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Resumo 

 

Introdução: A gestão e o controlo da dor nas Unidades de Cuidados Intensivos não podem 

ser negligenciados na prática e intervenções de enfermagem, representando um problema 

largamente reconhecido. Têm-se desenvolvido ações de sensibilização e de formação dos 

enfermeiros, publicadas orientações técnicas e guias de boas práticas e realizados estudos para 

se fazer um diagnóstico da situação. Porém, as abordagens à qualidade da gestão da dor na 

prática de enfermagem são díspares, refletindo a sua dinâmica e o pouco consenso nesta área, 

o que justifica a necessidade de se estudar a perceção da dor nos doentes sedados e 

ventilados  internados nos cuidados intensivos. 

Objetivos: Para este estudo de investigação foram definidos como objetivos: caracterizar do 

ponto vista sociodemográfico e clínico os doentes internados numa Unidade de Cuidados 

Intensivos; identificar o fármaco sedativo, analgésico, medidas farmacológicas e medidas não 

farmacológicas usadas nos doentes no primeiro dia de internamento e no dia da extubação; 

avaliar a perceção da dor por parte dos doentes internados numa Unidade de Cuidados 

Intensivos no primeiro dia de internamento e no dia da extubação com recurso à Escala 

Numérica, à Escala de Comportamentos Indicadores de Dor (ESCID); avaliar a sedação dos 

doentes internados numa Unidade de Cuidados Intensivos com recurso à Escala Richmond 

agitation sedation scale (RASS). 

Métodos: Realizou-se um estudo retrospetivo, segundo uma abordagem de estudo de caso, 

com recurso a uma amostra não probabilística de conveniência, composta por 16 doentes, cuja 

maioria é do sexo masculino, com uma média de idades de 60.1 anos e as situações clínicas 

mais dominantes foram as do foro cirúrgico. O período de recolha de dados decorreu numa 

Unidade de Cuidados Intensivos de um Centro Hospitalar da região centro do país, entre abril 

a novembro de 2018. 

Resultados: O fármaco sedativo mais usado na avaliação inicial foi o Propofol, seguindo-se o 

Midazolam. Quanto ao fármaco analgésico na avaliação inicial, o mais usado foi o Alfentanil 

e no dia da extubação o Tramadol. Em relação às medidas farmacológicas no dia da avaliação 

inicial, apenas 8 doentes foram sujeitos a medidas farmacológicas, sobressaindo a 

Hidrocortisona e o Propofol. No dia da extubação, também 8 doentes foram sujeitos a 

medidas farmacológicas, com prevalência da Hidrocortisona e do bólus Propofol. Registaram-

se casos em que os doentes apresentavam dor, estando uma grande parte dos doentes sedados.  

No primeiro dia de internamento, e quanto à avaliação da dor através da ESCID, constata-se 

que a maioria dos doentes não apresenta dor e no dia da extubação predomina a ausência de 

registos. No dia da extubação a maioria dos doentes classifica a dor no valor 0, ou seja, não 

apresentam dor. 

Quanto à avaliação da sedação, através da RASS, no primeiro dia de internamento constata-se 

que a maioria dos doentes apresentam valores entre -5 e -3, a que corresponde a um estado de 

total sedação, ou seja, os doentes não apresentam resposta a estímulos verbais ou físicos. No 

dia da extubação, apenas oito doentes apresentam registos, sendo que para estes o valor é de 

0, ou seja, os doentes encontram-se calmos. 

 

 



Conclusão: Verifica-se que a maioria dos doentes não apresentam dor, quer no primeiro dia 

de internamento, quer no momento da extubação. Os registos em relação à avaliação da dor 

são insuficientes, pelo que na sua prática clínica diária, os enfermeiros não podem 

subvalorizar a avaliação e gestão da dor, reconhecendo-se a importância e a necessidade de 

avaliação de todos os doentes em situação crítica. Por conseguinte, deve dar-se relevância ao 

desenvolvimento de ações de formação na área da dor em doentes críticos, com base em 

orientações estratégicas no sentido de promover competências específicas nos enfermeiros, 

para que estes possam assumir uma maior capacidade na avaliação e gestão da dor. Assume-

se também como importante a colaboração e apoio de equipas multidisciplinares e específicas 

de modo a assegurar a avaliação e gestão da dor, em doentes internados em UCI’s.  

 

Palavras-chave: Perceção; Dor; Doente; Unidade de Cuidados Intensivos.  
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Abstract 

Introduction: The management and control of pain in the Intensive Care Units can not be 

neglected in practice and nursing interventions, representing a widely recognized problem. 

Nursing awareness and training actions have been developed, technical guidelines and good 

practice guides have been published and studies have been carried out to make a diagnosis of 

the situation. However, the approaches to the quality of pain management in nursing practice 

are disparate, reflecting its dynamics and the lack of consensus in this area, which justifies the 

need to study the perception of pain in sedated and ventilated patients hospitalized in 

intensive care. 

Objectives: For this research study, the following objectives were defined: to characterize, 

from a sociodemographic and clinical viewpoint, the patients hospitalized in an Intensive 

Care Unit; characterize the sedative drug, analgesic, pharmacological measures and non-

pharmacological measures used in patients on the first day of hospitalization and on the day 

of extubation; to evaluate the perception of pain by patients hospitalized in an Intensive Care 

Unit on the first day of hospitalization and on the day of extubation using the Numerical 

Scale, the Pain Indicator Behavior Scale (ESCID); to evaluate the sedation of patients 

admitted to an Intensive Care Unit using the Richmond Agitation Sedation Scale (RASS). 

Methods: A retrospective study using a non-probabilistic convenience sample comprised 16 

patients, the majority of whom were male, with a mean age of 60.1 years, and clinical 

situations more dominant were those of the surgical forum. The data collection period was 

carried out in an Intensive Care Unit of a Hospital Center in the central region of the country 

between April and November of 2018. 

Results: The most widely used sedative drug in the initial evaluation was Propofol, followed 

by Midazolam. As for the analgesic drug in the initial evaluation, the most used was 

Alfentanil and on the day of extubation Tramadol. Regarding the pharmacological measures 

on the day of the initial evaluation, only 8 patients were subjected to pharmacological 

measures, with hydrocortisone and Propofol standing out. On the day of extubation, 8 patients 

were also submitted to pharmacological measures, with a prevalence of Hydrocortisone and 

Propofol bolus. There have been cases in which patients presented pain, with a large 

proportion of the patients being sedated. 

On the first day of hospitalization, and regarding the evaluation of pain through the ESCID, it 

is verified that the majority of the patients do not present pain and on the day of extubation 

the absence of registries predominates. On the day of extubation, most patients classify pain 

as 0, ie they do not have pain. 

Regarding the assessment of sedation, through the RASS, the first day of hospitalization 

shows that most patients present values between -5 and -3, which corresponds to a state of 

total sedation, ie patients do not have a response to verbal or physical stimuli. On the day of 

extubation, only eight patients have registries, for which the value is 0, that is, the patients are 

calm. 

Conclusion: It is verified that the majority of patients do not present pain, either on the first 

day of hospitalization or at the time of extubation. Records for pain assessment are 

insufficient, so in their daily clinical practice, nurses can not undervalue pain assessment and 

management, recognizing the importance and need for evaluation of all critically ill patients. 

Therefore, the development of training actions in the area of pain in critically ill patients 

should be based on strategic guidelines to promote specific skills in nurses so that they can 



assume a greater capacity in the evaluation and management of pain . It is also important to 

collaborate and support multidisciplinary and specific teams in order to ensure the evaluation 

and management of pain in patients admitted to ICUs. 

 

Keywords: Perceção; Pain; Sick; Intensive Care Unit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O enfermeiro especialista em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica tem as suas 

competências específicas bem definidas e reconhecidas em Diário da República, no 

Regulamento nº 124/2011, de 18 de fevereiro. 

Nesse mesmo documento está explícito que pessoa crítica é toda aquela que possui a 

sua vida ameaçada por falência ou eminencia de falência de uma ou mais funções vitais. 

A sua sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitorização e 

terapêutica. 

O objetivo principal é a recuperação total da pessoa, pelo que os cuidados devem ser os 

mais qualificados, prestados continuamente, de uma forma a responder às necessidades 

afetadas, permitindo manter as funções básicas de vida, limitar capacidades e prevenir 

complicações. 

A unidade de cuidados intensivos (UCI) é caracterizada por um ambiente complexo, 

devido ao uso crescente de tecnologia para atender melhor o doente. Os tratamentos 

praticados neste ambiente consideram-se agressivos e invasivos devido à intensidade e 

complexidade dos eventos e situações. A assistência intensiva e toda a tecnologia 

avançada potenciam um foco de stresse e ansiedade na equipa de saúde, na pessoa 

doente e na família do doente. Uma das maiores preocupações dos profissionais de 

saúde nas UCI é a deteção, quantificação e tratamento da dor dos doentes internados. 

A elevada prevalência da dor, segundo o Programa Nacional para a Prevenção e 

Controlo da Dor (2017), e a necessidade de existir transversalidade na abordagem pelos 

profissionais de saúde, com particular destaque para médicos e enfermeiros, impõe uma 

formação nestes grupos profissionais. Todavia, o mesmo organismo refere que isto 

ainda não se verifica, realidade reiteradamente reconhecida por diversas entidades, 

designadamente a International Association for the Study of Pain e a European 

Federation of Pain. 

O conceito de dor tem sido definido como uma condição física desagradável, uma 

experiência sensorial e emocional associada, com real ou potencial dano tecidual. 

Portanto, uma desagradável experiência emocional. São cinco as dimensões 

identificadas que contribuem para a gestão da dor, sendo estas únicas para cada doente: 



Introdução 

2 

fisiológica, sensorial, componentes afetivos, cognitivos e socioculturais (Glowacki, 

2015). É uma das queixas mais comuns que os doentes têm na admissão hospitalar e é 

frequentemente relatada durante todo o internamento. A dor efetivamente controlada é 

um direito humano básico, mas muitos doentes continuam a ter a sua dor gerida de 

forma ineficaz. A dor aguda ineficaz pode causar efeitos deletérios em vários sistemas 

corporais e foi identificada como preditiva para o desenvolvimento de dor crónica 

(Kizza, Muliira, Kohi & Nabirye, 2016). É uma “perceção comprometida: aumento de 

sensação corporal desconfortável, referência subjetiva de sofrimento, expressão facial 

característica, alteração do tónus muscular, comportamento de autoproteção, limitação 

do foco de atenção, alteração da perceção do tempo, fuga do contacto social, processo 

de pensamento comprometido, comportamento de distração, inquietação e perda de 

apetite” (Garcia, Bartz & Coenen, Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem CIPE®, 2017, p.48).   

A autoavaliação da dor por parte do doente é importantíssima, sendo a Escala Numérica 

da Dor e a Escala Analógica Visual da Dor as mais fiáveis, válidas e usadas em doentes 

conscientes e colaborantes. 

O uso de ventilação mecânica, agentes neuromusculares e hipnóticos são condicionantes 

que impossibilitam a autoavaliação da dor. Assim, os profissionais de saúde recorrem a 

escalas diferentes e próprias para esta avaliação, como a Behavioural Pain Scale (BPS), 

a Critical Pain bservation Tool (CPOT) ou a escala de Conductas Indicadoras de Dolor 

(ESCID). 

É importante salientar que, apesar de todos estes avanços tecnológicos, a dor é ainda 

subavaliada, pois perante uma situação de emergência, uma situação crítica para o 

doente, os profissionais de saúde privilegiam o controlo e estabilização de outras 

funções vitais. 

Assim, a nível nacional ainda são poucos os estudos que abordam a dor nas UCI’s, pelo 

que nos propusemos desenvolver este estudo, de carácter reflexivo, descritivo e 

exploratório, que assume como questão de investigação “Qual a perceção da dor em 

doentes internados numa UCI”? mais especificamente avaliar a perceção da dor, no 

momento de extubação, dos doentes ventilados e com perfusão de sedação e analgesia, 

internados na UCI. Decorrente da questão de investigação enunciada, a presente 

investigação tem como objetivos: 
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- Caracterizar do ponto de vista sociodemográfico e clínico os doentes internados numa 

UCI; 

- Identificar o fármaco sedativo, analgésico, medidas farmacológicas e medidas não 

farmacológicas usadas em doentes internados numa UCI, no primeiro dia de 

internamento e no dia da extubação; 

- Avaliar a perceção da dor por parte dos doentes internados numa UCI no primeiro dia 

de internamento e no dia da extubação com recurso à Escala Numérica e à Escala de 

Comportamentos Indicadores de Dor (ESCID); 

- Avaliar o valor da sedação, em doentes internados numa UCI, através da Richmond 

agitation sedation scale (RASS). 

A realização desta investigação tem por finalidade aumentar a sensibilização dos 

profissionais de saúde que exercem funções em UCI´s no sentido de um maior 

compromisso com uma adequada avaliação e gestão da dor dos doentes. 

Este trabalho, do ponto de vista estrutural encontra-se organizado em quatro 

capítulos, sendo eles respetivamente: o enquadramento teórico, a contextualização 

metodológica, a apresentação de resultados, discussão de resultados e as conclusões. 

No enquadramento teórico realizou-se uma sucinta contextualização baseada na 

revisão sistemática da literatura, onde foram abordados os seguintes temas: definição 

de dor, fisiopatologia e classificação da dor tipos de dor, processo de transmissão e 

modulação da dor, dor no doente sedado em UCI. No terceiro capítulo que diz respeito 

à contextualização metodológica, procedeu-se à descrição das fases de investigação, 

definiu-se o tipo de estudo, a população e amostra, a operacionalização e categorização 

das variáveis, as questões de investigação e hipóteses, o instrumento de recolha de 

dados, procedimento dessa recolha e considerações éticas. No quarto capítulo 

procedeu-se à apresentação e discussão dos resultados.  
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2. DOR NA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS  

 

A dor está quase sempre presente na pessoa em situação crítica e a sua manifestação 

relaciona-se com a patologia de base que motivou “o seu internamento na Unidade de 

Cuidados Intensivos (UCI) e está também relacionada com os vários procedimentos 

invasivos e não invasivos a que é sujeita” (Teixeira & Durão, 2016, p. 136). De acordo 

com as mesmas autoras, a experiência vivenciada por cada doente é também “agravada 

pela dificuldade de comunicação, pelo medo e ansiedade, pela sedação e reflete-se no 

seu estado geral, manifestando-se através de mudanças do nível da consciência, 

circulação, sono, alterações endócrinas, metabólicas, gastrointestinais e psicológicas” 

(p. 136). Assim, a gestão e o controlo da dor numa UCI pode resultar na redução do 

risco de complicações, o que justifica a prioridade da sua avaliação e tratamento. 

A gestão da dor na UCI não pode ser negligenciada na prática e intervenções de 

enfermagem, representando um problema largamente reconhecido. Têm-se 

desenvolvido ações de sensibilização e de formação dos enfermeiros, publicadas 

orientações técnicas e guias de boas práticas e realizados estudos para se fazer um 

diagnóstico da situação. Porém, as abordagens à qualidade da gestão da dor na prática 

de enfermagem são díspares, refletindo a sua dinâmica e o pouco consenso nesta área, o 

que justifica a necessidade de se estudar a perceção da dor dos doentes internados na 

UCI.  

Ao longo deste capítulo, reservado ao enquadramento teórico, alude-se a conceitos 

chave que permitem contextualizar o problema em estudo, nomeadamente: definição de 

dor, fisiopatologia e classificação e tipos de dor, processo de transmissão e modulação 

da dor e a dor em doentes ventilados e sedados em UCI.  

 

2.1. Dor: conceitos 

 

A dor é uma experiência universal de todo o ser humano, tendo cada um de nós sido 

confrontado com ela em algum momento da vida. Apesar da inevitabilidade com o seu 

confronto, nem todas as pessoas suportam a dor e se referem a ela da mesma forma, 

abrangendo a universalidade da experiência dolorosa, múltiplas facetas da subjetividade 
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humana. A dor pode sobrevir “de repente, desaparecer rapidamente, durar meses, anos 

ou tornar-se recorrente (…) pode transtornar levemente a rotina diária ou inviabilizar 

completamente o modo de vida de uma pessoa. Pode ser ténue ou forte, tolerável ou 

intolerável” (Larner, 2014, p. 707). 

A dor é, fundamentalmente, um processo complexo e multidimensional, uma 

experiência que envolve fatores físicos, psicológicos, emocionais e sociais, entre 

outros” (Ribeiro, 2013, p. 33). Muitas têm sido as tentativas de definir a dor. A 

Associação Internacional para o Estudo da Dor (International Association for the Study 

of Pain - IASP) define-a como uma experiência sensorial e emocional desagradável 

decorrente de dano tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão (2013). 

Sendo um processo subjetivo, pessoal e multidimensional, pode ser descrito e analisado 

a vários níveis (sensorial e afetivo) e ao nível do seu impacto na capacidade da pessoa 

enfrentar a sua situação atual e interagir com os demais (Grant, Ferrell, Hanson, Sun & 

Uman, 2011; Latina, Mauro, Mitello, D’Angelo, Caputo, De Marinis & Baglio, 2015).  

O Plano Nacional de Luta Contra a Dor propõe a seguinte definição e abordagem sobre 

a complexidade da dor: “A dor é uma perceção pessoal que surge num cérebro 

consciente, tipicamente em resposta a um estímulo nóxico provocatório, mas por vezes 

na ausência de estímulo. A relação entre a perceção e o estímulo é variável, depende das 

expectativas e crenças do indivíduo, do seu estado cognitivo e emocional e não apenas 

da natureza do estímulo” (DGS, 2013, p.1). Constata-se nesta definição que o aspeto 

social, físico, cultural, subjetivo e biológico é tido em consideração, o que revela o 

caráter multidimensional e complexo do fenómeno. 

A dor tem diferentes perceções e varia de pessoa para pessoa. Sendo a dor uma resposta 

subjetiva, cada pessoa apresenta a sua perspetiva e forma de a sentir, sendo, também, 

diferentes as formas de manifestação.  

Segundo a DGS (2013), a dor pode ser classificada em aguda e crónica.  

Assim, a dor aguda constitui um sinal de alarme, um sintoma que tem como finalidade 

biológica a preservação da integridade do organismo, ou seja, a identificação de uma 

causa. Esta decorre da ativação imediata do sistema nocicetivo, por norma, por lesão 

somática ou visceral. Tem uma função protetora, pois cria um alerta para uma lesão 

facilmente localizada (Cardoso, 2013, p. 21; Ferreira, Miranda, Leite, Revés, Serra, 

Fernandes & Freitas, 2014).  
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A dor crónica, por sua vez, pode ser resultante de um estímulo nocicetivo persistente, de 

uma lesão do sistema nervoso ou de uma patologia do foro psicológico, sendo frequente 

a interligação destes mecanismos. É, habitualmente, definida como uma dor persistente 

ou recorrente (DGS, 2013). 

A Declaração de Montreal, assinada em 2010 por mais de 50 instituições de vários 

países, reforça o acesso ao tratamento da dor como um direito humano fundamental 

(Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, 2013). O seu controlo é, assim, 

considerado um direito de todos os doentes e dever dos profissionais de saúde, 

evitando-se o sofrimento desnecessário e a morbilidade associada à sua presença (DGS, 

2013). 

Em 2003, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu uma circular normativa (nº 

9/DGCG), em que afirma que a dor é “o 5º sinal vital”, sendo a sua gestão um direito do 

doente, um dever profissional e um passo fundamental para a efetiva humanização dos 

cuidados de saúde.    

A dor, como sintoma, está presente em grande parte das doenças e é considerada, 

atualmente, um dos grandes problemas em saúde pública. É difícil de ser mensurada, 

estando relacionada com as experiências individuais e sujeita a uma infinidade de 

variáveis. A dor percebida deve ser acreditada, avaliada e tratada com o devido zelo, 

respeito e conhecimento sob a visão holística dos cuidados (Allen, Williams, Jennings, 

Stomski, Goucke et al., 2018, p. 368). O seu tratamento pode ser feito por medidas 

farmacológicas, que podem ter origem opióide e não opióide, e por medidas não 

farmacológicas, exemplo disso são os posicionamentos favoráveis, as massagens 

terapêuticas, a correta colocação do tubo endotraqueal, entre outras (Grant, Ferrell, 

Hanson, Sun & Uman, 2011, p. 599). 

Considerando a multidimensionalidade e elevada prevalência da dor, a DGS (2017, p. 

4), através do seu Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Controlo da Dor, 

reconhece a necessidade dos enfermeiros investirem em formação aprofundada, 

especializada e progressivamente atualizada sobre a dor, como meio de melhorar a sua 

abordagem e gestão e a qualidade dos cuidados. 

A dor provocada por um compromisso orgânico deve-se à existência de elementos 

específicos do sistema nervoso que tem como função detetar, transmitir, analisar, 

integrar e memorizar a informação gerada por esse compromisso. São as vias 
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nociceptivas, cujas disfunções são suscétiveis de induzir uma sensação ou uma perceção 

dolorosa, por vezes na ausência de qualquer compromisso orgânico. Isto significa que a 

par do mais trivial mecanismo gerador, ou seja, uma lesão orgânica, existem outros 

mecanismos geradores de dor que serão sempre descritos pelo doente em associação 

com as experiências já vividas, tendo como consequência que qualquer dor, mesmo uma 

dor de origem claramente psicológica, é sempre sentida no corpo físico o que faz com 

que se torne imprescindível a utilização de todos os meios científicos disponíveis para o 

seu controlo e gestão (Batalha, 2010).  

A queixa dolorosa referida por um doente não tem relação lógica com a extensão ou 

com a importância da lesão orgânica que supostamente a provoca. A carga emocional 

contida na queixa e por ela veiculada depende, é certo, do emissor, mas também, 

daquilo que ele espera da pessoa a quem transmite. É o mesmo que dizer que o doente 

não apresenta a sua queixa sempre do mesmo modo ao enfermeiro ou ao médico e que o 

seu discurso será também influenciado pela presença de terceiros, tais como familiares 

(Batalha, 2010). 

É consensual que se defina dor como experiência única, individual, determinada pelas 

experiências pessoais anteriores, pelo significado da situação particular e modelada por 

valores culturais. Contudo, a multiplicidade de experiências dolorosas, a singularidade 

da dor e inúmeros fatores que a podem influenciar tem dificultado a tarefa de a definir e 

de a avaliar de forma satisfatória. 

 

2.2. Fisiopatologia e classificação da dor 

 

Tendo-se em consideração os mecanismos geradores de dor, a mesma é classificada em 

nociceptiva, neuropática e psicogénica (DGS, 2003). 

A dor nociceptiva deve-se “a uma lesão tecidular contínua, estando o Sistema Nervoso 

Central íntegro” (Baranoski & Ayello. p.24). Este tipo de dor é o resultado de uma 

excitação anormal dos nociceptores periféricos somáticos ou viscerais sem que haja 

uma lesão das estruturas nervosas, sendo descrita como latejante ou sensação de 

pressão. Atribui-se à dor nociceptiva a seguinte etiologia (Sousa, 2009): 

- Na pele e no tecido subcutâneo, dor superficial e pode ser classificada como dor 

aguda, tipo picada ou queimadura; 
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- nos músculos e nos ossos, dor somática profunda, sendo uma dor aguda ou imprecisa e 

tipo pontada de difícil localização devido a corte, pressão, calor isquemia, luxação 

óssea; 

- nos órgãos, dor visceral, manifestando-se como uma dor aguda ou imprecisa do tipo 

pontada ou cãibra, de difícil localização e pode ocorrer por distensão, isquemia, 

espasmos, químicos irritantes. Podendo existir ainda, dor reflexa, sentida em regiões 

que não as estimuladas por lesão ou doença. 

O Plano Nacional de Luta Contra a Dor (2017) refere-se à dor neuropática como o 

resultado de um compromisso neurológico, sem quaisquer lesões tecidulares ativas. Este 

tipo de dor é consequente de uma disfunção das vias nociceptivas, consecutiva a uma 

lesão e/ou a uma irritação de qualquer dos elementos que a caracterizam. Existem dores 

neuropáticas relacionadas com uma lesão/irritação dos nervos periféricos, de etiologia 

traumática, tóxica, metabólica, isquémica, imuno-alérgica, infeciosa. Contudo, a mesma 

causa pode prejudicar a espinal medula ou os centros superiores e causar dores 

neuropáticas centrais (Bolander, 1998). 

A dor psicogénica é um tipo de dor sem lesão tecidular ativa de origem psicossocial. 

Corresponde a todas as situações de dor sentidas e expressas pelos doentes mas sem 

explicação orgânica, este tipo de dor evolui para a cronicidade independentemente da 

sua causa, tendo repercussões específicas sobre a personalidade dos doentes. É ela que 

estabelece o marco entre dor aguda e dor crónica (Metzger, Muller, Schwetta & Walter, 

2003). 

Para proceder à avaliação dos diferentes tipos de dor, recorre-se à sua classificação em 

duas grandes categorias: dor aguda e dor crónica (cf. Tabela 1).   

 

Tabela 1. Dor aguda e dor crónica 

Dor Aguda Dor Crónica 

Surge como reação do organismo a uma lesão ou 

doença. Tem como principal função fazer com que o 

indivíduo permaneça em repouso para que se inicie o 

processo de cura, durando geralmente, alguns dias. 

É difícil saber a sua causa, pois pode continuar 

após a lesão inicial estar curada ou como reação a 

determinadas doenças (p. ex. cancro). A sua 

duração vai para além dos seis meses, aspeto este 

essencial para confirmar o diagnóstico de dor 

crónica. 

      Fonte: Adaptado de
 
Muller & Schwetta (2008) 
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A dor aguda carateriza-se por ter um início súbito, em pontada, rápida, elétrica, 

localizada e temporária. Pode durar algumas horas ou dias e não é sentida na maioria 

dos tecidos profundos do corpo. Pode ser um importante sinal de alarme (Muller & 

Schwetta, 2008).   

Pode considerar-se que este tipo de dor, de certa forma, tem consequências benéficas 

para o organismo, uma vez que funciona como um sinal de alarme que alerta para a 

eventualidade de um traumatismo, uma queimadura, um derrame articular, entre outros 

(Black & Matasarin-Jacobs, 1998).  

A importância da dor aguda está patente em doentes que têm uma patologia rara, por 

exemplo, em que ocorre uma deficiência congénita da sensibilidade dolorosa. Estas 

pessoas, que não sentem dor, têm uma esperança média de vida muito inferior à 

equivalente a uma pessoa em circunstâncias normais, porque lhes falta esse mecanismo 

sinalizador que a dor representa. Apesar de a dor aguda ser útil em muitas 

circunstâncias, esta deve ser combatida de forma a não se perpetuar e a não se tornar 

eventualmente numa dor crónica (D`Arcy, 2011).  

A “dor aguda é o resultado de uma lesão ou inflamação tissular. Embora possua 

algumas características sensoriais comuns com a dor crónica, a grande diferença é que 

possui uma função adaptativa e biologicamente útil. Embora não possa prevenir a lesão, 

ajuda no processo de cicatrização e reparação. Essa função reparadora é conseguida a 

partir do momento em que a área lesada ou inflamada e os tecidos adjacentes se tornam 

hipersensíveis aos estímulos externos” (Filho & Braun, 2014, p. 3). 

Na categoria da dor aguda, encontra-se a que é provocada pela própria intervenção dos 

profissionais de saúde. A título exemplificativo, nos procedimentos de diagnóstico ou 

nos tratamentos cirúrgicos, dando origem à denominada dor aguda pós-operatória. Neste 

caso, o seu controlo é fundamental, não apenas por razões éticas para prevenir o 

sofrimento desnecessário do doente, como também para atenuar o risco de complicações 

pós-operatórias, como as infeções da ferida, respiratórias ou as tromboses venosas dos 

membros inferiores, bem como para reduzir o tempo de internamento destes doentes 

(Dorsher, 2013). 

A dor aguda (…) resulta sempre de uma lesão tecidular, é a manifestação do estímulo 

nociceptivo que essa lesão provoca e como tal deixa sempre marcas mnésicas 

irreversíveis, somato-sensoriais e afetivas” (Muller & Schwetta, 2008, p. 24). Os 
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autores consultados e a literatura científica são de opinião, que não há qualquer interesse 

em prolongar uma dor deste tipo, ainda que a tendência natural seja a de esta se ir 

atenuando e desaparecer com a cura da lesão causal. 

Ainda em relação à dor aguda, as manifestações psicológicas mais comuns são a 

ansiedade e, por vezes, a angústia, principalmente quando a causa se deve a uma 

patologia interna por diagnosticar, o que promove a ativação de processos cognitivos. 

Os autores anteriormente referidos consideram que, na maioria dos casos, para a 

avaliação deste tipo de dor poderão ser suficientes os instrumentos simples, sobretudo 

as escalas unidimensionais. 

Por seu turno, a dor crónica é frequentemente definida como aquela dor que persiste 

após o período normal de cura da lesão, sendo superior a trinta dias. Na maioria dos 

estudos sobre a dor não maligna, o terceiro mês é considerado como referencial para a 

divisão entre a dor crónica e a dor aguda (Nunes & Ramos, 2004). A dor crónica pode 

ser definida como contínua, pulsátil, nauseante ou lenta, de início gradual, bem como 

lhe atribuem as características de persistente e de insuportável, ainda que com 

oscilações de intensidade. Tem uma duração indefinida, não indica declaradamente a 

causa da sua existência ou o modo de a evitar (Muller & Schwetta, 2008,)
. 

Está 

normalmente associada à destruição tecidular, não havendo ativação do Sistema 

Nervoso Central no bloqueio da sua condução. Pode resultar de um estímulo 

nociceptivo persistente, de uma lesão do sistema nervoso central, ou ainda ter como 

causa uma patologia do foro psicológico, de referir que esta última é a menos 

consensual junto dos autores. Pode ocorrer na pele e em qualquer outro órgão interno. 

São exemplos de dores crónicas as dores manifestadas pelos doentes com neoplasias, 

artrite, entre outros (Dourado, 2007; Muller & Schwetta, 2008). 

A gestão precoce do controlo da dor crónica pode evitar intervenções desnecessárias e 

até iatrogénicas, promovendo mais facilmente o bem-estar do doente e o seu regresso a 

uma atividade produtiva normal (Dubin & Patapoutian, 2010; Pretorius, Searle & 

Marshall, 2014).  

Para uma melhor compreensão dos dois tipos de dor referidos, apresenta-se, na tabela 2, 

as principais características de cada uma delas. 
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Tabela 2. Comparação entre Dor Aguda e Dor Crónica 

Parâmetro a avaliar Dor Aguda Dor Crónica 

Fonte Agente externo ou processo de 

doença 

Normalmente de causa desconhecida e 

quando se torna conhecida o tratamento 

é ineficaz 

Início Rápido Rápido e/ou insidioso 

Duração Dias a semanas (não ultrapassa os 

6 meses) 

Mais de 6 meses, podendo prolongar-se 

durante anos. 

Localização Áreas dolorosas, bem definidas Áreas dolorosas menos diferenciadas 

Padrão Aviso de que algo está mal Aparentemente sem significado, ou 

objetivo 

Sinais Clínicos Acompanhada de sinais de 

hiperatividade simpática e 

sofrimento visível 

Poucos sinais exteriores; os padrões de 

resposta variam 

Prognóstico Forte probabilidade de um alívio 

completo no final do tratamento 

Improvável o seu alívio total 

  Fonte: Adaptado de Ribeiro e Cardoso (2007).
 

 

Como se pode constatar pelo anteriormente exposto, a dor é um dos sintomas mais 

comuns e penosos em situação de doença, transformando-se, “num fenómeno 

complexo, cuja vivência afeta a vida humana no mundo inteiro” (Folhas, Oliveira, Rato, 

França, Cristina & Ferreira, 2007, p. 37).  

As dores nociceptivas derivam da estimulação dos nociceptores. Estas podem estar 

relacionadas com um estímulo sem lesão tecidular, o que sem alterar o funcionamento 

das vias nociceptivas, provoca uma dor passageira, sem reacção geral importante e que 

deixará apenas uma recordação que funcionará como alerta. A estimulação dos 

nociceptores pode também derivar de uma lesão tecidular real aguda; queimadura, 

fractura, ferida cirúrgica…, ou crónica; cancro em evolução, poliartrite…,  nestes casos, 

surgirão fenómenos de sensibilidade periférica e central, que justificarão a hiperalgesia 

e os traços amnésicos irreversíveis (Metzger et al., 2002; Dubin &  Patapoutian, 2010). 

A nível clínico, apesar das diferenças associadas à patologia causal, todas as dores 

nociceptivas possuem um certo número de características comuns: a dor localiza-se na 

zona da lesão e aumenta com a mobilização da mesma. De notar, sobretudo no caso de 

patologia visceral primária, que dores referidas nos territórios somáticos partilham os 

mesmos mielómeros. A dor quando intensa, é acompanhada de manifestações neuro-

vegetativas e provoca insónia, o doente encontra facilmente palavras para descrever o 

aspecto sensorial, porque todas as pessoas já sofreram na vida de dores nociceptivas
 

(Metzger et al., 2002; Dubin &  Patapoutian, 2010). 
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A nível terapêutico, as dores nociceptivas reagem favoravelmente aos analgésicos mais 

fortes e/ou mais fracos, desde que sejam adequados à sua intensidade (Gold & Gebhart, 

2010). 

A lesão tecidular, fratura, abcesso, ferida cirúrgica…, liberta substâncias que constituem 

o exsudado inflamatório. Certas substâncias contribuem para a cura da lesão, enquanto 

outras estimulam e sensibilizam os nociceptores originando dor, hiperalgesia primária, 

rápida sensibilização e ativação dos neurónios nociceptivos centrais. O que conduzindo 

à hiperalgesia secundária desencadeia arcos reflexos segmentares e leva à memorização 

do estímulo, ao mesmo tempo que desencadeia mecanismos analgésicos. Todas estas 

respostas podem, em certos casos, conduzir à persistência de dores designadas auto-

mantidas, após a cura da lesão tecidular inicial (Metzger et al., 2002). 

Por sua vez, a dor neuropática resulta de uma disfunção das vias nociceptivas, 

consecutiva a uma lesão e/ou a uma irritação de qualquer um dos elementos que a 

constituem. Assim, existem dores neuropáticas relacionadas com uma lesão/irritação 

dos nervos periféricos. Esta  pode ser de origem traumática, tóxica, metabólica, 

isquémica, imuno-alérgica, infecciosa, entre outras. Mas, a mesma causa pode danificar 

a espinal-medula ou os centros superiores e originar dores neuropáticas centrais (Sousa, 

2009).  

Existe um melhor e maior conhecimento da fisiopatologia das dores neuropáticas 

periféricas que abrangem diferentes entidades, para as quais se dispõe de modelos 

animais. Assim, a secção de um nervo periférico pode provocar dor no território 

anestesiado, designando-se, nesse caso, de desaferência verdadeira; as lesões parciais de 

um nervo periférico ou das suas raízes, por laqueação isquémica provocam uma dor 

nociceptiva do nervo. A perda de certas fibras do nervo, a sensibilização das fibras 

parcialmente lesadas a todos os estímulos bem como o aparecimento de focos de 

electrogénese ectópica, são responsáveis por sensações dolorosas anormais (Muller & 

Schwetta, 2008; Gold & Gebhart, 2010). 

A lesão/irritação de um nervo pode provocar dores nociceptivas a esse nivel, estando 

igualmente na origem do défice sensitivo e motor no território desse nervo. Provoca 

igualmente anomalias de funcionamento do nervo no local da lesão o que conduz a uma 

electogénese periférica e central anormal, resultando numa perturbação dos arcos 

reflexos segmentares e dos sistemas de controlo. Como consequência constata-se que a 

percepção de sensações anormais provocam dores neuropáticas. A extrema 
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sensibilidade da lesão nervosa às catecolaminas pode dar origem a uma dor acrescida, 

denominada causalgia (Guimarães, 1999).  

A nível clínico, ainda que existam nevrites de evolução aguda que correspondem, 

sobretudo, a uma dor nociceptiva do nervo, a maioria das dores neuropáticas apresentam 

um comportamento crónico (Guimarães, 1999; Muller & Schwetta, 2008).  

A dor neuropática tem algumas características que a identificam imediatamente 

(Metzger et al., 2002):  

• é sentida essencialmente, no território do respectivo nervo – dor projectada;  

• quando ultrpassa esse território, estende-se segundo uma topografia em 

quadrante que segue a distribuição do sistema nervoso simpático; 

• a palpação do local da lesão nervosa, desde que ela seja possível, provoca 

sensações estranhas, sobretudo as dores projectadas no território nervoso, o clássico 

sinal de Tinel; 

• as dores são contínuas e/ou associadas a paroxismos espontâneos ou provocados 

pelo movimento, o stresse, a fadiga, entre outros factores;  

• a dor nunca provoca insónia, ao contrário do que acontece, por vezes, com a dor 

neuropática com componente nociceptivo; 

• o território doloroso pode ser o foco de sinais neurológicos deficitários, bem 

como de sinais irritativos patognomónicos.  

Os sinais deficitários que revelam o grau de lesão das fibras nervosas são tipo anestesia 

ou hipoestesia de uma ou de várias formas sensoriais. Os sinais irritativos revelam a 

disfunção das fibras lesionadas. As dores neuropáticas têm especificidades terapêuticas. 

Salvo no caso da componente nociceptiva do nervo são praticamente insensíveis (Woo, 

2008; Kotz, Fisher, McCluskey, Hartwell & Dharma, 2009). 

Dor sine matéria consiste em qualquer dor que a pessoa refere, mas que não está 

associada a qualquer explicação orgânica. Pode ter origem numa lesão tecidular ou 

lesão nervosa (Muller & Schwetta, 2008). 
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2.3. Processo de transmissão e modulação da dor 

 

A dor é uma sensação desagradável e desconfortante, localizada numa zona específica 

do corpo. Normalmente, está associada a um processo penetrante ou destrutivo dos 

tecidos envolventes, como, por exemplo, em queimaduras, contorção dilacerante, 

compressiva, entre outros, e/ou uma reação corporal ou mesmo emocional, por 

exemplo: pavorosa, nauseante, etc.. É de igual importância referir que uma dor 

moderada ou de maior intensidade acarreta sempre ansiedade e vontade de a pessoa se 

libertar desta sensação (Diamond & Coniam, 2007; Drake & Williams, 2014). 

Surge, então, uma dualidade na compreensão do conceito de dor, pois é considerada 

como uma “sensação e emoção”, simultaneamente. Como exemplo temos a dor aguda, 

em que a excitação comportamental está frequentemente subjacente e qualquer indício 

de ansiedade irá aumentar a tensão arterial, frequência cardíaca, diâmetro pupilar e 

níveis plasmáticos de cortisol (Harrison, 2012,  p. 61). 

Neste sentido, é fundamental conhecer as vias de transmissão e modulação da dor, 

principalmente se nos casos em que o doente está submetido a ventilação e sedação. 

Em seguida, apresenta-se na Tabela 3, alguns conceitos para uma melhor compreensão 

do processo de transmissão da dor. 

 

Tabela 3. Conceitos fundamentais para compreender o processo da transmissão da dor 

Conceito Definição 

Dor nociceptiva Nome dado à dor de origem somática e visceral (ver tipos de dor). 

Nocicepção 
Mecanismo segundo o qual os recetores específicos na pele e noutros tecidos 

periféricos respondem a estímulos nocivos específicos. 

Fibras nociceptivas 
Nervos especializados e distintos das outras fibras aferentes, por responderem 

apenas a estímulos nocivos ou dolorosos. 

Mielina Revestimento hipoproteico que reveste uma fibra nervosa. 

Fonte: Adaptado de Diamond e Coniam (2007).
 

 

A dor resulta de uma complexa e dinâmica interação de sensações, combinações, 

condutas e emoções. São múltiplos os fatores que modulam a intensidade da perceção 

dolorosa, uma vez que “aumentam o limiar de dor: o sono, repouso, simpatia, 

compreensão, solidariedade, redução da ansiedade e atividades de distração, ao 

potenciar estes fatores estamos a diminuir a dor” (Sapeta, 2007, p. 17). De acordo com a 

mesma autora, diminuem o seu limiar: “a insónia, o cansaço, a ansiedade, o medo, a 

tristeza, a raiva, a depressão, o isolamento, a introversão ou o abandono social; qualquer 
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doente que se encontre em algumas destas circunstâncias expressa «mais» dor 

(intensidade, duração) e maior dificuldade de alívio, mesmo com analgésicos potentes e 

em doses elevadas” (Sapeta, 2007,  p. 17).  

A experiência da dor propriamente dita pode ser desencadeada por uma doença, 

inflamatória, cirurgia, entre outros, conforme o esquema (cf. Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Figura 1. Processo de transmissão da dor 

Fonte: Adaptado de Bolander (1998). 

 

No processo de transmissão da dor, “os aminoácidos excitatórios são libertados no 

sistema nervoso central e nas conexões sinápticas. Por sua vez, a substância P, o 
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glutamato e o aspartato assumem um papel primordial na experiência e modulação de 

dor, podendo atuar também como neurotransmissores” (Bolander,1998, p. 1172). 

 

2.4. Gestão da dor 

 

Assim, a gestão da dor é determinada como norma de boa prática, devendo a sua 

presença e a sua intensidade ser sistematicamente valorizadas, diagnosticadas, avaliadas 

e registadas. É que o sucesso da estratégia terapêutica está dependente da monitorização 

regular da dor em todas as suas vertentes (DGS, 2003).  

Deste modo, a escolha dos instrumentos de avaliação da dor devem atender “ao tipo de 

dor, à idade da pessoa, à sua situação clínica, às propriedades psicométricas, aos 

critérios de interpretação, à escala de quantificação comparável, à facilidade de 

aplicação, à experiência de utilização em outros locais” (Ordem dos Enfermeiros, 2008 

p. 16). Por conseguinte, “a aquisição e actualização de conhecimentos sobre a Dor é 

uma responsabilidade que deve ser partilhada pelas instituições de ensino, de prestação 

de cuidados e pelos enfermeiros individualmente” (Ordem dos Enfermeiros, 2008, 

p.19). A Ordem dos Enfermeiros (2008,P.20) afirma AINDA que a “efectividade do 

controlo da Dor decorre do compromisso das instituições de saúde. Os enfermeiros com 

responsabilidade na gestão das organizações de saúde devem promover políticas 

organizacionais de controlo da Dor”.  

São sugeridas pela Ordem dos Enfermeiros algumas escalas para avaliação da dor, 

nomeadamente: Escala Visual Analógica (EVA), Escala de Avaliação Numérica (EAN), 

Escala Qualitativa (para autoavaliação), Escala de Faces Wong Baker, Escala de Faces 

Revista DOLOPLUS, (para dor crónica, em pessoas com idade superior ou igual a 65 

anos com alterações cognitivas), PAINAD – Pain Assessment in Advanced Dementia 

(todos os tipos de dor, em idosos com demência), Questionário MPQ – MacGill Pain 

Questionnaire (para dor crónica, também aplicável à dor aguda, em idades superiores ou 

iguais a 10 anos), Inventário BPI – Brief Pain Inventory (para dor crónica, em idades 

superiores ou iguais a 10 anos), Régua da Dor, Critical Care Pain Observation Tool 

(CPOT), Behavioral Pain Scale (BPS - a BPS, que inclui três itens comportamentais 

(expressão facial, movimento dos membros superiores e adaptação ventilatória); Face, 

Legs, Ativity, Cry, Consolability (FLACC). 
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A gestão diferenciada da dor enfatiza a obrigatoriedade da sua avaliação, os registos 

sistemáticos e a valorização da sua importância. Neste sentido, Almeida (2015) 

referencia determinadas barreiras à avaliação da dor: a própria presença de dor, uma vez 

que reduz o grau de atenção da pessoa e dificulta a comunicação; o estado mental da 

pessoa, designadamente o grau de ansiedade, pois pode reduzir a compreensão, a 

memória e a capacidade de comunicação; a confusão, que pode dever-se ao próprio 

estado fisiológico do doente (hipóxia, hipovolémia, hipotensão arterial, hipoglicémia, 

desequilíbrios eletrolíticos, efeitos adversos de alguns medicamentos, distúrbios 

psicológicos ou doença do sistema nervoso central), alterações na alimentação e no 

estado de nutrição, transformações ao nível do ambiente e da rotina do doente, 

traumatismo e faixa etária; estado físico do doente, a escassez de tempo, o uso de 

linguagem técnica; a cultura, um fator influenciador da valorização e da expressão da 

dor; o ambiente, designadamente a presença de ruído, interrupções frequentes, falta de 

privacidade; a imperícia na aquisição da história clínica do doente. Apesar destas 

barreiras, é imperiosa uma boa gestão e avaliação da dor dos doentes, por parte dos 

profissionais de saúde, em particular pelos enfermeiros. 

Para uma adequada gestão da dor, preconiza-se que esta seja monitorizada em todos os 

doentes e sistematicamente. Sendo a dor subjetiva, o relato feito pela própria pessoa é 

tido como o método mais fiável para a sua avaliação, o que o leva a instituir como o 

gold standard e, por tal razão, sempre que possível, deve ser o próprio doente a 

autoavaliar e a caracterizar a sua dor (Barr, Fraser, Puntillo, Ely, Gélinas, Dasta et al., 

2013). 

Os benefícios adicionais de uma boa gestão da dor incluem a redução do tempo de 

internamento, baixa nas taxas de readmissão, recuperação global, melhor qualidade de 

vida do doente e diminuição dos custos para os doentes e para o sistema de saúde 

(Glowacki, 2015).  

Num estudo descritivo de corte transversal, desenvolvido por Kizza, Muliira, Kohi e 

Nabirye (2016), partindo do pressuposto de que os enfermeiros desempenham um papel 

na gestão e alívio da dor aguda em pessoas criticamente doentes, constituiu-se como 

objetivo determinar o nível de conhecimento dos enfermeiros sobre os princípios de 

gestão e avaliação da dor aguda. Participaram 170 enfermeiros que prestavam cuidados 

a adultos criticamente doentes, no hospital nacional de Uganda. Os resultados mostram 

que a pontuação média do conhecimento dos enfermeiros foi de 71%, indicando níveis 
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adequados de conhecimento. No entanto, uma grande parte dos enfermeiros não tinha 

conhecimentos sobre aspetos relacionados com a analgesia preventiva aquando dos 

procedimentos em adultos criticamente doentes, nomeadamente aspiração das vias 

aéreas (45,3%); colocação de linha invasiva (46,5%) e testes de respiração espontânea 

(63,5%). Ficou documentado que 43,5% dos enfermeiros não sabia ou acreditava que 

um doente tem a capacidade de avaliar a sua dor com precisão. O conhecimento dos 

enfermeiros sobre os princípios de gestão e avaliação da dor foi significativamente 

associados à sua compreensão da necessidade de avaliar a dor e analgesia preventiva em 

procedimentos como: reposicionamento do paciente (OR=0,103, IC=0,031 a 0,345); 

remoção de dreno (OR=0,088, IC=0,025 a 0,314). O mesmo estudo concluiu que os 

enfermeiros possuíam, no geral, um conhecimento adequado sobre os princípios da 

gestão e avaliação da dor aguda em adultos criticamente doentes. No entanto, existem 

algumas lacunas de conhecimento sobre os conceitos-chave na avaliação da dor e estas 

podem reduzir os esforços para garantir a avaliação e gestão da dor com a qualidade 

exigível. Estes dados consolidam a necessidade de uma formação contínua sobre as 

melhores práticas para a dor a avaliação e gestão da dor. 

Um outro estudo realizado por Hong e Lee (2014, p. 135), que objetivou desenvolver 

diretrizes baseadas em evidências sobre a dor pós-operatória e examinar os efeitos em 

termos do nível de dor dos doentes submetidos a cirurgia abdominal e o conhecimento 

dos enfermeiros sobre a gestão da dor pós-operatória. Em primeiro lugar, foram 

desenvolvidas as diretrizes de gestão da dor baseadas em evidências via web, num 

hospital terciário; em segundo, lugar foi realizado um programa de formação especial 

sobre diretrizes da gestão da dor baseado em evidências para enfermeiros, cuja 

validação de conteúdo foi efetuada por especialistas; em terceiro lugar, foram adotadas 

diversas estratégias para facilitar a incorporação de diretrizes da gestão da dor baseadas 

em evidências na prática; em quarto lugar, os enfermeiros das unidades de estudo 

receberam formação acerca das diretrizes da gestão da dor baseadas em evidências, 

tendo sido usado o programa formativo desenvolvido durante 3 semanas antes da 

implementação das diretrizes de gestão da dor baseada em evidências. Os doentes foram 

distribuídos por um grupo de controlo (de 29 de julho a 20 de agosto de 2011) e por um 

grupo experimental (de 24 de setembro a 25 de outubro de 2011). Participaram 27 

enfermeiros, 7,4% eram do sexo masculino e 92,6% do sexo feminino. A idade média 

foi de 29,96 anos, com 40,7% na faixa etária dos 20-29 anos e 59,3% com idade 



Perceção da dor nos doentes sedados e ventilados  internados nos Cuidados Intensivos 

20 

compreendida entre os 30-39 anos, 51,9% eram solteiros, com a maioria a possuir o 

bacharelado (66,7%) e 70,4% tinham entre 4-7 anos de experiência profissional no atual 

serviço (Hong & Lee, 2014, p. 139). Os resultados mostram que os doentes do grupo 

experimental apresentaram um nível de dor significativamente menor, resultante do 

conhecimento dos enfermeiros em relação à gestão da dor pós-operatória, que mostrou 

um aumento significativo após a implementação das diretrizes, através do programa 

formativo. Ficou documentado que o conhecimento dos enfermeiros sobre a gestão da 

dor antes e depois da aplicação das diretrizes do programa baseado na web aumentou, 

com diferenças significativas em 4 semanas (Hong & Lee, 2014, p. 139).  

A corroborar, Andersson, Bergman, Henoch, Ene et al. (2017, p. 22) referem que a dor é 

comum entre os doentes hospitalizados, todavia há uma falta de cumprimento das 

diretrizes da gestão do controlo da dor. Referem que a melhoria da gestão da dor não 

envolve apenas o desenvolvimento de novas medidas farmacológicas ou de tecnologia; 

sendo mais importante uma organização eficaz que utilize os conhecimentos existentes, 

baseados em evidências. Assim, os mesmos autores realizaram uma investigação de 

natureza transversal com a finalidade de investigarem se a dor em doentes 

hospitalizados pode ser reduzida através da implementação de diretrizes de gestão da 

dor baseadas em evidências, fornecidas por uma equipa que inclui enfermeiros com 

responsabilidade da gestão e controlo da dor. O estudo foi realizado entre 2009 e 2010 

em dois hospitais do sudoeste da Suécia. O estudo envolveu 306 doentes, que 

responderam a perguntas sobre a intensidade da dor em repouso e durante o sono 

perturbado, devido à dor, e se usaram uma escala de avaliação de dor enquanto estavam 

no hospital. Foi aplicada uma intervenção, que envolveu a implementação de diretrizes 

baseadas em evidências, formação de enfermeiros pessoal e a introdução de enfermeiros 

com responsabilidade na gestão da dor. A pesquisa de acompanhamento foi realizada 

em 2012, em que 293 doentes responderam às mesmas perguntas e os seus registos 

também foram avaliados. Os resultados da linha de base foram comparados com os da 

pesquisa de acompanhamento. O estudo indica que, quando comparado com o inquérito 

de base, o inquérito de acompanhamento revelou diferenças significativas no uso de 

instrumentos de avaliação da dor validados, bem como a prescrição de analgésicos mais 

apropriados. Não foram observadas diferenças significativas nos níveis de dor dos 

doentes na pesquisa de acompanhamento. No início do estudo, 29% dos doentes 

relataram dor em repouso (NRS 4-10) e no seguimento esse valor foi de 24% (NRS 4-
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10). Em ambos os inquéritos, 41% dos doentes relataram que houve uma moderação da 

dor severa (NRS 5-10) durante o movimento; 39,0% descreveram sono perturbado à 

noite no início e no seguimento. Este estudo demonstra que as diretrizes baseadas em 

evidências acerca da gestão da dor, acessíveis a todos os profissionais de saúde, em 

folheto e na intranet, em combinação com programas de formação, dos quais fazem 

parte enfermeiros responsáveis pela gestão da dor, melhoraram a prescrição de 

analgésicos nos hospitais estudados. O estudo sugere que os enfermeiros e os médicos 

precisam de ter um maior conhecimento sobre a importância da classificação e gestão 

da dor. Uma parte vital da gestão da dor nos hospitais é a avaliação contínua dos 

resultados do tratamento para prevenir a dor intensa e o sono perturbado. A 

complexidade da dor e da gestão da dor requer compromisso, tempo e conhecimento por 

parte da equipa de saúde. São necessárias equipas multiprofissionais responsáveis pela 

gestão da dor para apoiarem a equipa dos enfermeiros em serviço na gestão da dor, com 

o intuito de reduzir o sofrimento e a dor desnecessária em doentes hospitalizados. 

Num estudo qualitativo realizado por Allen, Williams, Jennings, Stomski, Goucke, 

Toye et al. (2018), cujos objetivos foram avaliar a avaliação e gestão da dor por parte de 

enfermeiros e avaliar os seus conhecimentos e atitudes em relação à dor. Os dados 

foram recolhidos com base no prortocolo “Knowledge and Attitudes Survey Regarding 

Pain” e através de s entrevistas para avaliar o papel dos enfermeiros na gestão e 

avaliação da dor, sendo este o focus group. Foram observadas melhorias significativas 

na gestão da dor através da obtenção de scores das escalas utilizadas para a avaliação da 

dor. Os resultados destacam potenciais défices ao nível do conhecimento nas principais 

áreas da gestão da dor, embora os resultados da entrevista sugeriram que os enfermeiros 

partilham conhecimentos entre si. Um facilitador importante para o papel dos 

enfermeiros na gestão da dor foi a colaboração e apoio de equipas específicas de gestão 

da dor. A principal barreira para uma boa gestão da dor foi a sobrecarga de trabalho e a 

disparidade de rácio enfermeiro/doente. 

Embora a gestão e o controlo da dor em doentes hospitalizados seja uma questão 

primordial na prática de enfermagem, Germossa, Sjetne e Hellesø (2018) referem que o 

conhecimento dos enfermeiros e as suas atitudes face à dor constituem-se como 

principais barreiras para a sua gestão. Partindo desta premissa, os mesmos autores 

realizaram um estudo com o objetivo de investigar a influência de um programa 

formativo em serviço sobre os conhecimentos e atitudes dos enfermeiros em relação à 
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gestão da dor num hospital universitário etíope. Trata-se de um estudo quase 

experimental realizado entre 1 de outubro e 15 de novembro de 2016. Participaram 111 

enfermeiros que exercem na Jimma University Medical Center,a quem foi facultado 2 

dias consecutivos de formação intensiva sobre o tratamento da dor com uma sessão de 

treino de acompanhamento após 1 mês. O instrumento de recolha de dados utilizado foi 

o Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain (KASRP). Dos 111 enfermeiros que 

participaram do estudo, 39,5% eram do sexo feminino, 46,8% tinham o bacharelado e 

67,6% possuíam 6-10 anos de experiência profissional, com uma idade média de 

26,9±5,6 anos. A classificação média dos conhecimentos e atitudes dos enfermeiros em 

relação à gestão da dor melhorou significativamente após a sua participação no 

programa formativo (Z=-9,08, p<0,001), ou seja, os resultados mostraram que a 

pontuação média do KASRP aumentou após a intervenção de 17,0±4,0 para 25,8±7,2. 

Assim, o programa de formação melhorou as pontuações dos enfermeiros ao nível de 

conhecimento e atitudes perante a dor, resultando numa maior eficácia da gestão da dor. 

A dor em muitos doentes hospitalizados permanece sob controlada uma vez que a 

gestão da dor não tem recebido a devida prioridade, bem como há falta de adesão de 

alguns enfermeiros às diretrizes da gestão da dor. Um estudo transversal sueco de 

Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh & Gunningberg (2010) revelou que 65% dos 759 

doentes hospitalizados apresentavam dor nas últimas 24 h, dos quais 33% classificaram 

a sua intensidade como moderada a grave. Outro estudo realizado em um hospital 

sueco, realizado em 2014, por Henoch, Sawatzky, Falk, Fridh, Jakobsson et al. obteve 

resultados semelhantes, uma vez que 65% dos 710 doentes que participaram no estudo 

sentiram dor nas últimas 24 h, com uma média de seis na classificação da intensidade da 

dor através Escala Visual Analógica (EVA). 

 

2.5. A dor em doentes sedados e ventilados em Cuidados Intensivos  

 

Em doentes críticos, a dor é algo comum e representa um desafio aliciante. Regra geral, 

a dor no doente crítico é desvalorizada, embora exista uma consciência plena que ela 

existe. A dor está quase sempre presente na pessoa em situação crítica e a sua 

manifestação está relacionada, quer com a patologia de base que motivou o seu 

internamento no serviço de urgência e UCI, quer relacionada com os vários 
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procedimentos invasivos e não invasivos a que é sujeita (Teixeira & Durão, 2016). A 

experiência vivenciada pelo doente é ainda agravada, pela dificuldade de comunicação, 

pelo medo e ansiedade e repercute-se no seu estado geral, manifestando-se através de 

alterações ao nível da consciência, circulação, sono, alterações endócrinas, metabólicas, 

gastrointestinais e psicológicas (Urden, Stacy, & Lough, 2008). Assim, o controlo da 

dor na pessoa em situação crítica pode levar à diminuição do risco de complicações, o 

que justifica que a sua avaliação e tratamento seja uma prioridade.  

Para mensurar a dor, existem instrumentos unidimensionais ou multidimensionais. De 

acordo com Metzer et al. (2002), a escala numérica da dor é um instrumento 

unidimensional.  

A analgesia da dor é algo muito importante para o doente, uma vez que lhe trás uma 

melhoria da sua situação clínica. De acordo com Metzer et al. (2002), podemos entender 

a analgesia como o alívio da dor ou a sua supressão total. O tratamento da dor pode ser 

feito por medidas farmacológicas, medidas que podem ter com origem opióide e não 

opióide, e por medidas não farmacológicas, exemplo disso são os posicionamentos 

corporais favoráveis ao doente, massagens terapêuticas, correta colocação do tubo 

endotraqueal, entre outras. 

Para doentes que não tenham capacidade de resposta devido à sua situação crítica, 

foram desenvolvidas algumas escalas baseadas em indicadores comportamentais, tais 

como: a Behavioral Pain Scale (BPS), que inclui três itens comportamentais (expressão 

facial, movimento dos membros superiores e adaptação ventilatória), a CPOT, que 

inclui quatro itens comportamentais (expressão facial, movimentos corporais, tensão 

muscular e adaptação ventilatória ou vocalização) e a ECID, que inclui cinco itens 

comportamentais (musculatura facial, tranquilidade, tónus muscular, adaptação 

ventilatória ou conforto). O uso destas escalas está limitado a doentes submetidos a 

sedação profunda, tratamento com bloqueadores neuromusculares, tetraplegia e 

polineuropatia. A implementação destas escalas permitiu às UCI’s obterem uma 

melhoria nos resultados clínicos, diminuindo o recurso a agentes sedativos e 

analgésicos, ao tempo de ventilação mecânica e à duração do internamento para o 

doente, segundo Ferreira, Miranda, Leite, Revés, Serra, Fernandes e Freitas (2014). 

A administração de analgesia e sedação em doentes internados numa UCI é feita para 

melhorar o conforto e a segurança s. Contudo, a administração contínua de sedativos 
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prolonga o tempo de ventilação mecânica e a permanência na UCI. Estes efeitos 

adversos podem ser reduzidos mediante a definição clara de objetivos em associação 

com um protocolo de sedação (Namigar, Serap, Esra, Özgül, Can, Aysel & Achmet, 

2017). De acordo com os mesmos autores, a escolha de uma escala de sedação para 

avaliar o nível de consciência pode ser realizada com o recurso à Escala de Sedação de 

Ramsay (RSS), a Escala de Agitação e Sedação de Richmond (RASS) e a Escala de 

Adaptação ao Ambiente da Terapia Intensiva (ATICE). Todavia, Namigar et al. (2017) 

referem que há ainda a necessidade de se realizarem mais estudos randomizados e 

controlados para avaliar a potencial superioridade de uma escala sobre as outras, 

inclusive a avaliação da confiabilidade e conformidade da escala. 

Os cuidados de saúde prestados aos doentes em situação crítica com sedativos e 

analgésicos internados numa UCI devem ser regularmente avaliados para que se possam 

garantir que as metas pré-definidas são alcançadas, minimizando o risco de 

complicações resultantes de tempos de sedação prolongados. Partindo destes 

pressupostos, Namigar et al. (2017) testaram prospectivamente a RSS para a 

confiabilidade inter-avaliador e compararam com a Escala de Sedação e Agitação de 

Riker (Riker Sedation-Agitation Scale [RRSAS]) e a RASS para testar a validade de 

constructo durante a sedação com midazolam-remifentanil. Os resultados do estudo 

revelam que, numa amostra de 92 doentes internados numa UCI, avaliados em 276 

momentos de forma simultânea e independente por pares de avaliadores treinados para o 

uso das escalas RRSAS, RSS e RASS, concluíram que quando a RSS foi usada para a 

classificação (2,70±1,28), 10,9% dos doentes estavam ansiosos ou agitados (RSS1), 

68,5% encontravam-se calmos (RSS 2 a 3) e 20,6% estavam sedados (RSS 4 a 6). 

Quando a RASS foi usada para a classificação (-0,64±1,58), 20,7% dos doentes 

revelam-se ansiosos ou agitados (RASS +1 a +4), 63,0% calmos (RASS 0 a -2) e 16,3% 

encontravam-se sedados (RASS -3 a -5). Quando a RSAS foi usada para a classificação 

(2,63±1,00), 12% dos doentes estavam ansiosos ou agitados (RSAS 5 a 7), 57,6% 

encontravam-se calmos (RSAS 4) e 30,4% estavam sedados (RSAS 1 a 3). Os autores 

encontraram uma correlação entre a RSS e a RSAS (r=-0,656, p< 0,001) e entre a RASS 

com RSAS (r=0,565, p<0,001). Aferiram a existência de uma forte correlação entre a 

RSS e a RASS (r=-0,664, p<0,001). Deste modo, concluíram que a RSS é confiável e 

válida para avaliar a sedação e a agitação em doentes adultos internados na UCI.  
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Como referem Mendes, Vasconcelos, Tavares, Fontan, Ferreira, Diniz, Villar, 

Albuquerque e Silva (2008, p. 345), “o método de avaliação da sedação ideal deve 

apresentar sensibilidade e especificidade satisfatórias, simplicidade, reprodutividade, 

aplicação rápida, mínimo desconforto para os doentes”. Os mesmos autores mencionam 

que o score para a avaliação do nível de sedação mais utilizado atualmente RSS, que se 

baseia em critérios puramente clínicos para classificar o nível de sedação, seguindo a 

numeração de 1 a 6 para classificar a ansiedade, a agitação ou ambas. Pelas suas 

características, o score de RSS aproxima-se do ideal esperado para uma escala de 

sedação: as definições são simples e intuitivas, o que garante uma fácil aprendizagem, 

pode ser aplicado à beira do leito de forma simples e rápida, e possui sensibilidade e 

especificidade suficientes para ser considerado padrão de referência entre os scores de 

sedação existentes. O score de sedação da RASS apresenta como vantagem sobre a RSS 

a classificação do nível de agitação e de ansiedade. O doente alerta e calmo representa o 

zero da escala, existem quatro níveis de agitação avaliados de forma crescente de um a 

quatro e cinco níveis de sedação avaliados de um a cinco pontos negativos. A parte 

negativa da escala é equivalente ao proposto pelo score da RSS, enquanto os scores 

positivos discriminam os graus de agitação indo do estado inquieto a agressivo, e que 

não são contemplados na escala de Ramsay (Mendes et al., 2008). 

Na pessoa em situação crítica, a capacidade para autoavaliar e reportar a dor encontra-se 

frequentemente comprometida, quer pela situação patológica, quer pelo tipo de 

tratamento aplicado (Alderson & McKechnie, 2013). Esta incapacidade para a pessoa 

comunicar verbalmente a sua dor não implica necessariamente que a dor não exista. Os 

doentes em UCI encontram-se frequentemente instáveis e as alterações observáveis nos 

seus sinais vitais podem resultar das alterações fisiológicas e hemodinâmicas ou da 

medicação administrada (Alderson & McKechnie, 2013). Porém, uma alteração nesses 

parâmetros pode ser usada como um ponto de partida para monitorizar a presença de dor 

(Barr, Fraser, Puntillo, Ely, Gélinas & Dasta, 2013). 

De forma a uniformizarem-se as práticas de avaliação da dor na pessoa em situação 

crítica, sedada e ventilada, o Grupo de Avaliação da Dor (GAD) da Sociedade 

Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI) implementou o Plano Nacional de Avaliação 

da Dor (PNAD). Assim, numa primeira fase foi realizado o diagnóstico da situação a 

nível nacional e concluíram que apenas 25% das UCI’s utilizavam um instrumento de 

avaliação adequado à tipologia de doentes, contudo, sem existir um consenso entre 
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esses instrumentos. Numa segunda fase foi feito um estudo entre os enfermeiros que 

exercem nas UCI’s portuguesas para que se pudesse selecionar, entre a BPS e ESCID, a 

ferramenta mais adequada para avaliação da dor. Mediante os resultados apurados, o 

GAD recomenda que, para doentes que não comunicam verbalmente, sedados e 

ventilados, a avaliação da dor deve ser feita com recurso à observação de 

comportamentos, através da Behavioral Pain Scale (BPS) (Pinho, Carneiro, & Alves, 

2012). 

A BPS foi desenvolvida por Payen, Payen, Bru, Bosson, Lagrasta, Novel, Deschaux e 

Jacquot (2001) partindo da relação existente entre alguns indicadores comportamentais 

de dor e do relato dos doentes, sendo este um instrumento que pode ser utilizado com 

validade e fiabilidade na UCI em doentes sedados e ventilados. É constituída por três 

indicadores comportamentais: expressão facial, movimento dos membros superiores e 

adaptação ventilatória, incluindo cada um dos indicadores quatro parâmetros 

classificados entre um e quatro. A classificação total varia entre três, correspondendo à 

ausência de dor e doze corresponde à dor máxima (Payen et al., 2001). 

Em Portugal, Batalha, Figueiredo, Marques e Bizarro (2013) realizaram um estudo cujo 

objetivo consistiu em adaptar semântica e culturalmente para o português a escala 

Behavioral Pain Scale – Intubated Patient (BPS-IP) e avaliar as suas propriedades 

psicométricas em doentes em UCI com ventilação mecânica e com patologia médica 

e/ou cirúrgica. A opção pela BPS-IP deveu-se ao facto, segundo os autores, por se tratar 

de uma escala com figuras ilustrativas dos seus itens. Os resultados demonstraram que a 

versão portuguesa da BPS-IP “apresenta boas propriedades psicométricas, sendo válida 

e fiável para uso em doentes adultos submetidos a ventilação mecânica e incapazes de 

se autoavaliarem” (Batalha et al., 2013, p. 15). Todavia, os autores consideram que a 

utilização da BPS-IP requer formação em avaliação de dor e treino na sua aplicação, 

particularmente no que se refere ao parâmetro da adaptação ventilatória. Por outro lado, 

a escala tem algumas limitações, dado que a utilização de fármacos sedativos e 

relaxantes musculares, a condição de fraqueza dos doentes ou a utilização de contenção 

física dos membros superiores, podem comprometer a avaliação do parâmetro do 

movimento dos membros superiores. Por tal, e em conformidade com Payen et al. 

(2001), excluem-se da aplicação da BPS doentes tetraplégicos e submetidos a 

bloqueadores musculares, devendo esta escala ser utilizada com precaução em doentes 

com elevados graus de sedação, porque os mesmos perdem a capacidade de exibir os 
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comportamentos sugestivos de dor, avaliados pela escala (Ahlers, van Gulik, van der 

Veen, van Dongen, Bruins, Belitser & Knibbe, 2008). 

Os profissionais de saúde frequentemente subestimam a dor do doente crítico, embora 

estejam conscientes da vulnerabilidade destes doentes perante os procedimentos 

dolorosos a que são submetidos continuadamente durante o seu internamento numa UCI 

(Jacobi, Fraser, Coursin, Riker et al., 2003; Payen, Chanques, Mantz, Hercule et al., 

2007). Um estudo multicêntrico de Desbiens, Wu, Broste, Wenger, Connors Jr & Lynn 

(1996) mostra que 50 a 65% dos doentes internados sentiram dor e 15% destes 

referiram uma intensidade moderada a severa durante mais de 50% do seu internamento 

hospitalar, evidência corroborada por outros estudos (Puntillo, 2003; Walder & Trame, 

2004). Embora recomendações de sociedades científicas, a adequada avaliação da dor 

em UCI não é consensual e a aplicação de instrumentos validados não é frequente, 

sendo de realçar a tendência para a subvalorização da intensidade da dor dos doentes 

críticos (Gélinas, Fortier, Viens, Fillion & Puntillo, 2003; Pardo, Munhoz & Chamorro, 

2006).  

A dor do doente crítico não é considerada uma prioridade quando comparada com 

outros sinais vitais (Pinho, Carneiro & Alves, 2016). Todavia, desde a recomendação da 

DGS, emitida numa circular normativa nº9/DGCG de 14/06/2003, que indica que a dor 

é “o 5º sinal vital”, sendo a sua gestão um direito do doente, um dever profissional e um 

passo fundamental para a efetiva humanização dos cuidados de saúde. Numa primeira 

fase do Plano Nacional de Avaliação da Dor da Sociedade Portuguesa de Cuidados 

Intensivos (PNAD-SPCI) foi realizado o diagnóstico da situação que procurou conhecer 

como se avaliava da dor do doente crítico internado nas UCI´s Portuguesas. Verificou-

se que 8% das UCI´s não avaliavam a dor do doente crítico nem a resposta à terapêutica 

analgésica. 67% das UCI´s utilizavam a Escala Visual Numérica para avaliar a 

intensidade da dor relatada pelo doente, embora este instrumento de avaliação da dor 

seja considerado o “gold standard” para a avaliação da dor e resposta à analgesia. Esta 

escala é recomendada para avaliar a dor em doentes que comunicam, ou seja não é 

indicada para doentes críticos que estão submetidos a ventilação mecânica e sedados. 

Desta forma, verificou-se que apenas 25% das UCI´s utilizavam instrumentos de 

avaliação da dor adequadas para esta tipologia de doentes críticos (Pinho, Carneiro & 

Alves, 2016). 
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A dor em doentes que não podem comunicar deve ser avaliada por meio subjetivo da 

observação de comportamentos. Baseadas em indicadores comportamentais foram 

desenvolvidas escalas para detetar e medir a dor em doentes críticos com um bom grau 

de fiabilidade e validade tal como: a Behavioural Pain Scale (Payen et al, 2001), que 

inclui 3 itens comportamentais (expressão facial, movimento dos membros superiores e 

adaptação ventilatória); a Critical Care Pain Observation Tool (Gélinas, Fillion, 

Puntillo , Viens Ch, Fortier, 2006; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2009) que inclui 4 itens 

comportamentais (expressão facial, movimentos corporais, tensão muscular e adaptação 

ventilatória ou vocalização); e a Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (Latorre, 

Solis & Ruiz, 2011) que inclui 5 itens comportamentais (musculatura facial, 

tranquilidade, tónus muscular, adaptação ventilatória, conforto). No entanto, o uso 

destas escalas está limitado a doentes submetidos a sedação profunda, tratamento com 

bloqueadores neuromusculares, tetraplegia e polineuropatia (Pinho, Carneiro & Alves, 

2016).  

Em Portugal, de acordo com Pinho, Carneiro e Alves (2016), ao estudarem algumas 

UCI´s portuguesas, verificarm que 4 usavam a Behavioral Pain Scale (BPS), 2 

aplicavam a Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) e nenhuma aplicava a 

Critical Care Pain Observation Tool. O diagnóstico da situação mostrou que existia 

uma ausência de uniformização de ferramentas avaliação da intensidade da dor do 

doente internado nas UCI´s Portuguesas. Por conseguinte, os mesmos autores referem 

que esforços devem ser feitos para melhorar a avaliação e o tratamento da dor em 

doentes críticos, o que representa uma oportunidade de melhoria na qualidade de 

cuidados.  

O Grupo de Avaliação da Dor (GAD) da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 

(SPCI), em 2016, propôs como objetivo designar uma escala comportamental para 

avaliar a dor do doente adulto, submetido a ventilação mecânica, sedado e que não 

comunica de forma verbal e motora para isso elaborou o Plano Nacional de Avaliação 

da Dor (PNAD) para promover o desenvolvimento de competências dos profissionais de 

saúde na área da avaliação da dor. 

Neste sentido, Pinho et al. (2016) estudaram 17 UCI´s portuguesas da região centro do 

país, constituindo um grupo de trabalho, designado com Grupo de Avaliação da Dor 

(GAD), com o objetivo da SPCI indicar uma escala comportamental, para avaliar a dor 

em doentes sedados, que não comunicam de forma verbal ou motora e ventilados. 
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Tornaram-se também objetivos do GAD promover o desenvolvimento de competências 

na área da avaliação da dor em doentes críticos, avaliar as propriedades, como 

instrumento de medida, de duas escalas de avaliação da dor em doentes críticos, que não 

comunicam e submetidos à ventilação mecânica e conhecer a opinião dos enfermeiros 

participantes no PNAD, sobre a aplicabilidade das escalas propostas.  

Na primeira fase do PNAD foi realizado, a nível nacional, o diagnóstico da situação a 

partir de um questionário aplicado, durante o mês de setembro de 2010, aos Enfermeiros 

Chefes ou seu substituto, no qual se tornou possível conhecer como se avaliava a dor no 

doente crítico em 24 UCI´s e conclui-se que existia ausência de uniformização de 

ferramentas de avaliação da intensidade da dor do doente internado nas UCI´s 

portuguesa; 2. 8% das UCI´s não utilizavam um instrumento de mensuração para avaliar 

a dor; 3. 67% das UCI´s tinham instituída a Escala Visual Numérica (EVN); 92% das 

UCI´s tinham instituído escalas de autoavaliação, sendo elas: a Escala Visual Numérica, 

a Escala Qualitativa da Dor, a Escala de Faces da Dor, a Escala Comportamental, a 

Escala Visual Analógica e a Escala Observacional; 5. 41% das UCI´s tinham adotado 

escalas de avaliação comportamental e referenciaram a FLACC, a Escala de Avaliação 

Não Verbal, Escala Observacional, a BPS e a ESCID; 6. 25% das UCI´s utilizavam em 

simultâneo escalas de autoavaliação e escalas comportamentais; 7. Das escalas 

comportamentais indicadas pelas UCI´s apenas 25% utilizam escalas de avaliação 

comportamental adequadas a adultos, sedados e ventilados; 8. Das escalas adequadas 

aos doentes críticos, adultos, sedados, que não comunicavam de forma verbal e motora, 

apenas 19% aplicavam a BPS e 6% aplicavam a ESCID, sendo que a CPOT não era 

aplicada nas UCI´s. Percebeu-se que existia uma desinformação por parte dos 

profissionais de saúde quanto aos instrumentos de avaliação da intensidade da dor para 

esta população de doentes (Pinho et al., 2016).  

Assim, o GAD decidiu desenvolver uma formação uniformizada para todos os 

enfermeiros das UCI´s portuguesas com o objetivo de promover o desenvolvimento de 

competências na área da avaliação da dor em doentes críticos (Pinho, Carneiro & Alves, 

2016). Para que a formação abrangesse o máximo de profissionais, foi implementada 

uma plataforma de formação, durante o mês de fevereiro de 2011, e criada a figura do 

enfermeiro de referência em cada UCI que participava no PNAD com o objetivo de 

conduzir todo o processo de formação e implementação. Desta forma, contribuíram para 

este estudo 107 enfermeiros de referência que formaram 1346 enfermeiros das 61 UCI´s 
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portuguesas. Os instrumentos para avaliar a intensidade da dor selecionados para este 

estudo foram a BPS e a ESCID porque eram as duas escalas, para esta população de 

doentes, que estavam a ser aplicadas em Portugal. Quanto aos principais pontos fortes 

na implementação, os enfermeiros de referência indicaram: a sensibilização/motivação 

para a avaliação da dor (59%), as potencialidades do PNAD (17%), a implementação de 

um instrumento para a avaliação da dor (15%) e o facto de a formação ser uniformizada 

(9%). O estudo revela que, após a utilização de ambas as escalas na avaliação da dor no 

doente critico, 53,5 % dos enfermeiros escolheram a BPS como a escala preferencial 

como instrumento a utilizar na avaliação da dor do doente em fase crítica. Após a 

utilização de ambas as escalas, os profissionais quando questionados de forma direta e 

objetiva sobre a escolha de uma delas para utilização na avaliação da dor nos doentes 

críticos, adultos, sedados e que não comunicam de forma verbal motora, a escolha 

maioritária foi pela BPS (Pinho et al., 2016). 

O nível de dor relatada pelo doente deve ser considerado o gold standard para a 

avaliação da dor e resposta à analgesia. Os enfermeiros devem estar preparados teórica e 

psicologicamente para atender os doentes e os seus familiares. É fundamental que 

estejam devidamente empenhados na avaliação adequada da dor para garantir a 

qualidade da assistência. A importância da avaliação reside, assim, no facto de que todo 

o tratamento da dor deve ser baseado na sua avaliação e documentação (Paula, 2007).  

Importa referir que a avaliação e o controlo da dor é uma obrigação moral e ética dos 

enfermeiros, pois como preconiza Ordem dos Enfermeiros (2008, p. 7), “A 

desvalorização da dor do Outro é um erro ético no confronto com o sofrimento e a dor, 

bem como uma falha na excelência do exercício profissional”. Neste sentido, Barr et al. 

(2013) referem que tratar a dor na pessoa em situação crítica depende muito da 

capacidade do enfermeiro para efetuar uma avaliação eficaz e adequada dessa dor. 

Ainda em conformidade com os mesmos autores citados, a dificuldade da avaliação da 

dor poderá refletir-se na dificuldade em controlá-la de forma adequada, influindo na 

recuperação dos doentes e no aumento da morbilidade e mortalidade. Estas 

consequências compreendem um aumento da resposta fisiológica ao stresse, com níveis 

elevados de hormonas do stresse e delirium (Barr et al., 2013).  

Thorp e James (2010) mencionam que o alívio da dor na pessoa em situação crítica 

pode facilitar uma maior tolerância à ventilação mecânica, ao tubo oro-traqueal e à 

aspiração de secreções, podendo, inclusive, reduzir os tempos de ventilação. Por 
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conseguinte, uma adequada analgesia e sedação, em doentes em UCI, pode minimizar a 

incidência de complicações pulmonares, auxiliar os procedimentos de diagnóstico e 

terapêutica, com promoção do conforto. Ainda que grande parte das pessoas internadas 

em UCI estejam sob o efeito de sedação, facto que resulta na redução do estado de 

consciência, estes possibilitam somente o alívio da agitação, sendo por isso expectável 

que doentes mesmo sedados possam sentir dor (Alderson & McKechnie, 2013). Por 

outro lado, como referido pelos mesmos autores citados, a agitação em pessoas 

internadas em UCI é muitas vezes interpretada como ansiedade, resultando na 

administração de doses elevadas de sedativos, estando a incorrer-se no risco de encobrir 

a dor. Por conseguinte, a avaliação da dor tem de ser assumida pelos enfermeiros a 

exercerem em UCI´s com particular preocupação, os quais têm de estar sensibilizados 

para a possibilidade destas sentirem dor mesmo sedadas, para que possam aplicar 

medidas de diminuição e/ou tratamento da dor. 

São várias as intervenções, interdependentes e autónomas, que podem ser 

implementadas para diminuir ou tratar a dor dos doentes em UCI. As intervenções 

interdependentes referem-se às “ações realizadas pelos enfermeiros de acordo com as 

respetivas qualificações profissionais, em conjunto com outros técnicos, para atingir um 

objetivo comum (…) decorrentes de prescrições ou orientações previamente 

formalizadas” (Ordem dos Enfermeiros, 2012, p. 18). Neste âmbito, inclui-se a 

administração da terapêutica farmacológica analgésica com prescrição médica, sendo da 

responsabilidade dos enfermeiros avaliar a sua necessidade, identificar os seus efeitos e 

reações adversas e monitorizar a sua eficácia. 

A pessoa em situação crítica, internada numa UCI pode estar consciente e orientada, ter 

alterações de consciência por sedação ou não, e/ou alterações da comunicação por 

presença de tubo-orotraqueal ou por outras condições relacionados com a sua situação 

fisiopatológica. A gestão e controlo da dor nestes doentes implicam a vigilância e 

monitorização, o que requer o uso de escalas de monitorização da dor que têm por base 

os indicadores de dor. Estas escalas permitem identificar a intensidade da dor do 

indivíduo, implementar intervenções diferenciadas, sejam elas interdependentes ou 

autónomas e avaliar a sua eficácia (Nürnberg, Damström, Saboonchi, Sackey, & 

Björling, 2011).  

A dificuldade na monitorização da dor surge quando estamos perante a pessoa em 

situação crítica, habitualmente com alterações de consciência, por sedação ou não, que 
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apresenta alterações da comunicação verbal, normalmente por presença de tubo 

orotraqueal ou até mesmo por ventilação não invasiva contínua (Teixeira & Durão, 

2016).  

Nestes doentes, o enfermeiro pode basear-se na observação dos indicadores fisiológicos 

e comportamentais da dor. As escalas que contemplam estes indicadores são 

denominadas escalas comportamentais de dor e são um importante instrumento de 

monitorização e avaliação da dor em cuidados críticos (Urden, Stacy & Lough, 2008). 

 O controlo e gestão da dor na pessoa em situação crítica internada numa UCI envolvem 

quer a sua avaliação e monitorização, quer a implementação de intervenções 

interdependentes (medidas farmacológicas) e autónomas (medidas não farmacológicas) 

para o seu tratamento (Ferreira et al., 2014; Internacional Council of Nurses, 2010).  

Este aspeto constitui um direito de todo o doente internado na UCI, sendo consensual o 

impacto que a dor tem no aumento do risco de complicações e diminuição do conforto e 

bem-estar do doente (Ordem dos Enfermeiros, 2008; Urden et al., 2008). Por outro lado, 

mesmo quando existe uma intervenção efetiva nesta área, verificam-se lacunas em 

algumas áreas relacionadas com a gestão da dor, sendo evidenciadas por alguns autores, 

a ausência de avaliação/ monitorização sistemática da dor (Barreira & Gomes, 2008; 

Maria, Sallum, Garcia, & Sanches, 2010).  

O sucesso da estratégia terapêutica direcionada à pessoa com dor depende da sua 

avaliação e monitorização sistemática, por forma a possibilitar ao enfermeiro o ajuste do 

plano de tratamento, quando o alívio da dor é inadequado (Ordem dos Enfermeiros, 

2008; Teixeira & Durão, 2016).  
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3. METODOLOGIA   

 

A segunda fase de investigação é a metodológica. É nesta etapa que o investigador 

esboça o percurso que irá percorrer com o intuito de responder à pergunta de partida, 

delineando-se o desenho de investigação que determinará o desenrolar do estudo e que é 

definido de acordo com os objetivos pretendidos (Fortin, Côté & Filion, 2009).   

Ao longo deste capítulo definiu-se o tipo de estudo, a população e a amostra, as 

variáveis em estudo bem como a sua operacionalização e categorização, as questões de 

investigação, o instrumento de recolha de dados, os procedimento dessa recolha e 

questões éticas, o tratamento e análise dos dados.  

 

3.1. Tipo de estudo    

 

Trata-se de um estudo retrospetivo, segundo uma abordagem de estudo de caso. 

Yin (2005) salienta que um estudo caso possibilita investigar um fenómeno atual dentro 

do seu contexto de vida real, sobretudo quando os limites entre o fenómeno e o contexto 

não estão claramente definidos. Na sua essência, segundo o autor, esta metodologia 

rege-se numa lógica que guia as sucessivas etapas de recolha, análise e interpretação da 

informação. O mesmo autor refere que a investigação de estudo caso baseia-se em 

várias fontes de evidências, cujos dados necessitam de convergir numa triangulação, 

beneficiando do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 

recolha e a análise de dados. 

Na opinião de Chizzotti (2006, p. 135), o objetivo do estudo de caso é “reunir os dados 

relevantes sobre o objeto do estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento mais 

amplo sobre esse objeto”. Este tipo de estudo é preferido quando: o tipo de questão de 

pesquisa é da forma “como” e “por quê?”, quando o controlo que o investigador tem 

sobre os acontecimentos é muito reduzido, ou quando o foco temporal está em 

fenómenos contemporâneos dentro do contexto de vida real (Yin, 2005). 

No método do estudo de caso, a ênfase está na compreensão, fundamentada basicamente 

no conhecimento tácito que tem uma forte ligação com a intencionalidade da 

investigação.  
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Assim, nesta investigação, a estratégia assenta no estudo de caso pelo facto de permitir 

um estudo em que, simultaneamente, se preservem as características holísticas e se 

possa documentar a perceção da dor nos doentes sedados e ventilados  internados numa 

UCI de um Centro Hospitalar da zona centro. 

A multiplicidade de critérios e características que compõem os estudos de caso levam a 

algumas classificações e tipificações. Assim, de acordo com os objetivos e a natureza 

das informações finais, Yin (2005) classifica os estudos de caso como: exploratórios, 

descritivos, explicativos e avaliativos. 

Atendendo-se à categorização proposta por Yin (2005) ao estudo de caso, esta 

investigação assume-se, na sua essência, como um estudo de caso descritivo, 

quantitativo, dado que objetiva fazer a descrição do fenómeno no seu contexto natural. 

A pesquisa de estudo de caso inclui “tanto estudos de caso único quanto de casos 

múltiplos” (Yin, 2005, p. 33). Na perspetiva de Sousa (2005, pp. 137-138),  

o estudo de caso visa essencialmente a compreensão do comportamento de um sujeito, de um 

dado acontecimento, ou de um grupo de sujeitos ou de uma instituição, considerados como 

entidade única, diferente de qualquer outra, numa dada situação específica, que é o seu ambiente 

natural. 

O mesmo autor acrescenta que “as conclusões analíticas que independentemente surgem 

dos dois casos (…) serão mais contundentes do que aquelas que surgem apenas de um 

estudo de caso único (…)”, caso o investigador, sob tais circunstâncias variadas, possa 

chegar a conclusões análogas a partir de ambos os casos. Assim, as conclusões poderão 

entender “de forma incomensurável a capacidade externa de generalização de suas 

descobertas, novamente em comparação àquelas retiradas de um único caso” (Yin, 

2005, p. 76).  

Consiste também num estudo retrospetivo uma vez que foi realizado através do 

levantamento de dados presentes nos registros de enfermagem de cada doente.  

 

3.2. População e amostra  

 

Segundo Fortin et al. (2009, p.311), “uma população define-se como conjunto de 

elementos (indivíduos, espécie, processo) que têm características em comum”. O 

fundamental é que todos os elementos possuam os mesmos atributos. Desta forma, 
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explica que população alvo é o conjunto de pessoas que satisfazem os critérios de 

seleção previamente definidos pelo investigador.   

Fortin et al. (2009) defendem que a população é definida por critérios de inclusão. Estes 

critérios correspondem às características essenciais que os elementos da população têm 

(ou não) que apresentar para serem considerados na mesma.  

Os critérios de inclusão são: i) Doentes internados numa UCI entubados e com sedação.  

Tendo em conta estes critérios, a população ficou composta por cerca de 16 doentes. 

Trata-se de uma amostra não probabilística de conveniência, dado que foi constituída 

pelos doentes internados numa UCI. Neste tipo de amostragem, não é possível 

determinar com exatidão o tamanho da amostra, bem como o grau de representatividade 

da população.  

 

3.3. Objetivos de investigação   

Como objetivos desta investigação delinearam-se os seguintes: 

- Caracterizar do ponto de vista sociodemográfico e clínico os doentes internados numa 

UCI; 

- Identificar o fármaco sedativo, analgésico, medidas farmacológicas e medidas não 

farmacológicas usadas nos doentes no primeiro dia de internamento e no dia da 

extubação; 

- Avaliar a perceção da dor por parte dos doentes internados numa UCI no primeiro dia 

de internamento e no dia da extubação com recurso à Escala Numérica e à Escala de 

Comportamentos Indicadores de Dor (ESCID); 

- Determinar o valor de sedação em doentes internados numa UCI, com recurso à 

Richmond agitation sedation scale (RASS). 

 

3.4. Instrumento de recolha de dados  

 

O instrumento de recolha de dados é um meio utilizado para colher todas as 

informações oportunas e pretendidas da amostra selecionada, para posteriormente se 
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submeter a tratamento estatístico, possibilitando obter conclusões, tendo em conta as 

hipóteses e a fundamentação teórica prévia.  

O instrumento de colheita de dados pelo qual optámos, neste estudo de investigação, foi 

uma grelha que permitiu recolher as seguintes informações sobre: Idade; Sexo; Tempo 

de sedação; Fármaco sedativo; Fármaco analgésico; Aplicação de medidas 

farmacológicas; Aplicação de medidas não farmacológicas; Escalas de avaliação da dor 

e Escala de Sedação (cf. Anexo 1).   

 A UCI onde decorreu o presente estudo, utiliza para avaliação da dor as seguintes 

escalas:  

- Escala de Comportamentos Indicadores de Dor (ESCID): criada por La Torre, em 

2010, é uma escala de avaliação da dor utilizada em doentes críticos não comunicativos 

e submetidos a ventilação mecânica, baseada em cinco itens (musculatura facial, 

tranquilidade, tónus muscular, adaptação à VM (descartar outras causas) e conforto) 

cuja pontuação tal como na Escala Visual Analógica (EVA), varia entre 0 e 10 valores. 

É de salientar que esta escala tem critérios de exclusão bem definidos: a capacidade de o 

doente efetuar a autoavaliação da dor utilizando a EVA, considerada a “goldstandard” 

para a avaliação da dor em cuidados intensivos, segundo Puntillo (2009); a ventilação 

espontânea, tetraplegia, utilização de bloqueadores neuromusculares, coma profundo, 

polineuropatia do doente crítico e morte cerebral;  

- Escala Numérica que consiste numa régua dividida em onze partes iguais, numeradas 

sucessivamente de 0 a 10. Esta régua pode apresentar-se ao doente na horizontal ou na 

vertical. Pretende-se que o doente faça a equivalência entre a intensidade da sua Dor e 

uma classificação numérica, sendo que a 0 corresponde a classificação “Sem Dor” e a 

10 a classificação “Dor Máxima” (Dor de intensidade máxima imaginável). A 

classificação numérica indicada pelo doente é assinalada na folha de registo (DGS, 

2003). 

Para avaliação da sedação é utilizada a Richmond agitation sedation scale (RASS): 

esta escala foi criada em Richmond, nos Estados Unidos da América, por uma equipa 

multidisciplinar, que acrescentou um novo parâmetro, o tempo de contacto visual 

mantido pelo doente. A escala permite classificar o doente em pontos positivos e 

negativos, sendo que: 0 pontos corresponde a doente alerta e calmo; 1 a 4 classifica-o 
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como combativo, violento; -1 a 5 classifica-o como sem resposta ao estímulo verbal ou 

físico. 

 

3.5. Procedimento de recolha e considerações éticas   

 

Para a realização de qualquer estudo em qualquer instituição, é necessário a aprovação 

pela comissão de ética para o efeito. Assim, foi feito um pedido à Comissão de Ética do 

Centro Hospitalar, no qual foi desenvolvida esta investigação, tendo previamente obtido 

a autorização do diretor de serviço que mereceu parecer favorável da mesma (Anexo 2 – 

Parecer da comissão de ética do Centro Hospitalar).  

Um estudo de investigação tem de respeitar os princípios éticos subjacentes: anonimato, 

confidencialidade, proteção dos participantes e permitir uma participação livre e 

esclarecida (Fortin et al., 2009).  

Neste estudo respeitamos os princípios de definidos pela declaração de Helsínquia, 

tendo assegurado o anonimato, a participação voluntária dos enfermeiros, a 

confidencialidade dos dados e o consentimento informado (Anexo 3 - Declaração de 

consentimento informado). O período de recolha de dados, de acordo com os registos, 

decorreu entre os meses de abril a novembro de 2018. 

A recolha de dados foi feita pela própria investigadora, utilizando a grelha de registo 

(anexo 1), para registo de informação constante nos registos médicos e de enfermagem. 

 

3.6. Tratamento e análise de dados 

 

Após a recolha dos dados, seguiu-se a respetiva análise com o objetivo de se conseguir 

informação referente ao problema em questão, de forma a apresentar os resultados de 

um modo simples e organizado, facilitando a sua interpretação e análise. Os dados 

foram analisados com recurso ao programa IBM SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 24.0 para Windows. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 

O presente capítulo diz respeito à apresentação dos resultados tendo por base os 

objetivos do estudo. Em simultâneo procedemos à discussão dos resultados 

comparando-os com diferentes estudos, a nível nacional e internacional, que tenham 

como objeto de estudo a avaliação da dor em doentes internados em cuidados 

intensivos. 

Procurou-se traçar um perfil sociodemográfico e clínico dos doentes internados numa 

UCI, cujos resultados constam da Tabela4. Assim, constata-se que a maioria dos 

doentes é do sexo masculino (n=12), com idades compreendidas entre os 28 e os 85 

anos, sendo a média de idades de 60.1anos, com os seguintes diagnósticos: mal 

epiléptico, status pós-operatório de disúria de aponeurose, status pós-operatório 

colecistectomia, esofagectomia, hemorragia digestiva alta, mal asmático, traumatismo 

abdominal com lesão renal e esplénica, traumatismo torácico, gripe A, politraumatizado, 

cirurgia - drenagem abcesso cerebral, Síndrome de Founier, status pós-operatório – 

perfuração da úlcera duodenal, traumatismo torácico, Enfarte Agudo de Miocárdio + 

Status pós paragem cardiorrespiratória e intoxicação medicamentosa. No que se refere 

ao tempo de sedação, este oscila entre o mínimo de 1 dia e o máximo de 17 dias, sendo 

a média de 5.25 dias.  
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Tabela 4. Caracterização sociodemográfica e clínica dos doentes  

Doente Género Idade Diagnóstico 
Tempo de 

sedação 

1 Feminino 74 anos Mal epilético 6 dias 

2 

                          Feminino 
57 anos 

Status pós-operatório de disúria de 

aponeurose 
4 dias 

3 Masculino 67 anos Status pós-operatório colecistectomia 3 dias 

4 Masculino 85 anos Esofagectomia 1 dia 

5 Masculino 50 anos Hemorragia digestiva alta 2 dias 

6 Feminino 33 anos Mal asmático 2 dias 

7 Feminino 42 anos 
Traumatismo abdominal com lesão 

renal e esplénica 
1 dia 

8 Masculino 83 anos Traumatismo torácico  17 dias 

9 Masculino 58 anos Gripe A 15 dias 

10 Masculino 28 anos Politraumatizado 2 dias 

11 Masculino 29 anos Cirurgia - Drenagem abcesso cerebral 1 dia 

12  Masculino 68 anos Síndrome de Founier  6 dias 

13 Masculino 62 anos 
Pós-operatório – perfuração da úlcera 

duodenal 
1 dia 

14 Masculino 83 anos Traumatismo torácico  17 dias 

15 Masculino 70 anos 
Enfarte Agudo de Miocárdio + Status 

pós Paragem Cardiorrespiratória 
2 dias  

16 Masculino 73 anos Intoxicação medicamentosa 4 dias 

 

Objetivou-se saber qual o fármaco sedativo e o analgésico a que os doentes foram 

sujeitos, bem como quais as medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas 

adotadas na avaliação inicial e dia de extubação, encontrando-se os resultados expostos 

na Tabela 5.  

No geral, constata-se que o fármaco sedativo mais usado na avaliação inicial é o 

Propofol (n=9), seguindo-se o Midazolam (n=4). É de salientar que um dos doentes 

estava sedado com Propofol + cetamina. Quanto ao fármaco analgésico na avaliação 

inicial, o mais usado é o Alfentanil (n=8), verificando-se que foi usado num doente 

apenas bólus de Propofol, noutro o Remifentanil, em 3 doentes o Tramadol e num 

doente a morfina.  

No que se refere ao dia da extubação, o fármaco sedativo continua a verificar-se mais 

casos em que foi usado o Propofol (n=9). Constata-se que 2 doentes estavam sedados 

com Propofol + cetamina, com registo de 1 doente sedado com Dexdor 

(dexmedetomidina) e outro com cetamina. Apura-se que no dia da extubação o fármaco 

analgésico mais presente é o Tramadol (n=6). Num dos doentes foi usada a 

Hidrocortisona 100 mg, noutros casos foi usada a morfina epidural (n=1), o paracetamol 

(n=1) e o combinado de Clonidina + Propofol + Tradadol (n=1). 

Em relação às medidas farmacológicas no primeiro dia de internamento, constata-se que 

apenas 8 doentes foram sujeitos a medidas farmacológicas, designadamente: Bólus de 
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Propofol + Alfentanil (n=1), a Hidrocortisona (n=3), bólus Propofol + Paracetamol 

(n=1), o Metamizol + Paracetamol (n=1) e Propofol (n=2). No dia da extubação, 8 

doentes foram sujeitos a medidas farmacológicas, com 3 casos em que se usou a 

Hidrocortisona, 2 casos com bólus Propofol, 1 doente com Hidrocortisona 100mg e 

analgésico em tabela, 1 doente sujeito a Diazepam + Metamizol + Paracetamol e 1 com 

Hidrocortisona + Haloperidol + Alprazolam.    

Quando às medidas não farmacológicas no dia da extubação, constatam-se os 

posicionamentos (n=10), a explicação de procedimentos (n=4), as massagens (n=1) e o 

banho (n=1).  
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Tabela 5. Caracterização relativa a: fármaco sedativo, analgésico, medidas farmacológicas e medidas não 

farmacológicas   

Doente 
Fármaco sedativo Fármaco analgésico  Aplicação de medidas 

farmacológicas  

Aplicação de medidas 

não farmacológicas 

1 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol - Remifentanil  -. - Hidrocortisona Posicionamento  

    2 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol Dexdor Alfentanil Tramadol 

Bólus 

Propofol + 
Alfentanil 

 

Bólus 
Propofol 

Posicionamento 

Explicação de 
procedimento 

3 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Midazolam - Alfentanil 
Hidrocortisona 

100 mg 
- - 

Posicionamento 
Explicação de 

procedimento 

4 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol Propofol  Alfentanil 
Morfina 

epidural 
Hidrocortisona - Banho 

5 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol Propofol Alfentanil Tramadol - - - 

6 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol + 
cetamina 

Propofol + 
cetamina 

Bólus 
Propofol 

- 

Bólus 

Propofol + 

Paracetamol 

- - 

7 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol Propofol Tramadol 
Tramadol 

200mg 
Metamizol + 
Paracetamol 

Hidrocortisona 

100mg 
Analgésico em 

tabela 

Otimizar os 

posicionamentos; gerir 
comunicação; explicar 

procedimentos 

8 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Midazolam 

Bólus 
Propofol do 

dia  
 

Alfentanil Paracetamol Hidrocortisona 

Diazepam + 

Metamizol + 
Paracetamol 

Posicionamentos + 

levante 

9 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Midazolam Propofol Alfentanil 

Clonidina + 

Propofol + 
Tradadol 

Propofol 

Hidrocortisona 

+ Haloperidol 
+ Alprazolam 

Posicionamentos e 

massagens 

10 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol 
2% 

Propofol 2% 
+ cetamina 

Alfentanil Alfentanil 
Bólus 

Propofol 
Bólus 

Propofol 
- 

11 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol 
2% 

Propofol  Tramadol Tramadol - - - 

12 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Midazolam Cetamina Alfentanil Tramadol  Hidrocortisona Posicionamentos 

131 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

- - Tramadol 
Tramadol 

200/250 
- - 

Posicionamentos + 

explicação de 

procedimentos  

14 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

Propofol 
1% 

- Morfina Morfina Hidrocortisona Hidrocortisona Posicionamentos 

15 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial  

Dia da 

extubação 

Avaliação 

inicial 

Dia da 

extubação 

Dia da extubação 

 Propofol 1% - - - - Posicionamentos 
1
 Doente sedado no Bloco Operatório, pelo que não se obteve registo do valor da sedação  
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Um dos objetivos deste estudo refere-se à perceção da dor no dia da extubação por parte 

dos doentes internados na UCI, cujos resultados constam da Tabela 6.  

Verifica-se que 6 doentes tinham perceção da dor, dos quais 1 apresentava uma 

intensidade de dor na Escala Numérica de 6 e outro com uma intensidade de dor 

equivalente a 1. Constata-se que 7 doentes não tinham perceção da dor, no entanto, um 

apresentava uma intensidade 8 na Escala Numérica e outro com uma intensidade de 2/3. 

Verifica-se que um dos doentes com perceção da dor não conseguia referir a dor na 

Escala Numérica. Regista-se ainda que 2 doentes não tinham dor no dia da extubação.     

 

Tabela 6. Perceção da dor no dia da extubação 

Doente 
Perceção da 

dor 
Diagnóstico 

Escala Numérica  

1 Sim Mal epilético 0 

         2 Sem dor 
Status pós-operatório de disúria de 

aponeurose 
0 

3 - Status pós-operatório colecistectomia - 

4 Sem dor Esofagogectomia 0 

5 Sim Hemorragia digestiva alta 6 

6 Sim Mal asmático 
Não consegue 
referir a dor 

7 Sim 
Traumatismo abdominal com lesão 

renal e esplénica 
0 

8 Não Traumatismo torácico  8 

9 Não Gripe A 0 

10 Não Politraumatizado 2/3 

11 Não Cirurgia - Drenagem abcesso cerebral 0 

12 Não Síndrome de Founier  Nega algias  

13 Sim 
Pós-operatório – perfuração da úlcera 

duodenal 
1 

14 Não Traumatismo torácico  0 

15 Sim 
Enfarte Agudo de Miocárdio + Status 

pós Paragem Cardiorrespiratória 
0 

16 Não Intoxicação medicamentosa 0 

 

No que diz respeito à avaliação da dor e valor de sedação no primeiro dia de 

internamento e no dia da extubação com recurso à ESCID e à RASS, como se apresenta 

na Tabela 7, constata-se que na maioria dos casos, no primeiro dia de internamento, os 

doentes não tinham perceção da dor.  

Todavia, há a referir que o doente com diagnóstico de status pós-operatório de disúria 

de aponeurose, no turno da manhã apresentava uma intensidade de dor de 8, avaliada 

através da ESCID, considerada dor intensa. Com recurso à RASS, apresentava um valor 

de 3, o que corresponde a que o doente se encontrava combativo, e no dia da extubação 

não revelava dor. No caso do doente com mal epilético, tendo em conta a avaliação da 
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sedação através da RASS, no primeiro dia de internamento manifestou, no turno da 

tarde, um valor de -5 e no turno da noite -4, equivalente a sem resposta ao estímulo 

verbal ou físico, mas no dia da extubação apresenta um valor zero na escala RASS, que 

nos diz que se encontra calmo, levando-nos a crer que está sem dor.  

Em relação ao doente com status pós-operatório colecistectomia, apenas revelou valor 

de sedação -5 no tuno da noite no primeiro dia de internamento, com recurso à RASS, 

revelando doente sem qualquer resposta a estímulo verbal ou físico. 

Quanto ao doente com diagnóstico de esofagectomia, apenas manifestou alteração 

comportamental no turno da tarde na avaliação de sedação, no primeiro dia de 

internamento, com valor 4, e uma ESCID de zero, doente sem dor.     

No que se reporta ao caso do doente com diagnóstico de hemorragia digestiva alta, os 

resultados da ESCID indicam ausência de dor no primeiro dia de internamento, estando 

em conformidade com a avaliação de sedação, em que no turno da tarde e da noite 

revelava um valor de -5, correspondente a doente sem resposta a estímulo verbal ou 

físico.  

O doente com mal asmático, no primeiro dia de internamento e no dia da extubação, não 

revelava dor através da aplicação da ESCID, assim como um valor de - 5 no turno da 

tarde e da noite na escala RASS, traduzindo doente totalmente sedado.   

Foi avaliada a dor no doente com diagnóstico de traumatismo abdominal com lesão 

renal e esplénica no dia da extubação, no turno da amanhã, cujos resultados da aplicação 

das duas escalas revelam ausência de dor.  

Quanto ao caso do doente com traumatismo torácico, foi feita avaliação da dor no 

primeiro dia de internamento, com intensidade 3 no turno da manhã e da tarde pela 

aplicação da ESCID, traduzindo dor ligeira. Mas com a aplicação da escala RASS, 

doente tinha valores de -4 e -5 no turno da manhã e -5 no turno da noite, verificando-se 

estar totalmente sedado.   

No doente que tinha sido submetido a cirurgia - drenagem abcesso cerebral, no turno da 

noite no primeiro dia de internamento, com recurso à ESCID, não manifestava dor, e na 

escala RASS, verifica-se sedação total com valores de -5 no turno da noite, valor zero 

no turno da manhã no dia da extubação, demonstrando que o doente está calmo.  
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A avaliação da dor no doente com Síndrome de Founier, com recurso à ESCID, revelou 

ausência de dor, no primeiro dia de internamento. Também, no mesmo período de 

tempo, os resultados da RASS revelam valores de -5 (totalmente sedado) no turno da 

manhã no dia da extubação valor de -1 (ligeira sedação).  

Em relação ao doente em situação de pós-operatório devido a perfuração da úlcera 

duodenal, com a aplicação da ESCID, no primeiro dia de internamento e no dia da 

extubação, o mesmo manifestava ausência de dor. Avaliação da sedação, com valor -5 

(totalmente sedado) no turno da tarde, no primeiro dia de internamento, e doente calmo 

(valor zero) no turno da manhã no dia da extubação.      

No que concerne ao doente com diagnóstico de traumatismo torácico, no primeiro dia 

de internamento, com recurso à ESCID, no turno da noite tinha intensidade 5 (dor 

moderada) e no turno da manhã, com recurso à mesma escala, no dia da extubação 

revelou ausência de dor. Com a avaliação através da RASS, no turno da noite (primeiro 

dia de internamento) apresentava valor -4 (doente combativo), e calmo (valor zero) no 

dia da extubação no turno da manhã.  

Verifica-se ausência de dor no doente com intoxicação medicamentosa no primeiro dia 

de internamento, com recurso às duas escalas.   

Não há registo de avaliação da dor nos restantes doentes, o que poderá sugerir que estes, 

por estarem sedados, terão tido dificuldade na autoavaliação da dor.  
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Tabela 7. Avaliação da dor no primeiro dia de internamento e no dia da extubação com recurso à ESCID 

e à RASS 
Doente Diagnóstico ESCID RASS 

1 Mal epilético 

1º  dia de 

internamento 

Dia da 

extubação 

1º dia de 

internamento 

Dia da 

extubação 

À tarde 0 
À noite 0 

- 
À tarde -5 
À noite -4 

De manhã 0 
À tarde 0  

         2 
Status pós-operatório de disúria 

de aponeurose 

De manhã 8 

À tarde 0 

À noite 0 

De manhã 0 De manhã 3 De manhã 0 

3 
Status pós-operatório 

colecistectomia 

De manhã 0 
À tarde 0 

À noite 0 

- 
De manhã 0 

À tarde 0 

À noite -5 

De manhã 0 
À tarde 0 

 

4 Esofagogectomia 
À tarde 0 
À noite 0 

- Á tarde 4 - 

5 Hemorragia digestiva alta 
À tarde 0 

À noite 0 
- 

À tarde -5 

À noite -5 
- 

6 Mal asmático 
À tarde 0 
À noite 0 

De manhã 0 
À tarde -5 
À noite -3 

- 

7 
Traumatismo abdominal com 

lesão renal e esplénica 
- De manhã 0 

À tarde -2 

À noite 0 
De manhã 0 

8 Traumatismo torácico  
De manhã 3 

À noite 3 
- 

De manhã -4 e 

-5 

À noite -5 

- 

9 Gripe A - - - - 

10 Politraumatizado - - - - 

11 
Cirurgia - Drenagem abcesso 

cerebral 
À noite 0 - À noite -5 De manhã 0 

12 Síndrome de Founier  
À tarde 0 

À noite 0 
- 

À tarde -5 

À noite -5 
Manhã -1 

13 
Pós-operatório – perfuração da 

úlcera duodenal 
À tarde 0 Manhã 0 À tarde -5 De manhã 0 

14 Traumatismo torácico  À noite 5 Manhã 0 À noite -4 De manhã 0 

15 

Enfarte Agudo de Miocárdio + 
Status pós Paragem 

Cardiorrespiratória 

- - - - 

16 Intoxicação medicamentosa 
À tarde 0 
À noite 0 

- 
À tarde 0 
À noite 0 

- 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

 

No que se refere à caracterização do ponto vista sociodemográfico e clínico dos doentes 

internados na UCI, locus de estudo, constatou-se que a maioria é do sexo masculino 

(n=12), com idades compreendidas entre os 28 e os 85 anos, sendo a média de idades de 

60.1 anos, com os seguintes diagnósticos: mal epiléptico, status pós-operatório de 

disúria de aponeurose, status pós-operatório colecistectomia, esofagectomia, hemorragia 

digestiva alta, mal asmático, traumatismo abdominal com lesão renal e esplénica, 

traumatismo torácico, gripe A, politraumatizado, cirurgia - drenagem abcesso cerebral, 

Síndrome de Founier, status pós-operatório – perfuração da úlcera duodenal, 

traumatismo torácico, Enfarte Agudo de Miocárdio + Status pós paragem 

cardiorrespiratória e intoxicação medicamentosa. No que se refere ao tempo de sedação, 

este oscila entre o mínimo de 1 dia e o máximo de 17 dias, sendo a média de 5.25 dias. 

De igual modo, no estudo de Almeida e Ribeiro (2008) se constata que a maioria dos 

doentes internados numa UCI eram do sexo masculino (70%), mas com uma média de 

idades de 45 anos, num intervalo de 16 a 78 anos, cujos diagnósticos prevalecentes 

foram situação pós-operatória cirurgia eletiva, transplante, cirurgia urgente, trauma e 

falência respiratória, estando a maioria com analgesia em intervalos regulares, 

seguindo-se os que a analgesia era em SOS.  

Quanto à caracterização do fármaco sedativo, analgésico, medidas farmacológicas e 

medidas não farmacológicas usadas nos doentes no primeiro dia de internamento e no 

dia da extubação, constatou-se que, na globalidade, o fármaco sedativo mais usado na 

avaliação inicial foi o Propofol (n=9), seguindo-se o Midazolam (n=4). Quanto ao 

fármaco analgésico na avaliação inicial, o mais usado é o Alfentanil (n=8), bem como 

no dia da extubação (n=9). Estes resultados estão em conformidade com os apurados 

por Benseñor e Cicarelli (2013), cujo estudo revelou que os agentes mais 

frequentemente utilizados em sedação numa UCI foram os barbitúricos, incluindo o 

midazolam e o lorazepam, os derivados fenólicos (propofol) e os opióides (incluindo a 

morfina e o fentanil e seus derivados). O propofol pertence a um grupo de 

medicamentos designados por anestésicos gerais, usados para provocar inconsciência 

(sono) para que os processos cirúrgicos e outros procedimentos possam ser efetuados. 

Podem também ser utilizados para provocar sedação, de maneira a que o doente fique 
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sonolento, mas não completamente a dormir. Este fármaco é um agente sedativo e 

hipnótico potente e de curta duração de ação, frequentemente usado em UCI’s. Os 

efeitos que provoca no sistema nervoso central envolvem efeitos pré e pós-sináticos, 

que resultam de interações com vários locais celulares e moleculares, deprimindo a 

transmissão excitatória. É altamente lipofílico e atravessa facilmente a barreira hemato- 

encefálica, resultando no início rápido da acção sedativa (Ouyang, Wang & Hemmings, 

2003). 

Verificou-se que no dia da extubação o fármaco analgésico mais presente é o Tramadol 

(n=6). Em relação às medidas farmacológicas, no primeiro dia de internamento, 

constata-se que apenas 8 doentes foram sujeitos a medidas farmacológicas, 

designadamente: Bólus de Propofol + Alfentanil (n=1), a Hidrocortisona (n=3), o bólus 

Propofol + Paracetamol (n=1), o Metamizol + Paracetamol (n=1) e Propofol (n=2). No 

dia da extubação, 8 doentes foram sujeitos a medidas farmacológicas, sendo que em 3 

casos se usou a Hidrocortisona, em 2 casos com bólus Propofol, em 1 caso  

Hidrocortisona 100mg e analgésico, em 1 caso  Diazepam + Metamizol + Paracetamol e 

em 1 caso Hidrocortisona + Haloperidol + Alprazolam.  

A medicação analgésica prescrita, mais comum em UCI’s, é o Paracetamol ou 

Metamizol endovenoso, na fase inicial do internamento alguns doentes têm prescrito 

Alfentanil, Fentanil, Remifentanil, Tramadol ou Morfina endovenoso em perfusão 

contínua, consoante o diagnóstico (Urden et al., 2008), como verificado no presente 

estudo. A literatura documenta que os opiáceos são mais utilizados como analgésicos de 

primeira linha, recomendando a combinação de não opiáceos com opiáceos para a 

redução da sua administração, proporcionando um melhor efeito analgésico pela ação a 

nível periférico e central dos não opiáceos (Silva & Lages, 2010). 

Um estudo de Sakata (2010) sobre analgesia e sedação em cuidados intensivos 

demonstra que a via mais comum de administração das drogas é a via endovenosa em 

perfusão contínua, porque proporciona níveis constantes do medicamento na corrente 

sanguínea, mantendo uma analgesia estável e eficaz, todavia pode prolongar o despertar 

do doente por acumulação do fármaco. A administração do tradicional bólus ou SOS 

associa-se a uma ação rápida que possibilita atuar no alívio da dor atempadamente. A 

introdução de analgesia com não opiáceos em esquema/bólus ou em simultâneo com 

opiáceos em perfusão contínua permite manter o doente sem dor e confortável, o que 

vai ao encontro dos resultados apurados no presente estudo.  
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Outro estudo sobre o tempo de eficácia dos analgésicos na realização de técnicas 

(Puntillo, 2004) evidencia que o uso de opiáceos ou analgésicos antes de intervenções 

médicas, desde que usados corretamente, pode reduzir substancialmente a dor. 

O controlo da analgesia em contexto de UCI, segundo Silva e Lage (2010), é difícil, 

pois o ajuste da medicação é realizado em conformidade com as necessidades dos 

doentes. A analgesia pode ser definida como “brusca diminuição de sensibilidade dos 

estímulos nocivos, ou ausência de sensibilidade de dor” (Silva & Lage, 2010, p. 131).  

A administração prévia de analgésicos prescritos antes dos cuidados pode minimizar a 

dor. Contudo as medidas não farmacológicas, como um correto posicionamento foi a 

mais utilizada no presente estudo (n=10). A utilização de dispositivos de apoio e a 

massagem facilitam a alternância de decúbitos e protegem as zonas de pressão, com 

contributos significativos para o alívio e adequado relaxamento o que se traduz numa 

redução do sofrimento associado à dor. A utilização de medidas não farmacológicas 

como um cuidado na gestão da dor deve ser interiorizada e os enfermeiros devem 

realizá-las e valorizá-las. É possível aplicar diversas medidas não farmacológicas em 

doentes críticos internados nos cuidados intensivos, sendo que o mais importante é 

selecionar a que melhor se adequa ao doente e ao nível de intensidade da dor, sendo 

uma mais-valia quando a intensidade da dor oscila entre ligeira e moderada (Silva & 

Lage, 2010). 

A analgesia da dor é muito importante para o doente, uma vez que aporta uma melhoria 

da situação clínica. Segundo Metzer et al. (2002), a analgesia alivia a dor ou resulta na 

sua supressão total. O tratamento da dor pode ser feito por medidas farmacológicas, 

medidas que podem ter com origem fármacos opióides e não opióides, e por medidas 

não farmacológicas, exemplo disso são os posicionamentos corporais favoráveis ao 

doente, massagens terapêuticas, entre outras. 

Ferreira, Miranda, Leite et al. (2014, p. 18) referem que os doentes internados em UCI’s 

apresentam com muita frequência “instabilidade hemodinâmica, alteração da 

capacidade de fixação das proteínas plasmáticas e disfunção de órgãos de excreção e 

metabolização tornando o comportamento dos fármacos administrados imprevisíveis”. 

Por conseguinte, assume grande importância a reavaliação frequente do doente para que 

se possa reajustar a terapêutica goal-directed. 
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No que diz respeito à avaliação da perceção da dor por parte dos doentes internados 

numa UCI no primeiro dia de internamento e no dia da extubação com recurso à Escala 

Numérica, à Escala de Comportamentos Indicadores de Dor (ESCID) e à Richmond 

agitation sedation scale (RASS), constatou-se que 6 doentes tinham perceção da dor, 

dos quais 1 apresentava uma intensidade de dor na Escala Numérica de 6 e outro uma 

intensidade de dor equivalente a 1. Verificou-se que 7 doentes não tinham perceção da 

dor, no entanto, 1 apresentava uma intensidade 8 na Escala Numérica e outro com uma 

intensidade de 2/3. Um dos doentes com perceção da dor não conseguia referir a dor na 

Escala Numérica. Registou-se ainda que 2 doentes não tinham dor no dia da extubação. 

O facto de se ter verificado que há doentes sem perceção da dor poderá estar associado à 

sua situação de sedação. Através da informação colhida e pela análise da ação dos 

fármacos analgésicos e sedativos, através da avaliação da intensidade da dor, pode 

referir-se que o importante não é qual o medicamento ou a forma de administração, mas 

sim o uso adequado e atempado dos analgésicos e a avaliação da dor. Refere Pereira 

(2012), que apesar da avaliação da intensidade da dor estar instituída na prática dos 

enfermeiros, a sua gestão é feita através de administração de medidas farmacológicas e 

utilização de medidas não farmacológicas o que poderá resultar na dificuldade em 

avaliar a intensidade da dor no doente, proporcionando lacunas nos registos que não 

espelham o que é feito.  

Segundo o estudo de Andersson et al. (2017), os enfermeiros e os médicos necessitam 

de ter um maior conhecimento sobre a importância da classificação e gestão da dor. 

Uma parte vital da gestão da dor nas UCI’S é a avaliação contínua dos resultados do 

tratamento para prevenir a dor intensa e o sono perturbado. A complexidade da dor e da 

sua gestão requer compromisso, tempo e conhecimento por parte da equipa de saúde.  

Constatou-se que uma grande parte dos doentes se encontravam sedados e que, no 

primeiro dia de internamento, e que por esse motivo, a maioria não tinha perceção da 

dor. Todavia, registaram-se casos em que os doentes apresentavam dor. Também se 

constatou que não há registo de avaliação da dor em alguns doentes, podendo sugerir 

que estes, por estarem sedados, terão tido dificuldade na autoavaliação da dor. Neste 

sentido, importa realçar que a deteção, quantificação e tratamento da dor no doente em 

situação crítica deve ser uma preocupação constante dos enfermeiros que exercem 

funções em UCI’s, com recurso a registos de enfermagem (Chanques, Viel, Constantin, 

Jung, de Lattre, Carr et al., 2010). De acordo com Ferreira, Mirdanda, Leite et al. (2014) 
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e Faria, Pontífice-Sousa e Gomes (2018), a dor é frequente em doentes internados em 

UCI’s, independentemente do seu critério de admissão, com cerca de 75% dos doentes a 

relatarem dor severa durante o seu internamento, apesar de 80% dos profissionais de 

saúde mencionarem a analgesia adequada. Neste sentido, Ferreira, Mirdanda, Leite et al. 

(2014) reforçam que a autoavaliação do doente é considerada o gold-standard da 

avaliação da dor, destacando o recurso às Escala Visual Analógica e Escala Numérica 

de Dor, consideradas as mais válidas e fiáveis em doentes conscientes e colaborantes. 

Na mesma linha de pensamento, Nürnberg et al. (2011) referem que estas escalas 

possibilitam a identificação da intensidade da dor, o que permite implementar 

intervenções diferenciadas, sejam elas interdependentes ou autónomas, bem como a 

avaliação da sua eficácia. Todavia, importa referir que, segundo Teixeira e Durão 

(2016), a dificuldade na monitorização da dor emerge quando se está perante a pessoa 

em situação crítica, por norma com alterações de consciência, por sedação ou não, 

resultando em alterações da comunicação verbal, normalmente por presença de tubo 

orotraqueal ou até mesmo por ventilação não invasiva contínua.  
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6. CONCLUSÕES 
 

 

De acordo com a revisão da literatura efetuada, apesar de todos os seres humanos serem 

confrontados com a dor ao longo do seu ciclo vital, evidentemente nem todos a sentem, 

suportam e a referem da mesma maneira. A universalidade da experiência dolorosa 

abrange múltiplas facetas das subjetividades individuais. É consensual a definição de 

dor como experiência única, individual, determinada pelas experiências pessoais 

anteriores, pelo significado da situação particular e padronizada por modelos e valores 

culturais. A multiplicidade de experiências dolorosas em cuidados intensivos, a 

singularidade da dor e os inúmeros fatores que a podem influenciar implicam uma 

adequada prática de gestão e controlo da dor por parte dos enfermeiros em particular 

dos que detêm formação especializada. 

A gestão adequada da dor nos serviços de saúde é, atualmente, considerada pelas 

entidades acreditadoras como padrão de qualidade e passa pela necessidade de se 

implementarem programas de melhoria contínua da avaliação da dor. 

Dos 16 doentes internados numa UCI e que integram este estudo de caso, a maioria é do 

sexo masculino, com uma média de idades de 60.1 anos e as situações clínicas mais 

dominantes foram as do foro cirúrgico.  

No primeiro dia de internamento constatou-se que o fármaco sedativo mais usado foi o 

Propofol, seguindo-se o Midazolam. O fármaco analgésico mais usado foi o Alfentanil e 

no dia da extubação o Tramadol.  

Em relação às medidas farmacológicas no primeiro dia de internamento, apenas 8 

doentes foram sujeitos a medidas farmacológicas, sobressaindo a Hidrocortisona e o 

Propofol. No dia da extubação, também 8 doentes foram sujeitos a medidas 

farmacológicas, com prevalência da Hidrocortisona e do bólus Propofol. 

Em relação à avaliação da perceção da dor por parte dos doentes, registaram-se casos 

em que estes apresentavam dor, estando uma grande parte dos doentes sedados. 

Constou-se que, no primeiro dia de internamento, a maioria dos doentes não tinha 

perceção da dor. Também se verificou que não há registo de avaliação da dor em alguns 

doentes, podendo sugerir que estes, por estarem sedados, terão tido dificuldade na 
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autoavaliação da dor ou que os registos de enfermagem poderão não ter sido bem 

executados. 

Face aos resultados neste estudo de caso, constata-se que os doentes não têm dor, quer 

no primeiro dia de internamento quer no dia de extubação. É importante reforçar que o 

alívio da dor deve assentar no reconhecimento da sua existência e, apesar de muitos 

doentes em situação crítica, revelarem incapacidade de comunicar verbalmente, este 

facto não invalida a possibilidade de estarem a experienciar dor, nem a necessidade de 

um tratamento que a alivie. No caso dos doentes com dificuldades de comunicação, a 

monitorização da dor requer a aplicação de escalas de avaliação que contemplem 

critérios subjetivos, nomeadamente a expressão facial, o movimento no leito, os 

parâmetros fisiológicos (pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, lacrimejo ou 

sudorese). Neste sentido, sugerimos que na UCI onde decorreu o estudo se possa vir a 

utilizar escalas de monitorização de dor, designadamente a Behavioral Pain Scale (BPS) 

e a Critical Care Pain Observation Tool (CPOT), pois, segundo a literatura, estas 

assumem-se como instrumentos de avaliação mais válidos a serem aplicados em doentes 

em situação crítica, com diagnósticos do foro médico e cirúrgicos, revelando-se 

incapazes de autoavaliação e que, por norma, apresentam as funções motoras intactas. 

Por conseguinte, deve-se assegurar que todos os doentes internados em UCI’s não 

tenham dor, para que se possa preservar a sua estabilidade hemodinâmica, sendo este 

um dos objetivos da intervenção especializada em enfermagem, na medida em que a 

manutenção da dor no doente em situação crítica torna mais difícil a sua cooperação, 

protelando a imobilização, o desmame ventilatório e própria alta da UCI.  

Será também fundamental promover os registos de enfermagem com rigor para que se 

possam afirmar cuidados especializados, pois o enfermeiro só pode revelar a sua 

importância e dar visibilidade do seu contributo para mais ganhos em saúde, se os 

procedimentos estiverem sistematizados. Assim, assume-se como importante também a 

implementação de guidelines de orientação e de terapêutica para que se possa minimizar 

a dor em doentes internados em UCI’s.  

Neste sentido, é nosso objetivo devolver os resultados desta investigação à equipa de 

enfermagem da UCI, locus de estudo, para que aprofundando-se a sua reflexão, se possa 

vir a contribuir para a implementação de estratégias e procedimentos que visem uma 

prática clínica baseada na evidência com repercussões na melhoria dos cuidados 

prestados. 
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O presente estudo assume relevância no campo da intervenção especializada do 

enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, pois este é detentor de 

conhecimentos específicos que lhe permitem fazer uma “gestão diferenciada da dor e do 

bem-estar da pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, otimizando as 

respostas”, garantindo “a gestão de medidas farmacológicas de combate à dor”, bem 

como possui “conhecimentos e habilidades em medidas não farmacológicas para o 

alívio da dor” (Regulamento n.º 429/2018, de 16 de julho de 2018, p. 19363).  

A especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica concede uma prática de excelência 

e um despertar para a área de gestão da dor suportadas pelo aprofundado do 

conhecimento científico constante que se traduzem numa melhoria dos cuidados 

prestados aos doentes internados em UCI’s.  
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Anexo 1  

Instrumento de recolha de dados  

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Anexo 2  

 Parecer da Comissão de Ética do Centro Hospitalar 

 

 

  



 

 

  



 

 

Anexo 3 

Consentimento Informado 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

“Perceção da dor nos doentes sedados e ventilados, nos cuidados intensivos de um Centro 

Hospitalar” 

De acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo 

 

Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais 

informações à investigadora se não estiver completamente esclarecido(a). Verifique se todas as 

informações estão corretas. Se entender que tudo está em conformidade e se estiver de acordo com a 

proposta que lhe é feita, então assine este documento. A investigação que pretendemos realizar 

enquadra-se no âmbito do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em consórcio com a Universidade do 

Minho. 

O estudo tem como orientadora a Professora Doutora Maria João Monteiro, Professora na Escola 

Superior de Saúde (ESS) de Vila Real da UTAD. 

Trata-se de um estudo retrospetivo, segundo uma abordagem de estudo de caso. Abrange todos os 

doentes críticos internados na UCI de um centro hospitalar da zona centro, que estiveram sujeitos a 

sedação e suporte ventilatório e que acabaram de acordar. Tem como finalidade perceber se o doente 

tem ou não dor aquando se encontra sedado e ventilado e tentar melhorar práticas de enfermagem. 

O estudo consta apenas de uma grelha de observação, que será aplicada no momento de extubação 

ventilatória do doente. A sua participação é voluntária. É livre para abandonar o estudo a qualquer 

momento. A recusa em participar ou posterior abandono do estudo, não prejudicará a sua relação 

com a equipa de clínicos ou investigadores ou com os enfermeiros do serviço. Todos os custos 

relacionados com a investigação serão suportados pelos investigadores.  

Informamos, ainda, que o estudo mereceu o parecer favorável da Comissão Científica e Pedagógica 

do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica da ESS de Vila Real e da Comissão 

Científica do CHTMAD.  

Todas as informações obtidas serão confidenciais. Os dados recolhidos serão utilizados em exclusivo 

para esta investigação e não haverá registo de dados de identificação. O anonimato será garantido.  

Se tiver alguma dúvida, por favor não hesite em contactar-nos (Sílvia Diana Teixeira, investigadora 

principal do estudo e discente do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica da ESS 

de Vila Real, telemóvel: 924070973 ou e-mail: sdgr.teixeira@gmail.com).  

Muito obrigada pela sua colaboração fundamental,  

Lamego, 06 de Fevereiro de  2018. Assinatura ………………….………………… (Diana Teixeira) 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 

fornecidas pela/s pessoas que acima assinam. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer 

altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito 

participar neste estudo e permito a utilização dos dados que, de forma voluntária, forneço, confiando 

em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e 

anonimato.  



 

 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … …  

Assinatura: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … Data: ……  /……/ 

2017 

Nota: Este documento é composto de 1 páginas e feito em duplicado: uma via para o/a 

investigador/a, outra para a pessoa que consente. 

 


