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RESUMO 
 

Estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido entre fevereiro e 

maio de 2010, com o objetivo de avaliar a dor dos pacientes submetidos a cirurgias 

abdominais em um Hospital Universitário, em Natal/RN; identificar a localização e a 

intensidade dolorosa mensurada pela Escala de Estimativa Numérica; analisar a dor nas 

dimensões sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e a cognitivo-avaliativa, utilizando o 

Questionário para dor McGill; relacionar o processo álgico com a idade, sexo, religião e tipo 

de abordagem cirúrgica; identificar a efetividade da medicação utilizada no alívio da dor pós-

operatória. A amostra constou de 253 pacientes submetidos a cirurgias abdominais. Os 

resultados mostraram que 63,63% eram mulheres, entre 38 e 47 anos (21,34%); não 

alfabetizados (21,73%), casadas (64,03%), procedentes da grande Natal (67,97%) e católicas 

(74,30%). Na primeira avaliação, 84,19% apresentaram dor pós-operatória; 18,97% 

apresentaram dor leve; 21,74% moderada e 43,48% severa. A média do número de descritores 

escolhidos através do Questionário de Dor McGill foi 10,78 (DP= 6,09) e o índice de dor 

23,65 (DP= 15,93). Os descritores escolhidos com maior frequência foram: dor enjoada 

(69,01%), cansativa (65,25%), fina (62,44%), aborrecida (58,69%), ardor (46,48%), pontada 

(38,50%) e cólica (35,21%). Na segunda avaliação, 57,71% pacientes não referiram dor pós-

operatória e 42,29% continuaram com queixas de dor. Apenas 41,90% dos pacientes tiveram 

sua dor totalmente aliviada após administração do analgésico. Os grupos farmacológicos mais 

utilizados foram os analgésicos simples 37,86%, opióides fracos 32,98%, AINES 19,85% e 

opióides fortes 9,31%. Não encontramos relação significativa entre a variável dor pós-

operatória com o sexo, religião e tipo de abordagem cirúrgica. Concluímos que houve uma 

alta prevalência de dor pós-operatória, principalmente a de intensidade severa. A dor foi 

efetivamente aliviada em menos da metade dos pacientes. Dessa forma, percebemos que não 

existia coerência entre a intensidade da dor do paciente e o analgésico administrado para o seu 

alívio. A educação permanente dos profissionais de saúde deverá ser uma das ações mais 

eficazes para evitar ou minimizar a ocorrência desse evento.  

 

 

Palavras-chave: medição da dor. Dor pós-operatória. Enfermagem. 
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ABSTRACT 
 

  

It is an exploratory and descriptive study made by a quantitative approach, developed among 

February and May 2010, aiming to assess the pain of patients underwent abdominal surgeries 

in a University Hospital, in Natal/RN; to identify the local and intensity of the pain based on 

Numerical Estimative Scale; to analyze the pain related to the sensorial-discriminative, 

motivational-affective and cognitive-assessment dimensions, using the McGill Questionnaire 

pain; to establish a relation between the pain process and age, gender, religion, and king of 

surgery; to identify the medicines efficiency used to control postoperative pain. The sample 

was composed by 253 patients underwent abdominal surgeries. The results showed a total of 

63.63% females between 38 and 47 years of age (21.34%); illiterates (21.73%); married 

(64.03%), living in Natal and surroundings (67.97%) and Catholics (74.30%). In their first 

assessment, 84.19% showed postoperative pain; the pain was considered light in 18.97% of 

them, moderate in 21.74% and severe in 43.48%. The mean number of descriptors chosen 

through the McGill Questionnaire Pain was 10.78 (DP= 6.09) and pain rating 23.65 (DP= 

15.93). The descriptors selected with higher frequency were: sickening pain (69.01%), tired 

(65.25%), thin (62.44%), bored (58.69%), ardor (46.48%), pointed (38.50%) and colic 

(35.21%). In their second assessment, 57.71% of patients didn’t relate any postoperative pain 

and 42.29% were still complaining about the pain. After taking analgesic medication, just 

41.90% of patients who had complete pain relief. The Pharmacological groups most used 

were:  simple analgesic   (37.86%), weak opioids (32.98%), AINES (19.85%) and strong 

opioid (9.31%). It was not found a significant postoperative pain variation related to the sexes, 

religion and kind of surgery. It was concluded there were a high level in the number of 

patients with postoperative pain, mainly in a severe scale. Less than half of patients had the 

pain relief. Then, it was observed there was not coherence between the pain intensity and the 

analgesic it was used. To solve or relieve this kind of problems is necessary a permanent 

education to the health professionals who works in this area. 

 

 

Keywords: Pain Measurement. Postoperative pain. Nursery. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.” 
 (Chico Buarque) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A dor é um fenômeno universalmente conhecido, sendo tão antiga quanto a própria 

humanidade, e a preocupação com seu alívio vem dos primórdios da existência, quando os 

homens primitivos buscavam amenizá-la com amuletos, tatuagens e uso da magia (LOPÉZ; 

CRUZ, 1998; BARRA; NASCIMENTO; BERNARDES, 2006). Os registros gráficos pré-

históricos e os vários documentos escritos descrevem a sua ocorrência e os procedimentos 

destinados ao controle nas diferentes regiões do mundo, mostrando que a dor recebe especial 

atenção da população leiga, de pesquisadores e indivíduos envolvidos na assistência 

(TEIXEIRA; OKADA, 2002; LEMOS et al., 2010). 

 As interpretações das dimensões da dor evoluíram de acordo com cada sociedade e 

momento histórico. Nessa perspectiva, com os avanços dos estudos nessa área surgiu a 

necessidade de uma definição da dor, para facilitar o entendimento e a comunicação com 

caráter universal, e hoje o conceito mais utilizado mundialmente é o da International 

Association for the Study of Pain (IASP) (LEMOS et al., 2010). 

A IASP define a dor como sendo “uma experiência emocional, com sensação 

desagradável, associada à lesão tecidual real ou potencial ou descrita em tais termos” (IASP, 

2007, p.1). Portanto, é uma percepção de cada indivíduo, é subjetiva e, por essa razão, a 

intensidade e a duração são determinadas pelo sujeito que a está vivenciando 

(KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).  

Além de a dor ter um papel protetor, a partir do ano 2000 a Agência Americana de 

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

como o quinto sinal vital, que deve sempre ser registrado ao mesmo tempo e no mesmo 

ambiente clínico em que são avaliados os outros sinais vitais como a temperatura, pulso, 

respiração e pressão arterial (SOUSA, 2002; LEMOS et al., 2010). 

   Considera-se também que a dor é uma das principais causas do sofrimento humano, 

gerando incapacidades, comprometimento da qualidade de vida e imensuráveis repercussões 

psicossociais e econômicas, constituindo-se, dessa forma, em grave problema de saúde 

pública (BRASIL, 2002).  

  Cerca de 75% a 80% dos brasileiros que procuram assistência no SUS apresentam 

como queixa principal a dor aguda ou crônica. Diante desses números e dada a importância 

atribuída a esse fenômeno, no ano de 2002, no Brasil, foi criado o Programa Nacional de 

Educação e Assistência à dor e cuidados paliativos. Entre os principais objetivos desse 

programa estão o incentivo em promover a educação continuada dos profissionais para 
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assistência a pacientes com dor e a organização de serviços de saúde e de equipes 

multidisciplinares para cuidar daqueles com esse sinal e que necessitem de cuidados 

paliativos (BRASIL, 2002). 

  Dada a importância desse sinal, a International Association for the Study of Pain 

(IASP) e a European Federation of IASP Chapters (EFIC), em declaração para o dia global 

contra a dor, em outubro de 2004, afirmaram que seu alívio deve ser um dos direitos inerentes 

ao ser humano (IASP, 2004).  

  A sensação dolorosa pode estar relacionada a traumatismos, estresse, cirurgia, doença, 

alterações hormonais, parto, inflamação e isquemia (BRUNNER; SUDDARTH, 2005; 

GOZZANI, 2004; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; CHAVES, 2007). Pode ser 

classificada em aguda ou crônica. A aguda surge como um alerta de que algo no organismo 

não está bem, sendo atribuída a um fator precipitante identificável, como afecções 

traumáticas, infecciosas ou inflamatórias. Em geral podem ser controladas ou aliviadas por 

completo e os sintomas são resolvidos em menos de seis meses. A dor crônica está associada 

a processos patológicos crônicos e refere-se a episódios que levam mais de seis meses para 

resolução; o tratamento envolve intervenções prescritas em longo prazo, além de não ter mais 

a função de alerta (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; RIGOTTI; FERREIRA, 2005; 

CALIL; PIMENTA, 2008). 

No entanto, Capra (2001) ressalta que a dor é um fenômeno pouco entendido devido à 

incapacidade dos cientistas biomédicos de integrar elementos físicos e psicológicos. Os 

pesquisadores médicos ainda não sabem precisamente o que causa a dor, nem conhecem 

totalmente as vias de comunicação entre corpo e mente, reconhecendo apenas que o ser 

humano possui aspectos físicos e psicológicos.   

Nesse contexto, é imprescindível que os profissionais de saúde, entre eles os 

enfermeiros, compreendam a base da dor e suas consequências fisiológicas e psicológicas. 

Isso se faz necessário, pois os enfermeiros empregam mais tempo prestando cuidados ao 

paciente do que os outros profissionais de saúde (BRUNNER; SUDDARTH, 2005; 

RIGOTTI; FERREIRA, 2005). 

  Para melhor compreensão sabe-se que, fisiologicamente, na sensação dolorosa estão 

envolvidos o sistema nervoso central e periférico, e a dor é um sinal de aviso para evitar lesão. 

Os nociceptores que estão na pele, músculos, vísceras e tecido conjuntivo respondem a 

estímulos provocados por lesões mecânicas, químicas ou térmicas. A resposta consiste na 

liberação de mediadores químicos que fazem os nociceptores transportarem o impulso 
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doloroso pela medula espinhal e sistema nervoso central (KAZANOWSKI; LACCETTI, 

2005). 

  Diferentes variáveis podem afetar na intensidade, importância e expressão de dor 

vivenciada pelo paciente, como o humor, ansiedade, medo, estresse, impotência, raiva, 

vergonha, fadiga, cultura, religião, idade, sexo, classe social e até mesmo a localização 

geográfica (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; MATTIA; SILVA; ARAÚJO, 2008; 

LEMOS et al., 2010).   

  Como falado anteriormente, esse sinal pode ter várias origens e destaca-se que, diante 

do avanço da tecnologia das ciências da saúde, dentre eles o advento da anestesia, tornou 

possível a realização de cirurgias e, com isso, a ocorrência de fatores geradores de algias e 

desconforto no pós-operatório (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; CUSTÓDIO et al., 

2008). 

  Ressalta-se que, após uma abordagem cirúrgica, a dor é um fenômeno previsível, 

sendo o principal medo dos clientes que irão se submeter a esse procedimento 

(KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; QUEIROZ  et al., 2007). Assim, um percentual 

considerável de pessoas que passam por esse tipo de procedimento relata que a dor pós-

operatória é considerada a pior de suas vidas (MATTIA; SILVA; ARAÚJO, 2008). 

   Contribuindo com essa observação, Péon e Diccini (2005) lembram que, no ambiente 

hospitalar, as cirurgias são uma das principais causas de dor. Apontam que entre 47% e 75% 

dos pacientes submetidos a esse procedimento experimentam dor pós-operatória significativa 

e, quando analisados aqueles submetidos a cirurgias de grande porte, 75% a 100% relatam dor 

de moderada a intensa.  

  Apesar da dor pós-operatória ser vivenciada por milhares de pessoas ao redor do 

mundo a cada dia, ela é efetivamente aliviada em menos de 30% a 50% dos casos (PEÓN; 

DICCINI, 2005; CHAVES, 2007; ANDRADE; BARBOSA; BARICHELLO, 2010).  

  Para Tacla, Hayashida e Lima (2008), as causas das queixas álgicas no pós-operatório 

são advindas da lesão tecidual e da manipulação de estruturas e órgãos. A intensidade, 

segundo Bassanezi e Oliveira (2006), depende de fatores fisiológicos, psicológicos e culturais, 

e entre os fatores fisiológicos estão a extensão do trauma durante a intervenção, a habilidade 

técnica do cirurgião, doença prévia, local, tipo de incisão. Em relação aos fatores 

psicológicos, destacam-se a ansiedade, depressão e medo (CAUMO et al., 2002). 

Sobre essa temática, os autores acrescentam que o trauma advindo do ato operatório 

implica em alterações fisiológicas e emocionais, e se não forem adequadamente controladas 

podem predispor os pacientes a complicações, prolongando assim o tempo de hospitalização 
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(PIMENTA et al. 2001; MCMAIN, 2008). Porém, Lamas; Soares e Silva (2009) comentam 

que em muitos procedimentos cirúrgicos esse sinal é apontado por pacientes, familiares e pela 

equipe de Enfermagem como um dos fatores mais estressantes no pós-operatório. Nesse 

sentido, a dor se destaca entre as condições que podem afetar a recuperação do indivíduo 

nesse período.  

Sabe-se que o controle álgico é uma conduta essencial da equipe de saúde, pois objetiva 

minimizar os estímulos dolorosos no intuito de evitar sofrimento e complicações pós-

operatórias. Os pacientes podem apresentar maior risco de complicações pulmonares devido à 

imobilidade e ausência de respiração profunda, além das alterações neurofisiopatológicas, 

como taquicardia, hipertensão, sudorese, palidez, expressão facial de intenso desconforto, 

agitação psicomotora, ansiedade ou depressão, alterações do sono e do apetite (PEÓN; 

DICCINI, 2005; MCMAIN, 2008; LAMAS; SOARES; SILVA, 2009).  

Diante dessa realidade, Batista; Cruz e Pimenta (2008) afirmam que essa experiência da 

dor é um fenômeno compartilhado durante o cuidado de pacientes cirúrgicos e que os 

profissionais evidenciam a preocupação em compreender esse sinal como algo que faz a 

diferença na prática de Enfermagem. Acrescido a isso, o aprimoramento dos cuidados para 

aliviá-la poderão contribuir para a redução da morbimortalidade (BASSANEZI; OLIVEIRA, 

2006; WHITE; KEHLET, 2010). 

 Pimenta et al. (2001) ressaltam ainda que a importância da avaliação da dor tem como 

objetivo identificar a existência de queixa,  estabelecer a etiologia do sinal e caracterizar a 

experiência dolorosa em todos os seus aspectos, e recomendam a utilização de um 

instrumento específico. Outros objetivos da avaliação dolorosa são: aferir as repercussões no 

funcionamento biológico, emocional e comportamental do indivíduo, identificar fatores que 

possam contribuir para manter ou exacerbar a queixa, escolher as alternativas de tratamento e 

averiguar a eficácia das terapêuticas instituídas.  

No entanto, ressalta-se que existem falhas dos profissionais em identificar a presença 

de dor, como também negligência no seu tratamento, levando ao alívio inadequado 

(PIMENTA et al., 2001; CHAVES, 2007; CALIL; PIMENTA, 2010). Waterkemper e 

Reibnitz (2010), em sua pesquisa com enfermeiros sobre dor e cuidados paliativos, 

identificaram que os pacientes eram avaliados de forma individualizada e assistemática, não 

se utilizando nenhum instrumento para medir a intensidade. Nesse sentido, as avaliações 

devem ser realizadas e registradas de modo sistemático, utilizando-se escalas específicas para 

a caracterização e mensuração do quadro álgico, contribuindo para a melhora do manejo do 

sintoma doloroso (PIMENTA et al., 2001; CHAVES, 2007).  
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Sobre o conhecimento em relação a essa avaliação, Pedroso e Celich (2006) e Leite et 

al. (2006) afirmam que a maioria dos profissionais faz o reconhecimento através dos sinais 

apresentados pelo paciente, como expressão facial, sudorese, palidez. Revelam ainda que a 

queixa verbal e a escala de avaliação são pouco utilizadas na prática e,quando isso ocorre, há 

uma preferência pela visual analógica, o que permite aos autores inferirem sobre a 

necessidade de ampliação de conhecimento dos profissionais de saúde sobre o tema.  

Os instrumentos frequentemente utilizados são ordinais, classificados como 

unidimensionais e multidimensionais. Os primeiros avaliam uma dimensão da dor e, entre 

eles, estão as escalas numéricas, verbais e visuais analógicas. Os multidimensionais avaliam 

duas ou mais dimensões da dor, como a sensorial, afetiva e avaliativa. O questionário da dor 

de McGill trabalha com descritores para dor e utiliza palavras do cotidiano clínico para 

descrever o episódio sentido naquele momento (DAMINELLI; SAKAE; BIANCHINI, 2006). 

Leite et al. (2006) perceberam que apenas os enfermeiros fazem uso desse instrumento, porém 

não o empregam corretamente, tornando-o ineficaz e sem utilidade na prática clínica para a 

maioria dos profissionais.  

É importante lembrar que, após uma avaliação efetiva desse sinal, devem ser escolhidas 

estratégias de tratamento que promovam o alívio satisfatório. Em relação ao manejo da dor, 

sabe-se que a terapia deve ser adequada a cada indivíduo e, de acordo com as suas 

necessidades, essas estratégias podem ser farmacológicas ou não (KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005).  

Nesse sentido, é imprescindível lembrar que se constituem objetivos na terapêutica da 

dor diminuir o desconforto do doente e inibir os reflexos nociceptivos, facilitar o processo de 

recuperação, evitar tratar efetivamente os efeitos colaterais associados à terapia e tornar o 

tratamento economicamente compensador (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; 

CHAVES, 2007).  

Barra; Nascimento e Bernardes (2006) chamam a atenção para uma abordagem 

multimodal no controle da dor, que inclui técnicas não farmacológicas. Dentre elas, 

encontramos as terapias físicas (massagem, aplicação de calor e frio) e as técnicas cognitivo-

comportamentais (relaxamento, hipnose, técnicas de distração), no entanto, é percebido que 

na prática as técnicas não farmacológicas são pouco aplicadas. Entre as técnicas 

farmacológicas, a literatura aponta os analgésicos de ação periférica e central.  

Apesar dos recursos terapêuticos disponíveis, a dor pós-operatória continua sendo 

tratada inadequadamente e as prováveis razões são: a crença de que é inevitável após toda 

intervenção cirúrgica, desconhecimento dos benefícios fisiológicos da analgesia pós-
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operatória, temor de utilizar fármacos mais potentes, receio de induzir depressão respiratória e 

dependência física ou psíquica (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000). Isso na 

maioria das vezes ocorre devido ao despreparo dos profissionais, com a avaliação imprecisa 

do quadro álgico, levando ao uso inadequado e à subutilização de analgésicos, contribuindo 

para um controle inadequado da dor (KULKAMP; BARBOSA; BIANCHINI, 2008).  

Barros; Nascimento; Bernardes (2006) e Queiroz et al. (2007) acrescentam que aliviar a 

dor é parte essencial do cuidado de Enfermagem, mas há indicação de que esse profissional 

não o faz adequadamente, por não possuir conhecimento suficiente para avaliá-la e manejá-la. 

Esse fato é preocupante, pois estas pessoas que lidam com seres humanos estão em posição 

estratégica, pois prestam assistência vinte e quatro horas. 

  Kulkamp; Barbosa e Bianchini (2008) realizaram uma pesquisa avaliando a percepção 

e conhecimento de farmacêuticos, médicos e enfermeiros sobre o fenômeno dor, e foi 

observado que é preciso aumentar o conhecimento referente ao seu manejo por parte dos 

profissionais, e incrementar melhoria da atuação de uma equipe multidisciplinar para efetivo 

controle da dor e busca da qualidade de vida do paciente.  

Observa-se também que há uma necessidade premente de que a equipe de saúde 

compreenda que o controle álgico contribui sobremaneira para uma resposta melhor à 

terapêutica pós-cirúrgica, pois o tratamento inadequado pode resultar em alterações físicas e 

psicológicas desfavoráveis, como hipertensão arterial e depressão (PEÓN; DICCINI, 2005; 

LAMAS, SOARES, SILVA, 2009). Também ajuda na diminuição da morbimortalidade dos 

pacientes cirúrgicos, pois permite a realização de fisioterapia e deambulação precoces, além 

de diminuir o stress físico e psicológico (BASSANEZI; OLIVEIRA, 2006).  

Ressalto aqui o panorama que presencio no meu cotidiano profissional no que se 

refere à dor pós-operatória e ao seu manejo inadequado por parte da equipe de saúde que 

trabalha na unidade cirúrgica, o que produz grande desconforto para o paciente. Esta realidade 

de manejo inadequado da dor pós-operatória me fez refletir quanto ao porquê isso acontece e 

sobre o que eu poderia fazer junto à equipe para melhorá-lo a cada dia. Essa foi a minha maior 

motivação para fazer esta pesquisa, aliada à necessidade de aprofundar os meus 

conhecimentos nessa área de atuação. A escolha por cirurgias abdominais deu-se pelo fato de 

o grande volume desses procedimentos acontecerem no Hospital Universitário, local em que 

foi feita a coleta de dados, e pela necessidade de deixar uma contribuição para essa 

instituição. 

Entendemos, pois, que a realização deste estudo é de extrema relevância para os 

profissionais, pacientes e familiares. A busca pela compreensão, avaliação e uma terapêutica 
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álgica adequada, de acordo com a necessidade de cada paciente, irá contribuir para o conforto 

e melhoria na sua qualidade de vida, repercutindo para os familiares como também para a 

melhor qualidade na assistência de Enfermagem.  

Gomes, Evangelista e Mendes (2003) afirmam que, ao aplicar-se um tratamento eficaz 

para queixa álgica, isso resultará em um menor período de hospitalização e diminuição dos 

custos. Cavalcante, Teixeira e Franco (2000) contribuem, afirmando que as dores 

estabelecidas são mais difíceis de tratar do que aquelas de início recente, portanto 

necessitando de uma atuação eficiente por parte da equipe que lida com essa clientela. Sabe-se 

que pacientes que acordam da anestesia com dor parecem ser mais resistentes aos analgésicos 

do que aqueles que acordam sem dor, pois o tratamento preventivo diminui a necessidade de 

analgésicos no pós-operatório. Além do mais, é percebida a importância de aprimorar a 

assistência ao paciente com dor no pós-operatório, pois isso o deixará mais confortável e, 

consequentemente, satisfeito.  

Justifica-se, ainda, a importância desta pesquisa, no fato de que os resultados do trabalho 

repercutirão em um menor sofrimento para o paciente, como também no seu retorno aos 

familiares com mais rapidez e sem sequelas físicas ou emocionais. Acreditamos pois, que o 

diagnóstico da dor e a utilização de medicações adequadas para a necessidade de cada 

paciente, conduzem a uma recuperação mais rápida. 

Baseado nestes princípios fundamentais para o êxito no pós-operatório, questiona-se: 

Quem são os pacientes submetidos a cirurgias abdominais? Os instrumentos unidimensionais 

(Escala de Estimativa Numérica) e o multidimensional (Questionário para dor de McGill) 

avaliam com precisão a dor no pós-operatório de cirurgias abdominais? Existe relação entre a 

intensidade dolorosa e a idade, sexo, religião e tipo de cirurgia? Qual a efetividade da 

medicação utilizada em pacientes no pós-operatório, para alívio da dor?  

Frente a essas questões, elaboramos os seguintes objetivos: avaliar a dor dos pacientes 

submetidos a cirurgias abdominais de um hospital universitário; analisar a dor nas dimensões 

sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e cognitivo-avaliativa, utilizando o 

Questionário para dor McGill no pós-operatório de pacientes submetidos a cirurgias 

abdominais; relacionar o processo álgico com a idade, sexo, religião e tipo de cirurgia, e 

identificar a efetividade da medicação utilizada no alívio da dor pós-operatória. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

“A felicidade não se resume na ausência de problemas,  
mas sim na sua capacidade de lidar com eles.”  

(Einstein) 
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2 OBJETIVOS 

 

Avaliar a dor dos pacientes submetidos a cirurgias abdominais de um Hospital Universitário 

com vistas à: 

 Identificar a localização e a intensidade dolorosa mensurada pela Escala de Estimativa 

Numérica; 

 Analisar a dor nas dimensões sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e a 

cognitivo-avaliativa, utilizando o Questionário para dor McGill no pós-operatório de 

pacientes submetidos a cirurgias abdominais; 

 Relacionar o processo álgico com a idade, sexo, religião e tipo de cirurgia; 

 Identificar a efetividade da medicação utilizada no alívio da dor pós-operatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

“A dor é inevitável, o sofrimento é opcional”  
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

http://www.pensador.info/autor/Carlos_Drummond_de_Andrade/


 

                                                                            Revisão da Literatura                                                                                                                                  32 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para que possamos compreender melhor a problemática da dor pós-operatória, neste 

capítulo apresentamos uma revisão de literatura sobre essa temática, o que consideramos 

essencial para o bom entendimento de alguns pontos fundamentais. 

Para isso, iniciaremos transcorrendo sobre a fisiopatologia da dor pós-operatória e os 

principais conceitos envolvidos. Em seguida, discorreremos acerca da avaliação da dor pós-

operatória, e posteriormente sobre o seu tratamento. Finalizaremos com a assistência de 

Enfermagem ao paciente com dor pós-operatória, com ênfase naquela de origem abdominal. 

 

3.1 FISIOPATOLOGIA DA DOR PÓS-OPERATÓRIA 

 

A International Association for the Study of Pain (IASP) define a dor como sendo 

“uma experiência emocional, com sensação desagradável, associada à lesão tecidual real ou 

potencial ou descrita em tais termos” (IASP, 2007, p.1). A existência de uma grande 

diversidade de dores pode ser compreendida pela identificação da nocicepção, da percepção 

dolorosa, do sofrimento e comportamento doloroso (GOZZANI, 2004). 

  Em relação ao período cronológico, a dor pode ser classificada em aguda ou crônica. 

A aguda surge como um alerta de que algo no organismo não está bem, sendo atribuída a um 

fator precipitante identificável, como afecções traumáticas, infecciosas ou inflamatórias. Em 

geral podem ser controladas ou aliviadas por completo após intervenção na causa, como a 

cura da lesão, imobilização ou em resposta aos medicamentos; não costumam ser recorrentes 

e os sintomas são resolvidos em menos de seis meses (BRASIL, 2001; KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005; RIGOTTI; FERREIRA, 2005; CALIL; PIMENTA, 2008). 

  A dor crônica está associada a processos patológicos crônicos e refere-se a episódios 

que levam mais de seis meses para sua resolutividade, e o tratamento envolve intervenções 

prescritas em longo prazo, além de perderem a função de alerta (KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005; RIGOTTI; FERREIRA, 2005; CALIL; PIMENTA, 2008). 

  O Instituto Nacional Contra o Câncer (INCA) ressalta que é importante diferenciar a 

dor aguda da crônica, pois a avaliação e intervenção são diferentes. Embora existam aspectos 

comuns, os relatos de dor aguda têm ênfase nas características, repercussões biológicas e 

alívio, enquanto que na dor crônica, além desses, são enfatizados também os aspectos 

psicossocioculturais (BRASIL, 2001). 
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Nos casos da dor pós-operatória, é obvio que ela tem origem aguda e está relacionada 

à própria intervenção cirúrgica, ocasionada pela lesão tecidual, manipulação de estruturas e 

órgãos, tendo causa identificável, etiologia bem definida e, em decorrência disso, é previsível 

(CHAVES, 2007, TACLA; HAYASHIDA; LIMA, 2008). Recebe influências de vários 

fatores, como: a natureza da cirurgia, orientação pré-operatória e aspectos culturais. Os tipos 

de cirurgia podem influenciar na incidência e intensidade da dor, e as mais intensas resultam 

de procedimentos no tórax, abdome superior, loja renal, coluna vertebral e grandes 

articulações, sendo que as duas primeiras envolvem um comprometimento pulmonar 

(BASSANEZI; OLIVEIRA FILHO, 2006; CHAVES, 2007). 

 Para tratar esse tipo de dor, é imprescindível que os enfermeiros compreendam a 

fisiologia e os efeitos patológicos, para se proporcionar uma assistência de qualidade, 

individualizada e em tempo hábil (BRUNNER; SUDDARTH, 2005). 

  

  

FIGURA 01-  Representação das vias de transmissão da dor. 

 

Quanto à fisiologia, a dor engloba o sistema nervoso central (SNC) e o periférico 

(SNP), conforme mostra Figura 01. O sistema nociceptivo é responsável pelas atividades de 

transmissão e percepção. Didaticamente, na neurofisiologia da dor, estão envolvidos 
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processos distintos: transdução, transmissão, modulação e percepção (BRUNNER; 

SUDDARTH, 2005; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; CHAVES, 2007). 

Na transdução, o impulso doloroso é recebido e transferido em forma de impulso 

elétrico ou potencial de ação, sendo a sensação dolorosa um sinal de alerta. Os nociceptores 

são receptores sensoriais responsáveis por responder a estímulos provocados por lesão 

térmica, mecânica ou química, sendo a principal característica o alto limiar de excitabilidade, 

e encontram-se localizados na pele, músculos, vísceras e tecido conjuntivo. A resposta 

consiste na liberação de mediadores químicos, e estes fazem com que o nociceptor seja 

estimulado e conduza o impulso doloroso até a medula espinhal (GOZZANI, 2004; 

KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; CHAVES, 2007). 

Dessa maneira, estão envolvidas na transdução as fibras amielínicas (C) ou mielínicas 

(A-delta), que ficam localizadas principalmente na pele, músculos, articulações e vísceras, as 

quais possuem os nociceptores ou receptores aferentes. Quando ocorre a estimulação 

dolorosa, tais receptores são estimulados por substâncias algiogênicas, que são liberadas na 

presença de lesão, podendo atuar diretamente no receptor ou através dos produtos de sua 

metabolização. Entre essas substâncias algiogênicas estão a histamina, serotonina, 

bradicinina, catecolaminas, prostaglandinas, leucotrienos e íons como potássio e hidrogênio. 

Além desses mediadores químicos produzidos pelas células lesionadas, os nociceptores 

produzem substâncias que potencializam a transmissão do estímulo, como a substância P 

(GOZZANI, 2004; CHAVES, 2007). 

Por conseguinte, na dor pós-operatória acontece uma hiperalgesia em torno da ferida 

cirúrgica, causada pelas substâncias algiogênicas liberadas pelos tecidos lesionados durante o 

procedimento e, em seguida, a sensibilização química continua ampliando a área dolorosa em 

torno da ferida operatória. Esse mecanismo explica a razão pela qual, imediatamente após a 

cirurgia, a incisão é extremamente dolorosa, e horas depois os tecidos próximos também se 

tornam dolorosos (PIMENTA et al., 2001; CHAVES, 2007). 

Após a transdução acontece a transmissão, que é a condução do impulso até um corno 

posterior da medula espinhal (CPME).  Os corpos celulares das fibras C ou A-delta 

encontram-se no gânglio da raiz dorsal, e a transmissão do impulso nociceptivo se dá pela raiz 

dorsal do nervo espinhal para a CPME. Antes de fazer sinapse com neurônios locais da 

CPME, essas fibras ascendem e descendem alguns segmentos da medula, existindo uma 

facilitação ou inibição do estímulo, a modulação (GOZZANI, 2004; CHAVES, 2007). 

Na modulação, especificamente no CPME, o impulso doloroso é modificado antes de 

ascender a níveis superiores do SNC, e, nessa fase, ocorre uma despolarização ou uma 
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hiperpolarização neuronal, induzindo a uma inibição ou facilitação da transmissão do impulso 

doloroso. Esses mecanismos inibitórios poderão ocorrer por controles descendentes (nível 

espinhal), pelo sistema supressor de dor endógeno, ou acontecerem devido à modulação 

ascendente (CHAVES, 2007). 

Na modulação descendente, várias regiões do encéfalo podem estar envolvidas e uma 

delas é a substância cinzenta periaquedutal, que atua deprimindo as atividades dos neurônios 

nociceptivos, através de neurotransmissores como encefalinas e noradrenalina. Esses 

neurotransmissores exercem sua ação inibitória sobre os impulsos dolorosos, impedindo ou 

dificultando sua ação. Os sistemas descendentes podem ser ativados pela estimulação 

sensitiva, fatores emocionais, cognitivos e situacionais (PIMENTA et al., 2001; CHAVES, 

2007). 

A modulação ascendente acontece pela ação das encefalinas e endorfinas, por 

reduzirem a transmissão dos impulsos nocivos através do sistema ascendente, e pela “Teoria 

do Portão da Dor”. Essa teoria, de Ronald Melzack e Patrick Wall, propõe a existência de 

interação entre estímulos dolorosos e não dolorosos, e que a estimulação das fibras que 

transmitem estes últimos bloqueia ou diminui a transmissão de impulsos dolorosos por meio 

de um portão inibitório (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; CHAVES, 2007). 

A “Teoria do Portão” explica o mecanismo da dor, pois, para que esta venha a ser 

percebida em nível de consciência, os neurônios no sistema ascendente devem ser ativados 

através dos nociceptores de pele e órgãos. As interconexões entre o sistema neuronal 

descendente e o trato sensorial ascendente são denominadas de fibras interneuronais 

inibitórias, que estão no corno dorsal, e essa área pode ser referida como “Portão”. Quando os 

estímulos nociceptivos da periferia cruzam o portão e ativam o trato sensorial ascendente, 

resulta na sensação dolorosa (BRUNNER; SUDDARTH, 2005; KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005). 

No entanto, a “Teoria do Portão”, apesar de esclarecer o mecanismo neurofisiológico 

de percepção de um estímulo nociceptivo, não inclui as mudanças em longo prazo que podem 

ocorrer no SNC. Algumas condições clínicas de pacientes com dor deixam claro que o 

encéfalo pode produzir esse sinal na falta de impulsos periféricos dos nociceptores ou da 

medula espinhal (GOZZANI, 2004). 

Outro processo envolvido na neurofisiologia da dor é a percepção e, nesse estágio, o 

impulso nociceptivo é integrado e percebido como dor, recebendo influências de suas 

dimensões sensorial-discriminativa, afetivo-emocional e cognitivo-avaliativa (CHAVES, 

2007). 
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Convém lembrar que a dor pós-operatória pode causar respostas no organismo, 

entendidas como consequências fisiopatológicas, e que possivelmente contribuem para 

aumento da morbimortalidade pós-operatória. Tais complicações envolvem os sistemas 

respiratório, cardiovascular, musculoesquelético, gastrointestinal, geniturinário e 

neuroendócrino (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; CHAVES, 2007; 

MCMAIN, 2008). 

Os efeitos fisiopatológicos no sistema respiratório ocorrem principalmente nas 

cirurgias abdominais e torácicas, sendo essas disfunções respiratórias consequências da 

redução voluntária do movimento muscular torácico e abdominal relacionado à presença de 

dor. Assim, haverá diminuição da capacidade vital e funcional dos volumes respiratórios 

residual e final, e da ventilação alveolar, e como resultado podem ocorrer atelectasia, infecção 

e pneumonia (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; CHAVES, 2007; MCMAIN, 

2008; VERGÉS et al, 2009). 

Em relação ao sistema cardiovascular, a dor aguda provoca hiperatividade simpática, 

resultando em aumento da frequência cardíaca, da resistência periférica e da pressão arterial, e 

consequentemente aumento do consumo de oxigênio pelo coração. Sendo assim, haverá um 

desequilíbrio entre a demanda e o suprimento de oxigênio cardíaco, com risco de hipoxemia, 

isquemia, angina e infarto, e a redução da atividade relacionada à dor pode ocasionar o 

tromboembolismo. A redução do fluxo sanguíneo para vísceras e pele resulta em retardo na 

cicatrização (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; CHAVES, 2007; MCMAIN, 

2008; VERGÉS et al, 2009). 

No sistema musculoesquelético a resposta à dor resulta em espasmos musculares, 

aumentando o quadro doloroso. Quanto ao sistema gastrointestinal, a hiperatividade simpática 

ocasiona diminuição da motilidade intestinal e aumento de suas secreções, podendo acontecer 

estase gástrica, íleo paralítico, náuseas e vômitos; e, no sistema geniturinário, a atividade 

simpática pode causar um comprometimento da micção (CAVALCANTE; TEIXEIRA; 

FRANCO, 2000; CHAVES, 2007). 

Estão presentes nessa fase também as respostas neuroendócrinas e metabólicas 

originadas do estímulo nociceptivo gerado pela lesão tecidual cirúrgica, estando a resposta 

relacionada à extensão do trauma cirúrgico. No sistema endócrino ocorrem o catabolismo de 

hormônios, como cortisol, renina, angiotensina, glucagon, e o anabolismo de insulina e 

testosterona. Em relação à resposta metabólica, acontece hiperglicemia, catabolismo protéico, 

lipólise e oxidação, retenção de sódio e água (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; 

CHAVES, 2007; MCMAIN, 2008; VERGÉS et al., 2009). 
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Embora tenha todas essas repercussões em diversos sistemas do organismo, a dor pós-

operatória continua sendo tratada inadequadamente e o seu alívio ainda é um problema 

permanente da prática clínica (RIGOTTI; FERREIRA, 2005; CHAVES, 2007). 

 

3.2 AVALIAÇÃO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA 

 

A avaliação da dor clínica constitui-se em desafio para os profissionais da saúde, 

considerando-se a subjetividade, complexidade e multidimensionalidade da experiência 

dolorosa (HORTENSE; EVANGELISTA; SOUSA, 2007). Por essa subjetividade, só o 

paciente pode descrevê-la e avaliá-la com exatidão (BRUNNER; SUDDARTH, 2005; 

KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). Esse sinal não pode ser medido por instrumentos 

físicos, como se faz para avaliar a temperatura, pressão arterial, altura ou peso, no entanto, 

não existe um instrumento padrão que permita a um observador externo mensurar 

objetivamente essa experiência interna, complexa e pessoal que é a dor (SOUSA, 2002).  

Bueno; Kimura e Pimenta (2007) afirmam que a avaliação da dor pode ser realizada 

pela observação dos parâmetros fisiológicos, comportamentais, ou por instrumentos 

padronizados específicos, todos os métodos tendo vantagens e limitações. Nesse sentido, são 

objetivos da avaliação da experiência dolorosa: determinar os elementos que possam 

justificar, manter ou exacerbar a dor, o sofrimento e a incapacidade, apurar o impacto da dor 

na vida do indivíduo, além de promover o planejamento das intervenções a serem realizadas, 

verificando a eficácia das intervenções terapêuticas (RIGOTTI; FERREIRA, 2005; 

KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). Essa avaliação é importante para a humanização da 

assistência ao paciente (XAVIER; TORRES; ROCHA, 2005).  

 Para Kazanowski e Lacetti (2005) e Barra; Nascimento e Bernardes (2006), durante 

avaliação da dor devem ser investigados: tipo de dor, início, localização, intensidade, duração, 

história pregressa, fatores agravantes e atenuantes, e outros sintomas associados. Essa 

avaliação envolve a coleta de dados objetivos e subjetivos, e é importante considerar os sinais 

vitais do paciente, sua história clínica, além dos fatores psicológicos e socioculturais. Sakata 

(2004) ainda acrescenta que, ao investigar a história do paciente, é importante incluir os 

sintomas associados, como a diminuição do movimento, paresia, hipoestesia, edema e 

alteração da temperatura. Os antecedentes pessoais devem englobar as diferentes doenças, 

cirurgias anteriores, alterações psicossociais, a história medicamentosa e sua eficácia, efeitos 

colaterais e complicações. 
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Para avaliar a intensidade e a qualidade da dor, a equipe de saúde pode empregar 

diversos instrumentos, e estes devem ser de simples compreensão para o paciente e sensíveis 

às pequenas alterações na intensidade dolorosa (BRUNNER; SUDDARTH, 2005; 

KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). Atualmente muitos instrumentos são empregados para 

avaliar a queixa álgica, alguns considerando a dor como uma qualidade simples, única e 

unidimensional, que varia apenas em intensidade, e outros avaliando esse evento como uma 

experiência multidimensional, incluindo fatores sensoriais, afetivos e emocionais, sendo 

chamados de instrumentos multidimensionais (SOUSA, 2002; SOUSA; HORTENSE, 2007).  

Ao escolher um instrumento para avaliar a dor, é fundamental levar em consideração o 

paciente, pois a escala ideal é aquela que permite ao cliente comunicar a sensação dolorosa de 

maneira mais precisa. Os instrumentos frequentemente aplicados em clínicas e hospitais são 

os unidimensionais, pois é possível se obter informações rápidas, não invasivas e válidas 

sobre dor e analgesia. Dentre estes, se destacam as escalas verbais, nas quais se utilizam 

adjetivos; as escalas numéricas, que empregam categorias numéricas; as escalas analógicas 

visuais, onde há possibilidade de julgamentos visuais; e a escala para avaliação da dor em 

crianças, que usa expressões faciais (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; SOUSA; 

HORTENSE, 2007). 

As escalas verbais utilizam um conjunto de descritores específicos dispostos em 

ordem de intensidade, que inclui as variáveis: nenhuma dor, dor fraca, moderada e severa ou 

variante desses indicadores; geralmente o cliente lê a lista e escolhe o melhor descritor para 

sua dor, sendo essas escalas de fácil aplicação (LÁZARO et al., 2003; KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005; SOUSA; HORTENSE, 2007). Sousa e Hortense (2007) apontam que 

apenas 2% dos pacientes fracassam em utilizar esse tipo de instrumento, no entanto, eles 

apresentam problemas metodológicos em relação à precisão e validade, especialmente porque 

os intervalos entre as palavras não são similares. Os autores ressaltam, também, que essas 

escalas podem não ser sensíveis a mudanças significativas na intensidade da dor, devido ao 

pequeno número de descritores verbais. 

As escalas numéricas consistem em uma série de números que variam de zero a 10 ou 

100, com as extremidades representando ausência e a pior dor possível; e, dessa maneira, o 

paciente escolhe o número mais representativo (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; 

SOUSA; HORTENSE, 2007). Entre esses instrumentos, temos a escala de estimativa 

numérica, onde os sujeitos avaliam esse sinal em intervalos numéricos de zero a 10, onde: 

zero significa sem dor; 1 a 3, leve; 4 a 6, moderada; e com maior ou igual a 7 a dor é 

considerada severa, sendo o 10 a pior dor possível (MORALES-ALPÍZAR, 2004). Está 
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indicada para adultos e crianças com idade superior a 9 anos que tenham a capacidade 

cognitiva de expressar a sua dor de uma forma quantificada (NIH PAIN CONSORTIUM, 

2007). 

Ainda em relação às escalas de avaliação de dor, a analógica visual é instrumento 

bastante simples, sensível e reprodutível, consiste em uma linha de 10 cm de comprimento 

vertical ou horizontal, com seus extremos rotulados com a expressão “nenhuma dor” e “dor 

intolerável”. O paciente é instruído a assinalar, na linha, o local que acredita ser mais 

adequado para representar a sua dor, e o escore é obtido medindo-se a distância entre a 

ausência de dor e o local assinalado Essa escala também apresenta vantagens e desvantagens, 

e entre as vantagens podemos citar: a facilidade e rapidez para realizar a avaliação, não 

existindo a necessidade de marcar termos imprecisos e fornecer muitos pontos de escolha. 

Cerca de 7% a 11% dos adultos e 25% dos idosos são incapazes de usá-la, por acharem 

confusa (LÁZARO  et al., 2003; SAKATA, 2004; SOUSA; HORTENSE, 2007). 

As escalas unidimensionais são facilmente respondidas e têm produzido dados 

confiáveis em muitas investigações sobre dor e seus métodos de controle. Mas, apesar da sua 

utilidade, esses instrumentos avaliam apenas uma dimensão da dor e estão vulneráveis à 

tendência do paciente de utilizar a mesma categoria ou até relembrar a resposta anterior 

(SOUSA; HORTENSE, 2007). 

No entanto, é de conhecimento daqueles que trabalham nessa área de investigação que 

a experiência dolorosa é um evento muito amplo e não se resume apenas na intensidade. 

Classicamente, devem-se considerar três dimensões da dor, a sensorial-discriminativa, a 

motivacional-afetiva e a cognitivo-avaliativa, esses aspectos podendo ser avaliados através 

das escalas multidimensionais, como o Inventário para dor McGill, Wisconsin Brief Pain 

Questtionnaire e a Escala Multidimensional de Avaliação de Dor (EMADOR) (DAMINELLI; 

SAKAE; BIANCHINI, 2008; MELZACK, 2005; SOUSA et al., 2010). 

O questionário McGill avalia a intensidade, a duração, a eficácia terapêutica e a 

dimensão afetivo-motivacional da dor, fazendo três medidas principais: índice da dor, número 

total de palavras assinaladas e intensidade da dor. A premissa básica desse tipo de instrumento 

é que essas dimensões estão refletidas na linguagem usada pelo paciente para descrever a 

experiência dolorosa (SAKATA; 2004; MELZACK, 2005; SOUSA; HORTENSE, 2007). 

Esse instrumento é formado por uma lista de palavras denominadas de descritores, 

existindo em um total de 78, divididos em 16 categorias ou subgrupos. Por sua vez esses 

descritores estão subdivididos em quatro grandes grupos e 20 subgrupos. O primeiro grupo é 

o sensorial, composto por 10 subgrupos e 42 palavras. O grupo afetivo contém cinco 
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subgrupos e 14 palavras. O grupo avaliativo possui um subgrupo e cinco palavras e, 

finalmente, o grupo misto com quatro subgrupos e 17 palavras (PIMENTA; TEIXEIRA, 

1996; PEREIRA; SOUSA, 1998, SAKATA; 2004; MELZACK, 2005; SOUSA; HORTENSE, 

2007). 

Na prática, o paciente escolhe uma palavra que se assemelha à dor sofrida, em cada 

um dos 20 subgrupos, onde as palavras estão ordenadas da menos para a mais dolorosa, e o 

instrumento fornece dados significativos para a análise (SAKATA, 2004; SOUSA; 

HORTENSE, 2007). Os autores ressaltam que ele tem sido muito eficaz para discriminar 

tipos específicos de dor, é sensível a diferentes terapias analgésicas e ainda que se tem obtido 

excelentes indicadores psicométricos, refletidos nos altos coeficientes de fidedignidade. 

Comentam que, em sua forma completa ou reduzida, esse instrumento é frequentemente 

utilizado em todo o mundo, para avaliação da dor em suas múltiplas dimensões (MELZACK, 

2005; SOUSA; HORTENSE, 2007). 

É importante ressaltar que a dor, por não ser um fenômeno estático, pode variar 

influenciada por diversos fatores, exigindo que as avaliações sejam realizadas frequentemente 

e a intervalos regulares. A etapa final dessa avaliação consiste nos registros do evento, que 

devem ser claros e completos, facilitando a comunicação entre os membros da equipe de 

saúde na avaliação da eficácia das medidas de alívio implementadas (TEIXEIRA, 2001; 

KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). 

Após aplicação das escalas de avaliação de dor nos vários estudos, foi percebido que a 

literatura aponta que a maior incidência de dor pós-operatória pode ocorrer entre o primeiro e 

terceiro dia pós-operatórios (PÉON; DICCINI, 2005). Enquanto que a intensidade de dor foi 

relatada como de moderada intensidade por 46,1% e de forte intensidade por 27,9% dos 

pacientes (DAMINELLI; SAKAE; BIANCHINI, 2006). Pacientes submetidos aos mesmos 

procedimentos cirúrgicos tendem a usar os mesmos descritores para expressar a percepção 

dolorosa (XAVIER; TORRES; ROCHA, 2005). 

 

3.3 TRATAMENTO PARA A DOR PÓS-OPERATÓRIA 

 

Apesar dos avanços tecnológicos, o manejo da dor pós-operatória necessita de uma 

investigação melhor e de estratégias eficazes de alívio.  Embora a maioria dos pacientes 

cirúrgicos receba alguma forma de avaliação e manejo da dor, estima-se que 50% a 75% não 

atinjam um adequado alívio desse sinal (BELL, DUFFY, 2009). 
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O alívio da dor é uma necessidade de ordem ética e moral, e a analgesia pós-cirúrgica 

é parte fundamental do tratamento. Dessa forma, constituem objetivos na terapêutica da dor: 

minimizar ou diminuir o desconforto, inibir os reflexos nociceptivos, facilitar o processo de 

recuperação, diminuir a morbidade pós-operatória, evitar a cronificação da dor, tratar 

efetivamente os efeitos colaterais e tornar o tratamento economicamente compensador 

(BASSANEZI; OLIVEIRA FILHO, 2006; CHAVES, 2007, DAMINELLI; SAKAE; 

BIANCHINI, 2008; VERGÉS et al., 2009). 

Entre os modos de tratamento estão as estratégias farmacológicas e não 

farmacológicas. Ao se programar uma terapia, é recomendável incluir mais de uma dessas 

estratégias para que se obtenha um alívio satisfatório, em vez de adotar uma abordagem 

exclusiva e isolada, pois, dessa forma, raramente se proporciona alívio completo. A melhor 

opção terapêutica se constitui da analgesia balanceada ou multimodal, que é uma combinação 

de diferentes fármacos e técnicas analgésicas com diferentes mecanismos de ação, cuja 

finalidade é conseguir maior potência analgésica com menos efeitos colaterais 

(KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005, CHAVES, 2007, BATISTA; CRUZ; PIMENTA, 2008; 

VERGÉS et al., 2009). 

Quando se fala em estratégias farmacológicas está incluído o uso de analgésicos não 

opioides, opioides e anestésicos; também estão disponíveis as medidas não farmacológicas 

que envolvem a estimulação transcutânea, mudanças posturais, acupuntura, orientação 

educacional, relaxamento, imaginação guiada e outras escolhas do cliente. Ressalta-se que, na 

prática diária, as técnicas não farmacológicas são pouco aplicadas; porém acredita-se que a 

associação dessas terapêuticas poderá resultar em maior alívio e supressão da dor 

(KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005, BARRA; NASCIMENTO; BERNARDES, 2006).  

No tratamento farmacológico da dor, são utilizados vários fármacos. A seleção dos 

medicamentos baseia-se nos seguintes critérios: farmacocinética, farmacodinâmica, tolerância 

e adesão do paciente. A utilização de uma ou outra medicação depende da intensidade 

dolorosa (TOMO; RUBBO, 2007; CHAVES, 2007; VERGÉS et al., 2009; SAVOIA  et al. 

2010). 
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    FIGURA 02- Representação da Escada Analgésica. 

 

É importante ressaltar que, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em meados dos 

anos de 1980, estabeleceu normas para tratamento da dor oncológica que posteriormente 

foram utilizadas em pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). A 

escada analgésica (Figura 02), proposta por essa organização, recomenda que a analgesia seja 

prescrita e administrada de acordo com a intensidade dolorosa. Os analgésicos não opioides 

(primeiro degrau) são recomendados para as dores leves; os opioides fracos (segundo degrau) 

para as moderadas, e o uso de opioides fortes (terceiro degrau) para as dores severas, de maior 

intensidade. O tratamento sugerido é acessível à maior parte dos povos do planeta e alivia 

esse sinal em 90%; atualmente é utilizado para dores em geral, incluindo a pós-operatória 

(CALIL; PIMENTA, 2008; MCMAIN, 2008; OLIVEIRA JUNIOR, 2010). 

 

   

FIGURA 03- Representação da Escada Analgésica Inversa. 
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No entanto uma característica importante da dor pós-operatória é que sua intensidade é 

maior nas primeiras 24 horas, e tende a diminuir progressivamente, pois a estimulação 

dolorosa será maior durante o procedimento cirúrgico. Dessa forma, a escada analgésica pode 

ser utilizada de forma inversa (Figura 03). O desconforto doloroso durante a cirurgia é 

controlado pelo anestesiologista, que utiliza opioides fortes (terceiro degrau); como a menor 

demanda de analgesia ocorre progressivamente após o término da cirurgia, são utilizados 

opioides fracos em fase semelhante ao segundo degrau e, posteriormente, os analgésicos não 

opioides, similar ao primeiro degrau (MCMAIN, 2008; OLIVEIRA JUNIOR, 2010).  

Como citado anteriormente, os grupos farmacológicos mais utilizados durante o 

processo álgico são: analgésicos simples, anti-inflamatório não esteroide (AINE), opioides, 

adjuvantes e, conforme recomendação da OMS, é comum nessa terapia a administração 

combinada de vários desses fármacos. O tratamento adequado envolve a administração dos 

medicamentos prescritos, considerando a duração do efeito analgésico. Também é 

recomendada a prescrição dos analgésicos de resgate para alívio dos escapes de dor (BRASIL, 

2001; BASSANEZI; OLIVEIRA FILHO, 2006; TOMO; RUBBO, 2007; CHAVES, 2007). 

Os analgésicos podem ser de ação central e periférica, e as prescrições devem ser 

regulares e em esquema, de acordo com a necessidade de cada paciente. Desse modo, esses 

medicamentos proporcionam manutenção do nível plasmático, estando disponíveis para os 

picos de dor. As vias de administração são diversas, tais como: oral, venosa, cutânea, 

transdérmica, transmucosa e espinhal (CARVALHO, 2004; KAZANOWSKI; LACCETTI, 

2005; BARRA; NASCIMENTO; BERNARDES, 2006). 

Os analgésicos não opioides, como dipirona, paracetamol, salicilatos e os AINES, é o 

grupo recomendado para dores leves a moderadas, como primeiro degrau da escada 

analgésica da OMS (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; BRASIL, 2001; 

POSSO; ROMANECK, 2004; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). 

A dipirona sódica é um derivado da pirazolona, com propriedades analgésicas, e seu 

mecanismo de ação compreende a inibição da síntese de prostaglandinas e a ativação do 

potencial inibitório do tronco cerebral, deprimindo a transmissão do impulso nociceptivo. É 

um medicamento utilizado no tratamento das manifestações dolorosas e febre, cujo efeito não 

é questionado, mas sua indicação isolada para dores moderada ou intensa pode ser 

insuficiente. Sua ação se inicia 30 minutos após sua administração e dura de 6 a 8 horas. A 

dose recomendada é de 500 a 1000mg a cada 4 ou 6 horas, e a máxima dose diária é de 6g 

(BRASIL, 2001; TOMO; RUBBO, 2007; CALIL; PIMENTA, 2008). 
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Os AINES, hoje, ocupam lugar de destaque para tratamento da dor pós-operatória, 

pois são as únicas medicações comprovadamente eficientes na analgesia preempitiva. Quando 

administrados antes do procedimento, reduzem o consumo de analgésicos no pós-operatório. 

Esses medicamentos têm sua ação através da inibição da ciclo-oxigenase (COX), bloqueando 

a conversão do ácido araquidônico em prostanoides, conhecidos como prostaglandinas, 

prostaciclinas e tromboxanos, envolvidos no processo inflamatório e na sensibilização 

dolorosa central e periférica. No controle da dor pós-operatória, têm sido utilizados por via 

endovenosa, devido ao caráter doloroso quando administrados por via intramuscular e à 

dificuldade do seu emprego por via oral imediatamente após o ato operatório, quando o 

paciente ainda se encontra sonolento ou em jejum. No Brasil, os AINES que podem ser 

utilizados via endovenosa são: cetoprofeno, tenoxicam e cetarolaco (CAVALCANTE; 

TEIXEIRA; FRANCO, 2000; POSSO; ROMANECK, 2004; KAZANOWSKI; LACCETTI, 

2005; BASSANEZI; OLIVEIRA FILHO, 2006). 

O cetoprofeno é um derivado do ácido propiônico que inibe o COX e antagoniza a 

bradicinina. A dose diária recomendada é de 25mg a 50mg em duas a quatro vezes por dia, e a 

dose teto é de 300mg, tendo seu efeito iniciado entre 15 a 30 minutos após administrado, com 

duração de cerca de 3 a 4 horas (TEIXEIRA, 2001; TOMO; RUBBO, 2007). 

 O tenoxicam é um AINE do grupo dos oxicans. Sua ação está baseada na inibição do 

COX e da proteoglicase e, para a maioria das indicações, a dose recomendada é de 20 mg uma 

vez ao dia; na dor pós-operatória é de 40 mg,  semelhante à dose teto. Ao ser administrado, 

sua ação se inicia entre meia e uma hora, atingindo concentração plasmática máxima em 2 

horas e duração é de 2 a 3 dias (TEIXEIRA, 2001; DAME, 2004). 

Nos casos em que a dor é avaliada como moderada e intensa, ou quando o tratamento 

com os não opioides não obteve o resultado esperado, é indicada a associação de opioides 

como a codeína, oxicodona, morfina, meperidina e hidromorfona. Geralmente o uso de AINE 

associado à opioide resulta em um controle efetivo da dor, sendo fundamental para tratamento 

da dor pós-operatória, enquanto que as medicações adjuvantes auxiliam a minimizar os 

fatores que possam causar ou agravar esse sinal (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 

2000; LAVINAS, 2004; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; TOMO; RUBBO, 2007). 

Opioides são substâncias derivadas do ópio que se classificam em naturais ou 

sintéticos, de acordo com sua natureza química, e combinam-se aos receptores opioides para 

produzir seus efeitos. Quanto à intensidade de sua ação farmacológica, são classificados em 

fracos ou fortes, sendo os primeiros indicados para a dor moderada e os segundos para a dor 

intensa ou severa. A ação analgésica desse grupo de fármacos se deve à simulação das 
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encefalinas, endorfinas e dinorfinas nos receptores do sistema opioide endógeno, presentes em 

estruturas do SNC; são também inibidores da liberação de neuromediadores da dor, como a 

substância P, e hiperpolarizam os neurônios aferentes do corno posterior da medula 

(BASSANEZI; OLIVEIRA FILHO, 2006; TOMO; RUBBO, 2007; LEMOS et al., 2010). 

O cloridrato de tramadol é um opioide sintético, análogo da codeína, ao qual se atribui 

ação moduladora sobre o SNC, e sua ação se inicia de meia a uma hora após a administração, 

com efeito máximo nas próximas 2 a 3 horas e duração de 4 a 6 horas. Sua potência 

analgésica é um terço menor do que a da morfina, sendo considerado um opioide fraco. A 

dose recomendada é de 50mg a 100mg de quatro a seis vezes por dia, e a dose teto é de 400 

mg. Uma das razões para o seu uso na analgesia pós-operatória é o fato de ser desprovido de 

ação depressora da respiração, sendo uma boa escolha no que se refere ao segundo degrau da 

escada analgésica inversa, ou invertida (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; 

TEIXEIRA, 2001; LAVINAS, 2004; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; TOMO; RUBBO, 

2007; OLIVEIRA JUNIOR, 2010). 

Embora novos opioides continuem sendo sintetizados com o passar dos anos, a 

morfina permanece como referência e, mundialmente, é o maior representante e o mais usado 

para o sucesso do controle da dor moderada a severa, sendo considerado o padrão-ouro entre 

os analgésicos, por ser agonista opiáceo puro dos receptores. É considerado um medicamento 

barato e muito seguro, quando respeitados intervalos de ação, uso regular e passos para o 

ajuste de doses. Está disponível no Brasil sob a forma de solução oral, comprimidos de 

liberação imediata, cápsulas de liberação cronometrada e ampolas. Por via endovenosa, a dose 

recomendada é de 2,5 mg a 15 mg de oito a doze vezes ao dia, não existindo dose teto, e o 

início de ação é imediato, com duração de 2 a 7 horas (CAVALCANTE; TEIXEIRA; 

FRANCO, 2000; TEIXEIRA, 2001; LAVINAS, 2004; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; 

DAME, 2006; TOMO; RUBBO, 2007; SAVOIA, 2010). 

Além do uso desses medicamentos, o controle da dor no pós-operatório pode envolver 

uso de tecnologias sofisticadas, como cateteres peridurais e sistemas de analgesia controlada 

pelo próprio paciente (PIMENTA et al., 2001,  KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).  

Uma das principais indicações da analgesia por cateter peridural é: pacientes 

submetidos às cirurgias torácicas e de abdome alto, e aqueles submetidos às cirurgias de 

grande porte com potencial álgico elevado, pois, ao aliviar a dor, contribui para melhora da 

função respiratória, reduzindo complicações. Nesse método o anestesiologista prescreve os 

medicamentos a serem administrados pelo cateter, que possui duas extremidades, na dura-

máter e outra exteriorizada, na qual é administrada a medicação, que atravessa a dura-máter 
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ligando-se aos receptores opioides. A vantagem de utilizar opioides por esse método é 

produzir analgesia mais prolongada e com dose inferior àquela administrada por via 

endovenosa (PIMENTA et al., 2001,  KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). 

A Analgesia Controlada pelo Paciente (ACP) é um método de alta tecnologia, que 

permite a participação ativa do paciente em seu tratamento, pois utiliza uma bomba 

programável que o cliente aciona, ao sentir dor, para dispor de dose adicional de analgésico 

por via espinhal ou venosa, possibilitando adequar rapidamente o analgésico às suas 

necessidades. Os profissionais que fazem uso dessa técnica, informam que o paciente sente 

menos dor, uma vez que diminui o tempo entre a queixa álgica e a administração do 

analgésico. Mas existem desvantagens, sobretudo pelo valor financeiro da máquina e o difícil 

manuseio; devido a essas dificuldades, nos últimos anos surgiram novas tecnologias com 

sistemas de ACP não invasivos, como o ACP com fentanil intranasal e transdérmico 

(CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; PIMENTA et al., 2001; KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005; SALES, 2007; ESPADA, 2007; VERGÉS et al., 2009).  

Visando o conforto e bem-estar do paciente com dor, foram criadas estratégias não 

farmacológicas para tratamento, porém antes da sua utilização é importante discutir com o 

paciente e analisar sua aceitação (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; SILVA; LEÃO, 

2007). 

Dentre essas estratégias, destaca-se a mudança de posição ou decúbito. É uma 

intervenção simples, que pode contribuir na redução de dor, pois promove aumento da 

circulação, relaxamento muscular e conforto generalizado. O toque é outra estratégia bastante 

simples, que consiste na estimulação da pele e proporciona tranquilidade, facilita o 

relaxamento, pois a tensão muscular muitas vezes é um fator causal ou pode contribuir para 

dor (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; VALE, 2006; SILVA; LEÃO, 2007). 

A massagem é mais uma estratégia, que diminui a sensação dolorosa e contribui no 

relaxamento muscular, nas dores agudas como a pós-operatória, e tem sido indicada para 

reduzir a ansiedade ou a percepção de tensão, produzindo relaxamento fisiológico. Durante a 

massagem, a pressão mecânica estimula as fibras de condução mais grossas através da 

comporta espinal da dor, resultando na sua diminuição (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; 

VALE, 2006; SILVA; LEÃO, 2007). 

A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) é um recurso muito utilizado 

no alívio da dor, sendo empregado na rotina pós-operatória hospitalar como coadjuvante da 

terapia farmacológica, e pode ser eficiente no controle álgico das cirurgias abdominais. Essa 

técnica é utilizada para estimular as fibras nervosas que transmitem sinais ao encéfalo, 
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baseando-se na teoria do portão de Melzack e Wall, e envolve a emissão de uma corrente 

elétrica através da pele até os nervos superficiais nas proximidades da localização de dor. A 

estimulação elétrica ativa as fibras mielinizadas mais rápidas (fibras A), que bloqueiam a 

entrada dos estímulos dolorosos transmitidos pelas fibras amielínicas mais lentas (fibras C) no 

corno posterior da coluna espinhal, proporcionando analgesia. Além disso, essa técnica pode 

atenuar o estresse pós-operatório enquanto outros fatores são também controlados, reduzindo 

em período de internação em até 30% (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; VALE, 2006; 

TONELLA; ARAÚJO; SILVA, 2006, SILVA; LEÃO, 2007; MCMAIN, 2008). 

A termoterapia usa a aplicação de calor e frio como formas de estimulação cutânea. É 

um dos mais antigos recursos de analgesia e a história da medicina mostra que, no século 

XIX, cirurgiões do exército napoleônico realizavam, sem queixas de dor, amputações nos 

membros isquêmicos e congelados dos soldados. A aplicação de frio na área dolorida resulta 

em analgesia, enquanto que a aplicação de calor promove relaxamento muscular e sensação 

de conforto. A alternância de frio e calor está indicada quando se objetiva efeito analgésico 

maior (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; VALE, 2006; SILVA; LEÃO, 2007). 

A aromoterapia pode ser utilizada em hospitais/clinicas e utiliza aromas obtidos de 

óleos essenciais para promover relaxamento e aliviar sintomas como a dor, podendo ser 

utilizada isoladamente ou associada às técnicas de massagem. Atualmente, essa técnica vem 

recebendo atenção de muitos pesquisadores e tem sido muito utilizada pela Enfermagem na 

Suíça, Alemanha, Austrália, Canadá, Reino Unido e EUA (KAZANOWSKI; LACCETTI, 

2005; SILVA; LEÃO, 2007). 

A acupuntura, utilizada há mais de 3.000 anos, foi o primeiro método analgésico 

eficaz no tratamento da dor na história da medicina. Consiste na inserção de agulhas finas em 

pontos na pele conhecidos como pontos energéticos, causando hiperestimulação e modulando 

os impulsos dolorosos na medula espinhal e encéfalo, e consequentemente promovendo 

equilíbrio e alívio da dor, existindo evidências de que esse método reduz a necessidade de 

opioides no pós-operatório (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; VALE, 2006; SILVA; 

LEÃO, 2007; MCMAIN, 2008).  

Para o tratamento da dor pós-operatória também estão disponíveis as técnicas 

cognitivo-comportamentais, como o relaxamento, que auxilia na redução da tensão física e 

emocional, além de promover liberação de endorfinas. Nas cirurgias eletivas, o momento em 

que o enfermeiro coleta os dados é um momento oportuno para que o paciente seja orientado 

em relação às técnicas de relaxamento, aumentando a sua utilização e efetividade no pós-

operatório (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; SILVA; LEÃO, 2007; MCMAIN, 2008). 
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A imaginação guiada também é uma técnica cognitivo-comportamental, e envolve a 

utilização de imagens mentais para alívio e controle da dor, sendo descrita desde a medicina 

primitiva na China, Índia e Egito. A imaginação pode ser utilizada para distração, 

relaxamento e na produção de uma imagem de alívio de dor (KAZANOWSKI; LACCETTI, 

2005; SILVA; LEÃO, 2007). 

Além disso, se pode aplicar a hipnose, e a literatura aponta que ela tem sido utilizada 

com êxito para tratamento da dor. Há evidências de que a musicoterapia pode induzir ao 

relaxamento, moderar as emoções, resultando na redução da dor. Sendo ambas as técnicas de 

caráter cognitivo-comportamental (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). 

Para que o controle da dor pós-operatória seja efetivo, é necessária uma abordagem 

multimodal, utilizando duas ou mais técnicas, com o objetivo de bloquear a geração, 

transmissão e percepção de estímulo doloroso nos diferentes níveis do SNC e periférico. É 

válido lembrar que o tratamento da algia pós-operatória não é apenas uma questão 

fisiopatológica, mas envolve razões de ordem ética, humanitária e econômica (PIMENTA et 

al., 2001;  BARRA; NASCIMENTO; BERNARDES, 2006; TACLA; HAYASHIDA; LIMA, 

2008). 

 

3.4 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM DOR PÓS-OPERATÓRIA  

 

 A assistência ao paciente com dor pós-operatória tem grande importância, 

especialmente nas intervenções de abdome, em função do seu componente doloroso e pelas 

alterações fisiopatológicas provocadas por essas cirurgias. Os impactos fisiológicos estão 

relacionados aos aspectos bioquímicos, alteração pulmonar pós-operatória, comprometimento 

da função gastrointestinal, podendo aumentar a morbidade ou causar retardo na recuperação 

do paciente (CAUMO et al., 2002; ALVES NETO, 2004; CHAVES, 2007; MCMAIN, 2008). 

Os tipos de cirurgias podem influenciar na incidência e intensidade da dor e, no que se 

refere às abdominais, está relacionada ao trauma tecidual, presença de drenos, sondas e 

ansiedade (SOBECC, 2009). As intervenções cirúrgicas nessa região envolvem o trato 

gastrointestinal, geniturinário, vasos abdominais, além das cirurgias extraperitoneais. No que 

se refere ao trato gastrointestinal, as intervenções mais frequentes são a gastrectomia, 

colecistectomia, colectomia e vagotomia; dentre aquelas relacionadas ao trato geniturinário, 

destacamos as abordagens na bexiga e ureter, prostatectomia, histerectomia, salpingegtomia e 

ooforectomia (ALVES NETO, 2004). 
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O enfermeiro, como profissional da equipe multidisciplinar de saúde e líder da equipe 

de Enfermagem, deve desenvolver maneiras seguras e eficazes de cuidar, além de sempre 

lembrar que cada cliente é um ser singular e possui causas, respostas e significados diferentes 

para dor (LIMA; PEREIRA; CHIANCA, 2006; CHAVES, 2007; SOBECC, 2009). Essa 

assistência visa minimizar ou prevenir o desconforto, permitir uma mobilização ativa e 

passiva precoce, para uma plena recuperação funcional, facilitando a recuperação pós-

operatória, eliminando e controlando os efeitos secundários associados à dor e analgésicos, e 

evitando a cronificação da dor (CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; 

KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; TEIXEIRA, 2001; CHAVES, 2007; SOBECC, 2009; 

VERGÉS et al. 2009). 

Quando falamos em assistência de enfermagem, é válido conceituarmos Processo de 

Enfermagem (PE) e Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Garcia e Nóbrega 

(2004) definem que o Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que 

possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer como os pacientes 

respondem aos problemas de saúde ou aos processos vitais como a dor, e determina quais 

aspectos dessas respostas exigem uma intervenção profissional. O Processo de Enfermagem 

compreende o histórico, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de Enfermagem. 

Diante disso, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) determinou, através da Resolução 

nº 272/2002, que toda instituição de saúde deve utilizar a SAE, que tem como base o Processo 

de Enfermagem. A SAE envolve uma abordagem sistemática e científica na assistência ao 

indivíduo com dor, devendo ser registrada formalmente no prontuário (CAVALCANTE; 

TEIXEIRA; FRANCO, 2000; GALVÃO; SAWADA; ROSSI, 2002; CHAVES, 2007; 

SOBECC, 2009). 

Diante das características específicas do cliente cirúrgico, como a presença de medo, 

ansiedade e dor, Castellanos e Jouclas (1990) propuseram o Sistema de Assistência de 

Enfermagem Perioperatória (SAEP), anterior à Resolução nº 272/2002 do COFEN. O SAEP é 

um processo individualizado, planejado, avaliado e contínuo, abrangendo todos os períodos 

pré, intra e pós-operatório da experiência cirúrgica do paciente e possibilitando melhoria na 

qualidade dessa assistência (GALVÃO; SAWADA; ROSSI, 2002; SOBECC, 2009).  

Nesse contexto, no pré-operatório o enfermeiro realiza uma orientação com o paciente 

e familiar: quanto às rotinas hospitalares, esclarecendo as suas dúvidas sobre como será a 

cirurgia, anestesia, sondas, drenos, sobre o pós-operatório e a presença de dor. Nesse sentido, 

o paciente é estimulado para o autocuidado, resultando em um ser humano mais seguro 
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(SECCO et al., 2001; PEDROSA; PIMENTA; CRUZ, 2007; CHAVES, 2007; SOBECC, 

2009).  

Essas orientações podem ser realizadas através de programas educativos de controle 

da dor pós-operatória, que permitem ao paciente participar do processo terapêutico, corrigindo 

concepções erradas da dor e dos métodos analgésicos. Foi observado que a metodologia 

utilizada nesses programas traz melhora na intensidade da dor, na ansiedade e estresse, no 

consumo de analgésicos complementar e no medo de adição de opioides. Isso pode ser 

explicado, pois o acesso às informações sobre a dor pós-operatória e seu controle permite ao 

paciente rever os seus conceitos, elaborar alternativas de controle e questionar sobre suas 

dúvidas (PEDROSA; PIMENTA; CRUZ, 2007). 

Quando o enfermeiro participa na orientação pré-operatória, o planejamento da 

assistência no transoperatório é facilitado, pela interação paciente/enfermeiro. No centro 

cirúrgico, a equipe de Enfermagem deve oferecer ao paciente apoio, atenção, respeito às suas 

crenças, valores e medos, atendendo assim as suas necessidades (SOBECC, 2009). 

Como já foi dito anteriormente, a dor é um diagnóstico comum no pós-operatório, e as 

características definidoras são relato verbal, fácies de dor, alteração do tônus muscular e 

resposta neurovegetativa. É válido observar as influências culturais, experiências anteriores 

vivenciadas pelo paciente, bem como monitorar os sinais vitais (SPARKS; TAYLOR; DYER, 

2000; ROSSI  et al., 2000; SOBECC, 2009). 

Na avaliação da dor pós-operatória em cirurgias abdominais, o enfermeiro e sua 

equipe investigam a localização, característica, qualidade, intensidade, frequência, duração, 

fatores agravantes e precipitantes. Falar isoladamente da localização dos procedimentos 

cirúrgicos é de grande significado, pois esta pode influenciar na intensidade da dor, uma vez 

que é de conhecimento dos profissionais que as incisões verticais causam mais dor do que as 

transversais (SPARKS; TAYLOR; DYER, 2000; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; 

CHAVES, 2007).  

A assistência de Enfermagem ao paciente com dor pós-operatória obviamente tem 

como meta o alívio e inclui uma reavaliação regular, dando ênfase aos resultados atribuídos à 

quantificação da dor, e para tanto é importante a utilização de escalas. Também está incluída a 

administração de analgésicos de acordo com a prescrição, a intervenção através de terapias 

não farmacológicas, o auxílio do paciente na exploração de métodos de alívio e controle, bem 

como a promoção do bem-estar (SPARKS; TAYLOR; DYER, 2000; BRUNNER; 

SUDDARTH, 2005; LIMA; PEREIRA; CHIANCA, 2006; CHAVES, 2007; SOBECC, 2009; 

LEMOS et al., 2010). 
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Por conseguinte, na escolha das intervenções analgésicas é recomendado à equipe de 

Enfermagem atentar para a eficácia das medicações e o aparecimento de efeitos colaterais; 

nestes casos, as condutas para o controle devem se fundamentar na remoção das causas 

(CAVALCANTE; TEIXEIRA; FRANCO, 2000; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; 

TEIXEIRA, 2006; CHAVES, 2007; SOBECC, 2009).  

No que se refere à promoção de bem-estar e auxílio na exploração de métodos de 

alívio da dor, a equipe de Enfermagem deve proporcionar um ambiente calmo, medidas de 

conforto, orientar sobre exercícios relaxantes e encorajar momentos de lazer para o paciente. 

O uso dessas estratégias em conjunto com os analgésicos pode produzir alívio mais efetivo da 

dor (SPARKS; TAYLOR; DYER, 2000; BRUNNER; SUDDARTH, 2005). 

Para uma assistência de Enfermagem de qualidade ao paciente com dor pós-operatória, 

é necessário que os profissionais tenham habilidade e conhecimento para avaliar os efeitos 

produzidos no organismo e as estratégias de alívio (BRUNNER; SUDDARTH, 2005).  

Para entendermos e sermos capazes de aliviar a dor, é recomendado considerá-la em 

seu contexto mais amplo, incluindo as atitudes e expectativas mentais do paciente, seu sistema 

de crenças, o apoio emocional da família e dos amigos (CAPRA, 2001). É importante 

ressaltar que as diferenças culturais entre enfermeiro e paciente podem influenciar de forma 

negativa na experiência dolorosa e no consumo de analgésicos no pós-operatório (CHAVES, 

2007). Todavia, a falta de conhecimento em relação à dor ainda se constitui um desafio para a 

Enfermagem (PEDROSO; CELICH, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

“A mente que se abre a uma nova idéia jamais 
 volta ao seu tamanho original.” 

 (Einstein) 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O estudo foi do tipo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa. De acordo 

com Cervo, Bervian e da Silva (2007), os estudos exploratórios são utilizados quando se 

deseja definir objetivos na busca de maiores informações sobre um determinado assunto. 

Possibilitam maior familiarização com um determinado fenômeno, bem como a obtenção de 

uma nova percepção, além de realizarem descrições precisas da situação e das relações 

existentes entre seus elementos. Os mesmos autores definem o estudo descritivo como aquele 

que é capaz de observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos, e onde existe a 

necessidade de manipulá-los. Encarrega-se de descobrir com precisão a frequência com que o 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros. 

A abordagem quantitativa permite a coleta sistemática de informações numéricas, 

através de condições de muito controle e de uma análise das informações a partir da estatística 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado no 

Município de Natal/RN, pertencente ao Complexo de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. Caracteriza-se como instituição de ensino universitário de médio 

porte, sendo referência terciária para todo o Estado, e integrado à Rede do Sistema Único de 

Saúde (SUS) pela Lei Orgânica 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. A sua federalização assegura a manutenção, através do Ministério da 

Educação (ME), das funções de Ensino, Pesquisa e Extensão, nas áreas de cirurgia 

experimental, medicina familiar e comunitária, clínica médica e cirúrgica, psicofarmacologia, 

enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e serviço social. 

O HUOL está localizado no distrito sanitário leste do Município de Natal/RN, e em 

2009 foram realizadas 3.500 cirurgias nessa instituição. O hospital possui 185 leitos, dos 

quais 10 são destinados à UTI, seis para a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) e os 

demais para internações da clínica médica e cirúrgica. 
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Este estudo foi realizado na sala de recuperação pós-anestésica e nas enfermarias nas 

quais os pacientes submetidos às cirurgias abdominais estavam internados. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população alvo foi composta pelos pacientes submetidos às cirurgias abdominais, 

como colecistectomia, hepatectomia parcial, esplenectomia, gastrectomia, colectomia e 

laparotomia exploradora. A decisão de estudar essa população se deu pelo fato de as cirurgias 

abdominais estarem entre as mais dolorosas e o inadequado tratamento trazer implicações 

fisiopatológicas como pneumonias, atelectasias e hipoxia (ALVES NETO, 2004; PUIGBÒ; 

GARCÍA, 2009). 

A amostra foi composta por todos os pacientes submetidos a cirurgias abdominais no 

período da coleta de dados e que aceitaram participar da pesquisa. Para medir o tamanho da 

amostra, foi tomado como base o censo anual da população submetida a cirurgias abdominais 

realizadas no ano de 2009, que totalizaram de 690 procedimentos. Com esse total e 

considerando um erro amostral de 5% de cálculo abaixo, a amostra foi de 253 pacientes. 

 

Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra (BARBETTA, 2007): 

n= tamanho da amostra 

N= Tamanho da população 

n0= primeira aproximação do tamanho da amostra 

E0= erro amostral tolerável 

 

 

 

 

 

 

Cálculo da primeira aproximação do tamanho da amostra 

n0= ? 

E0= (0,05) 

 

 

             1 

n0 = ________ 

           (E0)
2 
 

 

  

        

          N . n0 

n = ________ 

          N + n0  
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Cálculo do tamanho da amostra de pacientes 

 

n= tamanho da amostra 

N= 690 

n0= 400 

 

          N . n0 

n = ________ 

 

 

 

Para que os pacientes participassem deste estudo, utilizamos os seguintes critérios de 

inclusão: irem submeter-se a cirurgia abdominal, terem idade igual ou superior a 18 anos, com 

condições cognitivas para responder as questões e identificar numericamente a intensidade da 

dor, aceitarem participar do estudo voluntariamente e concordarem em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme a Resolução 196/96 do Ministério da 

Saúde. Foram excluídos os pacientes graves transferidos para Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), imediatamente após a cirurgia.  

 

 

 

 

             1 

n0 = ________ 

           (E0)
2 
 

 

  

        

                1 

n0 = __________ 

           0,0025
 
 

 

  

        

             

n0 = 400 

 

  

        

             1 

n0 = ________ 

           (0,05)
2 
 

 

  

        

          N . n0 

n = ________ 

          N + n0  

 

  

        

           

n = 253,21 

 

  

        

         690 . 400 

n = ________ 

          690+400 
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4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Marconi e Lakatos (2005) definem a variável como uma classificação ou medida; uma 

quantidade que pode ser alterada; um conceito operacional, que contém ou apresenta valores; 

aspecto, propriedade ou fator discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração. 

Neste estudo trabalhamos as seguintes variáveis, descritas a seguir. 

 

4.4.1 VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Foram consideradas variáveis sociodemográficas aquelas referentes aos dados pessoais 

da população estudada, descritas a seguir: 

 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS ESCALAS/CRITÉRIOS 

Procedência Local de residência 

Escolaridade Não alfabetizado / ensino fund. I incompleto 

/ ensino fund. I completo / ensino fund. II 

incompleto / ensino fund. II completo / nível 

médio incompleto / nível médio completo / 

nível superior incompleto / nível superior 

completo 

Estado civil Solteiro / Casado /União Consensual / 

Divorciado / viúvo 

Idade A idade foi categorizada em intervalos por 

faixa etária; tendo sido selecionados 

pacientes com idade superior a 18 anos.  

Ocupação Atividade laborativa que exerce (de acordo 

com a Classificação de Ocupações do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) 

Renda familiar mensal Em salários mínimos 

Quadro 01- Variáveis de caracterização sociodemográficas. 
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4.4.2 VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

É aquela variável que o pesquisador tem interesse de compreender, explicar ou prever, 

sofrendo influência da variável independente ou sendo por ela afetada (MARCONI; 

LAKATOS, 2005). Neste estudo, a dor pós-operatória será a variável dependente. 

 

Dor pós-operatória 

 

Definição teórica: a dor pós-operatória está relacionada à própria intervenção cirúrgica que 

implica em lesão de tecidos, manipulação de estruturas e órgãos (CHAVES, 2007, TACLA; 

HAYASHIDA; LIMA, 2008). 

 

Definição operacional: buscamos identificar no momento da avaliação a intensidade e 

localização da dor no pós-operatório, utilizando para tanto, a Escala de Estimativa Numérica e 

o Questionário para dor McGill.  

 

4.4.3 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

Podem ser entendidas como aquelas capazes de influenciar, determinar ou afetar outra 

variável. Trata-se do fator determinante, da condição ou causa para um resultado, efeito ou 

consequência (MARCONI; LAKATOS, 2005). 

Em nosso estudo, temos como variáveis independentes: a idade, o sexo, a religião, o 

diagnóstico médico, o tipo de cirurgia, a intensidade dolorosa e as dimensões sensorial-

discriminativa, motivacional-afetiva e a cognitivo-avaliativa da dor. 

 

Sexo 

 

Definição teórica: as características do masculino e feminino são determinadas por aspectos 

biológicos, psicológicos, educacionais e sociais, e como são socialmente diferentes, 

considera-se haver diferença na resposta à dor (BRUNNER; SUDARTH, 2005; COSTA 

JUNIOR; MAIA, 2009).  
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Definição operacional: foram estudados pacientes de ambos os sexos, uma vez que homens e 

mulheres podem reagir de maneira diferente em situações de estresse.  

 

Religião 

 

Definição teórica: é a crença na existência de forças sobrenaturais consideradas como 

criadoras do universo e que como tal devem ser adoradas e obedecidas (AURÉLIO, 2004). 

 

Definição operacional: identificamos se o paciente é católico, evangélico, espírita, agnóstico 

ou se tem outra religião. 

 

Diagnóstico médico 

 

Definição teórica: é um conjunto de procedimentos técnico-científicos voltados para 

identificação de uma doença (LOMBA, M.; MAIEROVITCH; LOMBA, 2006). 

 

Definição operacional: identificamos o diagnóstico de acordo com a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10
a
).  

 

Tipo de cirurgia 

 

Definição teórica: o tipo de cirurgia ou natureza das operações é determinado pela magnitude 

e localização da cirurgia, podendo influenciar na incidência e intensidade dolorosa. As 

cirurgias da cavidade abdominal podem ser classificadas em gastrectomias, colecistectomias, 

histerectomias, colectomias, hepatectomias, nefrectomias e prostatectomias (TEIXEIRA, 

2001; BASSANEZI; OLIVEIRA FILHO, 2006; CHAVES, 2007). 

 

Definição operacional: identificamos essa variável uma vez que a intensidade dolorosa está 

relacionada com o tipo de cirurgia e ela será classificada de acordo com a descrição cirúrgica 

do prontuário.  
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Intensidade da dor 

 

Definição teórica: a intensidade da dor varia desde nenhuma, passando pelo desconforto leve, 

até a dor severa (BRUNNER; SUDARTH, 2005). 

 

Definição operacional: solicitamos ao paciente que identificasse a intensidade da dor pós-

operatória em uma escala de zero (ausência) a 10 (a pior dor). 

 

Dimensão sensorial-discriminativa da dor 

 

Definição teórica: a dor é uma experiência multidimensional e subjetiva, e sua dimensão 

sensorial-discriminativa recebe influência dos sistemas espinais de condução rápida, 

envolvendo aspectos têmporo-espaciais, mecânicos, térmicos e a avidez da dor. (PIMENTA; 

TEIXEIRA, 1996; PEREIRA; SOUSA, 1998; MELZACK, 2005). 

 

Definição operacional: a dimensão sensorial-discriminativa foi avaliada por meio do 

Questionário para dor McGill, um instrumento multidimensional. 

 

Dimensão motivacional-afetiva da dor 

 

Definição teórica: a dimensão motivacional-afetiva pode sofrer influência dos sistemas 

nociceptivos de condução espinal lenta, descrevendo aspectos de medo, tensão, autopunição e 

respostas neurovegetativas (PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; PEREIRA; SOUSA, 1998; 

MELZACK, 2005). 

 

Definição operacional: a dimensão motivacional-afetiva foi avaliada por meio do 

Questionário para dor McGill. 

 

Dimensão cognitivo-avaliativa da dor 

 

Definição teórica: a dimensão cognitivo-avaliativa é influenciada por unidades neocorticais 

que permitem comparar a informação nociceptiva com as experiências vivenciadas e com o 



 

                                                                                                Metodologia 

  

60 

significado da situação (PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; PEREIRA; SOUSA, 1998; 

MELZACK, 2005). 

 

Definição operacional: a dimensão cognitivo-avaliativa foi avaliada por meio do Questionário 

para dor McGill.  

 

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Na coleta de dados, utilizamos três instrumentos contendo questões fechadas. O 

primeiro instrumento está dividido em três itens, que são: caracterização sociodemográfica, 

localização da dor e dados complementares (APÊNDICE F). No primeiro item foram 

investigados os dados de caracterização sociodemográfica referentes à identificação pessoal, 

como: sexo, idade, grau de instrução, estado civil, religião, ocupação e renda familiar. O 

segundo item indica a localização da dor, sendo representada por meio do diagrama de 

localização. O terceiro item contém dados da prescrição medicamentosa e sinais vitais.  

O segundo instrumento utilizado (ANEXO A) foi a Escala de Estimativa Numérica, 

que consiste em intervalos de numeração: de 1 a 3 compreendendo a dor leve; de 4 a 6, a 

moderada; e de 7 a 10 indica a dor severa (NIH, 2007).  

O terceiro instrumento utilizado para avaliação da dor pós-operatória foi o 

Questionário para dor de McGill (ANEXO B), que contém 78 descritores distribuídos em 

quatro grandes grupos e 20 subgrupos. O primeiro grupo é considerado o sensorial, composto 

por 10 subgrupos e 42 palavras. O grupo afetivo é composto por cinco subgrupos e 14 

palavras. O grupo avaliativo é composto de um subgrupo e cinco palavras; e, finalmente, o 

grupo misto com quatro subgrupos e 17 palavras (PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; PEREIRA; 

SOUSA, 1998; SAKATA, 2004). 

 

 

4.6 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no HUOL, no período de fevereiro a maio de 2010, 

todos os dias da semana, com os pacientes submetidos às cirurgias abdominais e internados na 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica e nas enfermarias da clínica cirúrgica.  
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Esse procedimento constou de várias etapas, iniciando pelo envio de um ofício ao 

Diretor Geral do Hospital (APÊNDICE A), informando sobre o estudo e solicitando sua 

autorização para a realização da pesquisa, assim como para a utilização formal do nome da 

instituição no relatório final. Após essa autorização, enviamos o projeto para ser analisado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

Com a aprovação desse Comitê, sob Parecer nº 445/2009 (ANEXO C), iniciamos a 

primeira etapa da coleta de dados, que se constituiu no pré-teste do instrumento com 10% da 

população, com a finalidade de avaliar sua aplicabilidade e necessidade de alterações. 

Em seguida, iniciamos a coleta dos dados propriamente dita, na seguinte sequência: 

diariamente, no dia anterior ao procedimento, consultávamos o mapa cirúrgico para identificar 

os pacientes que iriam se submeter às cirurgias abdominais, e procurávamos localizá-los nas 

enfermarias predeterminadas. Após sua localização, nos apresentávamos, falávamos sobre os 

objetivos da pesquisa e pedíamos a sua aquiescência em participar do estudo. Àqueles que 

concordavam, solicitávamos que lessem e assinassem o TCLE (APÊNDICE C). Para os que 

não sabiam ler ou escrever, o pesquisador fazia a leitura e solicitava a assinatura por meio da 

impressão digital. No entanto, para aqueles que eram admitidos apenas no dia da cirurgia, a 

abordagem foi realizada no centro cirúrgico, enquanto aguardavam pelo procedimento. 

Esclarecíamos a todos que a sua participação era voluntária, podendo desistir da pesquisa a 

qualquer momento, conforme a Resolução n
º
. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 2000).  

Em seguida, ainda no pré-operatório, coletávamos do prontuário do paciente dados 

sobre a caracterização sociodemográfica e diagnóstico médico. Caso essas informações não 

estivessem disponíveis no prontuário, eram coletadas junto ao paciente e seus familiares.  

No centro cirúrgico, logo após o término da cirurgia, acompanhávamos o paciente até 

a SRPA e, em seguida, avaliávamos a dor utilizando a Escala de Estimativa Numérica 

(ANEXO A) e o Questionário para dor McGill (ANEXO B). Para tanto, fazíamos a leitura das 

questões e aguardávamos sua resposta, quando então marcávamos a alternativa escolhida. 

Depois, comunicávamos o resultado da avaliação da dor à equipe do setor, para as devidas 

providências. 

Após essa intervenção, fazíamos uma nova avaliação no intervalo de uma hora, para 

identificar a efetividade da medicação utilizada e o alívio da dor, utilizando os mesmos 

instrumentos, a Escala de Estimativa Numérica (ANEXO A) e o Questionário para dor 
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McGill (ANEXO B). Este intervalo de uma hora para a reavaliação, após a intervenção, foi 

utilizado, pois este é o padrão de segurança para o início e tempo médio de ação 

medicamentosa. Ressaltamos que, após a avaliação da dor, o período de três horas foi o tempo 

máximo esperado para administração do analgésico (CALIL; PIMENTA, 2005; FONTES; 

JAQUES, 2007; CALIL; PIMENTA, 2010).  

Para aqueles pacientes que não apresentavam dor na SRPA, a avaliação era realizada 

na enfermaria. Quando apresentavam dor, um segundo pesquisador realizava os 

procedimentos de coleta de dados, que eram semelhantes àqueles relatados anteriormente. 

Para a coleta dos dados, contávamos com a ajuda de três alunas de iniciação científica do 

Curso de Enfermagem da UFRN vinculadas ao Grupo de Pesquisa Enfermagem Clínica dessa 

universidade.  

 

4.7 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

 Os dados foram categorizados e processados eletronicamente, através dos software 

Microsoft-Excel XP e Statistica 6.0 e por meio da aplicação do programa Statistical Analysis 

System (SAS).  

 

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Inicialmente, com o auxílio do software Microsoft Excel XP, procedeu-se à construção 

de tabelas, quadros, gráficos e à análise descritiva das observações obtidas, de forma a 

proporcionar uma visão organizada, sumarizada e inteligível dos dados. 

Os dados foram exportados e analisados no programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), para a realização de todo tratamento inferencial. Dessa forma, 

optou-se, pela utilização de dois testes não paramétricos para as hipóteses levantadas na 

pesquisa: o teste Qui-Quadrado e o teste de Wilcoxon. 

O teste não paramétrico Qui-Quadrado, simbolizado por X
2
, é um teste de hipóteses 

que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a 

associação existente entre variáveis qualitativas. O princípio básico desse método é comparar 

proporções, isto é, as possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para 

um certo evento (BARBETTA, 2007). 
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O teste de Wilcoxon é aplicado quando estão em comparação dois grupos relacionados 

(antes e depois), quando os dados são obtidos através do esquema de pareamento e a variável 

deve ser de mensuração ordinal (MARTINS, 2002).  

Foram testadas as seguintes hipóteses: 

 

 DOR E SEXO 

H0: Não há diferença significativa entre a presença de dor e o sexo dos pacientes.  

H1: Há diferença significativa entre a presença de dor e o sexo dos pacientes.  

 

 DOR E RELIGIÃO 

H0: Não há diferença significativa entre a presença de dor e a religião dos pacientes.  

H1: Há diferença significativa entre a presença de dor e a religião dos pacientes.  

 

 DOR E TIPO DE CIRURGIA 

H0: Não há diferença significativa entre a presença de dor e o tipo de cirurgia dos pacientes.  

H1: Há diferença significativa entre a presença de dor e o tipo de cirurgia dos pacientes.  

 

 GRUPO AFETIVO 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre o 1º e 2º momento no grupo afetivo.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre o 1º e 2º momento no grupo afetivo. 

 

 GRUPO SENSORIAL 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre o 1º e 2º momento no grupo 

sensorial.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre o 1º e 2º momento no grupo sensorial. 

 

 GRUPO AVALIATIVO 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre o 1º e 2º momento no grupo 

avaliativo.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre o 1º e 2º momento no grupo avaliativo. 
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 GRUPO MISCELÂNEA 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre o 1º e 2º momento no grupo 

miscelânea.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre o 1º e 2º momento no grupo miscelânea. 

 

 GRUPO AFETIVO 

H0: Não há diferença significativa nos descritores entre o 1º e 2º momento no grupo afetivo.  

H1: Há diferença significativa nos descritores entre o 1º e 2º momento no grupo afetivo. 

 

 GRUPO SENSORIAL 

H0: Não há diferença significativa nos descritores entre o 1º e 2º momento no grupo sensorial.  

H1: Há diferença significativa nos descritores entre o 1º e 2º momento no grupo sensorial. 

 

 GRUPO AVALIATIVO 

H0: Não há diferença significativa nos descritores entre o 1º e 2º momento no grupo 

avaliativo.  

H1: Há diferença significativa nos descritores entre o 1º e 2º momento no grupo avaliativo. 

 

 GRUPO MISCELÂNEA 

H0: Não há diferença significativa nos descritores entre o 1º e 2º momento no grupo 

miscelânea.  

H1: Há diferença significativa nos descritores entre o 1º e 2º momento no grupo miscelânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

“Todos os rituais e cerimônias que nosso moderno conceito  
de eficiência possa planejar, imaginar, e todos os nossos  

elaborados equipamentos científicos não nos salvarão  
se os elementos intelectuais e espirituais  de nossa arte  

forem subordinados ao mecânico, e se os meios  
venham a ser considerados mais  

importantes que os fins” 

(Stewart) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo abordaremos os dados referentes aos resultados, bem como a 

discussão. Apresentaremos a priori os dados de caracterização sociodemográficos dos 

pacientes submetidos a cirurgias abdominais. Em seguida, trazemos informações relativas à 

dor medida pela Escala de Estimativa Numérica e Questionário para dor de McGill. No 

terceiro momento, apresentaremos a relação do processo álgico com o sexo, religião e tipo de 

cirurgia, e finalizaremos mostrando a efetividade da medicação utilizada no alívio da dor pós-

operatória. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO ESTUDADA  

 

 A amostra populacional estudada foi composta de 253 pacientes. A tabela 01 apresenta 

a caracterização sociodemográfica desses pacientes no que se refere ao sexo, faixa etária, 

procedência, escolaridade, religião, estado civil, ocupação e renda familiar. 

 

Tabela 01- Distribuição dos pacientes submetidos a cirurgias abdominais, segundo o 

sexo, faixa etária, procedência, escolaridade, religião, estado civil, 

ocupação e renda familiar. 

 

                               VARIÁVEIS N % 

Sexo 
Feminino 161   63,63 

Masculino   92   36,36 

Total  253 100,00 

Idade 

18 |-| 27 anos   29   11,46 

28 |-| 37 anos   39   15,41 

38 |-| 47 anos   54   21,34 

48 |-| 57 anos   37   14,62 

58 |-| 67 anos   50   19,76 

68 |-| 77 anos   33   13,04 

78 |-| 87 anos   11     4,34 

Total  253 100,00 

 

Procedência 

Grande Natal 172   67,97 

Interior   80   31,62 

Outros Estados   01     0,39 

Total  253 100,00 

   Continuação 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Resultados e Discussão 

  

67 

Tabela 01- Distribuição dos pacientes submetidos a cirurgias abdominais, 

segundo o sexo, faixa etária, procedência, escolaridade, religião, 

estado civil, ocupação e renda familiar. 
 

 

 

 

 

Escolaridade 

Não alfabetizado   55   21,73 

Fundamental I incompleto   43   16,99 

Fundamental I completo   15     5,92 

Fundamental II incompleto   53   20,94 

Fundamental II completo   14     5,53 

Nível médio incompleto   12     4,74 

Nível médio completo   43   16,99 

Nível superior incompleto   09     3,55 

Nível superior completo   09     3,55 

Total  253 100,00 

 

 

Religião 

Católica 188   74,30 

Evangélica   52   20,55 

Espírita   05     1,97 

Agnóstico   05     1,97 

Outro   03     1,18 

Total  253 100,00 

 

 

Estado Civil 

Casado/ união estável 162   64,03 

Solteiro   66   26,08 

Viúvo   17   6,71 

Separado   08   3,16 

Total  253 100,00 

Ocupação 

Outras ocupações, ocupações mal definidas* 123   48,61 

Técnicas, científicas, artísticas e assemelhadas   26   10,27 

Agropecuária e da produção extrativa vegetal e 

animal 

  25     9,88 

Prestação de serviços   25     9,88 

Indústrias de transformação e construção civil   23     9,09 

Comércio e atividades auxiliares   21     8,30 

Administrativas   06     2,37 

Transporte e comunicação   04     1,58 

Total  253 100,00 

 

 

 

Renda Familiar 

Sem rendimentos   05     1,97 

Abaixo de 1 salário mínimo   12    4,74 

1 a 2 salários mínimos 154   60,86 

3 a 4 salários mínimos   57   22,52 

5 a 6 salários mínimos   10     3,95 

Mais de 6 salários mínimos   07     2,76 

Não informaram   08     3,16 

Total  253 100,00 

Fonte: HUOL- Natal/ RN, 2010. *donas de casa, estudantes e aposentados. 

 

A Tabela 01 mostra que houve uma maior predominância do sexo feminino, com 161 

(63,63%), em relação ao masculino com 92 (36,36%).  

Outros estudos identificaram dados semelhantes aos nossos, como o de Lima (2003) 

que, ao pesquisar pacientes submetidos a colecistectomias em um hospital universitário de 

Natal (RN), identificou que 75% pertenciam ao sexo feminino. Daminelli; Sakae e Bianchini 

(2008), estudando sobre a efetividade analgésica em pacientes submetidos a cirurgias geral, 
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ortopédica, ginecológica, vascular e neurocirurgia em um hospital no sul de Santa Catarina, 

detectaram uma predominância do sexo feminino (62%) em relação ao masculino. 

Ainda sobre a prevalência feminina, Saralegui et al., (2006), ao avaliarem os  

pacientes cirúrgicos da unidade de dor aguda em Hospital das Clínicas no Uruguai detectaram 

que 363 (59%) eram mulheres. Ho et al. (2010) realizaram estudo experimental com pacientes 

em pós-operatório e identificaram que, na população estudada, 33 pacientes pertenciam ao 

sexo feminino e 14 ao masculino. Couceiro et al. (2009) entrevistaram 190 pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos do Hospital Barão de Lucena, em Recife/PE, e desses 

66,8% eram do sexo feminino. 

Nessa discussão, os autores afirmam que os fatores sociais contribuem para menor 

procura do homem por atendimento médico, devido às dificuldades em se afastar do trabalho. 

Também destacam a relação entre comportamento masculino e saúde, pois os homens têm 

uma imagem de que o seu corpo é resistente (COSTA JÚNIOR; MAIA, 2009; 

KAWALCZYKA et al., 2010).  

Diferente dos nossos achados, Li Li et al. (2010), ao investigarem a dor pós-operatória 

em pacientes de um hospital universitário (China) detectaram que 123 (68,3%) eram homens 

e 57 (31,7%) mulheres. Lima et al. (2009), em seu estudo sobre cirurgia cardíaca em um 

hospital público de Fortaleza (Ceará), constatou maior frequencia entre pacientes do sexo 

masculino (62,8%). 

Ressalta-se que Mendoza e Peniche (2009) e Nguyen; Rivers e Wolfe (2003) afirmam 

que, dentre os diversos tipos de cirurgias, as abdominais são realizadas com maior frequencia 

nos homens, pois estes estão mais expostos a diversos riscos ocupacionais, tabagismo, 

consumo de álcool, e pela própria atitude em relação à saúde.   

Quanto à idade (Tabela 01), a faixa etária entre 38 e 47 anos foi a mais frequente, com 

54 (21,34%) sujeitos e uma média de 49,42 anos (DP=16,97). Dados semelhantes foram 

observados por Lázaro et al. (2003) em pacientes submetidos a cirurgia abdominal, quando 

detectaram que a média de idade foi de 48,1 anos. É importante apresentar que Werner et al. 

(2010) e Caumo et al. (2002) afirmam existir uma significativa correlação inversa entre dor 

pós-operatória e idade. 

Destacamos a necessidade de estudar a variável idade, pois muitos autores afirmam 

que ela pode influenciar na dor pós-operatória (TEIXEIRA, 2001; CAUMO et al., 2002; 

NIELSEN; RUDIN; WERNER, 2007; CHAVES, 2007; CUSTÓDIO et al., 2008; 

COUCEIRO et al., 2009; WHITE; KEHET, 2010; SAVOIA et al., 2010). 
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 Na Tabela 01, quanto à procedência observamos que 173 (68,36%) residiam na 

Grande Natal, que atualmente reúne 10 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, que 

são: Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante, São José de Mipibú, Vera Cruz e Natal. Podemos destacar que 135 

(53,35%) pacientes submetidos a cirurgias abdominais residiam em Natal, onde está situado o 

HUOL. Coerente com os nossos achados, Carvalho e Gianini (2008), em sua pesquisa sobre 

equidade no tempo de espera nas cirurgias eletivas em um hospital de Sorocaba/SP, em 2005, 

evidenciaram maior dificuldade de acesso daqueles pacientes procedentes de outros 

municípios, bem como um tempo de espera mais prolongado para submeterem-se às cirurgias. 

No que se refere à escolaridade (Tabela 01), observamos ainda que o maior percentual 

foi dos não alfabetizados, representando 55 (21,73%) dos pacientes submetidos a cirurgias 

abdominais; e 53 (20,94%) tinham como maior nível de escolaridade o ensino fundamental II 

incompleto, correspondendo no máximo a sete anos de estudos. Condizentes com os nossos 

dados, as estatísticas da população no Rio Grande do Norte revelam que o percentual de 

pessoas acima de 15 anos não alfabetizadas é de 23,91% (BRASIL, 2004). Semelhantes aos 

nossos dados, foi revelado, no censo 2000, que a média de anos de estudo das pessoas com 15 

anos ou mais de idade era de 6,2 anos (IBGE, 2000). 

Ainda analisando a variável escolaridade, Poleshuck e Green (2008) afirmam que os 

indivíduos de menor escolaridade tendem a usar estratégias cognitivas menos eficazes no 

enfrentamento da dor. Dizem também que aqueles com nível de ensino superior desenvolvem 

interações mais eficazes com os profissionais de saúde, contribuindo na recuperação.  

Ressaltamos que o grau de escolaridade é um componente fundamental a ser 

considerado na abordagem do paciente quanto às práticas de promoção, proteção e 

recuperação da saúde. E também que o baixo nível de escolaridade pode afetar negativamente 

as práticas de autocuidado em saúde (BRASIL, 2004). 

Ainda na Tabela 01, detectamos que a religião católica teve maior representatividade, 

com 188 (74,73%), seguida da evangélica com 52 (20,55%). Esses dados são condizentes com 

a realidade brasileira, onde a predominância é da religião católica, apesar do crescimento nas 

últimas décadas da diversidade das religiões no Brasil (IBGE, 2000). Lima et al. (2009), em 

seu estudo sobre cirurgia cardíaca em um hospital público de Fortaleza (Ceará), constatou que 

82,1% dos pacientes eram católicos e 17,9% evangélicos. 

A análise da religiosidade é atribuída ao fato de que os pacientes internados em uma 

unidade hospitalar tendem a ficar mais carentes e buscarem ajuda de uma força superior, que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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poderá mudar a trajetória de sua vida (RAMOS, 2008; CAMPANA et al., 2008). Gussi e Dytz 

(2008) ressaltam que as informações sobre religião são importantes pelo seu significado nos 

rituais de nascimento, morte e visões sobre saúde e doença. 

Dessa forma, existe a necessidade de produção de conhecimento sobre religião, dada a 

sua relevância nas sociedades humanas para a compreensão do ser humano em sua totalidade. 

Vários pesquisadores têm investigado a relação da religião com a saúde, sendo observado que 

muitas pessoas atribuem a Deus o aparecimento e resolução dos problemas de saúde, 

mostrando que a religião tem aspectos positivos e negativos no enfrentamento da doença 

(FARIA; SEILD, 2005; SALGADO; ROCHA; CONTI, 2007; CAMPANA et al., 2008).  

Observam-se ainda, na Tabela 01, que 162 (64,03%) eram casados, 66 (26,08%) 

solteiros e 17 (6,71%) viúvos. Coerentes com os nossos achados, os resultados da pesquisa de 

Chung e Lui (2003) com pacientes submetidos a cirurgia em um hospital de Hong Kong 

detectaram que 185 (62,9%) eram casados. É importante destacar essa variável, pois, segundo 

Poleshuck e Green (2008), a qualidade e a quantidade de relações interpessoais podem servir 

como fator de proteção ou risco na percepção dolorosa, com os relacionamentos saudáveis 

com cônjuge, família e amigos contribuindo para a diminuição da vulnerabilidade à dor. 

Nos dados relativos à ocupação (Tabela 01), 123 (48,61%) pacientes exerciam outras 

ocupações e ocupações mal definidas (donas de casa, estudantes e aposentados). Apesar de 

não utilizar a mesma classificação, dados semelhantes foram identificados por Andrade; 

Barbosa e Barichello (2010) em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca, onde 46,7% 

eram aposentados. Poleshuck e Green (2008) relatam que fatores ocupacionais podem estar 

associados à dor, embora afirmem que ainda são necessárias pesquisas.  

 Quanto à renda familiar, como mostra a Tabela 01, 154 (60,86%) sujeitos tinham 

rendimentos de um a dois salários mínimos, considerando o salário mínimo da época de 

coleta de dados (R$ 510,00). A realidade brasileira mostra que 21,5% das famílias têm 

rendimentos de um a dois salários mínimos (IBGE, 2009). Acrescido a discussão sobre renda, 

Poleshuck e Green (2008) ressaltam que indivíduos menos favorecidos economicamente têm 

maior risco de apresentarem dor. 
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5.2 AVALIAÇÃO DA DOR NOS PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS      

ABDOMINAIS 

 

 Neste tópico, apresentaremos os dados referentes à avaliação da dor, na primeira e 

segunda avaliação, pela Escala de Estimativa Numérica e Questionário para dor de McGill. 

 

   

Gráfico 01- Distribuição dos pacientes quanto à presença de 

dor pós-operatória.  
Fonte: HUOL- Natal/RN, 2010.  

 

Conforme observamos no Gráfico 01, a frequência de dor pós-operatória nos 253 

pacientes submetidos a cirurgia abdominal foi de 213 (84,19%). O mesmo resultado foi 

obtido por Chung e Lui (2003), quando investigaram pacientes submetidos a diferentes tipos 

de cirurgias, incluindo as abdominais, em um hospital geral de Hong Kong, onde 84,7% da 

população referiram dor nas primeiras 24 horas de pós-operatório. Apfelbaum et al. (2003) 

realizaram uma pesquisa com 250 pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos nos 

Estados Unidos da América (EUA) e detectaram que 86% apresentaram dor pós-operatória 

durante a internação.  

Outros trabalhos tiveram resultados coerentes com os nossos, como o estudo realizado 

por Lopez et al. (2006), que avaliaram a dor pós-operatória em pacientes de um serviço de 

cirurgia geral e vascular do Hospital Universitário La Paz, na cidade de Madri (Espanha), e 

identificaram que 82% dos pacientes se queixaram de dor no momento da avaliação. 
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Daminelli; Sakae e Bianchine (2008) avaliaram a dor aguda em pacientes submetidos às 

cirurgias geral, vascular, ginecológica e ortopédica em um hospital do Estado de Santa 

Catarina, e identificaram que, dos 142 pacientes entrevistados, 73,2% referiram sentir dor 

relacionada ao procedimento cirúrgico.  

Dados semelhantes foram encontrados por Company et al. (2001), ao investigarem a 

dor pós-operatória em pacientes submetidos a cirurgia geral e digestiva no Hospital Francesc 

de Borja, em Valencia (Espanha), quando observaram que 62,55% apresentaram dor. Uma 

frequência maior do a que observada no nosso estudo foi identificada por Gallego et al. 

(2004), ao entrevistarem pacientes submetidos a cirurgias de diversas especialidades em um 

hospital da Espanha, concluindo que 97,2% referiram dor. 

Entretanto, outros estudos identificaram uma frequência de dor no pós-operatório 

inferior à da nossa pesquisa. Couceiro et al. (2009) observaram uma prevalência de dor pós-

operatória de 46%, em pacientes submetidos às cirurgias geral, vascular, proctológica, 

ginecológica e mastológica, em um hospital de Recife/PE. Lima (2003), ao realizar pesquisa 

sobre diagnósticos de enfermagem nos pacientes em pós-operatório de colecistectomia de um 

hospital universitário de Natal/RN, identificou 26 (36,11%) pacientes que apresentaram dor. 

Vallano et al. (2007) realizaram estudo com 462 pacientes cirúrgicos internados em 15 

hospitais da Catalunha (Espanha), e detectaram que 43% deles referiram dor. Saralegui et al. 

(2006), ao avaliarem a dor pós-operatória em pacientes na Sala de Recuperação Anestésica no 

Hospital da Clínicas do Uruguay, identificaram que 273 (44%) pacientes referiram dor.  

Dessa forma, percebe-se que muitos pacientes apresentam dor pós-operatória, 

indicando que esta continua sendo tratada inadequadamente (DAMINELLI; SAKAE; 

BIANCHINE, 2008). Assim sendo, observa-se a necessidade de aprimorar a assistência a 

esses pacientes, pois é indiscutível o bem-estar físico e emocional proporcionado pelo alívio 

da dor e do sofrimento (CHAVES, 2007). 

Quanto à variável localização da dor, observamos que 209 (92,07%) pacientes 

referiram dor próximo da incisão cirúrgica, na região abdominal/pélvica. Esses dados 

condizem com a literatura, pois Kazanowski e Lacetti (2005) afirmam que a maioria dos 

pacientes, após um procedimento cirúrgico, admitem uma dor incisional, secundária ao 

comprometimento da pele pelo bisturi ou trocarte no corpo. Esses mesmos autores ainda 

afirmam existirem dores relacionadas ao processo de cirurgia, como a dor na região da 

garganta, que pode estar relacionada ao tubo endotraqueal; a dor lombar e nos membros, 

podem corresponder frequentemente ao posicionamento durante a cirurgia e à insuflação da 
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cavidade abdominal com gás durante o procedimento videolaparoscópico abdominal e 

pélvico. 

A seguir, na Tabela 02 abordaremos a intensidade da dor na primeira e segunda 

avaliação, com as dores classificadas como leve, moderada e severa. 

 

Tabela 02 -  Distribuição da intensidade de dor nos pacientes na primeira e 

segunda avaliação.  

 

INTENSIDADE DOLOROSA 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 

   N   %   N % 

Ausência de dor   40   15,81 146   57,71 

Dor leve   48   18,97   31   12,25 

Dor moderada   55   21,74   35   13,83 

Dor severa 110   43,48   41   16,21 

TOTAL 253 100,00 253 100,00 

Fonte: HUOL- Natal/ RN, 2010.     

 

Observamos na Tabela 02 que, na primeira avaliação, 110 (43,48%) pacientes 

afirmaram estar com dor severa; e 55 (21,74%), moderada. E na segunda avaliação 41 

(16,21%) permaneceram com dor severa. Desse modo, essa observação nos revela que a 

grande maioria dos pacientes sofria de dor severa, sendo a média da primeira avaliação 5,33 

(DP=3,60) e na segunda 2,33 (DP=3,29). 

Ainda observamos na Tabela 02 que 146 (57,71%) pacientes não se queixaram de dor e 

isto pode ser explicado, pois essa avaliação foi realizada uma hora após a administração do 

analgésico. Alguns autores consideram que este intervalo para a reavaliação é o ideal, sendo 

considerado o padrão de segurança para o início e tempo médio da ação medicamentosa 

(CALIL; PIMENTA, 2005; FONTES; JAQUES, 2007; CALIL; PIMENTA, 2010).  

Destacamos ainda, na Tabela 2, que 107 (42,59%) pacientes permaneceram com dor 

mesmo após terem sido medicados, e isso pode ser explicado pela inadequação do analgésico 

administrado. Porém a OMS recomenda que a analgesia deve ser prescrita e administrada de 

acordo com a intensidade da dor, sendo os analgésicos não opioides recomendados para as 

dores leves; os opioides fracos associados aos não opioides para as moderadas, e o uso de 

opioides fortes para as dores severas (CALIL; PIMENTA, 2005; FONTES; JAQUES, 2007; 

CALIL; PIMENTA, 2010). 

Apresentamos a seguir algumas pesquisas que encontraram dados semelhantes aos 

nossos. 
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Sousa e Alves Neto (2009) realizaram pesquisa no Hospital Universitário de Goiás, com 

40 pacientes submetidos à colecistectomia, e avaliaram a intensidade de dor no pós-operatório 

utilizando a Escala Numérica. Nesse estudo foi identificado que 16 (40%) pacientes referiram 

dor severa; 15 (37,5%), moderada; e nove (22,5%) dor leve.  

Janssen et al. (2008), com esse mesmo objetivo, investigaram a dor de pacientes 

submetidos a cirurgias no hospital da faculdade de medicina da Holanda, através da Escala 

Numérica, e identificaram que 265 (48%) pacientes referiram dor de moderada a severa (≥6). 

Milutinovic et al. (2009) também utilizaram a mesma escala em pesquisa com 135 

pacientes submetidos a cirurgias abdominais, urológicas, ortopédicas e transplantes, no centro 

clínico Vojvodina, em Novi Sad (Sérvia), detectando que 47 (34,8%) pacientes referiram dor 

severa; 77 (57%), moderada; e 10 (7,4%), leve.  

É importante apresentar também os resultados da pesquisa realizada por Daminelli; 

Sakae e Bianchine (2008), sobre a dor pós-operatória em pacientes submetidos às cirurgias 

geral, vascular, ginecológica e ortopédica, utilizando a Escala Numérica de Dor, onde 

identificaram que 26% dos pacientes referiram dores leves; 46,1%, moderadas; 27,9%, 

severas; e 26,8% não sentiam qualquer dor pós-operatória. 

Alguns estudos detectaram dados divergentes daqueles observados na nossa pesquisa, 

como o de Lopez et al. (2006), que avaliou a dor pós-operatória em 158 pacientes de um 

serviço de cirurgia geral e vascular do Hospital Universitário La Paz, em Madri (Espanha), 

utilizando a Escala Numérica. Os resultados da pesquisa ressaltam que 10,1% dos pacientes 

apresentaram dor severa; 37,1%, moderada; 34,8%, leve; e 18% ausência de dor. Outro 

estudo, em um hospital geral de Hong Kong, avaliou a dor através da Escala Numérica e 

identificou que 99 (33,6%) pacientes apresentaram dor leve; 71 (24,1%), moderada; e 10 

(3,3%), severa, no pós-operatório de diversos tipos de procedimentos, incluindo as 

abdominais (CHUNG; LUI, 2003). 

Saralegui et al. (2006), ao avaliarem a dor pós-operatória com a Escala Numérica, em 

pacientes na Sala de Recuperação Anestésica no Hospital das Clínicas do Uruguay, 

identificaram que 114 (18%) pacientes referiram dor severa; 94 (15%), moderada; 65 (11%), 

leve; e 344 (56%) estavam sem dor. Vale ressaltar que Macrae (2008) afirma que pacientes 

que sofrem com dor pós-operatória severa têm maior risco para desenvolvimento da dor pós-

operatória crônica. 

Reforçando os nossos achados sobre a média de dor, Lopez et al. (2006), ao avaliarem 

a dor pós-operatória de 158 pacientes de um serviço de cirurgia geral e vascular do Hospital 
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Universitário La Paz, em Madri (Espanha), utilizando a Escala Numérica, identificaram que a 

média de dor foi 5,82 (DP=2,73). Outro estudo que mostrou valor similar ao nosso na média 

de dor foi realizado por Custódio et al. (2008), com 98 pacientes submetidos a cirurgias 

ortopédica, cesariana e histerectomia, em um hospital de Santa Catarina em 2006, aplicando a 

Escala Numérica, e os resultados mostraram que a média de dor na população estudada foi de 

4,4 (DP=2,6). 

Uma média de dor superior à observada em nossos achados foi encontrada por Sousa e 

Alves Neto (2009), ao realizarem pesquisa no Hospital das Clínicas de Goiás, com 40 

pacientes submetidos à colecistectomia. Ao avaliarem a dor no pós-operatório utilizando a 

Escala Numérica, identificaram que a média foi de 6,35. 

No estudo realizado em um hospital do Estado de Santa Catarina, por Daminelli; 

Sakae e Bianchine (2008), no que se refere à média da intensidade da dor no pós-operatório 

de pacientes submetidos à cirurgia geral, os pesquisadores identificaram que foi de 3,71 (DP= 

2,94).  

Os dados apresentados sobre a intensidade da dor nos fazem refletir sobre como a dor 

pós-operatória é vivenciada pelos pacientes. Percebemos que grande parte daqueles que se 

submetem a um procedimento cirúrgico poderão sofrer com uma dor de intensidade severa e, 

mesmo recebendo analgésicos, ainda permanecerão com dor. Reforçando nossas observações, 

Chaves (2007) afirma que a dor pós-operatória ainda é vivenciada por milhares de pessoas ao 

redor do mundo. 

O Quadro 02 apresenta as médias dos descritores escolhidos e o índice de dor medido 

pelo McGill. 

O número de descritores corresponde às palavras que os pacientes escolheram, em 

cada subgrupo, para expressar a sua dor, e o maior valor possível corresponde a 20. O índice 

de dor é o somatório dos escores dos descritores escolhidos, e quanto mais elevado esse valor, 

maior será o nível de dor. O valor máximo possível é 78. Essas medidas podem ser obtidas no 

total e para cada subgrupo: sensorial, afetivo, avaliativo e miscelânea (PIMENTA; 

TEIXEIRA, 1996; MELZACK, 2005). De acordo com Gagliesi e Melzack (2003), para um 

descritor ser característico de uma população, ele deve ser escolhido com uma frequência de 

pelo menos 33%. 
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McGill    1ªavaliação      2ªavaliação p-valor 

 Nº de descritores 

Sensorial   5,51 (DP=3,33) 2,66 (DP=3,60) < 0,0000 

Afetivo   2,49 (DP=1,72) 1,25 (DP=1,79) < 0,0000 

Avaliativo   0,82 (DP=0,41) 0,38 (DP=0,49) < 0,0000 

Miscelânea   1,98 (DP=1,33) 0,97 (DP=1,40) < 0,0000 

TOTAL 10,78 (DP=6,09) 5,25 (DP=6,96) < 0,0000 

Índice de dor    

Sensorial 13,88 (DP=9,28) 6,73 (DP=9,58) < 0,0000 

Afetivo   3,96 (DP=3,47) 1,93 (DP=3,28) < 0,0000 

Avaliativo   1,93 (DP=1,61) 0,89 (DP=1,41) < 0,0000 

Miscelânea   3,80 (DP=3,57) 1,97 (DP=3,37) < 0,0000 

TOTAL 23,65 (DP=15,93) 11,40 (DP=16,63) < 0,0000 

Quadro 02- Distribuição da média, desvio padrão e p-valor dos números de  

descritores escolhidos e índice de dor medido pelo Questionário 

de Dor McGill. 
Fonte: HUOL- Natal/RN, 2010. 

 

Analisando a Quadro 02, a média dos descritores escolhidos referente ao grupo 

sensorial na primeira avaliação foi 5,51 (DP=3,33/ p-valor < 0,0000), e na segunda avaliação 

2,66 (DP= 3,60). O índice de dor sensorial na primeira avaliação foi 13,88 (DP=9,28/ p-valor 

< 0,0000) e na segunda 6,73 (DP= 9,58/ p-valor < 0,0000). Na primeira avaliação, os 

descritores sensoriais escolhidos com maior frequência foram dor fina 133 (62,44%), ardor 

99 (46,48%), pontada 82 (38,50%) e cólica 75 (35,21%); e na segunda foram fina 55 

(51,40%), pontada 46 (42,99%), cólica 43 (40,19%) e ardor 42 (39,25%). Percebemos que 

existiu uma tendência de escolher os mesmos descritores nas duas avaliações. 

Observamos também no Quadro 02, no grupo afetivo, que a média do número de 

descritores na primeira avaliação foi 2,49 (DP=1,72/ p-valor < 0,0000) e na segunda 1,25 

(DP= 1,79/ p-valor < 0,0000). O índice de dor na primeira avaliação foi 3,96 (DP=3,47/ p-

valor < 0,0000) e na segunda 1,93 (DP= 3,28/ p-valor < 0,0000). Dor enjoada, com 147 

(69,01%), e cansativa, com 139 (65,25%), foram escolhidos na primeira avaliação, e na 

segunda avaliação percebemos que eles se repetiram, mas com frequências diferentes: 

cansativa com 74 (69,16%) e enjoada com 71 (66,36%). 

Destacamos ainda no Quadro 02, no grupo avaliativo, que a média do número de 

descritores na primeira avaliação foi de 0,82 (DP=0,41/ p-valor < 0,0000) e na segunda 0,38 

(DP= 0,49/ p-valor < 0,0000). O índice de dor na primeira avaliação foi 1,93 (DP=1,61/ p-

valor < 0,0000) e na segunda 0,89 (DP= 1,41/ p-valor < 0,0000). Nesse grupo, 70 (32,86%) 
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pacientes escolheram dor chata para representar a dor na primeira avaliação, enquanto que na 

segunda avaliação escolheram que incomoda, com 40 (37,38%). 

Conforme mostra o Quadro 02, a média total do número de descritores escolhidos na 

primeira avaliação foi de 10,78 (DP=6,09/ p-valor < 0,0000) e o índice de dor 23,65 

(DP=15,93/ p-valor < 0,0000). Na segunda avaliação a média total do número de descritores 

escolhidos foi de 5,25 (DP=6,96/ p-valor < 0,0000) e o índice de dor 11,40 (DP=16,63/ p-

valor < 0,0000).  

Também é importante observar, no Quadro 02, que houve redução de todas as médias 

dos descritores escolhidos e índices de dor (sensorial, afetivo, avaliativo, miscelânea) na 

segunda avaliação. Ao aplicarmos o teste de Wilcoxon para comparar esses valores, 

obtivemos como resultado o p-valor de < 0,0000, mostrando que há diferença significativa na 

média do número de descritores e índice de dor nos grupos sensorial, afetivo, avaliativo e 

miscelânea entre o primeiro e segundo momento, isso comprova a hipótese de pesquisa (H1). 

Este resultado nos faz inferir que o objetivo de alívio da dor foi parcialmente atingido com as 

medicações prescritas e administradas. 

As pesquisas apresentados a seguir referem-se a dados semelhantes àqueles 

encontrados na nossa investigação. 

Guerra (2005) utilizou o questionário de McGill em pacientes submetidos à 

colecistectomia em um hospital de Aracaju/SE, de 2003 a 2005. Foi observado que os 

pacientes escolheram com maior frequência os seguintes descritores: dor latejante (42,85%), 

pontada (47,61%), fina (71,42%), puxão (47,61%), calor (33,33%), queimação (42,85%), 

ardor (76,19%), dolorida (57,14%), esticada (61,90%), cansativa (80,95%), enjoada (80,95%), 

castigante (47,61%), amedrontadora (38,09%), que incomoda (47,61%), penetra (33,33%) e 

repuxa (52,38%).  

Na mesma pesquisa, a média dos descritores sensoriais escolhidos foi 7,65 (DP=0,50); 

no grupo afetivo, 3,75 (DP= 0,20); e no grupo avaliativo a média teve valor 1. O índice de dor 

sensorial foi 8,75 (DP= 1,45); o afetivo, 5,49 (DP=0,41); e o avaliativo, 2,05 (DP=0,22). A 

média total dos descritores escolhidos foi 15,40 (DP=0,84) e o índice de dor 32,45 (DP=2,08) 

(GUERRA, 2005). 

Xavier, Torres e Rocha (2006), ao avaliarem a dor pós-operatória em pacientes 

submetidos à toracotomia no hospital universitário de Natal/RN, em 2005, identificaram que 

homens e mulheres escolheram descrever a sua dor no grupo afetivo com os descritores: dor 

cansativa (75%) e enjoada (75%); e no avaliativo foi dor chata (40%) e que incomoda (40%). 
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A média do número de descritores afetivos escolhidos foi 4,2 e a do grupo avaliativo foi 1. O 

índice de dor do afetivo foi 6,2 e do avaliativo foi 2,5. 

Mesmo abordando outro tipo de cirurgia, Büyükyilmaz e Türkinaz (2010), em um 

hospital da Turquia, encontraram que os descritores sensoriais escolhidos foram: dor latejante 

(78,0%), ferroada (52,7%), doída (46,0%), sensível (42,0%), cólica (40,7%), calor (28,0%), 

cortante (26,7%), facada (22,7%), fisgada (14,7%) e pontada (12,7%). No grupo afetivo, 

identificaram: dor cansativa (69,3%), apavorante (29,3%), castigante (18%), enjoada (8,0%) e 

miserável (2,7%). No grupo avaliativo detectaram que o descritor avaliativo escolhido com 

maior frequência foi: dor que incomoda (61,3%). 

Em pesquisa realizada por Péon e Diccini (2005), na unidade de neurocirurgia de um 

hospital em São Paulo/SP, em 2001, os descritores do Questionário de dor McGill 

mencionados com maior frequência foram: dor latejante, tremor, pontada, facada, cortante, 

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

espalhada, aperta, fria e aborrecida. 

Tomando como base os dados apresentados, percebemos que existe a tendência de 

escolher os mesmos descritores, e isso mostra existir percepção dolorosa similar nos 

procedimentos cirúrgicos estudados. Pereira e Sousa (2007) afirmam que as palavras 

escolhidas refletem com precisão a intensidade da experiência da dor e reforçam o uso de 

descritores verbais para avaliação da dor em todos os âmbitos, na prática clínica e 

experimental. 

Pimenta e Teixeira (1996) ressaltam que os pacientes com antecedentes socioculturais 

diferentes, mas que sofrem com dores semelhantes, como a pós-operatória, tendem a escolher 

os mesmos descritores. 

Nesse sentido, consideramos que é de fundamental importância conhecer a linguagem 

utilizada pelos pacientes para descrever a dor, e essa compreensão deve ser utilizada para o 

manejo adequado dessa queixa.  

A seguir, no Gráfico 02, na população estudada, apresentamos as alterações de 

frequência respiratória, cardíaca e pressão arterial. 
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Gráfico 02- Distribuição das alterações de frequência 

respiratória, cardíaca e pressão arterial dos 

pacientes submetidos a cirurgias abdominais. 
Fonte: HUOL- Natal/RN, 2010. 

 

Sabemos que a dor, como 5º sinal vital, pode influenciar na alteração dos demais, pois 

resulta em hiperatividade simpática com aumento da frequência cardíaca, resistência 

periférica, pressão arterial, aumento do trabalho cardíaco e do consumo de oxigênio. Dessa 

forma, pode aumentar a morbimortalidade de pacientes em pós-operatório (CAVALCANTE; 

TEIXEIRA; FRANCO, 2000; CHAVES, 2007; MCMAIN, 2008; VERGÉS et al., 2009). 

O Gráfico 02 mostra que, dos pacientes avaliados, 27 (15,79%) apresentaram 

taquipneia; 13 (6,28%), taquicardia; e 71 (34,47%), hipertensão. Andrade; Barbosa e 

Barrichello (2010), em sua pesquisa com pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca, 

verificaram associação significativa entre dor e alterações fisiológicas, e as mais frequentes 

foram taquipneia com 45%, e hipertensão com 24,5%.  

Miranda (2009), em pesquisa desenvolvida na UTI do Hospital de Messejana/CE, no 

período de agosto a setembro de 2008, observou que a intensidade álgica interfere 

precisamente nos valores pressóricos, pois, quando existe redução da dor, também se reduzem 

os níveis da pressão sistólica, não sendo observadas, porém, alterações na frequência cardíaca. 

Em uma pesquisa realizada por Pereira; Mohallem e Guastelli (2010), no Hospital 

Israelita Albert Einstein (SP), com 32 pacientes da unidade semi-intensiva, sobre alterações 

de pressão arterial e frequência cardíaca devido à dor causada pela punção venosa, eles 
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detectaram que quatro (12%) pacientes apresentaram aumento acima de 10% no valor da 

pressão sistólica, se comparado aos valores iniciais. Nessa mesma pesquisa, ao avaliarem a 

frequência cardíaca, foi percebido que apenas um paciente (3%) apresentou aumento maior 

que 10% durante e após a punção. 

Outro estudo que apresenta a relação da dor com os sinais vitais foi o realizado por 

Mattia, Silva e Araújo (2008), com 20 enfermeiros de centro cirúrgico de Santos/SP, sobre 

como estes identificavam a dor do paciente. Os resultados mostram que 14 (70%) 

reconheciam a dor pela diminuição da saturação de oxigênio, 13 (65%) pela taquicardia, 11 

(55%) pela hipertensão e taquipneia. 

A relação entre dor e sinais vitais também é investigada no cenário internacional. 

Autores como Myers et al. (2001) estudaram as variáveis dor e pressão arterial com 104 

sujeitos na Universidade da Flórida (EUA) e perceberam que existe uma correlação positiva 

entre tolerância à dor e pressão arterial sistólica. Coerentes com esses resultados, Campbell et 

al. (2004) também realizaram uma investigação sobre dor e pressão arterial com 135 

pacientes, no centro clínico da universidade da Carolina do Norte (EUA), utilizando a Escala 

Verbal para dor, e identificaram que o aumento da pressão arterial pode influenciar no 

aumento da tolerância à dor. 

 

5.3 RELAÇÕES ENTRE A VARIÁVEL DOR PÓS-OPERATÓRIA E O SEXO, RELIGIÃO 

E TIPO DE ABORDAGEM CIRÚRGICA 

 

Neste item apresentamos a priori, as relações entre a variável dor pós-operatória e o 

sexo, religião e tipo de abordagem cirúrgica. Realizamos análise da significância estatística, 

calculada por meio do teste X
2
, ao nível de 5%.  

 

INTENSIDADE DA DOR 
SEXO 

Masculino Feminino Total 
N % N % N % 

Ausência 12 13,04 28 17,39   40 15,81 

Leve 20 21,74 28 17,39   48 18,97 

Moderada 24 26,09 31 19,26   55 21,74 

Severa 36 39,13 74 45,96 110 43,48 

Total 92 100,00     161 100,00 253 100,00 

Quadro 03 – Distribuição da intensidade da dor segundo sexo. 
Fonte: HUOL- Natal/RN, 2010. 

 

No Quadro 03, quando cruzamos as variáveis dor e sexo, podemos observar que 74 

(45,96%) pacientes do sexo feminino e 36 (39,13%) do masculino referiram dor pós-
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operatória severa. Apesar das diferenças nas frequências, não foi encontrada significância 

estatística (p-valor <0,361), não há diferença significativa entre presença de dor e o sexo dos 

pacientes (H0). Este resultado nos revela que, na população ora estudada, o sexo não 

influenciou no processo álgico.  

Observamos também (Quadro 03) que 28 (17,39%) mulheres e 12 (13,04%) homens 

não referiram dor pós-operatória. Dessa forma, percebemos que 133 (82,60%) mulheres e 80 

(86,96%) homens apresentaram dor pós-operatória, mostrando uma discreta tendência dos 

homens para se queixarem de mais dor do que as mulheres. 

Relacionamos a seguir algumas pesquisas com dados semelhantes aos da nossa 

investigação, como a de Caumo et al. (2002), ao avaliarem as variáveis dor pós-operatória e 

sexo, em 346 pacientes submetidos a cirurgia abdominal em um hospital universitário do Rio 

Grande do Sul. Os resultados mostram que 119 (46,48%) pacientes do sexo feminino 

apresentaram dor de moderada a severa, comparado com 31 (34,44%) do sexo masculino; 

apesar das diferenças na frequência, concluíram que não existe relação significativa.  

Sommer et al. (2010), em estudo desenvolvido no Hospital Universitário de 

Maastricht, na Holanda, com 1490 pacientes, detectaram que 47% dos homens e 53% das 

mulheres apresentaram dor pós-operatória de intensidade moderada a severa. 

Ao considerarmos apenas a relação do sexo com a presença de dor, dados semelhantes 

aos nossos foram encontrados no estudo realizado com 158 pacientes de pós-operatório de 

cirurgia geral e vascular no Hospital Universitário La Paz, em Madri (Espanha), onde López 

et al. (2006) constaram que 38,2% das mulheres e 61,8% dos homens referiram dor. 

Nessa discussão, vale destacar os resultados obtidos por Couceiro et al. (2009), que 

entrevistaram 190 pacientes nas primeiras 24 horas do período pós-operatório de diversas 

cirurgias, em enfermarias do Hospital Barão de Lucena em Recife/PE, e identificaram que 30 

(48,4%) homens e 55 (44%) mulheres apresentaram dor pós-operatória. Apesar da diferença 

na frequência, a mesma não mostrou ser significativa (x²< 0,169). 

Daminelli; Sakae e Bianchini (2008), em trabalho realizado em 2006, com 142 

pacientes de diversas especialidades cirúrgicas em um hospital do sul de Santa Catarina, não 

encontraram diferença estatisticamente significante (p valor < 0,986) entre as variáveis dor e 

sexo. Os autores identificaram, através da Escala Numérica, que a média de dor entre as 

mulheres foi 3,71 e nos homens 3,72.  

Entretanto, existem estudos com resultados divergentes do nosso, como o de Chung e 

Lui (2003). Quando investigaram pacientes submetidos às vários tipos de cirurgias, incluindo 
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as abdominais, em um Hospital Geral de Hong Kong, concluíram que as mulheres relataram 

dores mais severas, com uma significativa diferença estatística (p- valor<0,02) entre sexo e 

intensidade dolorosa. 

Dados semelhantes foram detectados por Company et al. (2001) em pesquisa realizada 

com 623 pacientes submetidos a cirurgia geral, no Hospital Francesc, de Borja (Espanha). As 

mulheres apresentaram maior frequência de dor pós-operatória, com 63,6%.  

Fillingim e Edwards (2001), Bernacchio; Contin e Mori (2005) e Kowalczyk et al. 

(2010) mostram também que as mulheres referem mais dor e o estrógeno é responsável por 

esta maior percepção dolorosa. Acrescentam que, no período menstrual e na pós menopausa, 

quando fazem reposição hormonal, estão mais sensíveis à dor. Também sugerem que, durante 

na fase luteal do ciclo menstrual, o aumento do hormônio luteinizante (LH) reduz os opioides 

endógenos, levando a um aumento da sensibilidade. 

Campbell et al. (2004) realizaram uma investigação sobre dor experimental e gênero 

em 135 pacientes, no centro clínico da universidade da Carolina do Norte (EUA), utilizando a 

Escala Verbal para dor, e identificaram que as mulheres apresentaram uma maior intensidade 

dolorosa. Chamam a atenção para que a associação entre dor e gênero é complexa, e envolve 

aspectos biológicos e socioculturais. 

Ressaltamos que os autores divergem quanto à relação entre gênero e dor, pois alguns, 

como Leegaard; Naden; Fagermoen (2008) e Kowalczyk et al. (2010), afirmam que as 

mulheres relatam mais dor pós-operatória por facilidade em verbalizar a queixa álgica, e o 

fazem com maior intensidade do que os homens, após a cirurgia. Outros estudos mostraram 

que os homens apresentam mais dor e com maior intensidade do que as mulheres (LÓPEZ et 

al. 2006; BERNACCHIO; CONTIN; MORI, 2005). 

Papaioannou et al. (2009) investigaram 61 pacientes submetidos à cirurgia para 

correção de hérnia de disco, entre abril e setembro de 2007, em um hospital geral de Nikaia, 

em Atenas (Grécia). E, ao relacionar essas variáveis, não encontraram diferença estatística p- 

valor < 0,08. Os autores justificam que o tamanho reduzido da amostra pode ter influenciado 

nos seus resultados, pois hoje em dia é crescente a literatura que sugere que o sexo é um 

determinante da experiência dolorosa. 

Nielsen; Rudin e Werner (2007), buscando identificar na literatura os fatores que 

influenciam a dor pós-operatória em relação ao sexo, concluíram que homens e mulheres têm 

diferentes limiares de dor, percepções, tolerâncias, estratégias de enfrentamento e diferenças 
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na necessidade de analgésicos. Myers et al. (2001) confirmaram esses achados, ao 

investigarem essa relação em 104 sujeitos, na Universidade da Flórida (EUA). 

Nesse contexto, Fillingim e Ness (2000) afirmam que existem muitas evidências que 

indicam diferenças nas respostas à dor com relação ao sexo masculino e feminino. Embora os 

mecanismos subjacentes a esses efeitos ainda não estejam totalmente claros, sabe-se que 

existe influência dos hormônios gonadais sobre a nocicepção. Acrescido a isso, Bernacchio; 

Contin e Mori (2005) informam que as diferenças entre dor e gênero estão relacionadas aos 

neurotransmissores endógenos opioides e a seus receptores. 

A realidade ora ressaltada mostra que a relação entre o gênero e a dor continua 

imprecisa, e essa afirmação é confirmada por vários autores (ROLLMAN; 

LAUTENBACHER; JONES, 2000; BERNACCHIO; CONTIN; MORI, 2005; LÓPEZ et al. 

2006; NIELSEN; RUDIN; WERNER, 2007; CUSTÓDIO et al., 2008; COUCEIRO et al., 

2009; KOWALCZYK et al., 2010).  

O Gráfico 03 apresenta dados sobre a relação da religião com a presença de dor pós-

operatória. 

 

  

Gráfico 03- Distribuição dos pacientes submetidos a cirurgias 

abdominais quanto à presença de dor pós-

operatória e religião.  
Fonte: HUOL- Natal/RN, 2010. * espíritas e agnósticos. 
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 No Gráfico 03, podemos observar que, dos 253 sujeitos do estudo, 163 (86,70%) dos 

católicos e 41 (78,85%) dos evangélicos apresentaram dor pós-operatória. Ao realizarmos o 

cruzamento das variáveis dor e religião, obtivemos um p-valor <0,062, revelando que não há 

diferença significativa entre a presença de dor e a religião dos pacientes (H0). Isso mostra que, 

nessa população, a religião não influenciou na presença de dor, no entanto, esses resultados 

divergem dos dados que encontramos na literatura. 

Nesse contexto, Campana et al. (2008) ressaltam que a religião tem importante papel 

no cotidiano do ser humano, pois contribui no enfrentamento de situações de dor e 

sofrimento. Percebe-se que ela se apresenta na vida das pessoas e ocupa um importante 

espaço, ajudando a criar significados para as diversas situações da vida, bem como motivação 

para enfrentar essas situações. Nos hospitais, isso é percebido pelo grande número de bíblias, 

terços e panfletos religiosos. Para os pacientes, esses objetos sagrados muitas vezes 

significam o elo entre o alívio e a dor, a vida e a morte. Mas, apesar dessa importância, a 

religião tem sido pouco estudada cientificamente pela enfermagem. 

Nesse sentido, vários estudos concordam que a questão da espiritualidade e 

religiosidade traz para o ser humano uma força interior capaz de movê-lo em direção ao 

enfretamento de crises encontradas durante a vida. 

Para Pinheiro (2007), a religião pode influenciar na percepção dolorosa do indivíduo, e 

aqueles que têm fé religiosa provavelmente possuem uma tolerância maior à dor. 

Contribuindo com essa discussão, Gussi e Dytz (2008) afirmam que a fé e a oração favorecem 

a saúde e são terapêuticos, tornando-se um requisito para a prática da enfermagem.  

Harrison et al. (2005) mostram o efeito de aspectos religiosos no tratamento da dor. 

Ao avaliarem a intensidade da dor em americanos com anemia falciforme, demonstraram que 

frequentar a igreja mais de uma vez por semana resultava em escores mais baixos. 

Farias (1986), em seu estudo com um grupo de pacientes em uso de tração 

transesquelética, verificou que a ajuda espiritual oferecida influenciou sobremaneira a forma 

como eles enfrentaram os problemas emocionais e físicos experimentados naquela ocasião. 

Nesse mesmo contexto, num estudo com mulheres submetidas à mastectomia, foi 

constatado que a religião repercutiu na sobrevida desse grupo, obtendo significado importante 

no desfecho da crise e enfrentamento da doença (SILVA, 2001). 

Santos e Enumo (2003) pesquisaram um grupo de adolescentes acometidos com 

Diabetes Tipo II e detectaram a importância da instituição religiosa para o enfrentamento e 

tratamento dessa doença crônica. De igual modo, Martins (2005) identificou que, em 
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pacientes idosos com câncer, o significado da fé trazia conforto, otimismo e segurança, 

proporcionando, mesmo em meio a esta situação, esperança. 

Peres et al. (2007) buscaram identificar na literatura estudos sobre dor e religião, e 

identificaram que, em sujeitos portadores de doenças crônicas, a religiosidade é um fator 

preditivo de bem-estar e isso reflete no âmbito da dor. Ainda ressaltam que, em meio a 

grandes avanços tecnológicos, emerge uma crescente busca espiritual, e que ela se torna um 

desafio para os profissionais de saúde. 

McBride, Arthur e Pilkington (1998) investigaram a relação entre saúde geral, dor 

física e a espiritualidade intrínseca em 442 pacientes, e detectaram que existe uma associação 

entre espiritualidade, saúde e dor. Perceberam que os pacientes com níveis mais altos e baixos 

de espiritualidade relatavam mais dor, se comparados àqueles de espiritualidade moderada. 

Nesse sentido, concluíram que a moderação na espiritualidade parece refletir em níveis mais 

baixos de dor. Corroborando com esses dados, Wachholtz e Pearce (2009) afirmam que a 

religião/espiritualidade no processo de enfrentamento da dor pode afetar essa experiência de 

modo positivo ou negativo. 

A atenção ao aspecto da espiritualidade e religiosidade se torna cada vez mais 

necessária na assistência a saúde, e a ciência reconhece a sua importância para os seres 

humanos. Os pacientes desejam ser tratados como um todo, incluindo os aspectos físico, 

emocional, social e espiritual. Futuras pesquisas na área são necessárias, para melhor definir o 

papel da religião na prevalência, impacto e tratamento de pacientes com dor (PERES et al., 

2007; SALGADO; ROCHA; CONTI, 2007). 

No Gráfico 04, relacionamos a intensidade da dor de acordo com o tipo de abordagem 

cirúrgica.  

Vale ressaltar que os procedimentos cirúrgicos no abdome podem ser subdivididos, de 

acordo com a localização anatômica, em cirurgias de abdome superior e inferior/pelve. De 

acordo com a literatura, a colecistectomia, pancreatectomia, hepatectomia parcial, biópsia 

hepática, cardioplastia, adrenalectomia, nefrectomia, esplenectomia e gastrectomia são 

abordagens de abdome superior. Enquanto que a colectomia, prostatectomia, histerectomia 

abdominal e cistolitotomia são abordagens de abdome inferior/pelve (SOMMER et al. 2008; 

SOMMER et al. 2010). 
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Gráfico 04- Distribuição da intensidade da dor na primeira e 

segunda avaliação, quanto à abordagem 

cirúrgica. 
Fonte: HUOL- Natal/RN, 2010.  

 

Observamos no Gráfico 04 que, na primeira avaliação, a dor severa foi referida por 88 

(44,90%) dos pacientes submetidos às cirurgias de abdome superior, e por 22 (38,60%) de 

abdome inferior/pelve. Enquanto que a dor moderada foi identificada em 43 (21,94%) 

pacientes submetidos à cirurgia de abdome superior e 12 (21,05%) de abdome inferior/pelve. 

Na segunda avaliação, permaneceram com dor severa 35 (17,86%) dos pacientes submetidos 

à cirurgia de abdome superior e seis (10,53%) de abdome inferior/pelve. Percebemos 

nitidamente que a dor pós-operatória está mais presente e com maior intensidade nas cirurgias 

de abdome superior. Porém, no nosso estudo, não houve significância estatística entre as 

intensidades da dor nas abordagens de abdome superior e inferior/pelve (H0), confirmado pelo 

p-valor <0, 3160. 

Percebemos também (Gráfico 04) uma predominância de pacientes com ausência de dor 

na segunda avaliação, representada por 110 (56,12%) nos pacientes submetidos às cirurgias 

de abdome superior e 36 (63,15%) em abdome inferior/pelve. Esse dado pode ser justificado, 

pois a segunda avaliação foi realizada uma hora após a administração do analgésico, e Calil e 

Pimenta (2010) afirmam que, no intervalo de uma hora, a maioria dos analgésicos já iniciou 

sua ação. 

Algumas pesquisa analisadas trazem dados convergentes com o nosso estudo, como o 

de Sommer et al. (2008) realizado na Holanda em 2003, com pacientes em pós-operatório do 

1
a
 Avaliação 2

a
 Avaliação 
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Hospital Universitário de Maastrichit. Esses autores mensuraram a dor pela Escala Analógica 

Visual (zero a 100 mm), considerando dor moderada a variação entre 41mm a 74 mm, e 

severa acima de 75mm. Os resultados mostram que a dor de moderada a severa foi referida 

por 31 (55%) dos pacientes submetidos às cirurgias de abdome superior e 25 (19%) de 

abdome inferior/pelve. 

Caumo et al. (2002), em estudo realizado em um hospital universitário do Rio Grande 

do Sul, mostram que 64 (45,71%) dos pacientes submetidos a procedimentos no abdome 

superior e 86 (41,74%) no abdome inferior apresentaram dor pós-operatória de moderada a 

severa, mensurada pela Escala Visual Analógica, porém essa diferença não foi 

estatisticamente significante. Afirmam os autores que os pacientes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos no abdome superior necessitam de doses maiores de analgésicos 

para controle da dor pós-operatória do que aqueles que são submetidos a cirurgias de abdome 

inferior. 

Esses dados são confirmados por Rabassa et al. (2005), quando dizem que o tipo de 

abordagem cirúrgica é o principal determinante da intensidade da dor, e que as cirurgias de 

abdome superior produzem as dores mais severas, enquanto que as de abdome inferior 

causam dor moderada.  

Alves Neto (2004) ressalta a necessidade do manuseio adequado da dor pós-

operatória, principalmente nas cirurgias de abdome superior, pois é um fator ímpar na 

recuperação da função pulmonar e na diminuição da morbimortalidade dos pacientes. 

Ainda discutindo as variáveis tipo de cirurgia e dor pós-operatória, Company et al. 

(2001), em pesquisa realizada com 623 pacientes submetidos a cirurgia no Hospital Francesc, 

de Borja (Espanha), utilizando a Escala Visual Analógica (zero a 10) e a Escala Verbal 

(ausência de dor, dor leve, moderada, intensa e insuportável), comparou a intensidade da dor 

nas cirurgias convencionais e laparoscópica. Detectou que, nos procedimentos urológicos e 

ortopédicos convencionais, a intensidade da dor é significativamente maior. Nas cirurgias 

ginecológicas, os procedimentos convencionais foram mais dolorosos, apesar de não ter 

havido significância estatística, enquanto que, na cirurgia geral, nos procedimentos 

laparoscópicos os pacientes se queixaram mais de dor. 

Werner et al. (2010) contribuem com esses resultados, ao fazerem uma revisão 

sistemática sobre preditores da dor pós-operatória e concluírem que os estudos apontam para a 

relação significativa entre o tipo de abordagem cirúrgica e a intensidade e duração da dor pós-

operatória. 
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Nessa discussão, vários autores afirmam que a dor pós-operatória pode sofrer 

influências que irão determinar a sua presença, intensidade e qualidade (TEIXEIRA, 2001; 

CAUMO et al., 2002; CHAVES, 2007; CUSTÓDIO et al., 2008; COUCEIRO et al., 2009; 

WHITE; KEHET, 2010). E a identificação dos fatores que influenciam e determinam a 

intensidade da dor são necessárias para que os profissionais possam atuar de modo preventivo 

nesse manejo, cujo objetivo maior é de aliviar a dor e o sofrimento do paciente. 

 

5.4. CARACTERIZAÇÃO DOS ANALGÉSICOS UTILIZADOS NA POPULAÇÃO 

ESTUDADA 

 

Neste tópico, apresentaremos os dados referentes aos esquemas terapêuticos e 

analgésicos de resgate utilizados na população estudada. 

O Gráfico 05 apresenta a distribuição dos analgésicos prescritos na população 

estudada. 

  

Gráfico 05- Distribuição dos analgésicos prescritos para os 

pacientes submetidos às cirurgias abdominais. 
Fonte: HUOL- Natal/RN, 2010.  

 

A literatura mostra que os grupos farmacológicos mais utilizados durante o processo 

álgico são: analgésicos simples, anti-inflamatórios não esteroide (AINE) e opioides 

(BASSANEZI; OLIVEIRA FILHO, 2006; TOMO; RUBBO, 2007; CHAVES, 2007).  
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No nosso estudo, identificamos que os analgésicos simples administrados foram 

dipirona, paracetamol e hioscina, o AINE foi o tenoxicam, o opioide fraco o cloridrato de 

tramadol e os opioides fortes morfina, nalbufina, fentanil e cloridrato de petidina.  

Como mostra o Gráfico 05, os analgésicos prescritos foram, em sua maioria, os 

simples com 248 (37, 86%), seguidos dos opioides fracos com 216 (2,98%), AINES com 130 

(19,85%) e opioides fortes com 61 (9,31%). A média desses medicamentos por paciente foi de 

2,58 (DP=0,69) e a via de administração mais utilizada foi a endovenosa. 

Os princípios farmacológicos para o controle da dor pós-operatória devem levar em 

consideração que a estimulação dolorosa será maior durante o procedimento cirúrgico e tende 

a reduzir progressivamente, sendo recomendado o uso da escada analgésica da OMS, de 

forma inversa. Durante o procedimento cirúrgico, de modo semelhante ao terceiro degrau da 

escada, são administrados opioides fortes, muitas vezes mais potentes que a morfina. Após o 

término da cirurgia ocorre uma necessidade menor de analgésicos, quando devem ser 

utilizados os opioides fracos, similar ao segundo degrau. Posteriormente, equivalente ao 

primeiro degrau, sendo administrados os analgésicos simples e AINES (OLIVEIRA JUNIOR, 

2010; MCMAIN, 2008). 

Muitos autores afirmam que o tratamento da dor pós-operatória deve ser feito 

atendendo às necessidades individuais de cada paciente (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; 

BASSANEZI; OLIVEIRA NETO, 2006; TOMO; RUBO, 2007).  

Algumas pesquisas detectaram dados semelhantes aos nossos, as quais relataremos a 

seguir.  

Em estudo realizado por Andrade, Barbosa e Barrichello (2010), os autores avaliaram 

30 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em um hospital de Uberaba/MG, entre dezembro 

de 2007 e abril de 2008. Foram prescritos 344 analgésicos do pós-operatório imediato ao 

quarto dia, sendo que 127 (36,9%) eram analgésicos simples, 120 (34,9%) opioides e 97 

(28,2%) AINES, com uma média de analgésicos prescritos por paciente variando de 2,8 no 

primeiro a 2,0 no quarto dia. 

Daminelli; Sakae e Bianchini (2008) avaliaram a dor aguda através da Escala 

Numérica de Dor e os analgésicos administrados no pós-operatório imediato em um hospital 

do Estado de Santa Catarina. Observaram que os analgésicos simples foram os mais utilizados 

(77,5%), 26% na presença de dor fraca, e 46,2% na moderada e 27,9% na de forte intensidade 

. Os AINES apresentaram uma frequência de uso de 69,7% para as dores fracas, moderadas e 
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intensas. Os opioides fracos foram administrados (56,3%) sempre para as dores moderadas. 

Os opioides fortes foram os menos utilizados, com 3,5% sempre para as dores fortes. 

Calil e Pimenta (2008) publicaram um estudo realizado em 2002 com uma amostra de 

200 prontuários em um hospital geral governamental de São Paulo/SP, com vítimas de causas 

externas que sofriam de dor aguda, onde foi detectado que 192 (53,9%) pacientes receberam 

analgésicos simples, 80 (22,5%) opioides fortes, 32 (9%) AINES e 22 (6,2%) os opioides 

fracos.  

Diferente dos nossos dados, pesquisa realizada por Saralegui et al. (2006), avaliando a 

frequência de analgésicos no pós-operatório de 617 pacientes da unidade de dor aguda em 

hospital das clínicas no Uruguai, entre 2004 e 2005, detectaram que 42,6% dos pacientes 

receberam opioides fortes, 36% AINES e não foi administrado opioide fraco. 

 

 

ESQUEMA TERAPÊUTICO 

 

N 

 

% 

MÉDIA DE 

INTENSIDADE DA 

DOR 

Analgésicos simples/AINE+ opioide 

fraco 
181 71,54% 5,24 (DP= 3,58) 

Analgésicos simples/AINE +opioide 

fraco+opioide forte 
  32 12,65% 5,97 (DP= 3,74) 

Analgésicos simples/AINE + opioide 

forte 
  28 11,08% 5,11 (DP= 3,70) 

Outros*   14   4,74% 5,42 (DP= 3,53) 

Quadro 04 - Distribuição dos esquemas terapêuticos utilizados e a média de 

intensidade da dor na primeira avaliação.  

Fonte: HUOL- Natal/RN, 2010. *Administrado apenas um analgésico: dipirona, tenoxicam ou 

cloridrato de tramadol 

 

Observamos no Quadro 04 que 181 (71,54%) pacientes com dor pós-operatória 

estavam utilizando analgésicos simples/AINE associados a opioides fracos. Neste mesmo 

quadro, é válido observar que a média de intensidade da dor variou de 5,11 a 5,97, indicando 

dor moderada em todos os esquemas analgésicos. Esses dados nos mostram que os esquemas 

terapêuticos prescritos não seguem um protocolo e cada médico prescreve à sua maneira, 

existindo uma certa coerência com o esquema recomendado pela OMS. O esquema 

recomendado pela OMS indica que os analgésicos simples/AINE associados aos opioides 

fracos sejam administrados para as dores moderadas (MCMAIN, 2008; OLIVEIRA JUNIOR, 

2010; SAVOIA et al., 2010).  

Detectamos ainda (Quadro 4) que 28 (11,08%) pacientes receberam o esquema 

analgésico simples/AINE com opioides fortes. Esses dados nos mostram a baixa frequência de 
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utilização de opioides fortes no tratamento da dor pós-operatória. Coerente com os nossos 

resultados, Daminelli; Sakae e Bianchini (2008) identificaram em seu estudo que os opioides 

fortes foram os menos utilizados. Alguns autores têm sugerido que os profissionais de saúde 

permanecem temerosos quanto à administração dessas medicações, pois temem a dependência 

física e psíquica e a depressão respiratória (BASSANEZI; OLIVEIRA NETO, 2006; 

CUSTÓDIO et al., 2008; KULKAMP; BARBOSA; BIANCHINI, 2008). 

Destacamos ainda que em todos os esquemas terapêuticos houve a presença do AINE. 

Nesse sentido, Posso e Romaneck (2004) ressaltam que os AINES hoje ocupam lugar de 

destaque no tratamento da dor pós-operatória, podendo ser administrados isoladamente ou 

associados a outras medicações, pois exercem um efeito poupador dos opioides, reduzindo as 

necessidades de administração destes últimos. Comprovadamente são as únicas medicações 

eficientes na analgesia preemptiva. 

Percebemos que, em outros estudos, foram detectados esquemas analgésicos diferentes 

dos nossos, mas que também não são tão coerentes com as recomendações da OMS, como 

mostramos a seguir.  

Custódio et al. (2008) realizaram estudo descritivo com 98 pacientes submetidos a 

cirurgias ortopédica, cesariana e histerectomia em um hospital de Santa Catarina em 2006, e 

observaram que 68 (69,4%) tinham prescritos apenas não opioides, em 27 (27,6%) houve a 

associação de opioides e não opioides, e três (3%) usaram opioides, sendo a via de 

administração mais utilizada a endovenosa com 62%, seguida pela oral com 35% e 

subcutânea com 3%. 

Calil e Pimenta (2008), ao avaliarem a prescrição antálgica para dor aguda em 

prontuários de um hospital de São Paulo/SP, identificaram três esquemas analgésicos. Para 82 

(46,6%) pacientes foram prescritos analgésicos simples e AINES, em 56 (31,8%) analgésicos 

com opioides e para 38 (21,6%) analgésicos com opioide e midazolan. 

Morais et al. (2008) investigaram o perfil da terapia analgésica para pacientes em pós-

operatório de hemorroidectomia, em um hospital de médio porte no Município de São 

Paulo/SP, e identificaram diversos esquemas. Em 28 (11,45) dos pacientes foram 

administrados apenas AINES, em 97 (39,4%) foi administrada a associação de dois AINES e 

em 81 (32,9%) AINES com opioides. 

Com essa discussão, percebemos que o esquema analgésico ideal é aquele 

individualizado, e isto é possível, pois atualmente são muitas as medicações disponíveis para 

o controle da dor pós-operatória. Mas entendemos que somente ter as medicações disponíveis 
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não é suficiente para o tratamento adequado da dor, é necessária a educação dos profissionais 

da saúde no que se refere ao tema. 

A seguir, no Quadro 05, abordaremos a relação do analgésico de resgate com a 

intensidade da dor. 

 

ANALGÉSICO DE 

RESGATE 

1ª AVALIAÇÃO 

(n=213) 
% 2ª AVALIAÇÃO 

(n=213) 
% 

 

 

Analgésicos 

simples/AINE 

(n=76) 

    

Ausência de dor 00,00 Ausência de dor 56,58 

Dor leve 32,89 Dor leve 19,74 

Dor moderada 35,53 Dor moderada 14,47 

Dor severa 31,58 Dor severa   9,21 

Opioide fraco 

(n=102) 

    

Ausência de dor 

Dor leve 

Dor moderada 

Dor severa 

00,00 

16,67 

20,59 

62,74 

Ausência de dor 

Dor leve 

Dor moderada 

Dor severa 

45,10 

10,78 

18,63 

25,49 

Opioide forte 

(n=27) 

 

Ausência de dor 

Dor leve 

Dor moderada 

Dor severa 

 

00,00 

  7,41 

22,22 

70,37 

 

Ausência de dor 

Dor leve 

Dor moderada 

Dor severa 

 

37,04 

14,81 

18,52 

25,49 

 

 

 

Não administrado* 

(n=08) 

    

Ausência de dor 

Dor leve 

Dor moderada 

Dor severa 

00,00 

50,00 

12,50 

37,50 

Ausência de dor 

Dor leve 

Dor moderada 

Dor severa 

87,50 

12,50 

00,00 

00,00 

 

Total 

(n=253) 

 

Ausência de dor 

Dor leve 

Dor moderada 

Dor severa 

 

15,81 

18,97 

21,74 

43,48 

 

Ausência de dor 

Dor leve 

Dor moderada 

Dor severa 

 

57,71 

12,25 

13,83 

16,21 

Quadro 05- Distribuição dos pacientes submetidos à cirurgia abdominal, segundo a 

intensidade da dor e analgésico de resgate.  
Fonte: HUOL- Natal/ RN, 2010. * após avaliação da dor, o período de 3 horas foi o tempo máximo esperado 

para administração do analgésico. 

 

Destacamos que a prescrição dos analgésicos de resgate é recomendada para alívio dos 

escapes de dor (BRASIL, 2001; BASSANEZI; OLIVEIRA FILHO, 2006; TOMO; RUBBO, 

2007; CHAVES, 2007). 

No Quadro 05, onde relacionamos analgésicos de resgate e intensidade da dor, 

percebe-se que os simples/AINES foram prescritos para 25 (32,89%) pacientes com dor leve, 

27 (35,53%) moderada e 24 (31,58%) severa. Na segunda avaliação, após uma hora de 
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administração do analgésico, detectamos que 43 (56,58%) pacientes estavam sem dor, 15 

(19,74%) com dor leve, 11 (14,47%) com moderada e sete (9,21%) com dor severa.  

Os dados ora apresentados nos mostram que um pouco mais da metade dos pacientes 

que receberam analgésicos simples e AINES para dor tiveram seu sintoma efetivamente 

aliviado. Também percebemos uma inadequação analgésica no que se refere à dor severa, pois 

a literatura aponta que os analgésicos simples/AINES estão indicados para alívio das dores 

leves e moderadas (OLIVEIRA JUNIOR, 2010; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; 

CHAVES, 2007; BRASIL, 2001). 

Reforçando nossos achados, Secoli et al. (2009) afirmam que a dipirona, um 

analgésico simples, é amplamente utilizada no controle da dor pós-operatória, sendo 

considerada um dos principais, cuja eficácia clínica é relatada em vários trabalhos. Em relação 

aos AINES, esses mesmos autores relatam que são analgésicos potentes, sendo muito 

utilizados para controle da dor pós-operatória. Nos EUA, são mais de 111 milhões de 

prescrições. 

Observamos também (Quadro 05) que os opioides fracos foram administrados para 17 

(16,67%) pacientes com dor leve, 21 (20,59%) com moderada e 64 (62,74%) com dor severa. 

Na segunda avaliação, 46 (45,10%) pacientes estavam sem dor, 11 (10,78%) apresentavam 

dor leve, 19 (18,63%) dor moderada, e 26 (25,49%), severa. Identificamos que o cloridrato de 

tramadol foi o opioide fraco mais administrado. Mais uma vez, percebemos uma inadequação 

analgésica no que se refere à intensidade da dor e que menos da metade dos pacientes tiveram 

sua dor totalmente aliviada. 

Destacamos que os opioides fracos são recomendados para as dores leves quando 

existir contraindicação para administração de AINES, podendo ser usados também para as 

dores de moderada a severa (OLIVEIRA JUNIOR, 2010; KAZANOWSKI; LACCETTI, 

2005; BRASIL, 2001). 

Os autores afirmam que os opioides são fundamentais no tratamento da dor pós-

operatória e recomendam o tramadol como opioide fraco, pois essa medicação, além do efeito 

analgésico, é desprovida de ação depressora do sistema respiratório (TOMO; RUBBO, 2007; 

OLIVEIRA JUNIOR, 2010). 

Dando continuidade à análise do Quadro 05, observamos que os opioides fortes foram 

administrados em dois (7,41%) pacientes para as dores leves, em seis (22,22%) para 

moderada e predominantemente para as dores severas em 27 (70,37%). Na segunda avaliação, 
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10 (37,04%) pacientes estavam sem dor, quatro (14,81%) apresentavam dor leve, cinco 

(18,52%) dor moderada, e oito (29,63%), severa.  

No contexto apresentado, percebemos que os pacientes, mesmo recebendo um opioide 

forte, não tiveram sua dor totalmente aliviada. Nesse sentido, Custódio et al. (2008) afirmam 

que os opioides têm sido prescritos em doses subterapêuticas, salientando que para a dor ser 

tratada adequadamente é importante selecionar a medicação condizente, assim como sua 

posologia e forma de administração. Os opioides fortes são recomendados para tratamento da 

dor moderada a severa (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; BRASIL, 2001).  

Observamos ainda (Quadro 05), que quatro (50%) pacientes com dor leve, um (12,5%) 

com dor moderada e três (37,5%) com dor severa não receberam analgésico de resgate. Esses 

dados são preocupantes, e estão diretamente relacionados à idéia de que a dor é normal no 

pós-operatório e também ao pouco conhecimento que os profissionais têm da dor e dos 

benefícios da avaliação e tratamento adequados. Acrescido a isso, Kulkamp; Barbosa e 

Bianchini (2008) afirmam que profissionais com pouco conhecimento tendem a subestimar as 

experiências dolorosas dos seus pacientes. 

No que se refere a não administração de analgésicos a pacientes com dor, estudo 

realizado por Calil e Pimenta (2005) com 100 pacientes traumatizados, no hospital geral 

governamental no Município de São Paulo, em 2002, avaliando a dor aguda através da Escala 

Numérica na admissão no pronto socorro, observou que 75 (75%) pacientes não foram 

medicados para dor. Desses, 22 estavam com dor moderada e 38 pacientes com dor severa. 

Ressaltamos que, após a administração do analgésico de resgate (analgésicos 

simples/AINES, opioides fraco e forte), a dor foi totalmente aliviada em apenas 106 (41,90%) 

pacientes, enquanto que 147 (58,1%) permaneceram com a queixa. Esta realidade identificada 

no nosso estudo sugere que a relação entre a avaliação da dor e medicação administrada está 

um tanto incoerente, no sentido de que nem sempre a necessidade individual do paciente foi 

levada em consideração. Colaborando com esses achados, Chaves (2007), afirma que a dor 

pós-operatória é efetivamente aliviada em menos de 30% a 50% de pacientes adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSÕES 
 

“Necessitamos sempre de ambicionar alguma coisa que, 
 alcançada, não nos torna sem ambição.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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6 CONCLUSÕES 

 

Considerando os objetivos propostos para este estudo, os resultados encontrados 

permitiram as seguintes conclusões:  

 

No que se refere à caracterização sociodemográfica da população estudada 

 

 Dos 253 pacientes pesquisados, 161 (63,63%) eram do sexo feminino e 92 (36,36%) 

do masculino; 54 (21,34%) tinham entre 38 e 47 anos de idade; 172 (67,97%) procedentes da 

grande Natal; 55 (21,73%) não alfabetizados e 53 (20,94%) tinham o ensino fundamental II 

incompleto; 188 (74,30%) católicos; 162 (64,03%) casados/união estável; 123 (48,61%) 

exerciam ocupações mal definidas como donas de casa, estudantes e aposentados. 

 

No que se refere à presença de dor, localização e intensidade de dor  

 

 Do total da população estudada 253 pacientes, 213 (84,19%) apresentaram dor pós- 

operatória na primeira avaliação e 40 (15,81%) não se queixaram. Quanto à intensidade, na 

primeira avaliação, 48 (18,97%) apresentaram dor leve, 55 (21,74%) moderada e 110 

(43,48%) severa. Quanto à variável localização da dor, observamos que 209 (92,07%) 

referiram dor próximo a incisão cirúrgica, na região abdominal/pélvica. 

 Na segunda avaliação 146 (57,71%) pacientes não referiram dor pós operatória e 107 

(42,29%) continuaram com queixas de dor. Quanto à intensidade, 31 (12,25%) apresentaram 

dor leve, 35 (13,83%) moderada e 41 (16,21%) severa.  

 

No que se refere à dor nas dimensões sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e a 

cognitivo-avaliativa segundo o questionário para dor de McGill 

 

 Na primeira avaliação, a média dos números de descritores sensoriais escolhidos foi de 

5,51 (DP=3,33); afetivos 2,49 (DP=1,72); avaliativo 0,82 (DP= 0,41); miscelânea 1,98 (DP= 

1,33) com o total de 10,78 (DP= 6,09). A média do índice de dor no grupo sensorial foi 13,88 

(DP= 9,28); afetivo 3,96 (DP=3,47); avaliativo 1,93 (DP= 1,61); miscelânea 3,80 (DP= 3,57) 

totalizando 23,65 (DP= 15,93). 
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 Na segunda avaliação a média dos números de descritores sensoriais foi de 2,66 

(DP=3,60); afetivo 1,25 (DP=1,79); avaliativo 0,38 (DP= 0,49); miscelânea 0,97 (DP= 1,40) e 

total de 5,25 (DP= 6,96). A média do índice de dor no grupo sensorial foi 6,73 (DP= 9,58); 

afetivo 1,93 (DP=3,28); avaliativo 0,89 (DP= 1,41); miscelânea 1,97 (DP= 3,37) e no total 

11,40 (DP= 16,63). 

Na primeira avaliação, os descritores sensoriais escolhidos para representar a dor pós- 

operatória na população estudada foram: dor fina 133 (62,44%); ardor 99 (46,48%); pontada 

82 (38,50%) e cólica 75 (35,21%). Os descritores afetivos foram: dor enjoada 147 (69,01%) e 

cansativa 139 (65,25%). No grupo avaliativo, 70 (32,86%) pacientes escolheram dor chata e 

no grupo miscelânea 125 (58,69%) dor aborrecida. 

Na segunda avaliação, os descritores sensoriais escolhidos para representarem a dor na 

população estudada foram dor fina 55 (51,40%); pontada 46 (42,99%); cólica 43 (40,19%) e 

ardor 42 (39,25%). Em relação aos descritores afetivos mencionados foram: dor cansativa 74 

(69,16%) e enjoada 71 (66,36%); 40 (37,38%) pacientes escolheram dor que incomoda como 

descritor avaliativo; e dor aborrecida 55 (58,69%) no grupo miscelânea. 

 

No que se refere às alterações de frequência respiratória, cardíaca e pressão arterial 

 

Em relação às alterações de sinais vitais na população estudada obtivemos os seguintes 

resultados: 27 (15,79%) apresentaram taquipnéia, 13 (6,28%) taquicardia e 71 (34,47%) 

hipertensão. 

 

No que se refere aos dados relacionados à variável dor pós-operatória, sexo, religião e 

tipo de abordagem cirúrgica 

 

 Ao relacionarmos intensidade da dor pós-operatória com o sexo, obtivemos que no 

sexo feminino 28 (17,39%) não referiram dor, 28 (17,39%) apresentaram dor leve, 31 

(19,26%) moderada e 74 (45,96%) severa. No sexo masculino, 12 (13,04%) não referiram 

dor, 20 (21,74%) apresentaram dor leve, 24 (26,09%) moderada e 36 (39,13%) severa. Apesar 

das diferenças nas frequências não foi encontrado significância estatística (p-valor <0,361) 

entre às variáveis. 
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Quando relacionamos a dor com religião professada observamos que 163 (86,70%) 

católicos e 41 (78,85%) evangélicos apresentaram dor pós-operatória, porém não houve 

significância estatística (p-valor <0,062).  

Ao cruzarmos dor pós operatória e tipo de abordagem cirúrgica, detectamos que nas 

cirurgias de abdome superior, 28 (14,28%) não se queixaram de dor, 37 (18,88%) 

apresentaram dor leve, 43 (21,94%) dor moderada e 88 (44,90%) dor severa. Nas cirurgias de 

abdome inferior/pelve percebemos, que 12 (21,05%) não se queixaram de dor, 11 (19,03%) 

tiveram dor leve, 12 (21,05%) moderada e 22 (38,60%) dor severa. Não observamos 

significância estatística entre a intensidade dolorosa nas abordagens cirúrgicas do abdome 

superior e inferior/pelve (p-valor <0, 3160). 

 

No que se refere à efetividade da medicação utilizada no alívio da dor pós-operatória 

 

 Quanto aos analgésicos prescritos, percebemos que 248 (37, 86%) receberam 

analgésicos simples, 216 (2,98%) opióides fracos, 130 (19,85%) AINES e 61 (9,31%) 

opióides fortes.  

Quando relacionamos analgésico e intensidade dolorosa, percebemos que os 

analgésicos simples/AINES foram prescritos para 25 (32,89%) pacientes com dor leve, 27 

(35,53%) moderada e 24 (31,58%) severa. Após uma hora de administração do analgésico, 

detectamos que 43 (56,58%) estavam sem dor; 15 (19,74%) com dor leve, 11 (14,47%) 

moderada e sete (9,21%) severa. 

Os opióides fracos foram administrados em 17 (16,67%) pacientes com dor leve, 21 

(20,59%) com dor moderada e 64 (62,74%) com dor severa. Na segunda avaliação, após uma 

hora de administração do analgésico, 46 (45,10%) pacientes não se queixaram de dor; 11 

(10,78%) tiveram dor leve, 19 (18,63%) moderada e 26 (25,49%) severa. 

Os opióides fortes foram administrados em dois (7,41%) pacientes com dor leve, seis 

(22,22%) moderada e 64 (62,74%) severa. Na segunda avaliação 10 (37,04%) pacientes 

estavam sem dor, quatro (14,81%) apresentavam dor leve, cinco (18,52%) dor moderada e 

oito (29,63%) dor severa. 

Quanto à efetividade dos analgésicos (analgésicos simples/AINES, opióides fraco e 

forte) observamos que apenas 106 (41,90%) pacientes tiveram sua dor totalmente aliviada, 

após terem sido medicados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Mesmo desacreditado e ignorado por todos,  
não posso desistir, pois pra mim,  

vencer é nunca desistir.” 
(Einstein) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa e o interesse em trabalhar com esta temática surgiu logo 

após minha formação em nível de graduação, quando comecei a trabalhar na clínica cirúrgica 

de um hospital privado, pois presenciei como a dor pós-operatória causava sofrimento e até 

desespero nesses pacientes. Apesar dessa realidade, os profissionais que ali trabalhavam 

demonstravam que após um procedimento cirúrgico a dor era um evento normal, 

desconsiderando muitas vezes a queixa ou retardando a administração do analgésico prescrito.  

Na tentativa de entender melhor esse fenômeno, surgiram muitas questões a serem 

esclarecidas, como: o porquê de os pacientes, após um procedimento cirúrgico, sofrerem com 

dor, mesmo tendo vários analgésicos prescritos. Por que os enfermeiros não os administravam 

e qual a razão dos analgésicos mais potentes serem pouco prescritos, limitando-se apenas 

àqueles analgésicos simples. Isso me deixava bastante insegura e ao mesmo tempo impotente 

no sentido de amenizar o quadro álgico desses pacientes. 

Com a oportunidade de cursar o mestrado, pude me aprofundar mais sobre a temática 

e conhecer vários aspectos desse fenômeno, como os fisiopatológicos, psicológicos, sociais e 

econômicos. 

Neste percurso, realizamos uma vasta revisão de literatura sobre a temática, e 

detectamos que este é um problema de abrangência mundial. Porém o manejo da dor, 

considerada o 5
º
 o sinal vital, na realidade da instituição onde exerço minha prática com 

enfermeira assistencial parece ter evoluído pouco durante esses anos, apesar do 

reconhecimento do subtratamento e da introdução de novos medicamentos e técnicas 

analgésicas. 

Quando um paciente, em qualquer situação, se queixa de dor e é medicado, não são 

levados em consideração a sua queixa e o medicamento mais adequado para aliviá-la ou 

diminuí-la. Não existem, portanto, protocolos ou qualquer outro processo de avaliação para 

identificação da dor, muito menos medicações direcionadas para aquele sujeito em particular. 

A coleta de dados da investigação que ora apresentamos nos proporcionou mais uma 

vez vivenciar esse problema, pois continuamos a detectar que, em muitos pacientes com 

queixa álgica no período pós-operatório, não eram administrados analgésicos de resgate, 

tendo eles que aguardar o horário da próxima medicação para aliviar a sua dor. 

Sabemos que não só a medicação traz alívio da dor, mas, muitas vezes, o fato de 

ouvirmos suas queixas, o estar com eles, minimizava ou aliviava totalmente a dor. Foi isto 
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que fizemos em alguns momentos, quando em “troca” recebíamos um gesto de agradecimento 

(às vezes um olhar, um muito obrigado) do paciente por o estarmos escutando.   

A aplicação da Escala de Estimativa Numérica e Questionário para Dor de McGill nos 

permitiram compreender a complexidade da percepção da dor. Esses instrumentos se 

mostraram sensíveis e capazes de mensurar a dor pós-operatória nos dois momentos 

avaliados. 

 Com a elaboração do relatório, confirmamos em nosso contexto os achados de vários 

estudos, pois foi encontrada uma alta prevalência de dor pós-operatória. Percebemos 

igualmente que os analgésicos administrados não estavam adequados à intensidade da dor 

informada, como também observamos a falta de conhecimento dos profissionais sobre os 

benefícios da avaliação e tratamento adequados da dor. 

Essa realidade traz à tona algumas necessidades no enfrentamento dessa questão, 

destacando-se a necessidade de maior sensibilização dos profissionais de saúde a fim de 

minimizar a dor e o sofrimento de pacientes e familiares; adotando a dor como o 5º sinal vital, 

para que seja avaliada de forma regular, e utilizando instrumentos como a Escala de 

Estimativa Numérica e o Questionário para Dor de McGill. Ressaltamos que é preciso inserir 

essa temática no currículo dos cursos da área da saúde, e em programas de educação 

permanente nos serviços de saúde. 

Dada a complexidade e subjetividade da dor pós-operatória, este estudo tem 

limitações, e dentre elas destacamos o tempo de coleta de dados e o tamanho da população 

estudada. No entanto, justificamos esse problema, por se tratar de uma pesquisa de caráter 

acadêmico onde existe um calendário a seguir. 

Com o término desta pesquisa, temos a certeza de não termos esgotado todas as 

questões pertinentes à temática. Espero que este estudo possa servir como base para a 

discussão desse fenômeno na instituição na qual desenvolvo minhas atividades profissionais, 

principalmente considerando a dor como 5º sinal vital. Que sirva também como estímulo para 

que os profissionais de ensino empreendam a sua discussão no meio acadêmico e o 

desenvolvimento novas pesquisas, no intuito de contribuir para a o efetivo alívio da dor pós-

operatória e um cuidado de qualidade. 

 Considero também fundamental prosseguir no aprofundamento desta temática no 

curso de Doutorado, que pretendo fazer em futuro próximo. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 

“Ninguém é igual a ninguém. Todo o  
ser humano é um estranho ímpar.”.  

(Carlos Drummond de Andrade) 
 



 

                                                                                                 Referências 

 

103 

 

8 REFERÊNCIAS  

 

ALVES NETO, O. Condutas analgésicas cirurgia abdominal. In: CAVALCANTE, I. L.; 

GOZZANI, J. L. (Comp.). Dor pós-operatória: sociedade brasileira de anestesiologia. Rio de 

Janeiro: Sba, 2004. p. 309-336. 

 

 

ANDRADE, E. V.; BARBOSA, M. H.; BARRICHELLO, E. Avaliação da dor em pós-

operatório de cirurgia cardíaca. Acta Paul. Enferm., v. 23, n. 2, p. 224-229, 2010. 

 

 

APFELBAUM, J. L. et al. Postoperative Pain Experience: Results from a National Survey 

Suggest Postoperative Pain Continues to Be Undermanaged. Anesth Analg, vol. 97, p. 534-

540, 2003.  

 

 

BARBETTA, P. A. Estatística aplicada às ciências sociais. 7. ed. Florianópolis: Editora 

UFSC, 2007. 

 

 

BARRA, D. C. C.; NASCIMENTO, E. R. P.; BERNARDES, J. F. L. Analgesia e sedação em 

terapia intensiva: recomendações gerais. Rev. Min. Enf., v. 10, n. 2, p. 176-180, abr/jun. 

2006 

 

 

BASSANEZI, B. S. B.; OLIVEIRA FILHO, A. G. Analgesia pós-operatória. Rev. Col. Bras. 

Cir., v. 33, n. 2, p. 116-122, mar/abr. 2006.  

 

 

BATISTA, D. C. S.; CRUZ, D. A. L. M.; PIMENTA, C. A. M. Publicações sobre dor e 

diagnóstico de enfermagem em uma base de dados Brasileira. Rev Gaúcha Enferm. , v. 29, 

n.3, p. 461-467, 2008. 

 

 

BELL, L.; DUFFY, A. Pain assessment and management in: a literature review. British 

Journal of Nursing, p. 153-156.2009. 

 

 

BERNACCHIO, R. M. G.; CONTIN, I.; MORI, M. Fatores modificadores da percepção da 

dor. Rev. dor, v. 6, n. 3, p. 621-633, jul/set., 2005. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). 10ª Revisão, v.1, 1993. 

 

 

_____. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96 sobre a 

pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília, v.2, n.2, p. 15-25, 1996. Disponível em < 

http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm>. Acesso em 14 out.2009. 

http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm


 

                                                                                                 Referências 

 

104 

_____. Ministério da Saúde. Ato Portaria nº19/GM de 03 de janeiro de 2002. Disponível 

em:< http://www.saude.gov.br >. Acesso em 01 out.2009. 

 

 

_____. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Cuidados paliativos oncológicos: 

controle da dor.  Rio de Janeiro: INCA, 2001. 

 

 

BRUNNER; SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico. 10. ed., v. 1, Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

 

 

BUENO, M.; KIMURA, A. F.; PIMENTA, C. A. de M. Avaliação da dor em recém-nascidos 

submetidos à cirurgia cardíaca. Acta Paul. Enferm., v.20, n.4, 2007. 

 

 

BÜYÜKYILMAZ, F. E.; TÜRKINAZ, A. Postoperative pain characteristics in Turkish 

orthopedic patients. Pain Management Nursing, v. 11, n. 2, p. 76-84, jun. 2010. 

 

 

CALIL, A. M.; PIMENTA, C. A. de M. Conceitos de enfermeiros e médicos de um serviço 

de emergência sobre a dor e analgesia no trauma. Rev. Esc. Enf USP, São Paulo, v. 39, n. 3, 

p.320-332, set. 2005. 

 

 

_____. Gravidade da lesão e analgesia em pacientes que sofreram acidentes de transporte. 

Acta Paul Enferm, v. 21, n. 3, p. 398-403, 2008.  

 

 

_____. Importância da avaliação e padronização analgésica em serviços de emergência. Acta 

Paul Enferm., v. 23, n.1, p. 53-59, 2010.  

 

 

CAPRA, F. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: 

Cultrix, 2006, p. 135. 

 

 

CAMPANA et al. A percepção dos mestrandos de enfermagem a respeito da religião como 

recurso terapêutico no processo de recuperação do ser humano doente e sua família. Cogitare 

Enferm, v. 13, n. 1, p. 44-52, jan./mar., 2008 

 

 

CAMPBELL, T. S. et al. Relationship of Ethnicity, Gender, and Ambulatory Blood Pressure 

to Pain Sensitivity: Effects of  Individualized Pain Rating Scales. The Journal of Pain, vol 5, 

n. 3, p. 183-191, 2004. 

 

 

CARVALHO, M.G. Atendimento pré-hospitalar para enfermagem: suporte básico e 

avançado de vida. São Paulo: Itália, 2004 

 

http://www.saude.gov.br/
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BUENO,++MARIANA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=KIMURA,++AMELIA+FUMIKO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PIMENTA,++CIBELE+ANDRUCIOLI+DE+MATOS


 

                                                                                                 Referências 

 

105 

CARVALHO, T. C.; GIANINI,   R. J.  Eqüidade no tempo de espera para determinadas 

cirurgias  eletivas segundo o tipo de hospital em Sorocaba, SP. Rev Bras Epidemiol, vol.  11, 

n. 3, p. 473-83, 2008. 

 

 

CASTELLANOS, B. E. P.; JOUCLAS, V. M. G. Assistência de enfermagem perioperatória - 

um modelo conceitual. Rev.  Esc. Enf.  USP, v.24, n.3, p.359-370. 1990. 

 

 

CAUMO, M. et al. Preoperative predictors of moderate to intense acute postoperative pain in 

patients undergoing abdominal surgery. Acta anaesthesioln Scand, v. 46, p. 1265-1271, 

2002. 

 

 

CAVALCANTE, V. de O.; TEIXEIRA, M. J.; FRANCO, R. A. Dor pós-operatória. Revista 

Simbidor, v. 1, n. 1, p.45-53, 2000. 

 

 

CERVO, A.L; BERVIAN, P.A.; DA SILVA, Metodologia científica. 4 ed. São Paulo: 

Markrons Books, 2006. 

 

 

CHAVES, L. D. Dor pós-operatória: aspectos clínicos e assistência de enfermagem. In: 

LEÃO, E. R.; CHAVES, L. D. Dor 5º sinal vital: reflexões e intervenções de enfermagem. 

São Paulo: livraria Martinari, 2007. p. 183-211. 

 

 

CHAVES, G. A. C. et al. Dolor postoperatorio e inteligencia emocional. Rev. Esp. 

Anestesiol. Reanim., Espanha, v. 51, n. 2, p.75-79, 2004. 

 

 

CHUNG, J.W.Y.; LUI J.C.Z. Postoperative pain management: study of patients’ level of pain 

and satisfaction with health care providers’ responsiveness to their reports of pain. Nurse 

Health Sciences, v.5, p. 13-21, 2003. 

 

 

COMPANY, E. S. et al. Identificación de los factores que influyen em el dolor 

postoperatorio. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Espanha, v. 48, n. 4, p.163-170, 2001. 

 

 

COSTA-JUNIOR, F. M.;  MAIA, A. C. B. Concepções de homens hospitalizados sobre a 

relação entre gênero e saúde. Psic.: Teor. e Pesq., vol.25, n.1, p. 55-63, 2009. 

 

 

COUCEIRO, T. C. M. et al. Prevalência e influencia do sexo, idade e tipo de operação na dor 

pós-operatória . Rev. Bras. Anestesiol., v.59, n.3, maio/jun. 2009. 

 

 

CUSTÓDIO, G. et al. Uso de analgésicos no pós-operatório para tratamento da dor em 

hospital no sul do Brasil. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 37, n. 4, p. 75-79, 2008. 



 

                                                                                                 Referências 

 

106 

DICIONÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ENFERMAGEM  

(DAME) 2005/2006. 4. ed. Rio de Janeiro: EPUB, 2004.    

 

 

DAMINELLI, C.; SAKAE, T. M.; BIANCHINI, N. Avaliação da efetividade da analgesia 

pós-operatória em hospital. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 37, n. 1, p.18-24, 2008.   

 

 

DATASUS. Ministério da Saúde- Indicadores municipais de saúde. Brasília, 2005. Disponível 

em:< http://www.saude.gov.br >. Acesso em 01 out.2009. 

 

 

ESPADA, E. B. PCA e os bloqueios periféricos. Revista Simbidor, p. 110, 2007. 

FARIA, J. B.; SEIDL, E. M. F. Religiosidade e enfrentamento em contextos de saúde e 

doença: revisão de literatura. Psicologia: reflexão e crítica, v. 18, n. 3, p. 381-389, 2005.   

 

 

FILLINGIM, R. B.; NESS, T.J. Sex-related hormonal influences on pain and analgesic 

responses. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, vol.  24, p. 485–501, 2000. 

 

 

FILLINGIM, R. B.; EDWARDS, R. R.  The association of hormone replacement therapy 

with experimental pain responses in postmenopausal women. Pain, vol. 92,  p.  229-234, 

2001. 

 

 

FONTES, K. B.; JAQUES, A. E. O papel da enfermagem frente ao monitoramento da dor 

como 5º sinal vital. Ciência, cuidado e saúde, v. 6, n. 2, p. 481-487, 2007. 

 

 

GAGLIESE, L.; MELZACK, R. Age- related differences in the qualities but not the intensity 

of chronic pain. Pain, v.104, p. 597-608, 2003. 

 

 

GAGLIESE, L.; KATZ, J. Age differences in postoperative pain are scale dependent: a 

comparison of measures of pain intensity and quality in younger and older surgical patients. 

Pain, v.103, p. 11-20, 2003. 

 

 

GALLEGO, J. I. et al. Estimación de la prevalencia e intensidad del dor postoperatorio y su 

relación com La satis facción de los pacientes. Rev. Soc. Esp. del Dolor, v. 11, n. 4, p. 197-

202, mayo, 2004. 

 

 

GALVÃO, C. M.; SAWADA, N. O.; ROSSI, L., A. A prática baseada em evidências: 

considerações teóricas para sua implementação na enfermagem perioperatória. Rev. Latino-

Am. Enfermagem, v. 10, n. 5, p.690-5, set/out. 2002. 

 

 

http://www.saude.gov.br/


 

                                                                                                 Referências 

 

107 

GARCIA, T. R.; NÓBREGA, M.M.L. da, Processo de enfermagem e os sistemas de 

classificação dos elementos da prática profissional: instrumentos metodológicos e 

tecnológicos do cuidar. In: Santos, I. et al. São Paulo: Atheneu; 2004, p.37-63. 

 

 

FARIAS, Glaucea Maciel de. Pacientes com tração transesquelética – Sistematização das 

Ações de Enfermagem. 1986. 115p. Dissertação de Mestrado. Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

GOMES, M. E. W.; EVANGELISTA, P. E.; MENDES, F. F. Influência da criação de um 

serviço de tratamento da dor aguda nos custos e no consumo de drogas analgésicas na sala de 

recuperação pós-anestésica. Rev. Bras. Anestesiol., v. 53, n. 6, nov./dez. 2003. 

 

 

GOZZANI, J.L. Fisiopatologia da dor. In: CAVALCANTE, I. L.; GOZZANI, J. L. (Comp.). 

Dor pós-operatória: sociedade brasileira de anestesiologia. Rio de Janeiro: Sba, 2004. p. 55-

80. 

 

 

GUERRA, D. R. Estimulação elétrica transcutânea do nervo: analgesia preemptiva em 

colecistectomia por laparotomia. Ribeirão Preto, 2005.139 p. Dissertação (Mestrado em 

Reabilitação). Departamento de biomecânica, medicina e reabilitação do aparelho locomotor 

da Faculdade de medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

 

GUSSI, M. A., DYTZ, J. L.G. Religião e espiritualidade no ensino e assistência de 

enfermagem. Rev Bras Enferm, vol. 61, n. 3, p. 377-84, maio/jun. 2008. 

 

 

HARRISON, M. O. et al. Religiosity/Spirituality and Pain in Patients With Sickle Cell 

Disease. Journal of Nervous & Mental Disease, v.193, n.4, p.250-257, abr. 2005. 

 

 

HO, K. Y. et al. Duloxetine reduces morphine requirements after knee replacement surgery. 

British Journal of Anaesthesia-BRJ, vol. 105, n. 3, p. 371-376, 2010.  

 

 

HORTENSE, P.; EVANGELISTA, R. A.; SOUSA, F. A. E. F. Descritores de dor pós-

hemorroidectomia. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.13, n.2, p.203-207, mar/abril. 2007.  

 

 

IASP, International Association for the Study of Pain. Proposed Taxonomy Changes. p. 1, 

2007. Disponível em: <http// www.iasp-pain.org>. Acesso em: 30 jan. 2009. 

 

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais. Rio de 

Janeiro: 2009. Disponível em:< http//www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 ago. 2010. 

 

 

http://www.iasp-pain.org/


 

                                                                                                 Referências 

 

108 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2000. Rio de 

Janeiro: 2000. 

 

 

JANSSEN, K. J. M. et al. The Risk of Severe Postoperative Pain: Modification and 

Validation of a Clinical Prediction Rule. International Anesthesia Research Society. vol. 

107, n. 4, p. 1330-1339,  2008.  

 

 

KAZANOWSKI, M. K. LACCETTI, S. M. Dor no cliente cirúrgico. In:_____. Dor, 

fundamentos, abordagem clínica, tratamento. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 

2005.p.85-99. 

 

 

KOWALCZYKA, W. J. et al. Sex Differences and Hormonal Influences on Response to 

Mechanical Pressure Pain in Humans. The jornal of pain, v. 11, n. 4, p. 330-342, 2010. 

 

 

KULKAMP, I. C.; BARBOSA, C. G.; BIANCHINI, K. C. Percepção de profissionais da 

saúde sobre aspectos relacionados à dor e utilização de opióides: um estudo qualitativo. 

Ciência e Saúde Coletiva, v. 13, sup. 13, p.721-731, 2008.  

 

 

LAMAS, A. R.; SOARES. E.; SILVA, R. C. L. Desafios na assistência de enfermagem ao 

idoso no pós-operatório de cirurgia cardáca. Rev Enferm UFPE On Line, v. 3, n. 1, p. 76-79, 

2009. 

 

 

LAVINAS, P. S. G. A. Opióides In: CAVALCANTE, I. L.; GOZZANI, J. L. (Comp.). Dor 

pós-operatória: sociedade brasileira de anestesiologia. Rio de Janeiro: Sba, 2004. p. 55-80. 

 

 

LÁZARO, C. et al. Medida del dolor postoperatorio: análisis de la sensibilidad de diversos 

intrumentos de autovaloración. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim., v. 50, n. 5, p.230-236, 2003. 

 

 

LEEGAARD, M.; NADEN, D.; FAGERMOEN, M.S. Postoperative pain and self-

management: women’s experiences after cardiac surgery. Journal of Advanced Nursing. 

vol. 63, n.5, p. 476–485, 2008. 

 

 

LEITE, A. M. et al. A dor na unidade neonatal sob a perspectiva dos profissionais de 

enfermagem de um hospital de Ribeirão Preto-SP. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v. 59, n. 2, 

p.188-194, mar./abr. 2006. 

 

 

LEMOS, N. R. F. et al. Manejo da dor no recém- nascido: revisão de literatura. Revista de 

Enfermagem UFPE On Line, v. 4, p.32-39, maio/jun. 2010. 

 

 



 

                                                                                                 Referências 

 

109 

LOMBA, M.; MAIEROVITCH, S.; LOMBA, A. Dicionário de termos médicos e de saúde 

Dr. Marcos Lomba. 2. ed. Olinda:objetivo saúde, 2006. 

 

 

LI LI et al. Postoperative Pain Assessment With Three Intensity Scales in Chinese Elders. 

Journal of Nursing Scholarship, vol. 41, n. 3, p. 241-249. , 2009 

 

 

LIMA, Célia Maria Guedes de. Sistematização da assistência de Enfermagem no pré e pós - 

operatório de colecistectomia: análise comparativa em paciente internados no HUOL – Natal/ 

RN, 2003. 117 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Programa de pós-graduação em 

Enfermagem, UFRN. 

 

 

LIMA, L. R. de; PEREIRA, S. V. M.; CHIANCA, T. C. M. Diagnósticos de enfermagem em 

pacientes. Rev. Bras. Enferm., v. 3, n. 59, p.285-289, 2006. 

 

 

LIMA, F. E. T. et al.Características sociodemográficas de pacientes submetidos à 

revascularização miocárdica em um hospital de fortaleza-CE. Rev. Rene. Fortaleza, v. 10, n. 

3, p. 37-43, jul./set, 2009. 

 

 

LOPÉZ, M. A; CRUZ, M. J. R. Guias práticos de enfermagem-centro cirúrgico. 1. ed.,Rio 

de Janeiro: Mc graw Hill,1998. 

 

 

LOPEZ, B. V. et al. Atención del dolor postoperatorio em um hospital de tecer nível: 

situación inicial previa a La implantación de um programa de calidad. Rev. Esp. Anestesiol. 

Reanim. Espanha, v. 53, n. 7, p.408-418, 2006. 

 

 

MACRAE, W. A. Chronic post-surgical pain: 10 years on. Br J Anaesth, vol. 101, n. 1, p. 

77-86, abr. 2008.  

 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2005. p.139-140. 

 

 

MARTINS, G. A. Estatística geral e aplicada. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

MARTINS, D. A. Religião e saúde: um estudo a respeito das representações do fiel 

carismático sobre os processos de repercussões do fiel carismático sobre os processos de 

recuperação de enfermidades, nos grupos de oração da RCC em Maringá/PR. São Paulo: São 

Bernardo do Campo, 2005. Universidade Metodista de São Paulo. 

 

 



 

                                                                                                 Referências 

 

110 

MATTIA, A. L.; SILVA, D. A. G.; ARAÚJO, S. G. S. Atuação do enfermeiro no controle da 

dor em recuperação anestésica. Revista SOBECC, v. 13, n. 3, p.27-32, jul./set., 2008. 

 

 

MCMAIN, L. Principles of acute pain management. Pain Management, v. 18, n. 11, p. 472-

478, 2008. 

 

 

MCBRIDE, J.L.; ARTHUR, G.; BROOKS, R.; PILKINGTON. The relationship between a 

patient´s spirituality an helalth experiences. Family medicine, v. 30, n. 2, p. 122- 126. 

 

 

MELZACK, R. The McGill Pain Questionnaire. Anesthesiology, v.103, n.1, p. 199-202, jul. 

2005. 

 

 

MENDOZA I. Y. Q.; PENICHE, A. C. G. Conhecendo o perfil do idoso cirúrgico. Saúde 

Coletiva, vol. 6, n. 30, p. 104-108, 2009. 

 

 

MILUTINOVIC, D. et al. Assessment of quality of care in acute postoperative pain 

management. Vojnosanitetski Pregled. vol. 66, n. 2, p. 156-162, 2009.  
 

 

MIRANDA, Adriana de Fátima Alencar. Avaliação da intensidade de dor e sinais vitais: 

respostas a um procedimento de enfermagem. 2009. 99p. Fortaleza. Dissertação de 

Mestrado. Curso de mestrado acadêmico cuidados clínicos em saúde. Universidade Estadual 

do Ceará Centro de Ciências da Saúde.  

 

 

MORALES ALPIZAR, Catalina y SALAS HERRERA, Isaías. Manejo farmacológico del 

dolor en el paciente oncológico. Acta méd. costarric. vol.46, n.3, 2004.  

 

 

MYERS, D. C. et al. Sex, gender e blood pressure: Contributions to Experimental Pain 

Report. Psychosomatic Medicine, v.63, p. 545-550, 2001. 

 

 

NGUYEN, N. T. RIVERS, R.; WOLFE, B. M. Early gastrointestinal hemorrhage after 

laparoscopic gastric bypass. Obes Surg, vol. 13, n. 1, p. 62-65, 2003. 

 

 

NIELSEN, P. R.; RUDIN, A.; WERNER, M. U. Prediction of postoperative pain. Current 

anaesthesia e critical care, v. 18, p. 157-165, 2007. 

 

 

NIH PAIN CONSORTIUM. Pain Intensity Scales. 2007. Disponível em: 

<http://painconsortium.nih.gov/pain_scales/index.html>. Acesso em: 21 nov. 2009. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nguyen%20NT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rivers%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wolfe%20BM%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Obes%20Surg.');
http://painconsortium.nih.gov/pain_scales/index.html


 

                                                                                                 Referências 

 

111 

OLIVEIRA JUNIOR, J. O. A escada analgésica inversa: o tramadol como opiáceo do 

segundo degrau na analgesia pós-operatória. RSBC, v. 17, 2010.  

 

 

PAPAIOANNOU, M. et al. The Role of Catastrophizing in the Prediction of Postoperative 

Pain. Pain Medicine. Vol. 10, n. 8, p. 1452-1459, 2009. 

 

 

PEDROSA, M. F. V.; PIMENTA, C. A. M.; CRUZ, D. A. M. Efeitos dos programas 

educativos no controle da dor pós-operatória. Cienc Cuid Saude, v.6, n.1, p.21-32, 2007. 

 

 

PEDROSO, R. A.;  CELICH, K. L. S. Dor: quinto sinal vital, um desafio para o cuidar em 

enfermagem. Texto contexto - enferm., v. 15, n. 2, p. 270-276, 2006. 

 

 

PEÓN, A. U.; DICCINI, S. Dor pós-operatória em craniotomia. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem, v. 13, n. 4, p. 489-495, jul./ago. 2005.  
 

 

PEREIRA, C. A.; MOHALLEM, A. G. C.; GUASTELLI, L. R. Alterações da pressão arterial 

e da frequência cardíaca devida a dor causada pela punção venosa periférica. Rev Dor, vol. 

11, n. 2, p. 140-144, 2010.  

 

 

PEREIRA, V. L.; SOUSA, F. A. E. F. Estimação em categorias dos descritores da dor pós-

operatória. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.6, n.4, p.41-48, out. 1998. 

 

 

PEREIRA, V. L.; SOUSA, F. A. E. F. Mensuração e avaliação da dor pós-operatória: uma 

breve revisão. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.6, n.3, p.77-84, jul. 1998.  

 

 

PEREIRA, V. L.; SOUSA, F. A. E. F. Categorização de descritores da dor pós-operatória nas 

dimensões sensitiva, afetiva e avaliativa da experiência dolorosa. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem, v.15, n.4, jul/ago. 2007.  

 

 

PEREIRA, V. L.; SOUSA, F. A. E. F. avaliação psicofísica de descritores da dor pós-

operatória. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.15, n.3, mai- jun. 2007.  

 

 

PERES, M. F. P. et al. A importância da integração da espiritualidade e da religiosidade no 

manejo da dor e dos cuidados paliativos. Revista Psiq. Clín., v. 34, n. supl., p. 82-87, 2007. 

 

 

PIMENTA, C. A. de M. et al. Controle da dor no pós-operatório. Rev. Esc. Enferm. USP, 

São Paulo, v. 35, n. 2, p.180-183, jun. 2001. 

 

 



 

                                                                                                 Referências 

 

112 

PIMENTA, C. A. M.; TEIXEIRA, M. J. Questionário de dor McGill: proposta de adaptação 

para a língua portuguesa. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 30, n. 3, p. 473-483, 1996. 

 

 

PINHEIRO, R. A. Dor e religião. Revista dor, v. 8, n. 4, p. 1113-1115, out./dez., 2007. 

 

 

POLESHUCK, E. L.; GREEN, C. R. Socioeconomic disadvantage and pain. Pain, v. 136, 

n.3, p. 235-238, 2008. 

 

 

POLIT, D. F.; BECK, C. T.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: 

métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 46. 

 

 

POSSO, I. P.; ROMANECK, R. M. Antiinflamatórios Não-Hormonais. In: CAVALCANTE, 

Ismar Lima; GOZZANI, Judymara Lauzi (Comp.). Dor pós-operatória: sociedade brasileira 

de anestesiologia. Rio de Janeiro: Sba, 2004. p. 81-115. 

 

 

PUIGBÓ, E. C.; GARCÍA, M. V. M. Dolor agudo postoperatorio. La necesidad de su correcto 

tratamiento. Cirurgía española, v. 86, n.2, p. 61-62, 2009. 

 

 

QUEIROZ, F. C. et al. Manejo da dor pós-operatória na enfermagem pediátrica: em busca de 

subsídios para aprimorar o cuidado. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v. 1, n. 60, p. 87-91, 

jan./fev. 2007.  

 

 

RABASSA, S.I.L. et al. Dolor postoperatorio agudo: El pan nuestro de cada dia. Archivo 

Médico de Camagüey, v.9, n.2, 2005. 

 

 

RAMOS, C. da S. Caracterização do acidente de transito e gravidade do trauma: um 

estudo em vítimas de um Hospital de Urgência em Natal/RN. Natal, 2008. 117 p. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Programa de pós-graduação em Enfermagem, 

UFRN. 

 

 

ROLLMAN, G.B.; LAUTENBACHER, S.; JONES, K.S. Sex and gender differences in 

responses to experimentally induced pain in humans. Iasp press, v.17, 2000. 

 

 

RIGOTTI, M. A.; FERREIRA, A.M. Intervenções de enfermagem ao paciente com dor. Arq 

Ciênc Saúde, v. 12, n. 1, p. 50-54, 2005. 

 

 

ROSSI, L. A. et al. Diagnósticos de enfermagem do paciente no período pós-operatório 

imediato. Rev. Esc. Enferm. USP, v.34, n.2, p. 154-164, 2000. 

 



 

                                                                                                 Referências 

 

113 

SALES, C. K. O. PCA ou analgesia controlada pelo paciente: atitude necessária ou etiqueta. 

Revista Simbidor, 2007. 

 

 

SALGADO, A. P. A.; ROCHA, R. M.; CONTI, C. C. O enfermeiro e a abordagem das 

questões religiosas. Rev. enferm. UERJ, v. 15, n. 2, p. 223-228, abr./jun., 2007. 

 

 

SARALEGUI, J. et al. Unidad de dolor agudo posoperatorio. Casuística del hospital de 

clínicas. Rev. Méd. Urug., v. 22, n.1, p. 66-72, mar. 2006.  

 

 

SAKATA, R. K.. Avaliação da dor. In: CAVALCANTE, Ismar Lima; GOZZANI, Judymara 

Lauzi (Comp.). Dor pós-operatória: sociedade brasileira de anestesiologia. Rio de Janeiro: 

Sba, 2004. p. 143-179. 

 

 

SAVOIA, G. et al. Postoperative pain treatment SIAARTI Recommendations 2010 Short 

version. Minerva anestesiologica, v. 76, n. 8, p. 657- 667, ago. 2010. 

 

 

SANTOS, J. R. dos; ENUMO, S. R. F. Adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1: seu 

cotidiano e enfrentamento da doença. Psicologia: Reflexão e Crítica. v.16, n. 2, p. 441-425, 

2003. 

 

 

SECCO, L. M. D. et al., Enfermagem. In: ZILBERSTEIN, B. et al. Cuidado pré e pós 

operatório em cirurgia digestiva e coloproctológica. São Paulo: Roca, p. 273-280, 2001. 

 

 

SILVA, M. J. P. da; LEÂO, E.R. Práticas complementares no alívio da dor. In: LEÃO, E. R.; 

CHAVES, L. D. Dor 5º sinal vital: reflexões e intervenções de enfermagem. São Paulo: 

livraria Martinari, 2007, p. 39-52. 

 

 

SILVA, J. C. V. Câncer de mama: expressões de religiosidade e suas repercussões na 

convivência com a doença num grupo de mulheres mastectomizadas. São Paulo: São 

Bernardo do campo, 2001. Tese, Universidade Metodistab de São Paulo.  

 

 

Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro 

de Material e Esterilização (SOBECC). Práticas Recomendadas SOBECC. 5 ed. São Paulo, 

2009. 

 

 

SOMMER, M. et al. The prevalence of postoperative pain in a sample of 1490 surgical 

inpatients. European journal of anaesthesiology, v. 25, p. 267-274, 2008. 

 

 



 

                                                                                                 Referências 

 

114 

SOMMER, M. et al. Predictors of acute  postoperative pain after elective surgery. Clin. J. 

Pain, v. 26, n. 2, fev, 2010. 

 

 

SOUSA, F. A. E. F. Dor: o quinto sinal vital. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, 

v.10, n. 3, p. 446-447, 2002. 

 

 

SOUSA, F. A. M. F.; HORTENSE, P. Mensuração da dor . In: LEÃO, E. R.; CHAVES, L. D. 

Dor 5º sinal vital: reflexões e intervenções de enfermagem. São Paulo: livraria Martinari, 

2007, p. 39-52. 

 

 

SOUSA, C. F.; ALVES NETO, O. O uso pré-operatório de gabapentina diminui a dor pós-

operatória em pacientes submetidos à colecistectomia convencional. Rev Dor, vol. 10, n. 3, p. 

246-249, 2009. 

 

 

SOUSA et al., Escala Multidimensional de Avaliação de Dor (EMADOR). Rev. Latino-Am. 

Enfermagem, v.18, n.1, p.03-10, jan/fev. 2010.   

 

 

SPARKS, S. M.; TAYLOR, C. M.; DYER, J. G. Diagnóstico em Enfermagem. Rio de 

Janeiro: Reichmann e Affonso Editores, 2000. 

 

 

TACLA, M. T. G. M.; HAYASHIDA, M.; LIMA, R. A. G. Registros sobre dor pós-

operatória em crianças: uma análise retrospectiva de hospitais de Londrina, PR, Brasil. Rev. 

Bras. Enferm., v. 60, n. 1, p.87-91, jan/fev.2007.  

 

 

TACLA, M.T. G. M.; HAYASHIDA,  LIMA, M.;  R. A. G. Registros sobre dor pós-

operatória em crianças: uma análise retrospectiva de hospitais de Londrina, PR, Brasil. Rev 

Bras Enferm, vol. 61, n.3, p. 289-95, maio/jun. 2008.  

 

 

TEIXEIRA, M. J. Dor aspectos clínicos e terapêuticos. In: ZILBERSTEIN, B. et al. Cuidado 

pré e pós operatório em cirurgia digestiva e coloproctológica. São Paulo: Roca, 2001, p. 

227-270. 

 

 

TEIXEIRA, M.J.; OKADA, M. A dor na antiguidade: punição dos deuses à qualidade 

sensorial, 2002. Disponível em: <http: // ligadador.fffcmpa.edu.br/índex.htm>. Acesso 20 jan. 

2008.  

 

 

TOMO, T. T.; RUBBO, A. B. Tratamento farmacológico da dor. In: LEÃO, E. R.; CHAVES, 

L. D. Dor 5º sinal vital: reflexões e intervenções de enfermagem. São Paulo: livraria 

Martinari, 2007, p. 477-516. 

 



 

                                                                                                 Referências 

 

115 

TONELLA, R. M.; ARAÚJO, S.; SILVA, A.M.O. Estimulação elétrica transcutânea no alívio 

da dor pós-operatória relacionada com procedimentos fisioterapêuticos em pacientes 

submetidos a intervenções cirúrgicas abdominais. Rev. Bras. Anestesiol., v. 56, n. 6, nov/dez, 

2006. 

 

 

VALE, N.B. de. Analgesia adjuvante e alternativa. Rev. Bras. Anestesiol. v.56, n.5, p. 530- 

555, set./out. 2006. 

 

 

VALLANO, A. et al. Estudio multicéntrico de la evaluación del dolor en el médio 

hospitalario. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim., Espanha, v. 54, n. 3, p.140-146, 2007. 

 

 

VERGÉS, M. T. S. et al. Nuevas tendencioas em tratamiento del dor postoperatorio em 

cirurgía general y digestiva. Cirurgía española, v. 86, n.2, p. 63-71, 2009.   

 

 

WACHHOLTZ, A. B.; PEARCE, M. J. Does spirituality as a coping mechanism help or 

hinder coping with chronic pain? Current Pain and Headache Reports, vol. 13, n.2, p. 127-

132, 2009. 

 

 

WATERKEMPER, R.; REIBNITZ, K. S. Cuidados paliativos: a avaliação da dor na 

percepção de enfermeiras. Rev Gaúcha Enferm., v. 31, n. 1, p. 84-91, mar. 2010. 

 

 

WERNER, D. S et al. Prediction of postoperative pain. Anesthesiology, v. 112, n. 6, jun., 

2010. 

 

 

WHITE, P. F.; KEHLET, H. Improving postoperative pain management. Anesthesiology, v. 

112, n. 1, jan., 2010. 

 

 

XAVIER, T. T.; TORRES, G. V.; ROCHA, V. M. Dor pós-operatória: características quanti-

qualitativa relacionadas. Acta Cir. Bras., v. 1, n. 20, p.63-68, 2005. 

 

 

XAVIER, T. T.; TORRES, G. de V.; ROCHA, V. M. da. Aspectos qualitativo e quantitativo 

da dor de pacientes submetidos à toracotomia póstero-lateral. Revista latino americana de 

enfermagem, v. 14, n. 5, 2006. 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSSÁRIO 
 

“O cuidar da pessoa que sente dor é profissional e,  
acima de tudo, humano.” 

(Ferreira)  
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

AGNÓSTICO Alguém que acredita que a questão da existência ou não 

de um poder superior (Deus) não foi nem nunca será 

resolvida. 

ANALGESIA 

PREEMPTIVA 

Conjunto de técnicas analgésicas iniciadas antes do ato 

cirúrgico, que visam impedir o aparecimento de um 

estado de sensibilização central 

COGNIÇÃO É o ato ou processo de conhecer, que envolve atenção, 

percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, 

pensamento e linguagem. 

DESPOLARIZAÇÃO Refere à saída de repouso de uma célula pela entrada de 

íons de Na+ na célula. 

EFICÁCIA Mede a relação entre os resultados obtidos e os objetivos 

pretendidos, ou seja, ser eficaz é conseguir atingir um 

dado objetivo. 

EFETIVIDADE É a capacidade de produzir um efeito, que pode ser 

positivo ou negativo, consequentemente, o que é efetivo 

não é necessariamente eficiente ou eficaz. 

FARMACOCINÉTICA Correspondem as etapas que as medicaçoes sofrem 

desde a sua administração até a excreção, que são: 

absorção, distribuição, biotransformação e excreção. 

FARMACODINÂMICA É o campo da farmacologia que estuda os efeitos 

fisiológicos dos fármacos nos organismos, seus 

mecanismos de ação e a relação entre concentração do 

fármaco e efeito. De forma simplificada, podemos 

considerar farmacodinâmica como o estudo do efeito da 

droga nos tecidos. 

HIPERALGESIA 

 

Sensibilidade exagerada à dor ou sensação elevada a 

estímulos dolorosos, podendo ser seguida de danos dos 

tecidos maciços contendo nociceptores ou lesão a um 

nervo periférico. 

IDOSO No Brasil, do ponto de vista legal, idoso é toda pessoa 

com 60 anos de idade. (Lei 8.842, de janeiro de 1994). 

INCIDÊNCIA É a proporção de novos casos surgidos numa 

determinada população e num determinado intervalo de 

tempo. 

MODULAÇÃO É um mecanismo fisiológico para suprimir ou a 

aumentar a dor. 

NOCICEPTOR Fibra nervosa que transmite a dor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
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GLOSSÁRIO 

 

PERCEPÇÃO É a função cerebral que atribui significado a estímulos 

sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. 

PREVALÊNCIA É a proporção de casos existentes numa determinada 

população e num determinado momento temporal. A 

prevalência permite compreender o quanto é comum, ou 

rara, uma determinada doença ou situação numa 

população. 

PROCESSO DE 

ENFERMAGEM 

Dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, 

visando a assistência ao ser humano. Caracteriza-se pelo 

inter-relacionamento e dinamismo de suas fases ou 

passos (HORTA, 1979). 

Instrumento metodológico que nos possibilita 

identificar, compreender, descrever, explicar e/ou 

predizer como nossa clientela responde aos problemas 

de saúde ou aos processos vitais, e determinar quais os 

aspectos dessaa respostas exigem uma intervenção 

profissional (GARCIA; NÓBREGA, 2004). 

TRANSDUÇÃO Refere-se a qualquer processo através do qual uma 

célula converte um tipo de sinal ou estímulo em outro. 

TRANSMISSÃO 

 

Processo na neurofisiologia da dor onde o impulso é 

conduzido até a medula espinhal. 

 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_%28fisiologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

“Ando devagar, mas nunca ando para trás.”  
(Abraham Lincoln) 
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APÊNDICE A 
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DA DOR PÓS-

OPERATÓRIA DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS ABDOMINAIS EM 

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE NATAL/RN.” que é coordenada e desenvolvida 

por Glaucea Maciel de Farias, juntamente com Fátima Haryanny Gomes Rufino Mineiro. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo: avaliar a dor dos pacientes submetidos a cirurgias 

abdominais de um hospital universitário. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

responderá a um questionário sobre alguns dados pessoais e também sobre a localização e 

intensidade da dor. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos: você apenas responderá ao 

questionário e não será identificado ou penalizado por nenhuma questão respondida. Você não 

estará recebendo nenhum benefício diretamente, no entanto, com esta pesquisa, estará 

cooperando para a melhor avaliação da dor pós-operatória, podendo estar contribuindo para 

diminuição desse fenômeno. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito à indenização. 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver, a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: 

Departamento de Enfermagem - Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-

970, Natal/RN, ou pelo telefone 3215 3196. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa AVALIAÇÃO 

DA DOR PÓS-OPERATÓRIA DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DE NATAL/RN. 

Participante da pesquisa:     

 

Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

 

 

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 

CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE D 

 

Tabela 03 -  Distribuição da intensidade de dor na população estudada segundo 

a Escala de Estimativa Numérica.  

 

INTENSIDADE DOLOROSA 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 

 N % N % 

                             0 40   15,81 146  57,71 

1 15   5,93 10    3,95 

2 15   5,93 10    3,95 

3 19   7,51 11    4,35 

4 13    5,14 07    2,77 

5 29   11,46 20    7,91 

6 13    5,14 08    3,16 

7 17    6,72 09    3,56 

8 30   11,86 12    4,74 

9 09    3,56 08    3,16 

10 53   20,95 12    4,74 

TOTAL 253 100,00 253 100,00 

Fonte: HUOL- Natal/ RN, 2010.     
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APÊNDICE E 

 

GRUPOS DO 

MCGILL 

1ª AVALIAÇÃO 

(n=213) 

% 2ª AVALIAÇÃO 

(n=107) 

% 

 

 

 

 

 

 

Sensorial 

    

Fina 

Ardor 

Pontada 

Cólica 

Latejante 

Dolorida 

Fisgada 

Queimação 

Sensível 

Agulhada 

62,44 

46,48 

38,50 

35,21 

30,99 

27,70 

27,23 

25,35 

21,60 

17,84 

Fina 

Pontada 

Cólica 

Ardor 

Dolorida 

Latejante 

Fisgada 

Agulhada 

Queimação 

Sensível 

51,40 

42,99 

40,19 

39,25 

26,17 

23,36 

23,36 

22,43 

21,50 

20,56 

 

 

 

Afetivo 

    

69,16 

66,36 

25,23 

12,15 

26,36 

Enjoada 

Cansativa 

Castigante 

Miserável 

Amedrontadora/Apavorante 

69,01 

65,25 

27,70 

23,94 

  7,51 

Cansativa 

Enjoada 

Castigante 

Miserável 

Amedrontadora 

 

 

Avaliativo 

 

Chata 

 

32,86 
 

Que incomoda 

 

37,38 

 

 

Miscelânea 

 

Aborrecida 

Aperta 

Espalha 

Fria 

 

58,69 

29,58 

26,76 

26,29 

 

Aborrecida 

Penetra 

Fria 

Aperta 

 

51,40 

29,90 

29,90 

20,56 

Quadro 06 - Distribuição dos descritores verbais do McGill referidos com maior 

frequência pelos pacientes submetidos às cirurgias abdominais.  
Fonte: HUOL- Natal/ RN, 2010. *Descritores/ percentuais em negrito caracterizam a dor no pós-operatório dos 

pacientes submetidos às cirurgias abdominais. 
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APÊNDICE F- Instrumento de pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

A IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 

A1 Sexo: 1. ( ) masculino 2. ( ) feminino  

 

A2 Idade: ______anos 

 

A3 Procedência: _____________________________  

 

A4 Escolaridade  

 

1. ( ) Não alfabetizado  

2. ( ) ensino fund. I incompleto 3. ( ) ensino fund. I completo 

4. ( ) ensino fund. II incompleto 5. ( ) ensino fund. II completo 

6. ( ) nível médio incompleto  7. ( ) nível médio completo 

8. ( ) nível superior incompleto 9. ( ) nível superior completo 

 

A5 Religião:  

 

1. ( ) católico  2. ( ) evangélico 3. ( ) espírita 

4. ( ) agnóstico 5. ( ) outra________________ 

 

A6 Estado civil 

 

1. ( ) solteiro   2. ( ) casado/união consensual 

3. ( ) separado  4. ( ) Viúvo  

 

A7 Ocupação: _____________________________ 

 

A8 Renda familiar em salários mínimos mensais: _____________________________ 

 

A9 Tipo de cirurgia: _____________________________ 
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B. DADOS SOBRE A LOCALIZAÇÃO DA DOR 

 

B1Local: 

 
 

 

C DADOS COMPLEMENTARES 

 

C1 Prescrição: 

 

Medicamentos Frequência Horário  

   

   

   

   

Analgésico de resgate: 

 

  

 

 

C2 Sinais vitais:  

 

FR-_______________ FC-_______________ PA-_______________ 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

“Todo mundo é capaz de dominar  
uma dor, exceto quem a sente.” 

(William Shakespeare) 
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ANEXO A – Escala de Estimativa Numérica 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

ESCALA DE ESTIMATIVA NUMÉRICA (NIH, 2007) 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leve

Nenhuma

Moderada Severa
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ANEXO B – Questionário para Dor de McGill 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

QUESTIONÁRIO PARA DOR DE McGill (PIMENTA, TEIXEIRA, 1996) 

Algumas palavras que eu vou ler descrevem a sua dor. Escolha as palavras que melhor 

descrevem a sua dor. Não escolha aquelas que não se aplicam a seu caso. Escolha 

somente uma palavra de cada grupo (dimensão sensitiva, 1 – 10; dimensão afetiva, 11 – 

15; dimensão avaliativa, 16; miscelânea, 17 – 20). 

1 

1.vibração 

2.tremor 

3.pulsante 

4.latejante 

5.como batida 

6.como pancada 

5 

1.beliscão 

2.aperto 

3.mordia 

4.cólica 

5.esmagamento 

 

9 

1.mal 

localizada 

2.dolorida 

3.machucada 

4.doída 

5.pesada 

 

13 

1.castigante 

2.atormenta 

3.cruel 

4.atravessa 

 

17 

1.espalha 

2.irradia 

3.penetra 

 

2 

1.pontada 

2.choque 

3.tiro 

6 

1.fisgada 

2.puxão 

3.em torção  

10 

1.sensível 

2.esticada 

3.esfolante 

4.rachando 

 

14 

1.amedrontadora 

2.apavorante 

3.aterrorizante 

4.maldita 

5.mortal 

 

18 

1.aperta 

2.adormece 

3.repuxa 

4.espreme 

5.rasga 

 

3  

1.agulhada 

2.perfurante 

3.facada 

4.punhalada 

5.em lança 

7 

1.calor 

2.queimação 

3.fervente 

4.em brasa 

11 

1.cansativa 

2.exaustiva 

 

15 

1.miserável 

2.enlouquecedora 

 

19 

1.fria 

2.gelada 

3.congelante 

 

4 

1.fina 

2.cortante 

3.estraçalha 

8 

1.formigamento 

2. coceira 

3.ardor 

4.ferroada 

 

12 

1.enjoada 

2.sufocante 

 

16 

1.chata 

2.que incomoda 

3.desgastante 

4.forte 

5.insuportável 

20 

1.aborrecida 

2.dá náusea 

3.agonizante 

4.pavarosa 

5.torturante 

Número de descritores escolhidos Índice de dor 

Sensitivos ........  Sensitivo ........ 

Afetivos ........  Afetivo ........ 

Avaliativos ........  Avaliativo ........ 

Miscelânea ........  Miscelânea ........ 

TOTAL ........  TOTAL ........ 
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ANEXO C 

 


