerne à abordagem do 5° sinal vital na 

vertente da(s) Disciplina(s) encontram-se de acordo com o ensino na área de 



134 

 

atuação do docente. As características requeridas para a atuação como enfermeiros 

especialistas, nos diversos campos nos quais desenvolvem suas atividades de 

ensino, são na maneira como estes docentes encaram e vivenciam a dor de seus 

pacientes, de acordo com as características do cuidado. Identificou-se como 

intervenções fundamentais de Enfermagem, ao longo do processo de ensino da dor 

mais adequadas aos diferentes cenários do cuidado os procedimentos não-

farmacológicos de gerenciamento da dor. Este gerenciamento foi considerado em 

um contexto interdisciplinar, associado aos saberes e fazeres de outras ciências do 

conhecimento na Saúde, de uma maneira geral, em relação à teoria e à prática. 

 

Com isso, sugere-se a elaboração de uma proposta de levantamento no conteúdo 

das Disciplinas de Enfermagem da grade curricular dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, tendo em vista a concepção da estratégia de transversalidade da 

temática dor como o 5° sinal vital, permeando as Disciplinas voltadas principalmente 

à assistência ao paciente na situação de vulnerabilidade à dor. 

 

Ressalta-se também a necessidade de capacitação técnica e comportamental 

relativa às recomendações da SBED descritas no Módulo de Capacitação de 

Enfermeiros para o Gerenciamento da Dor. 
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APÊNDICE A 

LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS 

 

- Disciplina: _____________________________________________________ 
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- Conteúdo: Tópicos abordados:  

 

(  ) Dados epidemiológicos 

 

(  ) Noções de anatomia funcional 

 

(  ) Neurofisiopatologia da dor 

 

(  ) Classificação da dor  

 

(  ) Exame clínico 

 

(  ) Instrumentos e técnicas de mensuração da dor 

 

(  ) Aspectos clínicos e emocionais 

 

(  ) Exames diagnósticos e complementares 

 

(  ) Tratamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Eu, ..............................................................................................................................., 

portador do documento de identidade número ............................................................., 

declaro que recebi orientação oral sobre o estudo “Dor, quinto sinal vital: percepção 

dos docentes sobre o ensino para os graduandos de Enfermagem”, acerca de seus 

propóstios e procedimento para coleta dos discursos. 

Estou ciente dos objetivos que são relatar a minha percepção sobre o ensino da dor 

para os graduandos de Enfermagem, descrever como estão sendo preparados os 

graduandos para gerenciar o processo de atenção ao quinto sinal vital, a dor e 

elaborar uma proposta de abordagem da dor para os Cursos de Graduação em 

Enfermagem. 

Estou esclarecido (a) sobre a utilização dos discursos por mim fornecidos e que 

serão coletados pela pesquisadora Flávia Alves Ribeiro, enfermeira especialista, 

docente de Enfermagem e mestranda em Enfermagem pela Universidade 

Guarulhos, através de entrevista gravada com duração aproximada de trinta 

minutos. 

Estou orientado (a) de que o estudo não me trará nenhum tipo de risco pessoal, 

desconforto e/ou malefício. 

Assim entendido, fica-me garantido o direito de: 

- Liberdade para interromper minha participação a qualquer momento, sem sofrer 

penalização ou prejuízo; 

- Manter confidencialidade, sigilo e privacidade sobre minha identidade; 

- Ter acesso às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios deste estudo, 

sempre que surgirem dúvidas; 

Estou ciente de que as informações por mim fornecidas e os discursos coletados 

poderão ser divulgados em pesquisa e em artigo científico, mantendo meu 

anonimato. 

Declaro que após convenientemente esclarecido (a) pela pesquisadora e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente estudo. 
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................................................., .............. de .................................. de 201... 

 

............................................    .............................................. 

Flávia Alves Ribeiro      Assinatura do participante 

Mestranda em Enfermagem 

Universidade Guarulhos 

Endereço: Rua José de Jesus 66 

Apto 54 bloco A – Morumbi 

São Paulo (SP) 

Tel: 9440-9146 

RG. 29127400-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DISCURSOS 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Caracterização: 
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- Gênero:   

(  ) Feminino  (  ) Masculino 

 

- Faixa etária: 

(  ) 20-30 anos   (  ) 31-40 anos  (  ) 41-50 anos (  ) + 50 anos 

 

- Tempo de atuação na Enfermagem como enfermeiro: ................ 

 

- Tempo de atuação como docente da graduação em Enfermagem: ............ 

 

- Disciplina(s) que leciona para a graduação em Enfermagem nesta instituição: 

.................................................................................................................................. 

 

- Atua como docente na(s) disciplina(s): 

(  ) Teórica e prática     (  ) Teórica apenas   (  ) Prática apenas 

 

2. Questões Norteadoras da Entrevista: 

 

� “Como estão sendo preparados os graduandos de Enfermagem para cuidar 

do paciente com dor?” 

 

� “Qual é a sua percepção sobre o ensino (teórico e prático) da dor para os 

graduandos de Enfermagem na sua Disciplina?”  

 

 

 

APÊNDICE D 

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Mogi das Cruzes,..................... de .......................... de 201.....  

 

AC Profa Ms. Maria Teresa Gagliazzi 
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Gestora do Curso de Enfermagem 

Universidade de Mogi das Cruzes 

Campi Mogi das Cruzes (I) 

 

Eu, Flávia Alves Ribeiro, autora do estudo “Dor, quinto sinal vital: percepção dos 

docentes sobre o ensino para os graduandos de Enfermagem”, venho por meio 

desta solicitar autorização de V.Sa para a sua realização junto aos docentes do 

Curso de Enfermagem da Universidade de Mogi das Cruzes, campi Mogi das Cruzes 

(I), renomada instituição de ensino superior, comprometida com a formação, ensino 

e pesquisa de enfermeiros. 

Os objetivos do presente estudo são relatar a percepção dos docentes de um Curso 

de Graduação em Enfermagem sobre o ensino da dor para os graduandos de 

Enfermagem, como estão sendo preparados os graduandos de Enfermagem para 

gerenciar o processo de atenção ao quinto sinal vital, a dor e elaborar uma proposta 

de abordagem da dor para os Cursos de Graduação em Enfermagem. 

Para tal, solicito a disponibilidade do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Enfermagem para a seleção dos docentes de disciplinas relacionadas ao cuidar em 

Enfermagem e, a seguir, será utilizado questionário para caracterização dos 

docentes e a seguir, será realizada entrevista gravada semi-estruturada com duas 

questões norteadoras. 

 

Ressalta-se que o procedimento de coleta dos discursos ocorrerá apenas após a 

autorização do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade de Mogi das 

Cruzes. 

 

Após a autorização do CEP da Universidade de Mogi das Cruzes e de V.Sa serão 

contatados os participantes da pesquisa para agendamento da data, do horário e do 

local determinado para a realização das orientações necessárias acerca do estudo, 

ciência e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Havendo consentimento formal assinado ocorrerá a entrevista gravada, com prévio 

acordo sobre data, horário e local para a sua realização. 
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Os participantes estarão cientes de que os resultados do estudo serão divulgados e 

que a sua participação é voluntária, sendo garantido sigilo das informações 

fornecidas pelos mesmos e lhes assegurando liberdade para a desistência a 

qualquer momento. 

 

No aguardo de um breve retorno, agradeço a atenção dispensada e aproveito o 

ensejo para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Att 

............................................ 

Flávia Alves Ribeiro 

Mestranda em Enfermagem 

Universidade Guarulhos 

Endereço: Rua José de Jesus 66 

Apto 54 bloco A – Morumbi 

São Paulo (SP) 

Tel: 9440-9146 

RG. 29127400-6 

 

 

APÊNDICE E 

Carta de encaminhamento 
 
Ao Prof. Dr. Galdino Iague Neto 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – 

CEP 

Universidade de Mogi das Cruzes – UMC 

Faço o encaminhamento do projeto de pesquisa “Dor, quinto sinal vital: percepção 

dos docentes sobre o ensino para os graduandos de Enfermagem”, dissertação 
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apresentada à Universidade Guarulhos para obtenção do título de Mestre em 

Enfermagem na área de concentração Cuidar em Enfermagem sob orientação da 

Prof. Dra. Maria do Carmo Querido Avelar para apreciação deste Comitê. 

 

Mogi das Cruzes, .............................de......................de 20....... 

 

.......................................... 

Flávia Alves Ribeiro 

Mestranda em Enfermagem 

Universidade Guarulhos 

Endereço: Rua José de Jesus 66 

Apto 54 bloco A – Morumbi 

São Paulo (SP) 

Tel: 9440-9146 

RG. 29127400-6 
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