
 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Exmo. (a) Sr. Enfermeiro (a):  

Sou Enfermeira, presentemente a realizar o Mestrado em Ciências da dor na 

Faculdade de Medicina de Lisboa da Universidade de Lisboa. Com este questionário 

pretendo recolher informação sobre o que os enfermeiros percepcionam sobre a dor. 

Apelo à sua colaboração no preenchimento deste questionário. É importante que 

responda a todas as questões, de forma a não invalidar os resultados. Informo que as 

respostas são anónimas e utilizadas unicamente para fins científicos. Os resultados serão 

colocados à disposição dos interessados, citando apresentação dos mesmos numa data a 

agendar. Desde já, o meu agradecimento pela sua disponibilidade. 

 

 

                                                                                         Atenciosamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE 1 
 
 
 
 
 
1 – Discordo Totalmente; 2 - Discordo; 3 - Indeciso; 4 – Concordo; 5 – Concordo Totalmente. 
                                                                                                                
 

 1 2 3 4 5 

1- 90% dos doentes oncológicos tem alívio da dor com tratamento 
adequado. 

     

2 – A depressão respiratória raramente ocorre em doentes que 

recebem opióides num período de meses. 

     

3 – A organização mundial de saúde estabeleceu a escada analgésica 

e sugere a combinação de diferentes classes de analgésicos no 

tratamento de dor oncológica. 

     

4 – Os doentes com história de abuso de substância não se pode dar 

opióides para a dor, porque eles têm alto risco de fazer adicção 

(dependência psicológica). 

     

5 – Os doentes mais velhos poderão ter tolerância a opióides para 

alívio da sua dor. 

     

6 – O doente quando tem crenças religiosas pensa que a dor e o 

sofrimento são necessários. 

     

7 – Administrar aos doentes água esterilizada em injecção (placebo) 

é frequentemente um teste para determinar se a dor é real. 

     

8 – A via parentérica é a via recomendada para administração de 

opióides em doentes oncológicos. 

     

9 – A morfina é o analgésico opióide recomendado no tratamento 

prolongado de dor moderada a severa em doentes oncológicos. 

     

10 – Os medicamentos devem ser administrados, apenas quando o 

doente tem dor severa. 

     

11 – O Ibuprofeno, a hidromorfona, a amitriptilina podem ser 

utilizados no tratamento da dor oncológica 

     

 

 
 

Nesta parte constam opções relacionadas com a dor. Assinale com uma cruz (×) as opções 
que melhor correspondem com a sua opinião. 



1 – Discordo Totalmente; 2 - Discordo; 3 - Indeciso; 4 – Concordo; 5 – Concordo Totalmente. 
                                                                                                                

 1 2 3 4 5 

12 – Os níveis elevados de dor psicológica estão associados com os 

níveis elevados de dor. 

     

13 – O limiar da dor é aumentado na presença de elevada ansiedade.      

14 – Os doentes que têm práticas espirituais regulares conseguem 

lidar melhor com a dor. 

     

15 – A avaliação e registo da intensidade da dor tem que ser feita de 

forma contínua e regular. 

     

16 – As escalas de avaliação da dor (escala visual analógica, escala 

numérica, escala verbal simples, escala das faces) aplicam-se a 

doentes conscientes e orientados com idade> 3 anos. 

     

17 – Os instrumentos de avaliação de dor devem ser escolhidos de 

acordo com a idade e a patologia do doente. 

     

18 – A utilização de escalas de avaliação de dor favorece a 

comunicação com o doente. 

     

19 – Os doentes compreendem com facilidade as escalas numéricas e 

verbais simples. 

     

20 – Os doentes compreendem com facilidade a escala visual 

analógica. 

     

21 – As escalas de dor (numérica, verbal simples) ignoram o aspecto 

multidimensional da dor. 

     

22 – A escala comportamental permite avaliar a dor numa escala de 

zero a dez. 

     

23 – A avaliação da dor passa: localização, duração, e influência nas 

actividades de vida diária. 

     

24 – Os analgésicos não se podem diminuir mesmo quando há 

associação com outros tratamentos adjuvantes. 

     

25 – A dor é antagonista fisiológico da depressão respiratória.      

26 – Segundo a escada analgésica da organização mundial de saúde 

os AINES só devem ser utilizados na dor ligeira. 

     

27 – A metadona é um opióide forte pode ser utilizado quando o 

doente tem efeitos secundários à morfina. 

     



 

 

 

 

1 – Faço registo da intensidade da dor através de escalas de avaliação de dor: 

Sim         

       Não                     

 

 

2– Tenho uma escala de avaliação da dor (bolso).   Sim                 Não 

 

 

3 – Avalio o tipo de dor dos doentes quanto á localização, duração e influência nas 

actividades de vida de diária: 

Sim              Não 

 

4 – Quando é internado um doente pela primeira vez faz apresentação de uma 

escala de avaliação de dor? 

Sim                 Não            

 

 

 

 

 

 

1 - Existe nas folhas de enfermagem espaço para 

 registo da intensidade da dor.                                   Sim                   Não 

 

2 – A terapêutica instituída para o doente é de acordo 

 a escada analgésica da OMS.                                      Sim                   Não 

 

 

3 – A terapêutica instituída para o doente  

é de acordo com o registo sistemático da intensidade da dor.     Sim                  Não 

Estas afirmações estão relacionadas com a sua prática diária. Assinale com uma cruz 

(×) as opções que melhor correspondem com a sua prática diária. 
 

Estas afirmações estão relacionadas com a prática diária instituída no serviço. 

Assinale com uma cruz, as opções que melhor correspondem com a prática diária 

instituída no seu serviço. 



PARTE 2 

Nesta parte responda às opções direccionadas às características demográficas e 

profissionais. 

 

1 – Idade  

 

2 - Habilitações académicas: 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado 

 

3 - Categoria profissional: 

Enfermeiro 

Enfermeiro Graduado 

Enfermeiro Especialista 

Enfermeiro Chefe 

 

4 – Anos de experiência em oncologia 

 

5 – Hospital onde exerce funções 

 

6 - Ao longo do seu percurso profissional teve formação relativamente à avaliação 

e tratamento da dor? 

Sim                                  Não 

  

6.1 – Adquiriu essa formação: 

 Licenciatura      

Pós – graduação                        Qual? 

Congresso 

Serviço 

 Outras 

6.2 – Considera essa formação: 

Suficiente           



Insuficiente  

Justifique. 

 

 

7 – Ordene por prioridade de importância as vantagens e desvantagens da 

implementação da avaliação da dor.  

 

A implementação da avaliação da dor: 

Vantagens (ordene de 1 a 4, sendo nº1 mais vantajoso) 

 

            Permite melhor qualidade da comunicação com o doente 

            Cumprimento de medidas de prevenção e de alívio da dor 

            É o objectivo primordial das equipas de saúde 

             A monitorização da dor em todas as vertentes permite o sucesso da estratégia                     

terapêutica analgésica planeada 

 

Desvantagens (ordene de 1 a 5, sendo nº1 mais desvantajoso) 

           Carga suplementar de trabalho 

           Dificuldade em ouvir o doente 

           Necessidade de modificar a organização dos cuidados 

          O enfermeiro é persistente, rigoroso e metódico com a utilização dos   

instrumentos 

          Dificuldade em empenhar-se na procura de respostas eficazes em termos de 

despiste de prevenção e de controlo da dor. 

 

8 - Quais as dificuldades que sente na avaliação da dor crónica nos doentes 

oncológicos? 

 

 

 


