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0 – INTRODUÇÃO 

 

A dor é um fenómeno perceptivo complexo, subjectivo e multidimensional, e nesta 

perspectiva a Direcção Geral de Saúde (DGS) elaborou o Plano Nacional de Luta Contra a 

Dor, que considera a dor como quinto sinal vital, sendo avaliada através de escalas de dor, de 

modo a torná-la objectiva.1  

A avaliação da dor é uma actividade que faz parte das competências dos profissionais 

de saúde (médicos e enfermeiros) por ser indispensável à excelência dos cuidados de saúde. 

Contudo, ainda existe alguma resistência por parte de alguns profissionais (enfermeiros, 

médicos) a esta mudança. A dor é um desafio quer para o doente, quer para os profissionais 

de saúde, principalmente quando se trata de dor crónica. Melzack (1987) refere que a dor é 

um desafio para o doente, uma vez que se deve encontrar meios médicos, científicos e 

financeiros para controlar ou prevenir, da melhor forma possível a sua dor. É também um 

desafio para os profissionais na medida em que tentam compreender não apenas os 

mecanismos biológicos, mas que a dor está integrada num trajecto ascendente e descendente e 

engloba a espinal medula, o sistema límbico e o córtex cerebral que interage activamente com 

o estado bio psicológico de cada pessoa surgindo dificuldades no seu tratamento. 2 

Avaliar a dor é um termo abrangente que implica descobrir a natureza e o significado 

da experiência dolorosa (estímulos que a provocam, factores agravantes e de alívio, efeitos da 

dor na vida diária, respostas à dor, factores psicológicos, sociais e espirituais, padrões de 

coping, tipos de dor, duração, localização, intensidade e outros); ou seja engloba um conjunto 

de informações que identificam a história da dor.3 Cada indivíduo tem modalidades 
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específicas de lidar com a dor, que pode ir da capacidade de a conter mentalmente, de a 

elaborar, à necessidade de a expulsar, de a negar, de a desprezar. A atitude face à dor, os 

comportamentos de resposta variam consoante a sua condição social, a sua cultura, os 

contextos de vida, a sua história pessoal e a sua personalidade.4 Deste modo, será importante 

pensar-se em dor total que engloba todos estes aspectos referidos.3 Para enfermeiros e outros 

profissionais de saúde estas informações são essenciais no desempenho das suas funções. Os 

objectivos deste estudo são: identificar as atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor 

crónica nos doentes oncológicos, identificar os factores que influenciam essas atitudes e 

descrever as dificuldades que os enfermeiros sentem na avaliação da dor crónica nos doentes 

oncológicos.  

Consta de cinco capítulos: o primeiro refere-se à conceptualização da dor no doente 

oncológico, onde é apresentada a definição de dor e dor total, avaliação da dor, o papel do 

enfermeiro na avaliação e tratamento da dor, analgesia no controlo da dor oncológica. O 

segundo refere-se ao conceito de atitudes e atitudes dos enfermeiros sobre dor, o terceiro 

refere-se à metodologia, onde se descrevem os objectivos, tipo de estudo, população e 

amostra, variáveis, considerações éticas, instrumento de colheita de dados e resultados 

estatísticos. O quarto refere-se à apresentação dos resultados, o quinto à discussão, conclusão 

e sugestões, o sexto às referências bibliográficas.    
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1 – CONCEPTUALIZAÇÃO DA DOR NO DOENTE ONCOLÓGICO 

 

 

1.1 – DEFINIÇÃO DE DOR 

 

A palavra dor deriva do latim da palavra “poena” e é definida como uma “sensação a 

qual a pessoa experiencia desconforto, angústia, ou sofrimento devido a estímulos de nervos 

sensitivos.” 5 

A dor pode ser definida como “Efeito de um mal que o corpo experimenta.” Sendo 

assim, esta definição pretende identificar três elementos presentes: uma sensação corporal, um 

mal-estar emocional e uma actividade de evitamento. É uma sensação na medida em que a dor 

é desencadeada por um sistema sensorial especializado de descodificação que informa o 

indivíduo sobre o seu ambiente e sobre o estado do seu organismo. 6 

A dor é uma emoção penosa e desagradável, que a partir do momento em que surge 

suscita como primeira reacção a sua recusa. A componente comportamental da dor engloba 

um conjunto de manifestações verbais e não verbais da pessoa, tais como queixas, gemidos, 

mímicas, posturas anti-álgicas. A percepção da dor actual é influenciada pelo passado 

doloroso do sujeito, pelas dores dos outros que ficaram na sua memória. 6 

Segundo a Internacional Association for the Study of Pain (1994), 7 dor é uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidular potencial ou 

real, ou cuja descrição pode corresponder à existência de tal lesão. Esta definição significa 

que a dor pode estar associada a uma lesão tecidual, ou a variáveis cognitivas ou emocionais 
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onde a dor é independente de dano tecidual. 8A dor é um fenómeno somatopsíquico modulado 

pelo humor e pelo moral do doente e pelo significado que a dor assume para o doente. 3 Cicely 

Saunders alerta para a definição de dor total ou de sofrimento total que engloba aspectos 

físicos, psicológicos, sociais e espirituais. 9 

 

 

1.2 – DOR TOTAL 

 

A dor é um sintoma não é um diagnóstico e quando existe não é determinada pela 

quantidade de dano físico, mas existem muitos factores que a influenciam. 10A dor é um 

fenómeno multidimensional que resulta da complexa interacção entre fisiologia, psicologia, 

cognitiva, social, personalidade, comportamento e outros factores, a que se chama de 

sofrimento global.11,12  

A dor implica o Homem na sua totalidade, não é um facto fisiológico, mas sobretudo 

um facto existencial e por isso os Homens não sentem uma dor semelhante da mesma forma. 

As teorias de anatomia e fisiologia não são suficientes para explicar estas variações, existe 

também um valor antropológico em que a dor é apreendida numa série complexa de valores 

culturais, remetendo-a para uma ordem simbólica e não para uma ordem puramente 

biológica.4 

O sofrimento é como um sentimento de desprazer, desconforto grave vivido como 

ameaça à integridade da pessoa variando de um simples e transitório desconforto mental, 

físico ou espiritual até uma extrema angústia que pode evoluir para uma fase de desespero 

caracterizado pelo sentimento de abandono e amargura e expressa através de uma via de 

negligência de si mesmo, chegando a uma fase final de indiferença. 12 
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1.2.1 - Dor Física 

 

A dor e o cancro não são sinónimos: 3/4 dos doentes sentem dores; 1/4 dos doentes 

não sente dor. Nos doentes oncológicos com dor é comum a ocorrência de dores múltiplas. 

Aproximadamente: 1/3 tem dor isolada, 1/3 tem duas dores, e 1/3 tem três dores ou mais 

dores.3 A dor é um sintoma frequente em doentes oncológicos, quando surge é um sinal de 

alerta e pode favorecer o diagnóstico da causa ou da progressão da doença. Cerca de 18 

milhões de pessoas em todo o mundo sofrem devido à dor originada pelo cancro. A 

prevalência de dor aumenta com a progressão da doença e ocorre de forma moderada ou 

intensa em 30% dos doentes oncológicos a receber tratamento e 60% a 90% dos doentes com 

doença avançada.13 A dor é um problema existente nos doentes oncológicos, em que 

aproximadamente 70% dos doentes têm dor severa algumas vezes no percurso da doença,  

reporta-se então a dor crónica.14,15 A dor crónica pode ser resultante de um estímulo 

nociceptivo persistente, de uma lesão do sistema nervoso ou de uma patologia do foro 

psicológico sendo frequente a interligação destes mecanismos. As características da dor 

crónica são: causa de difícil de identificação, estende-se para além dos três meses, começa 

gradualmente e persiste, pode não ser bem definida, não limitada, persiste para além da cura, 

exaustiva e inútil, ausência de sinais objectivos, depressão e fadiga. Esta deixa de ser um sinal 

de alarme e passa a ser uma doença. Nos próximos trinta anos, o aumento do número de casos 

de pessoas com cancro será de 20% nos países desenvolvidos e de 100% nos países sub 

desenvolvidos. 11,14 

A dor oncológica pode ser devida ao tumor primário ou às suas metástases. Algumas 

causas que podem provocar dor, tais como: infiltração do tumor em áreas inervadas, ossos, 

tecidos de partes moles ou retroperitoneu; compressão de tecidos e nervos, devido ao 
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crescimento do tumor; necrose tecidual localizada como resultado da invasão tumoral; 

procedimentos invasivos de diagnóstico e tratamento; complicações ocasionadas do próprio 

tratamento como infecções, estomatites, inflamação tecidual provocada pela radioterapia; 

incapacidade de movimento.11,14 

Existe uma considerável variabilidade na prevalência da dor entre os diferentes tipos 

de cancro. Por exemplo, aproximadamente 5% dos doentes com leucemia têm dor durante o 

percurso da doença, comparando com 50% a 75% dos doentes com neoplasias do pulmão, do 

tracto gastrointestinal ou do sistema genito-urinário. Doentes com tumores ósseos ou cervical 

têm elevada prevalência de dor, assim como 85% têm dor significativa durante o percurso da 

doença.14 

Num estudo com doentes oncológicos com o objectivo de avaliar o perfil dos doentes 

oncológicos num programa de tratamento de dor verificou-se que a dor entre outros sintomas 

(gastrointestinais, psiquiátricos e respiratórios) foi o que apresentou maior prevalência, em 

88% dos doentes. A maioria dos doentes oncológicos apresentava dois tipos de dor: a 

nociceptiva e a neuropática.16 

As dores nociceptivas resultam da excitação das vias nociceptivas ou seja estimulação 

dos nociceptores. Pode estar relacionada com um estímulo sem lesão tecidular (beliscão, 

choque eléctrico) sem alterar o funcionamento das vias nociceptivas.9 A estimulação dos 

nociceptores pode ter origem de uma lesão tecidular real, aguda (queimadura, fractura, ferida 

operatória) ou crónica (cancro em evolução) e nestes casos surgirão fenómenos de 

sensibilidade periférica e central, que justificarão a hiperalgesia. As dores nociceptivas têm 

características: a dor localiza-se na zona da lesão e aumenta com a mobilização da mesma; no 

caso de patologia visceral primária existem dores referidas nos territórios somáticos; a dor 

quando é intensa é acompanhada de manifestações neuro-vegetativas e provoca insónia; surge 
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em estruturas superficiais como a pele e o tecido subcutâneo ou estruturas mais profundas 

como os músculos. A dor pode ser dor tipo cólica devida à obstrução intestinal ou 

envolvimento da víscera. A dor das vísceras localiza-se dificilmente e está associada a 

náuseas e sintomas autónomos e muitas vezes irradia ou está reflectida. 9,17 

A dor neuropática é aquela que está relacionada com uma lesão/irritação dos nervos 

periféricos, de origem traumática, metabólica, isquémica, imuno-alérgica e infecciosa. Mas a 

mesma causa pode danificar a espinal-medula, ou os centros superiores e originar dores 

neuropáticas centrais. A dor neuropática é sentida principalmente no território do respectivo 

nervo ou seja dor projectada; por vezes ultrapassa esse território e pode-se estender segundo 

uma topografia em quadrante que segue a distribuição do sistema nervoso simpático, as dores 

são contínuas ou associadas a paroxismos espontâneos ou provocados pelo movimento, o 

stress, a fadiga. Este tipo de dor é um grande desafio para os profissionais de saúde, sendo 

difícil de reconhecer e de tratar. 9,17 

 As manifestações da dor neuropática podem estar relacionadas com sintomas 

coexistentes como entorpecimento, fraqueza, “agulhas e alfinetes” ou alterações nas unhas, 

pele e cabelo, que podem parecer estranhos para pessoas não familiarizadas com a dor 

neuropática. Também pode ser descrita como formigueiro, queimadura, choque eléctrico, 

ardor, “água fria a correr”. Os sintomas sugestivos de défices sensoriais ou motores, por 

exemplo uma sensação fria à volta de uma cicatriz, a temperatura cutânea e mudanças de cor 

devido a lesões de nervos autonómicos na síndrome de dor regional complexa, estão muitas 

vezes associados a dor neuropática. 18,19 

A dor óssea maligna também é um desafio para os profissionais, mesmo depois de um 

tratamento os doentes podem sentir exacerbação da dor e requer ajustes dos analgésicos. O 

tratamento mais eficaz para este tipo de dor é a radioterapia. 
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Os mecanismos neurofisiológicos sofrem efeitos dos factores psicológicos permitindo 

aumentar ou reduzir a sensação de dor. Através de factores emocionais e cognitivos a 

intensidade da dor é reduzida por mecanismos corticoreticulares e retículo espinais.20A dor é 

uma experiência física e emocional. A dor não controlada e outros sintomas causam ansiedade 

e depressão, enquanto ansiedade e depressão muitas vezes exacerbam a experiência da dor. È 

indispensável considerar adequadamente outros aspectos do sofrimento do doente e o 

adequado apoio psicossocial.21 

 

 

1.2.2 - Dor Psicológica 

 

A dor psicogénica é difícil de compreender e assim de tratar. Este tipo de dor não tem 

uma base fisiológica, parece ser originada no estado psicológico do doente. Pode estar 

associada a depressão ou de origem hipocondríaca ou histérica. 9,22 

Os factores psicológicos na percepção e resposta à dor alcançam uma base cultural, 

experiência prévia, ambiente social e crenças, atitudes e expectativas dos doentes perante a 

dor, sexo, personalidade e estado emocional, bem como o profissional de saúde que 

administra o tratamento. 20 

Um doente com um tumor na fase mais avançada da sua doença sofre e afecta-o 

psicologicamente. Não passa só por um mal físico, mas de uma panóplia de circunstâncias 

que acompanham a doença (perda da capacidade de trabalho, preocupações familiares, a 

incerteza do futuro e angústia, o isolamento psicológico) percebe-se então, que mais útil que a 

“morfina”, talvez seja uma explicação que elimine o medo, uma presença e atenção modere a 

pressão emocional e não se sintam desamparados.23 
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Na verdade um indivíduo recebe informação sobre a possibilidade de ter uma doença 

reage como sendo um problema de modo a ficar motivado para a resolução desse problema e 

restabelecer o seu estado de normalidade. Inicialmente surge a interpretação do problema e a 

sua resolução depende da cognição que o indivíduo tem da doença. A identificação do 

problema de doença também resultará em mudanças no estado emocional. A fase seguinte 

consta na identificação das estratégias adequadas de coping.24 

Numa análise de vários estudos sobre a dor oncológica e factores psicossociais os 

níveis elevados de dor psicológica estão associados com os níveis elevados de dor.20,25 Existe 

uma relação forte entre ansiedade e depressão com a intensidade da dor.23,26 Muitos doentes 

sentem dor emocional sendo o sentimento de ansiedade e depressão os mais referidos. 

Existem factores que contribuem para a dimensão da dor emocional, como por exemplo a 

natureza e prognóstico da doença, capacidade de lidar com a dor, apoio social, atitudes e 

comportamentos dos profissionais de saúde e crenças dos doentes. Entre a sensação de dor e 

ansiedade existe uma relação directa. De acordo com a teoria da dor de controlo dos canais 

aponta-se que os doentes que têm elevados níveis de ansiedade são mais sensíveis à dor, 

devido a aumentos na actividade cortical, com subsequentes diminuições na actividade 

inibitória reticular.20 

A ansiedade tem uma relação diferente entre a dor aguda e dor crónica. Na dor aguda, 

a dor tende aumentar a ansiedade, o tratamento adequado reduz a dor e posteriormente o nível 

de ansiedade. A ansiedade reduzida causa uma posterior redução da dor. A dor crónica 

aumenta a ansiedade na medida em que o tratamento tem pouco efeito, proporcionando um 

aumento num ciclo de dor.24                   

Os factores psicológicos estão envolvidos na experiência de dor. A ansiedade pode ter 

um efeito considerável na qualidade e intensidade das experiências de dor. Doentes que são 
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ansiosos são mais sensíveis à dor e assim pode ser diagnosticada esta, os doentes neuróticos 

(aqueles que têm níveis elevados de ansiedade) queixam-se de dor mais que outros. O limiar 

da dor é diminuído na presença de elevada ansiedade e esta constitui para uma má experiência 

de dor.27 

Um estudo realizado na Escola Medicina na Grécia demonstrou que existe relação 

entre depressão, desânimo, estado cognitivo, dor e espiritualidade em doentes com cancro 

avançado. Neste estudo, 20,7% (n=82) dos doentes com cancro reportam depressão moderada 

a severa, onde 12,2% destes doentes têm depressão severa. Os doentes com cancro deste 

estudo mostraram ter pouco desânimo, leve a moderada depressão, estado cognitivo normal, 

tiveram dor intensa que interfere significativamente com actividade geral, humor, trabalho 

normal e o modo de apreciar a vida. Estes resultados são sustentados pela natureza 

multidimensional da dor do cancro, tendo um impacto significante na qualidade de vida dos 

doentes com cancro. Os enfermeiros podem incorporar os resultados da pesquisa na gestão da 

dor e os efeitos da dor na sua prática de modo a promover a saúde holística dos doentes.28 

Num estudo examinam a associação entre dor oncológica e dor psicológica, incluindo 

distúrbios de humor, estados de humor, depressão, dor emocional, estar bem 

psicologicamente, sentimentos depressivos, medo, ansiedade e preocupação.29 Os mecanismos 

de causa de tais relações são sobejamente conhecidas e baseadas na teoria do portão de 

controlo da dor que mostra que a percepção da dor depende de interacções neurais complexas. 

A modulação da experiência da dor e da sua reacção efectua-se a três níveis: na periferia, na 

medula espinal e no cérebro. Os impulsos gerados pelo tecido danificado são modificados por 

vias ascendentes, estímulos inócuos e por vias da supressão da dor activada pelos factores 

psicológicos e situacionais. A dor psicológica tem efeito directo no sistema nervoso  

simpático, onde há produção de substâncias químicas, por exemplo os opióides endógenos. A 
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relação é recíproca, factores psicológicos e dor podem ser identificados nos doentes com 

cancro, é de considerar a evidência que a dor e factores psicológicos afectam negativamente o 

próprio cancro.29 

 

 

1.2.3 - Dor Social 

 

A nível social existem preocupações familiares e económicas, perda do emprego do 

prestígio e dos rendimentos, a dependência dos outros, perda da posição social, perda do 

papel na família, sentimentos de abandono e isolamento. 3  

 As consequências sociais para além de afectarem o doente incluem outros grupos, 

como os amigos, a família e colegas de trabalho. Os doentes têm uma resposta 

comportamental como depressão, drogas, “raiva”; têm uma resposta funcional como 

incapacidade, dor, e resposta vocacional: absentismo, diminuição de produtividade e salários 

baixos. Estudos indicam que os trabalhadores com doenças têm uma ruptura significativa no 

seu trabalho. Evidências sugerem que depois de um trabalhador doente é provável que este 

mude ou procure outro trabalho. 30 

O suporte social é uma variável importante no apoio a pessoas com doença crónica. 

Restabelecer ou desenvolver habilidades sociais para o doente se sentir bem em sociedade é 

também uma função importante da psicologia. 8 A associação entre dor crónica oncológica e 

apoio social é moderada, porque há alta consistência em vários estudos. 29 
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1.2.4 - Dor Espiritual 

 

Nos cuidados de saúde há que distinguir entre espiritualidade e religião. A 

espiritualidade refere-se ao individual ou entre grupos com afinidade, de qualquer forma pode 

ser construído.30 A espiritualidade é uma dimensão humana, na qual a pessoa se transcende e 

encontra sentido para a vida. É nela que se encontra significado para todas as experiências e 

vivências como a doença e o sofrimento.31 A saúde espiritual da pessoa é neste sentido o 

estado de equilíbrio que transcende as coisas físicas e materiais.32 

Religião é contraste, é estabelecer confiança, prática e linguagem que caracteriza a 

comunidade que vai buscar sentido transcendente em caminho particular, geralmente baseado 

na crença e na divindade. Assim, ainda que nem toda a gente seja religiosa, todos procuram 

por último sentido transcendente podendo dizer ter espiritualidade. Existe relação entre 

religião, saúde e cuidadores de saúde particularmente na fase de doença e sofrimento. 

Reflexões como a crença em Deus pode ser reconciliada com realidades da dor emocional, 

física e psicológica são certamente questões importantes. Religião, saúde e sofrimento é 

adição na natureza crucial do diálogo bem-estar e sofrimento, e como isto é compreendido 

dentro de diferentes tradições. 32 

A dor espiritual nasce da perda do significado, do objectivo e da esperança, do sentir 

que Deus está distante, indiferente, ou que se tornou inimigo. Todos têm necessidade de um 

quadro de significados: uma justificação para viver e uma justificação para morrer. 23 A pessoa 

questiona-se acerca do significado da vida, se os seus erros serão perdoados, haverá alguma 

justificação para lhe acontecer “tudo isto”, enfim surgem questões sem resposta. A 

espiritualidade liga-se ao significado e finalidade da vida, à interligação com os outros, com a 

Terra e o Universo, qualquer que seja, assim como de uma adequada relação com Deus, das 
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suas crenças, pondo-nos questões tão simples e complexas. A espiritualidade envolve relações 

consigo próprio, com o outro contribuindo para o seu bem-estar. 3 

  Entre 41% e 94% dos doentes querem que médicos e enfermeiros se preparem com 

interesse sobre a espiritualidade dos doentes. Doentes procuram identificar aspectos 

particulares sobre dor humana, processo coping e comportamentos como religiosos ou 

espiritualidade. 34,35O efeito da espiritualidade na saúde é uma área de pesquisa activa. Estudos 

observacionais sugerem que pessoas que têm práticas regulares espirituais têm uma vida mais 

longa. Doentes que têm poder espiritual utilizam crenças no coping com a doença, dor e vida 

stressada. Muitos estudos indicam que aqueles que são espirituais têm um olhar mais positivo 

e melhor qualidade de vida. 33,35,36,37 

A Organização Mundial de Saúde declarou que a espiritualidade é uma dimensão 

importante na qualidade de vida. Estudos de qualidade têm sugerido que doentes têm muitas 

necessidades espirituais que não expressam espontaneamente aos profissionais de saúde. 

33,35,36,37 

O controlo da dor a nível destas vertentes apresentadas passa por uma avaliação eficaz 

da dor. 

 

 

1.3 - AVALIAÇÃO DA DOR 

 

A dor é um sintoma que acompanha, de forma transversal, a generalidade das 

situações patológicas que requerem cuidados de saúde. O controlo eficaz da dor é um dever 

dos profissionais de saúde, um direito dos doentes que dela padecem e um passo fundamental 

para a efectiva humanização dos cuidados de saúde. 1 Avaliação da dor é sem dúvida um 

objectivo primordial das equipas de cuidados de saúde. A dor é um fenómeno subjectivo nas 
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diversas componentes: a componente sensório-discriminativa quer com as componentes 

afectivo-emocional, cognitiva e comportamental da dor.6 

A avaliação de uma dor crónica necessita que sejam abordadas todas as causas 

determinantes e não apenas a lesão orgânica, insere-se num modelo bio-psico-social. 9,17,38 A 

avaliação e registo da intensidade da dor, pelos profissionais de saúde, tem que ser feita de 

forma contínua e regular, à semelhança dos sinais vitais, de modo a optimizar a terapêutica, 

dar segurança à equipa prestadora de cuidados de saúde e melhorar a qualidade de vida do 

doente.1  

Segundo a DGS considera uma norma boa prática, no âmbito dos serviços prestadores 

de cuidados de saúde: o registo sistemático da intensidade da dor; é importante que a dor e 

seus efeitos da sua terapêutica sejam valorizados e sistematicamente diagnosticados, 

avaliados e registados pelos profissionais de saúde; a utilização para mensuração da 

intensidade da dor, de uma das seguintes escalas validadas internacionalmente: escala visual 

analógica, escala numérica, escala qualitativa ou escala de faces; 1 a inclusão na folha de 

registo dos sinais vitais, em uso nos serviços prestadores de cuidados de saúde, de espaço 

próprio para registo da intensidade da dor. 1  

Numa primeira etapa surgem algumas resistências à mudança na medida em que há 

carga suplementar de trabalho, dificuldade em ouvir o que o doente tem a dizer, necessidade 

de modificar a organização dos cuidados, de ser persistente, rigoroso e metódico com a 

utilização dos instrumentos, necessidade de criar uma rubrica respeitante à avaliação da dor 

nos registos, necessidade de diariamente fazer uma observação pertinente, de haver uma 

relação de confiança para dar ao doente oportunidade para se exprimir sobre a dor que sente, 

dificuldade em empenhar-se na procura de respostas eficazes em termos de despiste, de 
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prevenção e de controlo da dor, necessidade de definir objectivos exequíveis, de procurar 

melhoria da qualidade e da eficácia do cuidar do doente com dor. 9 

Numa outra fase irão revelar-se aspectos positivos da utilização dos instrumentos de 

avaliação: qualidade da comunicação com o doente, cumprimento de medidas de prevenção e 

de alívio da dor e satisfação pelo papel fulcral da enfermagem. 9 Comunicação efectiva com 

doentes com cancro é uma componente importante nos cuidados de saúde. Uma informação 

favorável pode reduzir a dor psicológica, encorajar a melhorar planos de aderência e orientar 

expectativas realistas. 30  

As razões pontuais que levam à avaliação da dor são várias: a relação entre a 

importância da lesão e a dor referida não são proporcionais e não existem indicadores 

específicos para a dor. A sua avaliação permite identificar e reconhecer os doentes que se 

queixam de dor, através de um processo estruturado, elaborado no próprio serviço e que 

integra o doente na equipa de cuidados; identificar os diversos factores responsáveis pela dor, 

pela sua persistência e pelas variações, de modo a instituir-se a terapêutica mais adequada; 

permite a utilização de uma linguagem comum entre os elementos da equipa; definir 

objectivos de forma que sejam efectivos; melhorar a qualidade e a eficácia do 

acompanhamento ao doente: a recolha de dados, análise e a síntese das informações permitem 

ajustar ou colocar em prática um método anti-álgico; facilitar a circulação de informação entre 

o doente e os prestadores de cuidados; contribuir com argumentação para reorganização dos 

cuidados e decisões terapêuticas, e considerar as componentes sensoriais, psicológicas, 

afectivas, emocionais e cognitivas. 9 

Para uma correcta avaliação da intensidade da dor é necessária a utilização de uma 

linguagem comum entre o profissional de saúde e o doente, que se traduz por uma 

padronização da escala a utilizar e pelo ensino prévio à sua utilização. É fundamental que o 
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profissional de saúde assegure que o doente compreende correctamente, o significado e 

utilização da escala utilizada.1 A relação verbal com o doente e a observação do seu 

comportamento são elementos principais que continuarão a ser para avaliação da dor. Na 

avaliação da dor é importante proporcionar um ambiente de confiança de modo a recolher-se 

informação essencial. Estes são: a ou as localizações da dor, salientando a frequência das 

dores múltiplas, causas múltiplas de dores num doente, a extensão e as irradiações dessa dor, 

a forma como começam, o tipo de dor (pontada, queimadura.), o seu ritmo (diurno, nocturno e 

a sua evolução anual), o seu carácter (permanente, intermitente), as suas circunstâncias de 

aparecimento e os seus factores desencadeadores e que provocam aumento de dor, 

sintomatologia associada, a sua intensidade, os tratamentos efectuados e a sua eficácia, os 

antecedentes patológicos, os aspectos cognitivos, interferência nas actividades de vida 

diária.6,24  

Os instrumentos de avaliação devem ser escolhidos por uma equipa multidisciplinar. A 

equipa atenderá à idade e às patologias dos doentes que dão entrada no serviço, para encontrar 

unanimidade sobre a escolha do instrumento adequado que depois irá ser utilizado pelos 

profissionais. As escalas propostas aplicam-se a doentes conscientes e colaborantes, com 

idade superior a três anos.1 

 

 

1.3.1 – Escalas verbais unidimensionais 

 

A escala verbal simples, escala numérica, escala visual analógica, escala das faces são escalas 

unidimensionais que pretendem considerar a intensidade da dor sendo utilizadas directamente 

pelo doente. 9 Os doentes compreendem com muita facilidade as escalas numéricas e verbais 
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simples. A escala visual analógica requer capacidades de abstracção e por vezes as pessoas 

idosas não respondem com tanta facilidade com esta escala. 9 

Actualmente ainda não existe uma escala de apreciação que possua valor de 

instrumento de referência reconhecido. A validade de conteúdo nas escalas unidimensionais 

considera a dor como um fenómeno simples. Estas escalas ignoram o aspecto 

multidimensional da dor (sensorial, afectivo, cognitivo e comportamental). 9 

 

Escala verbal/ qualitativa – qual é o nível da sua dor? 

A escala verbal simples é constituída por quatro a cinco categorias ordenadas de descritores 

foi introduzida por Keele (1948). 

Não há dor Ligeira Moderada Intensa Extremamente intensa 

 

Figura nº 1 – Escala verbal /qualitativa1 

 

Escala Numérica 

O doente dá uma nota de zero a dez, a sua resposta é dada por escrito ou oralmente. A nota é 

definida por «dor ausente» e a nota máxima por dor insuportável. 9 

 

Figura nº 2 – Escala numérica1 

 

 

 

1 Fonte: BARBOSA, António; NETO, Isabel G. – Manual de Cuidados Paliativos, 1ª edição, Núcleo de Cuidados Paliativos (Centro de Bioética), Faculdade de Medicina de Lisboa, 2006.  
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Escala Visual Analógica 

Esta escala é representada por um termómetro da dor a extremidade esquerda corresponde a 

«sem dor». A extremidade direita à «dor máxima imaginável». Fazer sobre a linha um traço 

correspondente ao nível da sua dor. 39 

 

 

 

 

Figura nº 3 – Escala visual analógica 2 

 

Escala de faces 

Na escala de faces é solicitado ao doente que classifique a intensidade da sua dor de acordo 

com a mímica representada em cada face desenhada, sendo que a expressão de felicidade 

corresponde á classificação “sem dor” e a expressão de máxima tristeza corresponde à 

classificação “dor máxima”. Regista-se o número equivalente à face seleccionada pelo 

doente.9 

 

Figura nº4 – Escala de faces 2 

 

 

 

2 
Fonte: BARBOSA, António; NETO, Isabel G. – Manual de Cuidados Paliativos, 1ª edição, Núcleo de Cuidados Paliativos (Centro de Bioética), Faculdade de Medicina de Lisboa, 2006.  

Sem dor  Pior dor imaginável 
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1.3.2 - Escalas verbais multidimensionais 

 

Estas escalas não se limitam apenas a aspectos sensoriais, mas exprimem também a 

repercussão afectiva da dor, que pode ser simplesmente incomodativa ou insuportável, 

angustiante ou deprimente. 

O MAC GILL PAIN QUESTIONARY (MPG) é um questionário que permite uma 

avaliação pluridimensional da dor. Este questionário é constituído por uma lista de setenta 

oito qualificativos repartidos por vinte subclasses, cada uma das quais corresponde a um 

aspecto da dor e em quatro classes: sensorial, afectiva, mista (sensorial e afectiva) e 

avaliativa. 39Outro questionário que se inclui nas escalas multidimensionais é o questionário 

DOR de SAINT-ANTOINE, sendo uma adaptação francesa do MPG. 

 Este é composto por sessenta e um qualificativos, repartidos em dezassete subclasses e em 

três classes: sensorial, afectiva, avaliativa. 

As escalas multidimensionais têm a vantagem de uma avaliação simultaneamente 

quantitativa e qualitativa. Deste modo permite explorar as componentes sensorial e afectiva da 

dor deduzindo uma terapêutica melhor adaptada. Contudo os questionários de adjectivos 

utilizam-se num período a longo prazo ao contrário das escalas unidimensionais que se 

utilizam a curto prazo. O questionário determina uma compreensão dos adjectivos, deste 

modo não é conveniente aplicá-lo em doentes que se encontram em mau estado geral e de 

baixo nível sociocultural. 9 
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1.3.3 - Escalas comportamentais  

 

Estas escalas são importantes nas idades extremas da vida (criança, idosos e 

dementes). Nos doentes crónicos a apreciação das manifestações observáveis ou 

comportamentais são de extrema importância, na medida em que após análise dos efeitos a 

longo prazo de um tratamento analgésico apreciando o resultado final, não só pelo alívio da 

dor percepcionada, assim como modificações observadas no comportamento quotidiano do 

doente. Nos doentes oncológicos descreveram três escalas comportamentais que permitem 

descrever o comportamento doloroso: frequência das queixas e invasão da linguagem, 

repercussão nas actividades, pedido de anti-álgicos. 9 

Num ambiente de confiança procede-se à recolha de informações: avaliação do 

problema entrando nos pormenores da vida quotidiana (redução de actividades, de lazer…), 

procura de alívio, ingestões medicamentosas, avaliação do humor ou das suas modificações, 

apreciação do estado doloroso pelo meio envolvente (família, enfermeiros), análise do 

contexto socioeconómico, exame das possibilidades de reabilitação, sobretudo depois da 

perda de um emprego e por fim uma análise do pedido daquele que sofre, o que permitirá 

precisar melhor ao doente participar de forma activa no plano terapêutico. 9 

 

 

1.4 – INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DA 

DOR 

 

Quando se reflecte sobre o desempenho de um profissional é necessário ter em conta 

diversos factores tais como: formação académica, as competências, a filosofia da instituição 
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de trabalho, a disponibilidade e as características dos recursos humanos e materiais do 

serviço. A formação académica dos Enfermeiros é muito abrangente, são abordados 

conteúdos que servem de base na organização de disciplinas específicas (enfermagem 

médico-cirúrgica, enfermagem oncológica, enfermagem pediátrica, entre outras), que 

pretendem preparar o profissional para os cuidados a indivíduos nas diversas fases do ciclo 

vital.40 Aquisição do grau académico de licenciado que permite o exercício profissional de 

enfermagem, implica a autonomia de cada um aprofundar conhecimentos em determinadas 

áreas específicas.  

O enfermeiro é o profissional de saúde que permanece mais tempo junto do doente, 

daí desempenhar um papel fulcral no alívio ou controlo da dor. O enfermeiro deve ter a 

capacidade de identificar sinais de dor, no entanto surgem dificuldades, uma vez que os 

doentes e profissionais podem ter concepções diferentes da dor. Alguns sinais pelos quais se 

identifica a presença de dor são: choro, gemido, alterações dos sinais vitais, agitação, tremor 

ou comportamento verbal, contudo a ausência destes sinais não significa que o doente não 

tenha dor. Por vezes, existe auto controlo da dor nalguns doentes suprimem os sinais de 

sofrimento, permanecem prostrados e sossegados, devido ao desgaste físico e mental causado 

pela doença.11A avaliação da dor é realizada através dos seguintes aspectos: determinação da 

dor, atitudes do doente, identificação de factores que influenciam a dor e a resposta do doente. 

Avaliação e intervenção de enfermagem passam por determinados pontos de referência: 11,41 

- Avaliar o tipo de dor do doente: localização, duração, qualidade e influência nas actividades 

de vida diária; 

- Utilizar uma escala de intensidade da dor, de acordo com as características do doente.  

- Obter informação dos medicamentos já utilizados e actuais, a resposta e os efeitos colaterais 

destes; Correlacionar a dor e a sua intensidade ao analgésico prescrito; 
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- Utilizar medidas alternativas para alívio, como relaxamento; 

- Transmitir a sensação de que a dor do doente é compreendida e que pode ser controlada; 

- Promover o conforto físico através de camas, protectores de colchões, almofadas e outros 

materiais necessários;  

- Estar receptivo aos doentes relativamente aos seus pedidos religiosos; 

- Entusiasmar o doente para medidas que contribuem à terapia ocupacional (leituras, 

televisão), 

- Sugerir combinações de medicamentos opióides e não opióides ; 

- Sempre que possível, usar a via oral para administração dos medicamentos, evitar a via 

intra-muscular;  

- Administrar analgésicos previamente, antes de surgir sintomas de dor, a fim de evitar dor 

severa; 

- Os medicamentos analgésicos devem ser administrados em horários padronizados e não 

apenas em momentos de dor severa; a dor persistente exige terapia preventiva. Os analgésicos 

devem ser dados com regularidade e de forma profiláctica, a administração só quando 

necessária é irracional e desumana; 3 

- Os analgésicos poderão ir diminuindo a partir do momento que se associa ao tratamento, a 

quimioterapia e radioterapia; em situações em que foi possível resolver a dor através de 

cirurgia ou radioterapia consegue-se diminuir ou parar a administração de opiáceos, sem com 

isso desencadear uma síndroma de privação; 42 

-É indispensável uma equipa multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo, 

nutricionistas, médicos e enfermeiros para proporcionar suporte ao doente nas suas 

necessidades com vista a aumentar a qualidade de vida. 
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O tratamento da dor em todas as vertentes é uma atitude fundamental, e a maior 

barreira para a sua abordagem efectiva é avaliação inadequada da dor. 43 O tratamento da dor 

no doente oncológico tem que se enquadrar dentro dos cuidados paliativos, uma vez que 

alguns doentes oncológicos já realizaram vários tratamentos que não proporcionaram a cura 

da doença nem estabilizaram a doença, necessitando assim de controlo sintomático. Será de 

extrema importância balancear o efeito do tratamento e os efeitos secundários, 44 de modo a 

utilizar medidas que não provoquem mais sofrimento ao doente. 

Os cuidados paliativos têm como finalidade centrarem-se no bem-estar do doente evitando 

medidas agressivas, promover uma abordagem global e holística do sofrimento dos doentes, 

sendo necessário formação em diferentes áreas (física, psicológica, social e espiritual), 

preocuparem-se em abranger as necessidades das famílias e cuidadores.4 

 

 

1.5 – ANALGESIA NO TRATAMENTO DE DOR 

 

O controlo da dor nos doentes oncológicos exige a utilização de diversos fármacos e 

outros métodos de tratamento complementares (radioterapia, quimioterapia). O sucesso da 

estratégia terapêutica analgésica planeada depende da monitorização da dor em todas as suas 

vertentes.1 O alívio da dor deverá ter uma sequência: alívio durante a noite, alívio em repouso 

durante o dia, e alívio durante o movimento (nem sempre é totalmente possível). Por vezes o 

alívio da dor pode demorar três a quatro semanas se existir relação com ansiedade ou 

depressão. A reavaliação é uma necessidade permanente, porque as dores antigas podem 

piorar e aparecer dores novas. 3 
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A Organização Mundial de Saúde seleccionou um regime analgésico baseado na 

intensidade da dor, descrita como a escada analgésica. A escada analgésica é constituída por 

três degraus. No primeiro degrau os analgésicos são não opióides, que incluem o paracetamol 

e os fármacos anti-inflamatórios não esteróides (AINES) e salicilatos. Neste degrau a dor é 

considerada ligeira, os analgésicos têm acção analgésica, antipirética e anti-inflamatória. 

Quando existe dor quase sempre existe um processo inflamatório associado, podendo este 

condicionar propriedades reparadoras quando integradas no contexto de uma situação aguda 

ou por outro lado evoluir para um processo prolongado crónico com destruição associada. 41  

Os fármacos deste degrau têm um efeito tecto, no caso de se aumentar a dose para 

além da dose recomendada causarão efeitos secundários tais como insuficiência renal ou 

hepática, problemas gastrointestinais, hemostase anormal. A idade avançada e a desidratação 

são alguns dos factores que aumentam o risco de efeitos secundários associados aos AINES. 

Os novos COX-2 um tipo específico de AINES podem causar menos efeitos secundários 

gastrointestinais mas não protegem os rins ou danos cardiovasculares. 3,10,45 A utilização dos 

AINES em oncologia é de uma importância que não se deve menosprezar para o tratamento 

global do doente. 44 Existem alguns princípios de utilização de AINES em oncologia que 

deveremos considerar: os efeitos laterais dos AINES clássicos e utilizados a longo prazo são 

consideravelmente mais severos e com morbilidade maior que a morfina; em dor aguda ou 

crónica, os não opióides isolados raramente são capazes de controlar a dor 

severa.47,48Independentemente da via de administração os AINES inibem as prostaglandinas 

necessárias para manter a barreira protectora gástrica; administração de antiácidos com os 

AINES diminui a sua absorção e sua eficácia; com os AINES a dose analgésica é menor que a 

anti-inflamatória; para cada doente não existem certezas acerca da dose mínima analgésica 

eficaz, assim como para o tecto terapêutico e a dose tóxica. 43  
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Os AINES podem ser utilizados em todos os tipos de dor crónica incluindo dor 

neuropática e dor óssea; a adição de analgésico não opióide a um opóide, permite baixar a 

dose de opóide com diminuição dos efeitos laterais, diminuição da tolerância e dependência; é 

importante realizar uma história analgésica, efectuar rotação de AINES, por vezes revela-se 

de alguma utilidade. 43  

O paracetamol tem propriedades analgésicas e antipiréticas, é pouco hidrossolúvel, 

moderadamente lipossolúvel, o que permite atravessar com facilidade membranas biológicas. 

Pode ser administrado por via oral, endovenosa e rectal. A respeito da via oral administração 

de comprimidos efervescentes tem uma absorção e início de efeito (20 minutos) mais rápida 

que os comprimidos (45 minutos). 49 

 Muitos estudos referem que o paracetamol que tem uma acção analgésica em parte, 

através do sistema serotoninérgico. A serotonina encontra-se distribuída pelo sistema nervoso 

central e periférico assim como em células neurónias. Recentemente há demonstração de que 

a administração do paracetamol de forma aguda produz um aumento dos níveis de serotonina 

em várias regiões cerebrais (córtex, hipocampo, hipotálamo, tronco cerebral). 49,50 Uma 

adequada combinação de paracetamol e analgésicos opióides melhora de forma considerável a 

analgesia e reduz significativamente os efeitos secundários. A natureza farmacológica é que 

justifica associações entre paracetamol e opióides (paracetamol e codeína; paracetamol e 

tramadol) conseguindo-se assim uma sinergia analgésica. Estudos realizados concluem que 

acção analgésica de paracetamol poderia implicar mecanismos dos opióides e 

serotoninérgicos integrados. 51,52 O planeamento fundamental no campo do tratamento da dor 

com paracetamol entra dentro do que se chama “analgesia multimodal”, onde mediante a 

combinação com outros fármacos como morfina, codeína, opióides, incluindo AINES 

conseguem potenciar os seus efeitos e reduzem as doses destes fármacos e portanto melhorar 
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a tolerância e segurança resultando então no tratamento altamente efectivo na dor 

severa.51,52,53,54  

No segundo degrau são utilizados opióides fracos, sendo incluídos o tramadol e a 

codeína. Estes também estão limitados por doses-tecto. A codeína é um opióide natural, mais 

fraco que a morfina e produz analgesia em parte pela sua ligação aos receptores opióides u e 

em parte por bio transformação em morfina. A dose inicial apropriada da codeína é de 15mg 

por via oral de 4 em 4 horas e 15mg por hora se houver necessidade de um analgésico de 

resgate. 56 

O tramadol, um análogo sintético da codeína é recomendado como um analgésico 

seguro e eficaz no degrau 2 nas situações de dor moderada, incluindo a dor neuropática. O 

tramadol é um agonista fraco dos receptores opióides e um inibidor da recaptação da 

noradrenalina e da serotonina. Como efeitos secundários são: náuseas, tonturas. Deve ser 

evitado ou usado com cuidado em epilépticos ou em doentes que estão a receber substâncias 

anti-parkinsónicas. 3 

No terceiro degrau da escada analgésica utiliza-se opióides fortes com ou sem 

analgésicos adjuvantes, é usado para controlar a dor moderada a intensa em doentes que não 

respondam a doses máximas dos tratamentos do degrau dois. Existe uma variedade de 

opióides fortes como a morfina, buprenorfina, hidromorfona, oxicodona, fentanil e metadona 

estão incluídos no degrau 3.57 A administração dos opióides deve ser preferencialmente por 

via oral. 58 A morfina por via oral é o analgésico forte de escolha para a dor oncológica. 

Contudo, em mais de 60% dos casos, os doentes são incapazes de tomar medicamentos por 

via oral. Nas vias alternativas de administração incluem-se as seguintes: subcutânea, 

intravenosa, transdérmica, transmucosa oral, rectal e intraespinal.21 Está recomendada nos 

doentes com dor que não responde ao uso combinado e optimizado de um não opiáceo e de 
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um opiáceo fraco.3 Geralmente é estimado que entre 71% e 100% dos doentes obtêm 

analgesia adequada na dor oncológica. Quando a escada analgésica é usada de forma 

apropriada, uma pequena percentagem (10% a 30%) não responde à morfina, ainda que, 

recebam baixa analgesia respondem à intolerância dos efeitos secundários. 59 

 A morfina tem sido um analgésico efectivo, e é um opióide de primeira linha 

recomendado pela OMS. 60 Os opióides não têm efeito tecto, permitindo aumentar as doses até 

que a dor esteja controlada, tendo em conta os efeitos secundários, particularmente a 

neurotoxicidade. Tem uma grande afinidade para os receptores opióides u. 57,61 

A buprenorfina é um agonista parcial do receptor u. É altamente lipofílico, facilitando 

a absorção sublingual, transdérmica e parentérica. O sistema controla precisamente a 

velocidade da absorção do fármaco, produzindo concentrações plasmáticas estáveis. As 

concentrações terapêuticas no plasma são atingidas entre 11 e 21 horas e estabilizam entre a 

segunda e a terceira aplicação do adesivo. A buprenorfina transdérmica é uma formulação de 

libertação prolongada e não pode ser utilizada para analgesia na dor irruptiva, podendo ser 

utilizada nestes casos a buprenorfina sub-lingual.61 

A hidromorfona é um derivado semi-sintético da morfina, cuja solubilidade e elevada 

biodisponibilidade o tornam muito útil em especial quando são necessárias altas doses de 

opióides. A hidromorfona ou o fentanil são sugeridos quando há uma verdadeira alergia à 

morfina ou à codeína.  

A oxicodona é um opióide sintético, é um antagonista Kapa e u e o seu metabolito, 

oximorfona é um agonista u puro. 62,63 

O fentanil é um opióide semi-sintético, lipofílico, altamente potente e útil. O fentanil é 

ineficaz quando administrado por via oral e necessita de ser administrado via transdérmica, 

parentérica, sublingual ou via transmucosa oral. Por via transmucosa oral produz analgesia 
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rápida entre cinco a quinze minutos com a duração de acção cerca de duas horas. Isto faz com 

que seja um opióide útil para gerir a dor irruptiva.63 A elevada apetência lipofílica e o baixo 

peso molecular facilitam a sua absorção transdérmica. Depois da aplicação as concentrações 

séricas de fentanil aumentam progressivamente, estabilizando geralmente de 12 a 24 horas.58,65  

O fentanil transdérmico é utilizado em doentes que requerem doses estáveis de opióides. 62,63  

A metadona tem sido reequacionada com vista à gestão da dor oncológica. É um 

opióide sintético agonista com características únicas. Tem excelente biodisponibilidade rectal 

e oral, com intervalos de administração mais longos, cada 8 a 12 horas em vez de cada 4 horas 

como os outros opióides de acção curta e custos baixos. A metadona tem forte afinidade com 

os receptores opóides u e também aparenta ser um agonista do receptor do N-metil-D-

aspartato (NMDA). 65 A metadona é usada nas seguintes situações: efeitos secundários graves/ 

intoleráveis com a morfina em qualquer dose, aumento da dor apesar de doses cada vez mais 

elevadas de morfina, dor cancerosa neuropática que não responde ao regime habitual de um 

AINE, morfina, amitriptilina e valproato de sódio, insuficiência renal, só tentar em doentes 

com um prognóstico igual ou superior a dez dias. 3  

Alguns autores consideram um quarto degrau à escada analgésica, incluindo 

anestésicos e opióides intra-espinhais (epidural e intratecal) cordotomia e outros bloqueios. 66 

Também terapêutica adjuvante como anticonvulsivantes (Gabapentina), antidepressivos, 

corticosteróides, bifosfonatos, radioterapia, quimioterapia, procedimentos cirúrgicos e 

técnicas não farmacológicas. 67,68,69,71 
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1.5.1- Efeitos secundários dos opióides 

 

Os efeitos secundários dos opióides podem ocorrer no degrau dois da escada analgésica que 

se refere a opióides fracos e quando se refere a opióides fortes no degrau três. Os efeitos 

secundários que podem ocorrer são: náuseas ou vómitos, sendo utilizada medicação anti-

emética em simultâneo; obstipação, que ocorre em cerca de 90% dos doentes, deve-se utilizar 

laxantes; sonolência; boca seca; défice cognitivo; depressão respiratória, retenção urinária e 

prurido nos casos de administração de opióides na espinal-medula. 57  

A dose limite dos efeitos secundários frequentemente envolve toxicidade sobre o 

sistema nervoso central: sonolência, alterações cognitivas, confusão, alucinações e 

mioclonias. Toxicidade aos opióides ocorre quando se sobe rapidamente na escada analgésica, 

em doentes com insuficiência renal, a dor não responde aos opióides, depois de tratamentos 

para o alívio da dor, como quimioterapia, radioterapia entre outros. No caso de ocorrer 

toxicidade, deve-se parar analgesia com opióides, no entanto o doente pode sentir a falta de 

uma ou várias doses em todas as horas. Neste contexto tomam-se medidas como: reduzir a 

dose do opióide, converter para outro opióide,71 utilizar naloxona no caso de depressão 

respiratória usando com cuidado uma vez que pode aumentar a dor ao doente. 57 

A dor é demonstrada ser antagonista natural sobre os efeitos secundários dos opióides. 

Na presença de dor a depressão respiratória é extremamente improvável. Nos estudos 

recentes, de farmacodinâmicos em opióides foram realizados em indivíduos que não tinham 

dores, não havia nada para antagonizar o efeito de depressão respiratória do opióide. Estes 

indivíduos tiveram o efeito normal farmacológico do opióide no centro respiratório.56A 

experiência com doentes com cancro com dor demonstra que a depressão respiratória é 

altamente improvável quando os opióides são administrados a doentes com dor. Portanto, 
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depressão respiratória não é de importância prática quando selecciona-se uma dose adequada 

de opióides para aliviar a dor. No entanto, a doentes com dor são frequentemente negadas 

doses adequadas de opióides necessárias ao alívio da sua dor, devido ao medo da depressão 

respiratória. 56 Por conseguinte, no caso dos idosos as necessidades analgésicas são inferiores e 

por outro lado, o risco de depressão respiratória é maior e mais graves as consequências da 

hipóxia. 72 

Outro facto é a dependência psicológica ou adicção aos opióides é altamente 

improvável em doentes com cancro que tomam opióides para alívio da dor. Experiências com 

doentes com cancro demonstrou que quando a dor é aliviada o doente deixa de tomar o 

opióide. A confusão instala-se quando a dependência física é equacionada com dependência 

psicológica ou adicção. A dependência física é uma acção normal farmacológica do opióide. 68 

A dependência física ocorre quando é necessária exposição contínua à droga para evitar os 

sintomas de abstinência. Mesmo após uma exposição muito pouca aos opióides, existe sempre 

um certo grau de dependência física e não se sabe qual a dose de opióide ou a duração de 

administração necessária para produzir uma dependência física clinicamente significativa. A 

dependência psicológica ou adicção é um comportamento social destrutivo de procura da 

droga que ocorre em indivíduos predispostos e raramente em doentes tratados com opióides 

para dor aguda ou dor associada ao cancro, sendo potencialmente maior quando prescritos 

para doentes com dor crónica não maligna. 10,56 

 Outro conceito que há que distinguir é a tolerância, que é a necessidade de aumento 

da dose para obter o mesmo efeito analgésico e pode ser combatida com a mudança de um 

opióide para outro.36 Vale citando Melzack (1993) refere que os doentes com perturbações 

psicológicas ou história prévia de abuso de drogas são aqueles que mais frequentemente 

desenvolvem tolerância.72 Pode ocorrer tolerância ao efeito analgésico e isso pode constituir 
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um impedimento importante ao uso clínico de opióides, no entanto a necessidade de 

incrementar as doses tem várias explicações e a tolerância: progressão da doença, a alteração 

no mecanismo da dor (mudança ao longo do tempo de um mecanismo predominantemente 

nociceptivo para um mecanismo predominantemente neuropático) e processos psicológicos 

que conduzem aumento de dor.10,56  
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2 - FORMAÇÃO DAS ATITUDES 

 

O termo atitude, à semelhança de outros conceitos nas ciências humanas e sociais é 

ambíguo. A palavra atitude teve origem no latim a partir de dois termos: actus que significa 

acto, acção; e aptitudo que significava aptidão. Estas expressões distinguiam atitude motora e 

atitude mental. Atitude é um conceito que pretende medir entre a forma de agir e de pensar 

dos indivíduos. “A atitude é uma predisposição para responder de forma favorável ou 

desfavorável a um objecto, pessoa, instituição ou acontecimento”. 73O conceito de atitude 

engloba alguns pontos de referência: refere-se a experiências subjectivas, isto é, a posição de 

um indivíduo ou grupo construída a partir da sua história; refere-se a um objecto; e inclui uma 

dimensão avaliativa, ou seja existe uma ligação à cognição e ao comportamento, e está 

também presente a dimensão afectivo-avaliativa. As atitudes resultam da interacção social, de 

processos de comparação, identificação e diferenciação sociais que nos permitem situar a 

nossa posição face à de outros num determinado momento do tempo. 73 

As atitudes significam a organização dos sentimentos, das crenças e dos valores, assim 

como a predisposição da pessoa para se comportar de determinada forma. Têm um papel 

importante na orientação e adaptação do ser humano no ambiente social, dado que 

representam o aspecto fundamental entre as capacidades de perceber, sentir e empreender da 

pessoa, ao mesmo tempo que dá significado à sua existência. 74 

As atitudes são criadas através das atitudes de outras pessoas, grupos, instituições, 

objectos e valores. Inscrevem-se na história de um indivíduo e por isso podem mudar em 

função das suas experiências pessoais e da sua personalidade. 74 
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O comportamento emitido é função de vários determinantes e não apenas da resposta 

implícita ao estímulo considerado. Outros hábitos, outras atitudes previamente adquiridas são 

capazes de intervir na resposta explícita que é o comportamento. Daí a impossibilidade de se 

prever com exactidão qual será o comportamento de uma pessoa através do conhecimento da 

sua atitude numa situação específica. Também desta interacção de factores que influi no 

comportamento explícito se deduz a dificuldade em se medir com precisão a atitude, uma vez 

que o comportamento emitido é função desta atitude e de outros factores. 75 

 

 

2.1 - COMPONENTES DAS ATITUDES 

 

As atitudes estão organizadas por uma estrutura formada por três componentes: 

componente cognitivo, afectivo e comportamental. A componente cognitiva refere-se à 

representação cognitiva, isto é as características que atribuímos ao objecto, ao conhecimento, 

maneira de encarar o objecto, por parte do indivíduo. Nalgumas situações, o conhecimento 

que se tem de determinado objecto pode não ser o real e não se ajustar às suas características e 

qualidades próprias. 74 

A componente afectiva define-se como sentimento pró ou contra um determinado 

objecto. Pode significar um afecto positivo ou negativo em relação ao objecto para com o qual 

se adopta uma atitude. As componentes cognitivas e afectivas tendem a ser coerentes entre si, 

já que à medida que aumenta a nossa afectividade para com algo ou alguém, aumenta o nosso 

interesse em conhecê-lo melhor. Por outro lado, quanto maior o conhecimento do objecto da 

atitude, maior carga afectiva se lhe atribui. 74 
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 A componente comportamental é a combinação de cognição e afecto. A componente 

comportamental consiste na tendência em actuar ou reagir comportamentalmente de uma certa 

forma no que diz respeito ao objecto conhecido e afectivo. Está ligado às duas anteriores e 

traduz as intenções ou decisões relativas à acção. No entanto, esta componente nem sempre 

traduz uma linha congruente com o componente cognitivo e afectivo. Uma pessoa pode ter 

uma atitude fortemente negativa para com outra pessoa que conhece bem, contudo relaciona-

se com ela de forma cordial em determinadas situações. 74 

De acordo com a personalidade de cada um, prevalecem atitudes fortemente determinadas 

pela componente cognitiva, afectiva ou comportamental. Neste sentido, defende que as 

pessoas com um alto nível de conhecimentos, reagem frequentemente de acordo com 

determinada situação, traduzindo atitudes de acomodação ou adaptação social às 

circunstâncias; as pessoas com baixo nível de conhecimento, actuam geralmente de acordo 

com os seus processos cognitivos e afectivos, manifestando abertamente as suas atitudes face 

a determinada situação e independentemente de algumas normas sociais. 74  

 

 

2.2 - ATITUDES DOS ENFERMEIROS SOBRE A DOR  

 

Neste capítulo estão descritos vários estudos de vários autores sobre o tema desenvolvido. 

Um estudo realizado a enfermeiros em Itália sobre conhecimento e atitudes acerca da 

gestão da dor oncológica revelou que os enfermeiros têm conhecimentos inadequados acerca 

da dor e sobre recomendações da OMS no alívio da dor oncológica. Os resultados 

demonstraram que 55,4% (N=287) conhecem que OMS sugere a combinação de drogas na 

escada analgésica; 60% dos inquiridos acreditam, injustamente, que morfina tem dose limite 
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de analgesia; 52,3% acreditam que o placebo é teste útil para determinar se a dor é real; 

72,5% dos enfermeiros tiveram baixa impressão sobre os doentes desenvolverem depressão 

respiratória significativa aos opióides; 77,4% dos inquiridos conhecem que doentes requerem 

aumento das doses de medicação para a dor, porque eles experienciam aumento da dor; 56,1% 

dos enfermeiros não acreditam que avaliação mais perfeita para os doentes é feita por eles 

próprios; 62,4% dos enfermeiros preconizam que os doentes desenvolvem adicção aos 

opióides quando o tratamento da dor é com opióides. Segundo os resultados verificou-se que 

mais de 50% dos enfermeiros oncologistas subestimam a dor dos doentes e eles não tiveram 

tratamento correcto e também tiveram uma auto-avaliação incorrecta sobre o seu 

conhecimento da gestão da dor. Aqueles enfermeiros que apresentaram elevados scores de 

resposta correcta tiveram mais cursos sobre dor. 76 

Outro estudo realizado sobre o que os enfermeiros sabem e acreditam sobre os doentes 

com dor, verificaram que os resultados indicam falta de conhecimentos e conhecem princípios 

básicos no tratamento da dor, no uso de opióides na dor aguda e dor crónica. Os enfermeiros 

de unidades de oncologia comparados com enfermeiros de outras áreas de saúde apresentaram 

scores significativamente mais elevados.77Segundo os resultados constataram instituir uma 

preparação educacional, sessões contínuas de educação para enfermeiros e direcções de 

programas no tratamento da dor no hospital. 77 

A falta de formação tem sido uma barreira no tratamento adequado da dor, num estudo 

nos Estados Unidos a 1236 enfermeiros constataram que 38% reportam uma hora de 

formação em dor e 34% recebeu cinco horas de formação em dor. 78 

Realizado um estudo sobre como os enfermeiros respondem quando os doentes usam 

palavras próprias para definir a dor, a escala da intensidade de dor, ou outro tipo de 

comunicação, este estudo (aplicado a 122 enfermeiros) revelou que os enfermeiros não 
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responderam com mais estratégias para o tratamento, quando os doentes descrevem dor pelas 

suas próprias palavras ou utilizam a escala de intensidade de dor. As estratégias 

recomendadas foram: 45,9% avaliam a dor, 29,5% administram bólus de analgesia, 4,1% 

administram bólus até que o nível de dor seja aceitável, 43,4% administra adjuvante dos 

opióides analgésicos, 27,9% afirma responder ao tratamento da dor e 55,7% colaboram com o 

médico para aumentar a dose analgésica ou diminuir o intervalo. Os enfermeiros tendem a ter 

mais conhecimentos acerca do tratamento da dor e menos conhecimentos acerca das 

intervenções na dor. 81 Segundo um estudo constataram que os enfermeiros têm inadequada 

formação, levando-os a não avaliarem a dor de forma sistemática, a subestimarem a 

frequência de ocorrência da dor e ignorarem o impacto devastador da dor para o indivíduo.82 

Um estudo sobre conhecimento, atitudes e prática clínica no tratamento da dor: o 

impacto das características e educação dos enfermeiros revelou que enfermeiros com grau de 

mestre têm scores mais elevados comparados com enfermeiros com nível de preparação mais 

baixo. 79 

Outro estudo suporta conhecimentos inadequados e atitudes inapropriadas no 

tratamento da dor. A fraca comunicação entre doentes e cuidadores acerca da severidade da 

dor é em geral sentida, é a maior causa para o défice de controlo da dor. Um adequado treino 

dos prestadores de cuidados de saúde no tratamento da dor pode levar substancialmente a 

improvisar no tratamento da dor oncológica. 83 

Num estudo efectuado em Taiwan investiga o conhecimento dos enfermeiros sobre o 

controlo da dor, verificaram que não há diferença significativa entre enfermeiros com ou sem 

experiência em prestar cuidados a doentes oncológicos, enfermeiros com nível mais elevado 

de formação (mestrado) têm scores mais elevados sobre conhecimento em dor. Enfermeiros 

que trabalham em oncologia têm scores mais elevados que enfermeiros que trabalham noutras 
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unidades. Os resultados indicam que os enfermeiros com mais horas de formação têm mais 

conhecimentos sobre dor. 84 

Outro estudo em que compara três grupos de profissionais (médicos, enfermeiros e 

farmacêuticos) sobre conhecimento e atitudes no tratamento da dor oncológica. Muitas 

concepções erradas estão nas respostas dos enfermeiros, pensam que existe dose tecto para a 

morfina, a maioria pensa a dor severa nos doentes com cancro requerem morfina por via 

parentérica, pensam que os opióides fortes devem ser utilizados no doente terminal e 50% 

acreditam que o aumento da analgesia é resultante da progressão da doença. 16% dos 

enfermeiros (1008 enfermeiros) comparados com 4% dos médicos (695 médicos) e 6% dos 

farmacêuticos (369 farmacêuticos) acreditam que dose suficiente de morfina para o alívio de 

dor seria inevitável causar depressão respiratória e assim contribuir para a morte do doente. 

Estes resultados revelam a necessidade formação contínua sobre a dor nos doentes 

oncológicos. 85,86,87 

Num estudo na Grécia a enfermeiros sobre conhecimentos e atitudes no tratamento da 

dor no cancro, foi explorado a efectividade de intervenções educativas, sendo realizado pré-

teste e pós-teste e foram comparados os scores. Após as intervenções educativas verificou-se 

conhecimentos e atitudes mais positivas. 88,89 

Estudos revelam que os enfermeiros têm dificuldades em desenvolver o cuidado com o 

doente devido à falta de conhecimentos específicos sobre cancro, dor crónica e sua terapêutica 

82,87 como também nas habilidades expressivas para promoverem o apoio psicológico 

adequado.82 A formação profissional adequada do pessoal de saúde é essencial para assistir 

psicologicamente o doente que sofre e que morre.23  

Os enfermeiros têm poucos conhecimentos sobre o uso de placebos e sem fundamento 

têm medo de que altas doses de opióides podem ser perigosas. 90 A acção analgésica ficou bem 
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documentada na clássica revisão de Beecher (1995) envolvendo um total de 1082 doentes, os 

quais referiram alívio da dor em 2.2% dos casos com placebo e em 75% dos casos com 15mg 

de morfina. No entanto, o placebo pode ser o sintoma ameaçador para o doente, além de 

provocar mais sofrimento, a dor crónica pode tornar-se numa doença incapacitante e pode ser 

um factor de agravamento de certas patologias.72  

A dor é um fenómeno complexo que ocasionalmente não é aliviada com tratamentos 

mais rigorosos e por vezes é aliviada por um placebo. Os placebos têm sido definidos como 

substâncias inertes que aliviam os sintomas.24 O efeito do placebo depende também das 

atitudes do doente, do sentimento que a situação está sob controlo e depende também do tipo 

de relação e de confiança que está a ser instaurado. Os especialistas relatam que nem sempre é 

possível extinguir a dor, mas consegue-se amenizá-la pelo menos a intensidade. 23 Os placebos 

foram usados em ensaios aleatórios de controlo, para comparar os efeitos de um medicamento 

activo com os de tomar simplesmente algo. No entanto, demonstra-se que os placebos 

possuem um certo efeito no alívio da dor. As expectativas do indivíduo mudam a percepção 

da dor.24  
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3 – METODOLOGIA 

  

Na investigação científica, os pesquisadores lutam para dar sentido à experiência 

humana e solucionar problemas, de forma a compreender a ocorrência de fenómenos e prever 

circunstâncias possíveis de acontecer. 91 Este estudo surgiu de uma observação e reflexão 

sobre enfermeiros que prestam cuidados diariamente a doentes oncológicos com dor crónica, 

uma vez que exerço funções como enfermeira no IPO (Instituto Português de Oncologia de 

Lisboa). Pretende-se descrever as atitudes dos enfermeiros perante a dor. 

De acordo com o tipo de investigação que o investigador pretende desenvolver, assim 

ele seleccionará a definição que melhor corresponde às suas preocupações e planificará um 

método adequado para obtenção de respostas às suas questões.92 

A descrição da metodologia utilizada no estudo inclui as seguintes etapas: selecção da 

amostra, selecção das variáveis independentes e dependentes, considerações éticas, selecção e 

elaboração do instrumento de colheita de dados, aplicação do instrumento, tratamento 

estatístico dos dados, apresentação dos resultados e discussão, conclusão. Deste modo, 

pretende-se dar resposta à questão de investigação: Quais as atitudes dos enfermeiros face à 

avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos? 

Procedeu-se ao seguimento do estudo após aprovação pelo Conselho Científico da 

Faculdade de Medicina. (Anexo1) 
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3.1 – OBJECTIVOS 

 

Objectivo geral: Caracterizar a avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos realizada 

pelos enfermeiros 

Os objectivos específicos:  

- Identificar as atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor crónica nos doentes 

oncológicos. 

- Identificar os factores que influenciam essas atitudes e que podem contribuir para a melhoria 

dos cuidados prestados. 

- Descrever quais as dificuldades que os enfermeiros sentem na avaliação da dor nos doentes 

oncológicos. 

 

 

3.2-TIPO DE ESTUDO 

 

O desenho de investigação traduz-se num plano lógico, criado pelo investigador com 

vista a obter respostas válidas às questões de investigação colocadas. 92 

O estudo em causa enquadra-se nos desenhos do tipo descritivo, quantitativo. Consiste 

em descrever aspectos de uma situação, obtendo dados quantificáveis, apresentá-los 

numericamente e analisá-los estatisticamente. É um estudo descritivo, porque faz a descrição 

de um conceito relativo a uma amostra e a descrição das características de uma amostra no 

seu conjunto. Consiste em descriminar os factores determinantes ou conceitos que 

eventualmente, possam estar associados ao fenómeno em estudo. 92 
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3.3 – POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Um trabalho de investigação requer uma definição precisa da população a estudar e, 

portanto dos elementos que a compõem. Uma população é constituída por um conjunto de 

elementos ou de sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de 

critérios. 92 A população acessível definida foi os enfermeiros que prestam cuidados a doentes 

oncológicos com dor crónica. A população é constituída por 159 enfermeiros segundo os 

critérios estabelecidos. 93 Os critérios para selecção da amostra foram: todos os enfermeiros 

que tenham mais de dois anos de experiência em oncologia e que estejam disponíveis para 

participar no estudo. 

Ter uma amostra representativa, é uma condição difícil de satisfazer, há quase sempre 

enviesamentos na constituição da amostra. A adequação da amostra deve ir ao encontro aos 

objectivos estabelecidos. Optou-se pela amostra não probabilística, ou intencional que é 

propositadamente definida pelo investigador. De entre os vários tipos de amostragem não 

probabilística, será utilizada a amostra de conveniência. A amostra deste estudo inicialmente 

foi composta por 111 enfermeiros (70% da população) que prestam cuidados a doentes 

oncológicos com dor crónica, de três hospitais da região Lisboa. Após aplicação do 

questionário foi possível obter uma amostra de 93 enfermeiros dos quais 50 enfermeiros do 

hospital 1 (três serviços de medicina), 36 enfermeiros do hospital 2 (seis serviços de 

medicina) e 7 enfermeiros do hospital 3 (um serviço de medicina), não foram incluídos dois 

questionários por não estarem correctamente preenchidos. Para se obter amostra que se 

pretendia foi obtida a colaboração dos enfermeiros chefes dos serviços seleccionados para o 

estudo. Foram entregues os questionários aos enfermeiros chefes de cada serviço que 



 58 

distribuiu-os pelos enfermeiros com mais de dois anos de experiência em oncologia e 

interessados em responder ao mesmo.    

 

 

3.4 - VARIÁVEIS E SUA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

As variáveis são qualidades, propriedades ou características de objectos, de pessoas ou 

de situações que são estudadas numa investigação. 

Variável dependente, é aquela que sofre o efeito esperado da variável independente, é 

o comportamento, a resposta ou o resultado observado que é devido à presença da variável 

independente. A variável dependente neste estudo diz respeito às atitudes dos enfermeiros 

face à avaliação da dor crónica em doentes oncológicos. A variável independente é a variável 

manipulada pelo investigador com finalidade de estudar os seus efeitos na variável 

dependente. As variáveis independentes são: idade, habilitações académicas, categoria 

profissional, anos de experiência em oncologia, formação. 

 

 

3.5 - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Qualquer investigação efectuada junto de seres humanos levanta questões morais e 

éticas. Em investigação é importante seguir orientações fundamentais para proteger os direitos 

e liberdades das pessoas que participam nas investigações.91    

    Assim, teve-se como orientações os cinco princípios ou direitos fundamentais 

aplicáveis aos seres humanos: direito à autodeterminação, o direito à intimidade, o direito ao 
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anonimato e à confidencialidade, o direito à protecção contra o desconforto e o prejuízo, e por 

fim o direito a um tratamento justo e equitativo. Neste estudo foi considerado o anonimato 

dos participantes bem como a protecção dos dados para este fim. Foi realizada uma nota 

introdutória no questionário, de modo a informar os participantes sobre os objectivos do 

estudo. Assim aceite essas condições, a sua resposta concretizada ao questionário será 

considerada como consentimento livre e esclarecido. 

Tendo em consideração as questões éticas, foi solicitado pedido de autorização aos 

Presidentes do Conselho de Administração dos três Hospitais para aplicação do questionário 

(Anexo 2). 

 

 

3.6 - INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

 

A recolha de dados é uma etapa do trabalho de investigação que permite obter os 

dados necessários para alcançar os objectivos do estudo. 

A escolha do instrumento está relacionada com as variáveis em estudo e a sua 

operacionalização, tendo em conta determinados factores, nomeadamente os objectivos do 

estudo, o nível de conhecimentos que o investigador possui acerca das variáveis, a obtenção 

de medidas apropriadas às definições conceptuais. 92 

Para este estudo foi escolhido o questionário como instrumento de colheita de dados. 

O questionário é um meio objectivo de adquirir informação sobre o conhecimento, atitudes e 

comportamentos das pessoas. Pode ser aplicado junto de um grande número de sujeitos, 

anónimo, a sua apresentação uniformizada, facilita as comparações entre os sujeitos, fácil de 
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aplicar, menos custos económicos, no entanto as taxas fracas de resposta e a taxa elevada de 

dados podem ser desvantagens significativas.  

O questionário deste estudo foi construído com suporte de outros instrumentos de 

colheita de dados: foi aplicado um questionário no estudo intitulado “Conhecimentos e 

atitudes dos médicos em relação ao controlo da dor crónica”, 94 mas uma vez que contém itens 

direccionados para médicos e também para abordar a dor crónica não oncológica, não pôde 

ser utilizado na totalidade; outro questionário foi “Knowledge and attitudes regarding pain” 

Ferrell (et al 2005) aplicado em vários estudos 76,78,88 como teste de avaliação para programas 

de avaliação, em que tem questões com casos clínicos, também não constituiu utilidade na 

íntegra. Deste modo, tentou-se construir um instrumento para ir ao encontro aos objectivos 

propostos com mobilização destes instrumentos aplicados (Anexo 3). Neste estudo pretende-

se analisar o conceito “atitudes”, mas como este não é directamente observável criou-se um 

conjunto de indicadores. Estes indicadores (tratamento da dor, dor espiritual, dor psicológica, 

avaliação da dor e efeitos secundários) para serem estudados foram criadas questões tendo em 

conta noções teóricas e afirmações utilizadas noutros estudos. Assim, as respostas às questões 

colocadas permite organizar os indivíduos conforme estes sejam mais ou menos favoráveis 

àquele processo neste caso “à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos.” 

O questionário construído encontra-se dividido em duas partes: a primeira parte tem 

afirmações que têm como objectivo conhecer as atitudes dos enfermeiros face à avaliação da 

dor nos doentes oncológicos, afirmações e perguntas relacionadas com a prática diária e a 

prática instituída no serviço. As afirmações são fechadas e é utilizada a escala tipo Likert (1 a 

5) para responderem, bem como são utilizadas perguntas dicotómicas. As questões fechadas 

tipo Likert do questionário propõem-se a recolher informação acerca do tratamento da dor 
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(1,3,7,8,9,10,11,24,26,27); avaliação da dor (15,16,17,18,19,20,21,22,23); dor espiritual 

(6,14); dor psicológica (12,13) e efeitos secundários da terapêutica analgésica (2,4,5,25).  

As afirmações foram colocadas no sentido positivo 

(1,2,3,5,6,9,11,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27) e em sentido negativo 

(4,7,8,10,13,20,22,24,26). A segunda parte refere-se às características demográficas e 

profissionais, seguindo-se uma questão sobre vantagens e desvantagens da implementação da 

avaliação da dor (perguntas fechadas), e uma questão aberta sobre as dificuldades que os 

enfermeiros sentem na avaliação da dor. As questões abertas permitem que o sujeito exprima 

a sua opinião, de modo a obter maior precisão em aspectos particulares da investigação. 

 

 

3.7 – PRÉ – TESTE 

 

O pré – teste consiste no preenchimento do questionário por uma amostra que reflicta a 

diversidade da população visada, afim de verificar se as questões podem ser bem 

compreendidas. Esta etapa é de todo indispensável e permite corrigir ou modificar o 

questionário. 92 O pré – teste foi aplicado a 10% da amostra ou seja a 11 enfermeiros dos três 

hospitais e em serviços com características idênticas onde foi aplicado o questionário. Após a 

sua recolha surgiram algumas alterações, na afirmação 3 referente às atitudes e nas questões 

relacionadas com a prática diária e a prática instituída no serviço. Os enfermeiros não 

referiram dificuldades no seu preenchimento.   
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3.8 – TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

O instrumento de colheita de dados é um questionário, com perguntas fechadas, então será 

feito um tratamento estatístico, análise e discussão dos resultados, a fim de permitir chegar a 

conclusões. Foi utilizado o programa informático SPSS versão 17 e análise de codificação 

para interpretar os dados das questões abertas. A estatística utilizada neste estudo é descritiva, 

com recurso à utilização das medidas de tendência central e desvio padrão. Foi também 

utilizado teste de normalidade e conclui-se que a variável dependente segue uma distribuição 

normal e aplicado o teste ANOVA para perceber se as variáveis independentes influenciam a 

variável dependente.  
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4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A idade dos enfermeiros que pertencem à amostra variou entre um mínimo de 24 anos e 

máximo de 55 anos, média de 30,54 e um desvio padrão de 6,57 anos de idade, a mediana 

localiza-se nos 28 anos de idade e a moda nos 25 anos de idade (Quadro nº1). 

Quadro nº1 – Análise descritiva da idade 

Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

30,54 28 25 6,57 24 55 

 

 

Com base nas frequências observadas, operacionalizou-se a variável idade numa variável 

ordinal, com três categorias: <30 anos, com frequência de 59,1%; 31 a 40 anos, com 

frequência de 26,9%; e > 40 anos, com frequência de 14% (Quadro 2 e Gráfico1). 

Quadro nº2 – Distribuição da amostra segundo as classes de idade 

 
 

Frequência % %Acumulada 

<30 anos de idade 55 59,1 59,1 

31- 40anos de idade 25 26,9 86,0 

>40 anos de idade 13 14,0 100,0 

Total 93 100,0  
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Gráfico nº1 – Distribuição da amostra segundo as classes de idades 
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Pela análise do quadro que se segue pode-se verificar que a categoria de enfermeiro é a mais 

prevalente nesta amostra de enfermeiros n=59 (63,4%); a seguir a categoria enfermeiro 

graduado n=30 (32,3%), as restantes categorias enfermeiro especialista e enfermeiro chefe 

estão pouco representadas n=2 (2,2%). Consultando o mesmo quadro observa-se que 12,9% 

dos enfermeiros (n=12) possuem grau de Bacharelato, 64,5% possuem grau de Licenciatura, 

19,4% dos enfermeiros possuem (n=18) pós-graduação e 3,2% dos enfermeiros possuem 

mestrado (n=2). Concluindo a análise deste quadro pode-se verificar que a maioria tem 

categoria de enfermeiro e com grau de Licenciatura 45,2% (n = 42).  
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Quadro nº3 - Distribuição dos enfermeiros, pelo seu grau académico e a sua categoria 

profissional 

 
 

Categoria Profissional  

Enfermeiro 
Enfermeiro 
Graduado 

Enfermeiro 
Especialista 

Enfermeiro 
Chefe Total 

1 10 1 - 12 Bacharelato 

1,1% 10,8% 1,1% - 12,9% 

42 15 1 2 60 Licenciatura 

45,2% 16,1% 1,1% 2,2% 64,5% 

16 2 - - 18 Pós-Graduação 

17,2% 2,2% - - 19,4% 

- 3 - - 3 

Habilitações 
académicas 

Mestrado 

- 3,2% - - 3,2% 

59 30 2 2 93 
Total 

63,4% 32,3% 2,2% 2,2% 100,0% 

 
 

 

Quanto aos anos de experiência em oncologia, verifica-se que os enfermeiros têm entre 2 e 30 

anos de experiência em oncologia, a média de experiência é de 6,67 anos, desvio padrão é de 

5,63 anos, a mediana de 4 anos e a moda de 2 anos (Quadro nº4). 

 

Quadro nº4 – Análise descritiva dos anos de experiência em oncologia 

Média Mediana Moda 

Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

6,67 4 2 5,63 2 30 

 

 

 

Consultando o Quadro nº 5 e o Gráfico nº 2 observa-se que a maioria dos enfermeiros trabalha 

a menos de 10 anos e no hospital 1 (43% do total da amostra).  
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Quadro nº 5 - Distribuição dos enfermeiros pelos hospitais onde trabalham e o número 

de anos de experiência em oncologia. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Gráfico nº 2 – Distribuição dos enfermeiros pelos hospitais onde trabalham e o número 

de anos de experiência em oncologia 
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Hospital onde exerce funções  

Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 Total 

40 31 6 77 0 - 10 anos 

43,0% 33,3% 6,5% 82,8% 

9 2 1 12 11 - 20 anos 

9,7% 2,2% 1,1% 12,9% 

1 3 - 4 

Anos de 
experiência por 

grupos 

21 - 30 anos 

1,1% 3,2% - 4,3% 

50 36 7 93  
Total 53,8% 38,7% 7,5% 100,0% 
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4.2 – FORMAÇÃO ADQUIRIDA SOBRE DOR 

 

 Analisando o quadro nº6 e o gráfico nº3 que se referem à formação adquirida sobre dor 

constata-se que a maioria dos enfermeiros (91,4% dos enfermeiros (n=85)) diz já ter adquirido 

formação sobre a avaliação e tratamento da dor, apenas 8,6% (n=8) não tiveram formação 

sobre dor. 

 

Quadro nº6 - Distribuição dos enfermeiros segundo as respostas à pergunta « Ao longo 

do seu percurso profissional teve formação relativamente à avaliação e 

tratamento da dor?» 

 

 
 Frequência % 

Sim 85 91,4 

Não 8 8,6 

Total 93 100 

 

Gráfico nº 3 - Distribuição dos enfermeiros segundo as respostas à pergunta « Ao longo 

do seu percurso profissional teve formação relativamente à avaliação e 

tratamento da dor?» 
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Relativamente à questão onde adquiriu formação, constata-se que dos 85 enfermeiros, 25,8% 

(n=24) obtiveram formação sobre dor no serviço; 18,3% obteve formação em pós-graduação e 

em mais outro local (n=17). Existe um grupo apreciável de enfermeiros que afirmam que 

obtiveram essa formação de uma forma repartida entre a licenciatura, congresso, no serviço e 

outros locais 23,70% (n=22) do total da amostra. As pós-graduações em que os enfermeiros 

obtiveram formação sobre dor foram: enfermagem oncológica, cuidados paliativos, 

anestesiologia e dor, médico-cirúrgica. Um enfermeiro obteve formação no Mestrado que 

realizou sobre dor. Os restantes enfermeiros referem ter adquirido formação através da 

Licenciatura 11,80% (n=11), congresso 3,20% (n=3), ou outros 8,60% (n=8). È de salientar 

que uma percentagem baixa (18,3%) obteve formação em Pós-graduação e em mais outro 

local, a maioria teve formação em congressos, no serviço e na licenciatura o que se conclui 

que são formações de poucas horas (Quadro nº7). 

 

Quadro nº 7 – Distribuição dos enfermeiros segundo as respostas à pergunta «adquiriu 

essa formação:» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
N Percentagem % Acumulada % 

Licenciatura 11 11,8 11,8 

Congresso 3 3,2 15 

Serviço 24 25,8 40,8 

Outros 8 8,6 49,6 

Pós-graduação e 
mais outro local 

17 18,3 67,7 

Em 1 ou mais locais 
dos anteriores 

22 23,7 91,4 

Aquisição de 
formação 

Total 85 91,4   
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No entanto, pode-se verificar que a maioria dos enfermeiros 76,5% (n=65) considera a 

formação insuficiente, apenas 23,5% (n=20) a considera suficiente (Quadro nº 8). 

 

Quadro nº 8 - Distribuição dos enfermeiros segundo as respostas à pergunta: 

«Considera essa formação suficiente ou insuficiente?» 

 

20 65 85
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Total

 
 
  
As razões pela qual a formação é considerada insuficiente encontram-se no quadro nº9. 

 

Quadro nº 9 -  Razões que os enfermeiros apontam sobre a formação ser insuficiente. 

 
Razões que os enfermeiros apontam sobre a 

Formação insuficiente: 

 
Frequência 
N (respostas) 

 
Percentagem 

(%) 
 

 Necessidade de Formação contínua 
 

18 
 

50,0 
 

Pouco conhecimento sobre a dor 
 

 
11 

 
30,6 

 
Tema complexo 

 
3 

 
8,3 

 
Outras (falta de formação no hospital, serviço, 

licenciatura) 

 
4 

 
11,1 

 
Total (respostas) 

 
36 

 
100,0 

 

Quanto às razões que apontam para considerarem a formação suficiente, apenas se obteve 2 

respostas. “Conhecimentos necessários para a prática, devido a pós graduação” uma resposta, 
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e “ Teve conhecimento sobre fisiopatologia da dor, avaliação da dor, terapêutica da dor 

farmacológica e não farmacológica” também apenas uma resposta. 

 

 

 4.3 – DIFICULDADES SENTIDAS NA AVALIAÇÃO DA DOR  

 

 As dificuldades que os enfermeiros apresentam em relação à avaliação da dor crónica nos 

doentes oncológicos encontram-se resumidas no quadro que se segue. Verifica-se que 25,6% 

(n=23) dos enfermeiros salientam que os doentes têm “dificuldades /falta de vontade em 

compreender as escalas”, segue-se com 24,4% (n=22) “problemas relacionados com a 

utilização e leitura das escalas pelos profissionais e doentes”, 18,9% (n=17) representam 

dificuldades relacionadas quando os doentes apresentam “alterações neurológicas/doentes 

fase agónica/alterações de comunicação”, 16,7% (n=15) dos enfermeiros referem dificuldades 

com “problemas organizacionais dos serviços”. Verifica-se que 7,7% (n=7) dos enfermeiros 

considera que há “falta de sensibilidade dos profissionais para avaliarem e registarem a dor” e 

 6,7% (n=6) dos enfermeiros têm dificuldades na “avaliação por ser subjectiva”.  

Segundo as respostas dos enfermeiros, as dificuldades com maior prevalência estão 

relacionadas com a compreensão das escalas por parte dos doentes e utilização das escalas 

pelos profissionais. 
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Quadro nº10 - Respostas dos enfermeiros relativamente à pergunta: «Quais as 

dificuldades que sente na avaliação da dor crónica nos doentes 

oncológicos?» 

 

 
Dificuldades 

 
Frequência 
N (respostas) 

 
Percentagem 

(%) 
Os doentes têm dificuldades/falta de vontade em compreender 

as escalas 
 

23 
 

25,6 
Problemas relacionados com a utilização e leitura das escalas 

pelos profissionais e doentes. 
 

22 
 

24,4 

Os doentes apresentam alterações neurológicas/doentes fase 
agónica/alterações de comunicação 

 
17 

 
18,9 

Problemas organizacionais dos serviços (falta de articulação 
entre os profissionais/ falta de tempo/falta de recursos, falta de 
formação, falta de protocolos) 

 
15 

 
16,7 

Falta de sensibilidade dos profissionais para avaliarem e 
registarem essa avaliação 

 
7 

 
7,7 

 
Subjectividade na avaliação da dor 

 
6 

 
6,7 

 
Total (respostas) 

 
90 

 
100,0 
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4.4 – ATITUDES DOS ENFERMEIROS RELACIONADAS COM DOR 

 

Na dimensão “tratamento da dor” estão incluídas 10 afirmações (Anexo 4) e o valor esperado 

desta dimensão na escala de Likert situa-se entre um valor mínimo de 10 e um valor máximo 

de 50. Apresenta para este grupo de enfermeiros uma distribuição com resultados a variar 

entre um valor mínimo de 19 e um valor máximo de 35, média de 26,86, um desvio padrão 

3,28, mediana 27 e uma moda de 26. Podendo afirmar-se que 50% dos resultados encontram-

se entre o percentil 25 e 75 ou seja os resultados estão compreendidos entre os valores 25 e 29 

pontos medidos pelas escala tipo Likert de (1-5). O quadro e o diagrama que se seguem 

pretendem traduzir esta realidade.  

Quadro nº11 - Análise descritiva da dimensão  “tratamento da dor”. 

 

 

 

GRÁFICO nº4 – Diagrama de extremos e quartis que representa as atitudes 

relacionadas com a dimensão “tratamento da dor.” 

 

Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

26,86 27 26 3,28 19 35 
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Na dimensão “avaliação da dor” estão incluídas 9 afirmações (Anexo 4) e o valor esperado 

desta dimensão na escala de Likert situa-se entre um valor mínimo de 9 e um valor máximo 

de 45. Apresenta para este grupo de enfermeiros uma distribuição de resultados a variar entre 

um valor mínimo de 24 e um valor máximo de 39, média de 32,61, desvio padrão 3,47, 

mediana 33, e uma moda de 35. Podendo afirmar-se que 50% dos resultados encontram-se 

entre o percentil 25 e 75, ou seja os resultados estão compreendidos entre os valores 30 e 35 

pontos medidos pela escala tipo Likert de (1-5). O diagrama e o quadro que se seguem 

pretendem traduzir esta realidade.  

Quadro nº12 - Análise descritiva da dimensão “avaliação da dor”. 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO nº5 – Diagrama de extremos e quartis que representa as atitudes 

relacionadas com a dimensão “avaliação da dor.” 

 

 
 

 

Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

32,61 33 35 3,47 24 39 
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Na dimensão “efeitos secundários da dor” estão incluídas 4 afirmações (Anexo 4) e o valor 

esperado na escala de Likert situa-se entre um valor mínimo de 4 e um valor máximo de 20. 

Segue uma distribuição de resultados a variar entre um valor mínimo de 4 e um valor máximo 

de 17; média de 11,53; um desvio padrão de 2,46, mediana 12; e uma moda de 10. Pode-se 

dizer que 50% dos resultados estão compreendidos entre os valores 10 e os 13 pontos 

medidos pela escala tipo Likert de (1-5).  

 
 
Quadro nº13 - Análise descritiva da dimensão “efeitos secundários da terapêutica”. 

 
 
 
 
 

 

Na dimensão “dor psicológica” estão incluídas 2 afirmações (Anexo 4) e o valor esperado 

desta dimensão na escala de Likert situa-se entre um valor mínimo de 2 e um valor máximo 

10. Segue uma distribuição de resultados a variar entre um valor mínimo de 3 e um valor 

máximo de 10, média de 6,09, um desvio padrão de 1,76 mediana 6, e uma moda de 6. Pode-

se afirmar que 50% dos resultados estão compreendidos entre os 5 e os 7 pontos medidos pela 

escala tipo Likert.  

 
Quadro nº14 - Análise descritiva da dimensão “dor psicológica”. 

 
 
 
 

 

 

Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

11,53 12 10 2,46 4 17 

Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

6,09 6 6 1,76 3 10 
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Na dimensão “dor espiritual” estão incluídas 2 afirmações (Anexo 4) e o valor esperado na 

escala de Likert situa-se entre um valor mínimo de 2 e um valor máximo 10. Segue uma 

distribuição de resultados a variar entre um valor mínimo de 2 e um valor máximo de 9, 

média de 5,62, com um desvio padrão de 1,61, mediana 6 e uma moda de 6. Pode-se concluir 

que 50% dos resultados estão compreendidos entre 5 e 7 pontos na escala de Likert.  

 
Quadro nº 15 - Análise descritiva da dimensão “dor espiritual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

5,62 6 6 1,61 2 9 
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4.5 – FACTORES QUE PODEM INFLUENCIAR AS ATITUDES RELACIONADAS COM 

DOR 

 

Neste estudo a variável dependente é “As atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor 

crónica nos doentes oncológicos” e as variáveis independentes são: idade, habilitações 

académicas, categoria profissional, anos de experiência em oncologia e formação. A variável 

dependente caracteriza-se através de cinco dimensões: tratamento da dor, avaliação da dor, 

efeitos secundários, dor espiritual e dor psicológica, que representam a componente cognitiva.  

Para se verificar se a variável dependente segue uma distribuição normal foi utilizado o teste 

Kolmogorov-Smimov. Através do quadro seguinte conclui-se que as variáveis apresentam 

uma distribuição normal (p> 0,05) excepto algumas dimensões da variável (dor psicológica e 

dor espiritual) no teste Kolmogorov-Smimov, mas como a maioria respeita a normalidade 

então procedeu-se à análise paramétrica. Recorreu-se ao teste ANOVA para comparação das 

médias nas variáveis independentes com mais de duas categorias, o teste t de Student para 

amostras independentes para comparação das médias nas variáveis independentes com duas 

categorias, considerando que as diferenças são estatisticamente significativas se o valor da 

prova for inferior a 5% (p <0,05) (Anexo 5). 

Quadro nº16 - Valores de p para o teste de análise de normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov 

Dimensões Sig. 

Tratamento da dor 0,244 

Avaliação da dor 0,137 

Efeitos secundários 0,384 

Dor psicológica 0,000 

Dor espiritual 0,004 
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A análise do quadro nº 17 permite observar que os enfermeiros nas diferentes classes de 

idades apresentam pontuações médias semelhantes. Não se verificam haver diferenças 

estatisticamente significativas entre as diferentes classes de idades (p> 0,05). 

 
 

Quadro nº 17 – A relação entre classes de idades relativamente à atitude dos enfermeiros 

face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos. 

 

 

 Atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos 

Dimensões 
da atitude 

Tratamento da 
dor 

Avaliação da 
dor 

Efeitos 
secundários da 
terapêutica 

Dor psicológica Dor espiritual 

Classes de 
idades 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

<30 anos 26,62 3,50 32,35 3,38 11,89 2,39 6,20 1,80 5,56 1,60 

31-40anos 27,72 3,26 33,52 3,76 10,92 2,69 6,08 1,82 5,72 1,54 

>40 anos 26,23 2,00 32,61 3,14 11,23 2,17 5,62 1,45 5,69 1,89 

ANOVA 

P 
0,291 0,298 0,235 0,565 0,912 

 

 
 
 

No que diz respeito às habilitações académicas as pontuações médias são também 

semelhantes, embora os enfermeiros com Licenciatura apresentam pontuações médias 

superiores na dimensão “tratamento da dor”; os enfermeiros com Pós-graduação apresentam 

pontuações mais elevadas na dimensão “efeitos secundários da terapêutica” e na dimensão 

“dor psicológica”; os enfermeiros com mestrado apresentam pontuações mais elevadas na 

dimensão “avaliação da dor” e na dimensão “dor espiritual”. Porém não existem diferenças 
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significativas nas médias, pelo que a atitude face à avaliação da dor crónica nos doentes 

oncológicos não difere entre os enfermeiros considerando os graus académicos (p> 0,05). 

(Quadro nº18) 

 

Quadro nº 18 – A relação entre as habilitações académicas e a atitude dos enfermeiros 

face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos. 

 

 

 Atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos 

Dimensões 
da atitude 

Tratamento da 
dor 

Avaliação da 
dor 

Efeitos 
secundários da 
terapêutica 

Dor psicológica Dor espiritual 

Habilitações 
Académicas 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Bacharelato 26,75 3,19 31,25 3,67 11,25 2,30 5,00 1,41 5,16 1,70 

Licenciatura 27,25 3,36 33,06 3,18 11,50 2,61 6,15 1,64 5,48 1,63 

Pós-
graduação 

25,72 3,04 31,72 3,96 11,89 2,08 6,61 1,97 6,38 1,19 

Mestrado 26,33 3,21 34,33 4,16 11,33 3,05 6,00 3,00 5,67 2,52 

ANOVA 

P 
0,700 0,383 0,710 0,775 0,946 

 
 
 
 
Relativamente à categoria profissional, verifica-se que os enfermeiros e enfermeiros 

graduados apresentam pontuações médias mais elevadas nas várias dimensões da atitude, 

excepto na dimensão “tratamento da dor”. Os enfermeiros especialistas e enfermeiros chefes 

apresentam pontuações mais baixas. Contudo, não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas entre as categorias profissionais (p>0,05) (Quadro nº 19). 
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Quadro nº 19 – A relação entre as categorias profissionais e a atitude dos enfermeiros 

face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos. 

 

 

 Atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos 

Dimensões 
da atitude 

Tratamento da 
dor 

Avaliação da 
dor 

Efeitos 
secundários da 
terapêutica 

Dor psicológica Dor espiritual 

Categoria 
Profissional 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Enfermeiro 26,95 3,60 32,68 3,51 11,69 2,31 6,14 1,77 5,59 1,63 

Enfermeiro 
Graduado 

26,87 2,60 32,87 3,29 11,43 2,84 6,10 1,73 5,70 1,68 

Enfermeiro 
Especialista 

22,50 0,70 29,50 6,36 9,50 0,70 4,50 2,12 5,00 1,41 

Enfermeiro 
Chefe 

28,50 0,70 30,00 1,41 10,50 0,70 6,00 2,83 6,00 0,00 

ANOVA 

P 
0,256 0,408 0,575 0,649 0,923 

 
 
 
 

 

No quadro seguinte verifica-se que as pontuações médias observadas são mais elevadas nos 

enfermeiros entre 21 e 30 anos de experiência em oncologia na dimensão “tratamento da dor” 

e na dimensão “dor psicológica”, embora os valores sejam muito próximos e estatisticamente 

não há diferenças significativas nas diferentes classes de experiência. 
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Quadro nº 20 – A relação entre os anos de experiência em oncologia e a atitude dos 

enfermeiros face à avaliação da dor nos doentes oncológicos. 

 

 Atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos 

Dimensões da 
atitude 

Tratamento da 
dor 

Avaliação da 
dor 

Efeitos 
secundários da 
terapêutica 

Dor psicológica Dor espiritual 

Anos de 
experiência em 

oncologia 
Média 

Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

0-10 anos 26,90 3,49 32,71 3,41 11,52 2,53 6,13 1,71 5,65 1,59 

11-20 anos 26,25 2,26 32,75 4,07 11,92 2,11 5,75 2,18 5,50 2,02 

21- 30 anos 27,75 0,96 30,25 2,22 10,75 2,50 6,25 1,70 5,50 1,00 

ANOVA 

P 
0,700 0,383 0,710 0,775 0,946 

 
 
 

 

Pela análise do quadro seguinte verifica-se que os enfermeiros que tiveram formação 

apresentam pontuações superiores aos enfermeiros que não tiveram formação, excepto na 

dimensão “dor espiritual”. Contudo, as pontuações médias são muito semelhantes entre os 

enfermeiros que tiveram formação e aqueles que não tiveram formação, por isso 

estatisticamente não há diferenças significativas (p> 0,05). Embora, na dimensão “avaliação 

da dor” (p=0.056) não seja um valor estatisticamente significativo, mas a formação que os 

enfermeiros adquiriram teve algum impacto. 
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Quadro nº21 – A relação entre aquisição de formação e a atitude dos enfermeiros face à 

avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos. 

 

 Atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos 

Dimensões 
da atitude 

Tratamento da 
dor 

Avaliação da 
dor 

Efeitos 
secundários da 
terapêutica 

Dor psicológica Dor espiritual 

Aquisição de 
formação 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Sim 26,98 3,27 32,82 3,37 11,56 2,49 6,09 1,82 5,61 1,64 

Não 25,63 3,38 30,38 3,85 11,25 2,19 6,00 1,07 5,75 1,39 

Teste t de 
Student   p 

0,268 0,056 0,732 0,886 0,818 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

4.6 – ATITUDES DOS ENFERMEIROS RELACIONADAS COM A PRÁTICA DIÁRIA 
 

Nas afirmações seguintes está representada a componente comportamental. Através do quadro 

nº 22 observa-se que 74,2% (n=69) dos enfermeiros fazem registos de intensidade da dor. 

Constata-se que 25,8% (n=24) não faz registo da intensidade da dor através de escalas. 

Perante estes resultados que estão relacionados com a componente comportamental, verifica-

se que a maioria dos enfermeiros da amostra faz o registo da intensidade da dor.  

Quadro nº22 -  Distribuição das respostas na afirmação: “Faço registo de intensidade da      

dor através de escalas de avaliação de dor”. 

 
 Frequência Percentagem 

Sim 69 74,2 

Não 24 25,8 

Total 93 100,0 

 
 

No quadro seguinte verifica-se que 64,5% (n=60) dos enfermeiros não tem escala de 

avaliação de dor (bolso), o que significa que há escalas que ainda não estão a ser utilizadas 

como por exemplo a escala das faces. Apenas 35,5% (n=33) possuem escala de avaliação de 

dor. 

Quadro nº23 -  Distribuição das respostas  na afirmação: “Tenho uma escala de 

avaliação da dor (bolso)”. 

 
 Frequência Percentagem 

Sim 33 35,5 

Não 60 64,5 

Total 93 100,0 
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Pela análise do quadro seguinte pode-se concluir que a maior parte dos enfermeiros faz 

sempre uma avaliação completa da dor: quanto à localização, duração, e influência nas 

actividades de vida diária (80,6% (n=75), apenas 19,4% (n=18) é que não o faz. A 

componente comportamental verifica-se com evidência na avaliação da dor quanto à 

localização, duração e influência nas AVD´S (80,6%).  

 

Quadro nº 24 - Distribuição das respostas na afirmação: “Avalio o tipo de dor dos 

doentes quanto á localização, duração e influência nas AVD´s”. 

 
 Frequência Percentagem 

Sim 75 80,6 

Não 18 19,4 

Total 93 100,0 

 
 

No quadro nº25, constata-se que 67,7% (n=63) não faz a apresentação da escala de avaliação 

da dor no primeiro internamento e 32,3% (n=30) fá-lo. 

 

Quadro nº 25 - Distribuição das respostas na questão: “Quando é internado um doente 

pela primeira vez faz apresentação de uma escala de avaliação de dor?” 

 
 Frequência Percentagem 

Sim 30 32,3 

Não 63 67,7 

Total 93 100,0 
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4.7 – ATITUDES DOS ENFERMEIROS RELACIONADAS COM A PRÁTICA 

INSTITUÍDA NO SERVIÇO 

 

Nas afirmações seguintes está representada a componente afectiva. A leitura do quadro 

seguinte permite concluir que para 35,5% (n=33) do total da amostra considera que a 

terapêutica instituída é de acordo com a escada analgésica da OMS, e 64,5% (n=60) não 

considera que a terapêutica esteja de acordo com a escada analgésica. Conclui-se que a 

componente afectiva é pouco favorável.  

Quadro nº 26 – Distribuição das respostas na afirmação: “ A terapêutica instituída para 

o doente é de acordo com a escada analgésica da OMS”.  

 
 Frequência Percentagem 

Sim 33 35,5 

Não 60 64,5 

Total 93 100,0 

 
 

No quadro nº 27, constata-se que 59,1% (n=55) dos enfermeiros não considera que a 

terapêutica instituída para o doente é de acordo com o registo sistemático da intensidade da 

dor. Apenas 40,9% (n=38) consideram concordar com esta afirmação. Também, nos 

resultados desta questão verifica-se que a componente afectiva é pouco favorável.  

Quadro nº 27 – Distribuição das respostas na afirmação: “ A terapêutica instituída para 

o doente é de acordo com o registo sistemático da intensidade da dor”.  

 Frequência Percentagem 

Sim 38 40,9 

Não 55 59,1 

Total 93 100,0 
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Relativamente à afirmação: “Existe espaço nas folhas de enfermagem para registos da 

intensidade da dor.” Dos 93 enfermeiros (100%) inquiridos referem existir espaço para o 

registo da intensidade da dor. 

 

 

4.8 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA 

DOR 

 

De acordo com as respostas dos enfermeiros as prioridades foram agrupadas em 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

conforme o maior número de respostas obtida em cada uma das vantagens. A seguir 

apresenta-se a percentagem de respostas obtidas para cada uma das possibilidades e a sua 

classificação por ordem de prioridade para estes enfermeiros. Os enfermeiros consideram 

como vantagem em primeiro lugar “A monitorização da dor em todas as vertentes permite o 

sucesso da estratégia terapêutica analgésica planeada” com 68,8% (n=64). 

Quadro nº 28 - Vantagens  da implementação da avaliação da dor ordenadas por 

prioridade de importância 

 
Classificação 

 

 
Vantagem 

 
N 

(respostas) 

 
Percentagem 

(%) 
 

1º Lugar 
A monitorização da dor em todas as vertentes 
permite o sucesso da estratégia terapêutica 
analgésica planeada 

 
64 

 
68,8 0 

 
2º Lugar 

 
Cumprimento de medidas de prevenção e de 
alívio da dor 
 

 
50 

 
53,80 

 
3º Lugar 

 
Permite melhor qualidade da comunicação 
com os doentes 
 

 
42 

 
45,20 

 
4º Lugar 

 
É o objectivo primordial das equipas de saúde 
 

 
54 

 
58,10 
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De acordo com as respostas dos enfermeiros as desvantagens da implementação da avaliação 

da dor foram agrupadas em 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, conforme o maior número de respostas obtida 

em cada uma das desvantagens. A seguir apresenta-se a percentagem de respostas obtidas 

para cada uma das desvantagens e a sua classificação por ordem de prioridade para este grupo 

de enfermeiros. A desvantagem que consideram em primeiro lugar “dificuldade em 

empenhar-se na procura de respostas eficazes em termos de despiste de prevenção e de 

controlo da dor” com 30,1% (n=28). 

 

Quadro nº29 – Desvantagens da implementação da avaliação da dor ordenadas por 

prioridade de importância. 

 

 
Classificação 
 

 
Desvantagem 

 
N 

(respostas) 

 
Percentagem 

(%) 
 

1º Lugar 
Dificuldade em empenhar-se na procura de 
respostas eficazes em termos de despiste de 

prevenção e de controlo da dor. 

 
28 

 
30,10 

 
2º Lugar 

Necessidade de modificar a organização dos 
cuidados. 

 

 
22 

 
23,70 

 
3º Lugar 

O enfermeiro é persistente, rigoroso e 
metódico com a utilização dos instrumentos. 

 

 
23 

 
24,70 

 
4º Lugar 

 
Dificuldades em ouvir o doente 

 

 
25 

 
26,70 

 
5º Lugar 

 
Carga suplementar 

 
36 

 
38,7 
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5 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A discussão dos resultados constitui o núcleo central da investigação em que ressaltam 

os resultados obtidos e tiram-se conclusões. Verifica-se que 93 enfermeiros aderiram ao 

preenchimento do questionário.  

Os enfermeiros da amostra em média têm 30,54 anos de idade, onde o grau académico 

que prevalece é a licenciatura, com categoria de enfermeiro (45,2%), com experiência em 

oncologia com menos de 10 anos de experiência (82,8%), em média 6,72 anos de experiência. 

Os enfermeiros estão no início da sua carreira, o que se pode observar pela média de idade, 

pelos anos de experiência e pelo grau académico. 

Relativamente a aquisição de formação acerca da avaliação e tratamento da dor, a 

maioria dos enfermeiros adquiriu formação, no entanto os inquiridos consideram essa 

formação insuficiente. O local onde a formação foi adquirida com maior frequência foi no 

serviço onde trabalham (25,8%) e apenas 18,3% obteve formação através de pós-graduações. 

Sabe-se que a formação adquirida no serviço e congressos é de curta duração e a formação 

mais consistente é adquirida através de pós-graduações, sendo esta de interesse pessoal e da 

responsabilidade de cada um. A formação académica dos enfermeiros é muito abrangente, são 

abordados conteúdos que servem de base na organização de disciplinas específicas que 

pretendem preparar o profissional para os cuidados a indivíduos nas diversas fases do ciclo 

vital.49 Noutros estudos os enfermeiros revelam falta de formação, sendo esta uma barreira ao 

tratamento adequado da dor.44,45,82,83,88 Também num estudo referiram que não receberam 

formação suficiente durante o curso de enfermagem.96 A falta de formação tem sido uma 
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barreira no tratamento adequado da dor, num estudo nos Estados Unidos a 1236 enfermeiros 

constataram que 38% reportam uma hora de formação em dor e 34% receberam cinco horas 

de formação em dor.78 Em estudos em que têm um programa de formação e são comparados 

os resultados antes e depois da formação, concluíram que os enfermeiros têm poucos 

conhecimentos sobre dor e apresentam scores mais elevados após a formação.88,89 A falta de 

formação tem sido uma barreira na gestão da dor.76,77,78A formação sobre dor ainda está pouco 

adquirida pelos enfermeiros, pois pelas características da amostra descritas anteriormente 

também confirma-se que os conhecimentos estão em desenvolvimento. No entanto, a maioria 

dos enfermeiros considera a formação insuficiente por várias razões pertinentes, onde 

salientam que a formação deve ser contínua (50% das respostas), relatam pouco conhecimento 

sobre dor (30,6% das respostas), consideram um tema complexo (8,3% das respostas), falta de 

formação no serviço, hospital e licenciatura (11,1%). 

A componente cognitiva das atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor crónica 

nos doentes oncológicos está implícita nas respostas às afirmações tipo Likert e foram 

construídas cinco dimensões para a sua análise.  

 A dimensão “tratamento da dor” refere-se principalmente à analgesia no tratamento da dor 

crónica oncológica e outros conceitos (escada analgésica OMS, via de administração e 

placebo). Constata-se que nesta dimensão os enfermeiros apresentam uma atitude pouco 

favorável, pois verifica-se uma média de 26,86 sendo esta baixa em relação ao valor esperado 

(50). Na afirmação tipo Likert: “A OMS estabeleceu a escada analgésica e sugere a 

combinação de diferentes classes de analgésicos no tratamento da dor oncológica”, verificou-

se uma concordância baixa (1,65). Estes resultados corroboram com os de outros estudos, que 

revelam que os enfermeiros e outros profissionais de saúde não conhecem a escada 

analgésica. As afirmações que estão relacionadas com a escada analgésica apresentam médias 
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baixas. A combinação de classes de drogas é sugerida pela OMS, uma vez que existe 

analgesia multimodal, por exemplo o grupo AINES isolados raramente são capazes de 

controlar a dor severa é seguro administrar um agente opióide em conjunto com um não 

opióide.47,48 A adição de analgésico não opióide a um opióide permite baixar a dose de opióide 

com diminuição dos efeitos colaterais, diminuição da tolerância e dependência.43 Quando os 

enfermeiros concordam incorrectamente com a afirmação “administrar aos doentes água 

esterilizada em injecção (placebo) é frequentemente um teste para determinar se a dor é real”, 

só revelam poucos conhecimentos sobre este conceito e tratamento da dor. O placebo pode ser 

o sintoma ameaçador para o doente, além de provocar mais sofrimento, a dor crónica pode 

tornar-se numa doença incapacitante e pode ser um factor de agravamento de certas 

patologias.72 Também num estudo constatou-se que os enfermeiros acreditavam nesta 

afirmação.76 

A dimensão “avaliação da dor” refere-se ao conhecimento sobre instrumentos de 

avaliação da dor. Os resultados deste estudo corroboram com os de outro estudo, 78 em que os 

enfermeiros têm mais conhecimento sobre avaliação da dor e menos sobre tratamento da dor. 

Verifica-se através dos resultados que os enfermeiros apresentam médias de concordância 

mais elevadas em algumas afirmações desta dimensão, revelando alguns conhecimentos mais 

adequados sobre avaliação da dor. 

Relativamente à dimensão “efeitos secundários da terapêutica” também noutros 

estudos se verificou pouca consistência nas respostas.83,85,90,93 Os enfermeiros têm 

conhecimentos errados acerca da adicção, depressão respiratória e tolerância.77 Na afirmação 

“A dor é antagonista fisiológico da depressão respiratória”, obteve-se uma média de 

concordância baixa (2,88) constata-se que ainda existem poucos conhecimentos sobre dor e 

depressão respiratória. A experiência com doentes oncológicos com dor demonstra que a 
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depressão respiratória é altamente improvável quando os opióides são administrados. A 

depressão respiratória não é de importância prática quando se selecciona uma dose adequada 

de opióides para alívio da dor.68  

Nas dimensões “dor psicológica” e “dor espiritual” as atitudes são também pouco 

favoráveis. Estas dimensões são de carácter subjectivo e ainda pouco estudadas.33 Quanto à 

afirmação: “o doente quando tem crenças religiosas pensa que a dor e sofrimento são 

necessários” verificou -se uma média baixa (2,67). Noutro estudo constatou-se o contrário, a 

maioria dos enfermeiros concordavam e correctamente nesta afirmação.76  

Quanto à componente comportamental da atitude sobre dor constata-se mais favorável, 

visto que 74,8% dos enfermeiros fazem o registo da intensidade da dor e uma avaliação da 

dor quanto localização, duração e influência nas AVD´S (80,6%). Esta componente não é 

congruente com a componente cognitiva, porque o indivíduo pode ter um comportamento 

adequado e ter poucos conhecimentos sobre o objecto, 74 como se verifica neste estudo.  

A componente afectiva da atitude dos enfermeiros constata-se pouco favorável. Os 

enfermeiros consideram que a terapêutica não está de acordo com a escada analgésica da 

OMS e nem com o registo sistemático da dor. Verifica-se congruência entre a componente 

afectiva e cognitiva, visto que alguns enfermeiros não conhecem a escada analgésica da OMS, 

o que vem a corroborar com outros autores que afirmam que os profissionais de saúde não 

conhecem a escada analgésica da OMS,76 como foi referenciado anteriormente na análise da 

dimensão “tratamento da dor”. 

Quanto à variável atitudes dos enfermeiros face à avaliação da dor crónica nos doentes 

oncológicos relacionou-se com as variáveis independentes: idade, habilitações académicas, 

categoria profissional, anos de experiência em oncologia, formação.  
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Relativamente à variável idade conclui-se que não influencia as atitudes dos 

enfermeiros face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos. Estatisticamente não se 

verifica que a idade influencie as dimensões da atitude dos enfermeiros (p>0,05). Num estudo 

de Rond (et al) (2000) concluíram que a idade influência as atitudes,89  já noutro estudo os 

resultados não foram significativos para explicar que a idade poderia influenciar as atitudes.77 

Quanto à variável habilitações académicas, também não influencia as dimensões da 

atitude dos enfermeiros (p> 0,05). Neste estudo são apenas 3 enfermeiros que possuem 

mestrado e 18 pós-graduação. A maioria são licenciados e alguns com bacharelato. Também 

noutro estudo concluíram que as habilitações académicas não influenciam as atitudes.79 Ao 

contrário destes resultados, noutros estudos77,84 constataram que as habilitações académicas 

podem influenciar as atitudes e que os enfermeiros com grau de mestre têm scores mais 

elevados comparados com enfermeiros com nível de preparação mais baixo.  

No que respeita à variável categoria profissional esta também não influencia as 

dimensões da atitude visto que p> 0,05. Este resultado pode ser explicado, porque os 

enfermeiros que prestam cuidados directos ao doente têm mais sensibilidade para a avaliação 

da dor. Não foram encontrados estudos que investigassem a influência desta variável.   

Relativamente à variável anos de experiência em oncologia os resultados 

estatisticamente também não são significativos (p> 0,05). Já noutros estudos78,79,84,85,88 acerca 

do conhecimento dos enfermeiros sobre o controlo da dor verificaram que não há diferença 

significativa entre enfermeiros com ou sem experiência em prestar cuidados a doentes 

oncológicos.  

Perante a variável aquisição de formação em dor pelos enfermeiros se tem influência 

nas atitudes, conclui-se que a maioria teve formação, mas não há diferenças estatisticamente 

significativas (p> 0,05). No entanto, verifica-se que a formação que obtiveram teve algum 
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impacto no conhecimento de instrumentos de avaliação de dor, apesar de estatisticamente não 

haver diferenças significativas (p=0,056) e que não se pode concluir que a formação 

influencia as atitudes dos enfermeiros. Vários estudos indicam que os enfermeiros com mais 

horas de formação têm mais conhecimentos sobre dor. 76,77,78,79,84 Os enfermeiros da amostra têm 

pouca formação em dor considerando-a insuficiente.  

 Alguns enfermeiros ainda não avaliam a dor de forma contínua e sistemática através 

de escalas de avaliação de dor como recomenda a DGS, apontam razões exequíveis para a sua 

não utilização e essas razões estão orientadas principalmente pela falta de compreensão das 

escalas de avaliação de dor por parte dos doentes. As dificuldades apontadas pelos 

enfermeiros são direccionadas a vários níveis, as dificuldades relacionadas com os doentes, 

com a instituição, e com os profissionais de saúde. Verifica-se que 25,6% das respostas 

referem que os doentes têm dificuldades/ falta de vontade em compreender as escalas de 

avaliação da dor, justifica-se pelo estado clínico do doente, pela idade do doente e motivação 

do doente. Os doentes compreendem com muita facilidade as escalas numéricas e verbais 

simples. A escala visual analógica requer capacidades de abstracção e por vezes as pessoas 

idosas não respondem com tanta facilidade a esta escala.10 Estudos revelam que os 

enfermeiros têm dificuldades em desenvolver o cuidado com o doente devido à falta de 

conhecimentos específicos sobre cancro, dor crónica e sua terapêutica.46,47,83,84 Outra 

dificuldade está relacionada com a utilização e leitura das escalas pelos profissionais e 

doentes. Os problemas organizacionais dos serviços são desde já uma barreira na avaliação da 

dor e citam alguns como falta de formação, falta de articulação entre os profissionais, falta de 

protocolos, falta de tempo e falta de recursos. A falta de formação pode ser a dificuldade que 

inviabiliza logo a realização da avaliação da dor através de escalas, pois se o enfermeiro não 

tiver conhecimento das escalas é provável que não as utilize. Daí referirem também como 
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dificuldade a falta de sensibilidade dos profissionais para avaliarem e registarem essa 

avaliação. Segundo um estudo constataram que os enfermeiros têm inadequada formação, 

levando-os a não avaliarem a dor de forma sistemática, a subestimarem a frequência de 

ocorrência da dor e ignorarem o impacto devastador da dor para o indivíduo.82 

A avaliação da dor realizada de forma contínua e sistemática integra o doente na 

equipa de cuidados; identificam-se os diversos factores responsáveis pela sua dor, de modo a 

instituir-se a terapêutica mais adequada; permite a utilização de uma linguagem comum entre 

os elementos da equipa; permite melhorar a qualidade e a eficácia do acompanhamento ao 

doente, facilita a circulação de informação entre o doente e os prestadores de cuidados; 

contribui com argumentação para reorganização dos cuidados. 9 

Dos 93 enfermeiros inquiridos, todos referem que existe espaço na folha de 

enfermagem para o registo da avaliação da dor através de escalas. A existência de espaço 

próprio na folha de enfermagem para o registo da intensidade da dor através de escalas, 

constitui uma norma de boa prática segundo a Direcção Geral de Saúde.1 De acordo com o 

Código Deontológico 97 o enfermeiro deve assegurar a continuidade de cuidados, registando 

fielmente as observações e intervenções realizadas. Nas competências do enfermeiro de 

cuidados gerais 98 está definido que o enfermeiro: comunica com consistência a informação 

relevante, correcta e compreensível, sobre o estado de saúde do doente, de forma oral, escrita 

e electrónica, no respeito pela sua área de competência. A importância de um sistema de 

registos está enunciada nos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. O sistema, 

deve incorporar as necessidades de cuidados, as intervenções de enfermagem e os resultados 

sensíveis a essas intervenções. A importância dos registos decorre ainda da necessidade de 

obter dados para avaliação da qualidade, análise epidemiológica e investigação. Assim 

recomenda-se: incluir informação da história de dor no suporte de registo da apreciação 
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inicial; registar a intensidade da dor no suporte de registo de sinais vitais; registar 

sistematicamente as intervenções farmacológicas e não farmacológicas, os seus efeitos, bem 

como as mudanças do plano terapêutico. Dado que os registos fiquem acessíveis a qualquer 

elemento da equipa multidisciplinar, permitem o intercâmbio de informação revelando-se 

fundamentais para o trabalho em equipa e para a continuidade de cuidados. No estudo 

constata-se que já houve alguma preocupação por parte das instituições em realizar alterações 

na folha de registo de enfermagem. Assim pode ser realizada avaliação da dor através de 

escalas de forma a torná-la visível ao lado dos outros sinais vitais.  

Quanto às vantagens da implementação da avaliação da dor através de escalas 

consideram em primeiro lugar “a monitorização da avaliação da dor em todas as vertentes 

permite o sucesso da estratégia terapêutica analgésica planeada (68,8%)”. Os enfermeiros 

concordam que a avaliação seja mais importante, assim como é citado pela DGS. A correcta 

“monitorização da avaliação da dor em todas as vertentes” irá permitir o “sucesso da 

estratégia terapêutica analgésica planeada”, ou seja traz benefícios para o doente e para os 

profissionais de saúde. 

Em consequência a vantagem número dois é considerada “o cumprimento de medidas de 

prevenção de alívio de dor,” posteriormente surge uma melhoria da qualidade da comunicação 

com os doentes e desde já a implementação da avaliação da dor é o objectivo primordial das 

equipas de saúde é considerada vantagem número quatro, mas se as anteriores estiverem 

presentes esta está subjacente.  

Quanto às desvantagens da implementação da avaliação da dor, referem que a 

desvantagem em primeiro lugar é a “dificuldade em empenhar-se na procura de respostas 

eficazes em termos de despiste de prevenção e controlo da dor.” Nestes resultados reflecte-se 

que os enfermeiros devem encontrar alternativas e soluções de prevenção e controlo da dor, 
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apesar de dificuldades que surjam. Em seguida, a necessidade de modificar a organização dos 

cuidados foi considerada como vantagem número dois. Esta pode constituir uma desvantagem 

quer para o doente, quer para os profissionais de saúde. “O enfermeiro é persistente, rigoroso 

e metódico com a utilização dos instrumentos”, (desvantagem número três) pode ser 

considerada como desvantagem na medida em que o doente pode estar numa fase crítica ter 

perturbações psicológicas ou outras razões. “Dificuldades em ouvir o doente”, os enfermeiros 

inquiridos consideram como desvantagem número quatro. Dos inquiridos “a carga 

suplementar de trabalho,” é uma desvantagem menos importante, uma vez que há vantagens 

que compensam esta.  

A implementação da avaliação da dor através de escalas provocou mudanças a nível 

das instituições promovendo políticas organizacionais de controlo de dor. A sua aplicação 

trouxe vantagens e desvantagens como qualquer método utilizado na prática de enfermagem. 

Os enfermeiros têm o dever ético de avaliar, diagnosticar, planear e executar as intervenções 

necessárias para o controlo da dor, de modo assegurar a qualidade dos cuidados aos doentes. 

È essencial ter padrões para a representação da prática de enfermagem nos sistemas de 

informação de saúde e para o desenvolvimento de uma compreensão do trabalho de 

enfermagem baseada no conhecimento, no contexto dos cuidados de saúde globais. A 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) 99 que facilita a 

comunicação de enfermeiros com outros enfermeiros e outros profissionais de saúde visa 

melhorar os cuidados prestados aos doentes, também neste sistema está inserido o fenómeno 

da dor. 
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5.1 - CONCLUSÃO 

 

Perante os resultados obtidos, conclui-se que os enfermeiros apresentam uma 

componente cognitiva e afectiva menos favorável e a componente comportamental mais 

favorável face à avaliação da dor crónica nos doentes oncológicos. Verificou-se que as 

variáveis independentes (idade, habilitações académicas, categoria profissional, anos de 

experiência em oncologia e formação) não influenciam as atitudes dos enfermeiros. Os 

enfermeiros mencionaram dificuldades na avaliação da dor. Qualquer que seja o projecto 

desenvolvido há aquisição e aperfeiçoamento de conhecimentos. Os resultados permitiram 

identificar dificuldades, problemas e estabelecer conclusões, embora não generalizáveis à 

população.  

Na verdade, o enfermeiro é o profissional de saúde que passa mais horas junto do 

doente, deste modo deve ser o pivot para identificar os problemas colaborando com outros 

profissionais de saúde e realizarem planos de organização e melhoria dos cuidados. Quer a 

pessoa enfermeiro, quer as pessoas doentes dos cuidados de enfermagem, possuem quadros de 

valores, crenças e desejos de natureza individual fruto das diferentes condições ambientais em 

que vivem e se desenvolvem. Assim, no estabelecimento de relações terapêutica, no âmbito 

do seu exercício profissional, o enfermeiro distingue-se pela formação e experiência que lhe 

permite entender e respeitar os outros, num quadro onde procura abster-se de juízos de valor 

relativamente à pessoa doente dos cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem 

tomam por foco de atenção a promoção de projectos de saúde que cada pessoa vive e 

persegue. Neste contexto, procura-se ao longo de todo o ciclo vital, prevenir a doença e 

promover os processos de readaptação após a doença, procura-se a satisfação das 

necessidades humanas fundamentais e máxima independência nas actividades de vida diária. 
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Os enfermeiros têm presente que bons cuidados significam coisas diferentes para diferentes 

pessoas e assim o exercício profissional dos enfermeiros requer sensibilidade para lidar com 

essas diferenças perseguindo-se os mais elevados níveis de satisfação dos doentes. 98  

A dor é subjectiva, foram criadas escalas de avaliação da dor para torná-la objectiva 

proporcionando uma actuação mais eficaz, contudo perante os resultados deste estudo 

constata-se que os enfermeiros referem ter poucos conhecimentos sobre dor e sentem 

dificuldades na avaliação da dor, como está referido anteriormente. Os enfermeiros que 

participaram neste estudo estão no início da sua carreira, a maioria apresenta poucos anos de 

experiência em oncologia o que implica que estão numa fase de desenvolver e aprofundar os 

seus conhecimentos quer seja sobre dor, quer seja noutras áreas específicas da saúde. Segundo 

Benner (2003) 100 caracteriza cinco níveis de experiência profissional no desempenho de um 

enfermeiro: iniciado (com menos de um ano de serviço); iniciado avançado (entre um e três 

anos); competente (com pelo menos três anos de serviço); proficiente (com pelo menos cinco 

anos de serviço) e perito (com mais de quinze anos de serviço). Neste estudo, 82,3% dos 

enfermeiros tem menos de 10 anos de experiência em oncologia, sendo classificados como 

iniciados avançados, competentes e proficientes. Um enfermeiro proficiente apercebe-se das 

situações como uma globalidade e não em termos de aspectos isolados. O enfermeiro iniciado 

avançado encontra-se numa fase de formular princípios que orientam as suas acções. A 

competência para avaliação e controlo da dor exige formação contínua. A aquisição e 

actualização de conhecimentos sobre dor é uma responsabilidade que deve ser partilhada 

pelas instituições de ensino, de prestação de cuidados e pelos enfermeiros individualmente.95  

A implementação de novas estratégias que visa a mudança pode ser um passo para a 

aprendizagem, perfeição, melhoria das acções interventivas dos profissionais de saúde. A 

ordem dos Enfermeiros constitui um guia orientador de boa prática sobre dor, onde estão 
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descritos princípios da avaliação e controlo da dor. Actualmente também se têm desenvolvido 

estratégias nas instituições hospitalares sobre padrões de qualidade em vários temas.  

Este trabalho concluído possibilitou identificar algumas lacunas e permitiu conhecer a 

realidade dos enfermeiros que prestam cuidados de enfermagem a doentes oncológicos de três 

hospitais da região de Lisboa. De acordo com os resultados, pode-se concluir que os 

enfermeiros têm poucos conhecimentos sobre dor, ainda existem dúvidas nas escalas de 

avaliação de dor e noutros conceitos relacionados com dor.  

  Num futuro próximo espera-se, que os enfermeiros estejam motivados para adquirir 

formação sobre dor, quer seja na instituição ou em pós-graduações. 

 

 

 

5.2 - IMPLICAÇÕES /SUGESTÕES 

 

Ao longo da investigação surgiu uma limitação, o facto de o instrumento de colheita de dados 

ter sido elaborado pela investigadora baseado noutros questionários. 

Considera-se que poderão surgir outros trabalhos de investigação para dar continuidade a este. 

Por isso sugere-se: realização de um estudo sobre a satisfação dos doentes perante avaliação e 

controlo da dor oncológica, percepção dos enfermeiros na avaliação da dor psicológica nos 

doentes oncológicos com idade inferior a 40 anos. Relativamente à “dor psicológica” e “dor 

espiritual”, sugeria-se explorar estes temas que ainda estão pouco estudados.    
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