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RESUMO 

Dentre as manifestações clínicas do câncer em estado avançado, destaca-se a dor, que é um 

fator limitante para o paciente, interferindo diretamente em sua qualidade de vida e na 

capacidade de realização de atividades diárias. A dor oncológica é referida por cerca de 60% 

dos pacientes, dos quais 30% queixam-se de dor de intensidade moderada a severa. Essa 

manifestação ocorre em 80% dos pacientes com câncer em estágio avançado. Este estudo tem 

como objetivo propor um protocolo de assistência de enfermagem para a dor oncológica 

utilizando intervenções de enfermagem da CIPE junto à pacientes com câncer avançado. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, transversal com abordagem quanti-

qualitativa. A pesquisa foi realizada em três momentos distintos. Sendo o primeiro momento 

direcionado à busca  de indicadores empíricos de dor e intervenções de enfermagem na 

literatura, o segundo momento foi direcionado à coleta de indicadores empíricos no 

ambulatório de cuidados paliativos oncológico do Hospital Universitário Antônio Pedro. A 

população alvo do estudo foi constituída pelos pacientes atendidos no ambulatório de 

cuidados paliativos do Hospital Universitário Antônio Pedro.  Foi utilizada amostra não 

probabilística, de conveniência, onde todos os pacientes que atenderam aos critérios de 

inclusão no estudo foram considerados.em campo de prática clínica. O terceiro momento foi 

realizado o mapeamento cruzado na CIPE versão 2 dos indicadores empíricos de dor com as 

intervenções de enfermagem localizadas, para a elaboração do protocolo de enfermagem para 

dor oncológica. No primeiro momento da pesquisa com a aplicação dos descritores 

escolhidos, foram estabelecidas 3 categorias temáticas; no segundo momento, a etapa de 

coleta de dados em campo clínico, foi utilizado uma entrevista  pautada em um roteiro 

estruturado com perguntas abertas e fechadas.  Esse contém  perguntas abertas e fechadas, a 

escala visual analógica (EVA) e o questionário McGil.Oito sujeitos compuseram a amostras 

desse estudo. Os dados oriundos das perguntas  das entrevistas foram tratados por meio de 

análise estatística simples. No que tange a respeito da intensidade da dor 37,5%  dos sujeitos 

(n= 3) responderam que a sua dor era intensa. Após essa etapa, foi realizado o mapeamento 

cruzado  dos indicadores empíricos de dor e das intervenções de enfermagem achadas na 

literatura com a CIPE versão 2 para a elaboração do protocolo de enfermagem para dor 

oncológica. Os resultados apresentados permitem afirmar que o objetivo de propor  um 

protocolo de assistência de enfermagem para a dor oncológica utilizando a CIPE,  traçado 

nesta pesquisa foi alcançado. O protocolo de enfermagem para dor oncológica, objetivo geral 

desse estudo, fornece para o campo da assistência, um valioso instrumento para uma ideal 

avaliação e manejo da dor oncológica, fornecendo uma melhoria na qualidade de vida ao 

paciente com câncer avançado, além de ser um material essencial para direcionar e organizar 

a prática do enfermeiro, principalmente para o enfermeiro oncológico. 

Palavras- chave: Enfermagem oncológica, Dor, Cuidados de enfermagem, Cuidados 

paliativos. 

  



ABSTRACT 

 

. One of the clinical manifestations of advanced cancer, pain, which is a limiting factor for the 

patient, interfering directly in their quality of life and ability to carry out daily activities. The 

cancer pain is refer by for about 60%, 30% of whom complain of pain of moderate to severe 

intensity. This demonstration takes place in 80 patients with cancer in advanced stage. This 

study aims to propose a protocol of nursing care for cancer pain using nursing interventions of 

CIPE version 2 along to patients with advanced cancer. It is a descriptive, exploratory 

research with quantitative and qualitative approach. The survey was conducted in three 

different times. Being the first time directed to the pursuit of empirical indicators of pain and 

nursing interventions in the literature, the second time was directed to the collection of 

empirical indicators in cancer palliative care clinic of the University Hospital Antônio Pedro. 

The target population of the study was constituted by  target population of the study was made 

up of the patients seen in outpatient hospice care University Hospital Antônio Pedro. Non-

probability sample was used, of convenience, where all patients who met the criteria for 

inclusion in the study were considered in the field of clinical practice. The third time was the 

cross-mapping in CIPE version 2 of empirical indicators of nursing interventions with pain 

localized to the nursing protocol for cancer pain. In the first moment of research applying the 

descriptors chosen, 3 thematic categories were established; in the second stage, the stage of 

data collection in clinical field, we used an interview based on a structured roadmap with 

open and closed questions. This contains open and closed questions, a visual analogue scale 

(EVA) and McGil questionnaire. Eight people composed this study samples. The data from 

the interview questions were treated by means of simple statistical analysis. In terms of pain 

intensity 37.5% of the subjects (n= 3) responded that their pain was intense. After this step, 

the cross-mapping of empirical indicators of pain and nursing interventions found in the 

literature with CIPE version 2 for nursing Protocol for cancer pain. The results allow to state 

that the objective of proposing a protocol of nursing care for cancer pain using the CIPE, 

stroke in this research was achieved. Nursing Protocol for cancer pain, the general objective 

of this study, provides for the scope of assistance, a valuable instrument for an ideal 

evaluation and management of cancer pain, providing an improvement in quality of life to 

patients with advanced cancer, in addition to being an essential material to direct and organize 

the practice of nurses, mainly for Oncology nurse. 

 

Key words: Oncologic nursing, Pain, Nursing care, Palliative Care. 
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                                                                                      INTRODUÇÃO 

 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação para a escolha desse tema para a realização do trabalho de conclusão de 

curso (TCC) se deu ao longo da experiência acadêmica. No quarto período da faculdade tive o 

primeiro contato com a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e no quinto 

período o primeiro contato  com a oncologia.  Comecei a desenvolver um grande interesse 

sobre a articulação da SAE com a oncologia. No sétimo período, onde os acadêmicos de 

enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa começam a desenhar seu 

TCC, já sabia que queria realizar uma pesquisa envolvendo essas áreas. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, ( 2006 ) câncer é o nome dado 

a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de 

células malignas, que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões 

do corpo, formando as metástases.  Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários 

tipos de células do corpo. Quando o câncer desenvolve-se nos tecidos epitelias (pele ou 

mucosas)  é denominado de carcinoma. Se o tumor maligno começa a se desenvolver em 

tecidos conjutivos, tais como osso, músculo ou cartilagem é chamado de sarcoma. (BRASIL, 

2011). 

Os casos de câncer correspondem à segunda causa de morte no Brasil por doença, 

perdendo apenas para as doenças cardiovasculares (BRASIL, 2006). Estimativas do Instituto 

Nacional do Câncer apontam que para o ano de 2012 haja 518.510 novos casos de câncer no 

Brasil (BRASIL, 2011). 

Dentre as manifestações clínicas do câncer em estado avançado, destaca-se a dor, que 

é um fator limitante para o paciente, interferindo diretamente em sua qualidade de vida e na 

capacidade de realização de atividades diárias de vida. 

Segundo o Conselho Internacional dos Enfermeiros (2011, p.62), a dor oncológica, 

pode ser definida como: 

  

sensações  concorrentes de dor aguda e crônica de diferentes  níveis de 

intensidade associada a disseminação invasiva das células cancerosas no 

corpo; consequência do tratamento do câncer  incluindo quimioterapia, ou 

condições relacionadas com o câncer tais como dor na ferida; a dor  



oncológica é normalmente descrita como imprecisa, ferindo, doendo, 

assustadora ou insuportável ligada a sensações de dor intensa acompanhada 

por dificuldades em dormir, irritabilidade, depressão, sofrimento, 

isolamento, desesperança e desamparo. 

 

A dor oncológica é referida por cerca de 60% dos pacientes, dos quais 30% queixam-

se de dor de intensidade moderada a severa. Essa manifestação ocorre em 80% dos pacientes 

com câncer em estágio avançado (BRASIL, 2008).   

Os protocolos de cuidado no câncer são muito importantes do ponto de vista da 

sistematização da assistência de enfermagem. Pois, podem auxiliar no que tange a uma 

melhor relação custo-efetividade dos cuidados implementados. Porém considera-se que há um 

número ainda restrito de estudos que trabalhem com protocolos padronizados de diagnósticos, 

intervenções e resultados. E no que se refere a dor, a lacuna no conhecimento, é ainda mais 

expressiva. 

  Considerando que a dor oncológica é muito frequente, e que os dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) apontam que a cada ano, cinco milhões de pessoas experimentam 

diariamente a dor devido ao câncer, que cerca de 4,3 milhões de pacientes morrem a cada ano 

com controle inadequado da dor e que o Brasil é o segundo pais da America Latina em que os 

portadores de câncer mais sentem dor (ALVES, TREZZA, SANTOS et al, 2011, p.201), 

ressalta-se a importância do manejo adequado da dor oncológica, pelo enfermeiro. 

De acordo Alves, Trezza, Santos et al (2011, p. 200), pesquisas evidenciam que os 

profissionais de enfermagem possuem um conhecimento deficiente acerca do manejo da dor. 

Além da desinformação sobre o manejo da dor oncológica há também a falta de conhecimento 

dos profissionais de enfermagem sobre os meios de avaliar essa dor, o que repercute em 

pacientes vivenciando desnecessariamente a dor.  

 

A publicação de Waterkemper, Reibnitz, Monticelli (2010, p.335), reforça essa idéia 

 

O objetivo da atenção a esta necessidade é a reabilitação global do indivíduo 

e não apenas corrigir um dos aspectos isolados de sua expressão 

sintomática.Nesse sentido, a avaliação da dor, pela enfermeira, é o ponto 

fundamental para o planejamento do cuidado. Por ser subjetiva, não 

palpável, e uma experiência individual, é de difícil avaliação, requerendo da 

enfermeira suporte educacional, conhecimento e instrumentos que 

contribuam na sua compreensão. Ademais, verifica-se que nas últimas 

décadas o conhecimento, o conceito e as intervenções terapêuticas para a dor 

crônica do paciente oncológico tiveram uma grande evolução, porém, a 

capacitação do enfermeiro ainda é inadequada. 

  



A enfermagem é a equipe que  tem um maior contato com o paciente ao longo do seu 

tratamento hospitalar e somada as informações acima citadas é fundamental que o enfermeiro 

tenha conhecimento acerca da avaliação e métodos de manejo da dor oncológica podendo 

assim proporcionar ao portador de neoplasias uma melhor qualidade de vida.  

Várias terminologias são usadas para a elaboração de diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem. Entre elas encontramos a Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE®). 

A proposta para o desenvolvimento de uma Classificação Internacional para a Prática 

de Enfermagem (CIPE®) foi apresentada ao Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE), 

durante o Congresso Quadrienal, em Seul-Coréia do Sul, em 1989, onde esta foi  justificada 

pela: 

 
impossibilidade de designar os fenômenos específicos da Enfermagem, o 

que impedia o reconhecimento adequado da sua contribuição para a saúde e, 

conseqüentemente, para os cuidados de saúde ( NÓBREGA, GUTIERREZ, 
1
 

1999 apud CUBAS, KOPROSKI, MUCHINSKI et al,2007 ). 

 

A vivência como acadêmica do curso, ao longo dos ensinos teórico- práticos das 

disciplinas trouxe a percepção de que a dor está presente em muitos pacientes hospitalizados 

que apresentam algum tipo de neoplasia. Essa experiência de cuidar de pessoas com câncer 

em estado avançado, que vivenciavam frequentemente a experiência da dor, motivou a 

realização desse estudo que tem como objeto: protocolo de assistência de enfermagem para  

dor oncológica. 

 Considerando a problemática descrita emerge como questão norteadora: Quais são os 

indicadores empíricos que definem  a  dor oncológica e como o enfermeiro pode manejar a 

dor por meio de intervenções próprias de sua prática? 

 

Para atender a essas questões foram estabelecidos como objetivos:  

 

OBJETIVO GERAL: 

-Propor um protocolo de assistência de enfermagem para a dor oncológica de 

enfermagem da CIPE junto a pacientes com câncer avançado. 

  

                                                           
1
 NÓBREGA, MML; GUTIERREZ, MGR. Classificação internacional das práticas de enfermagem – CIPE/CIE: uma visão 

geral da Versão Alpha e considerações sobre a construção da versão Beta. In: Chianca TCM, Antunes MJM. A Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva - CIPESC. Brasília: ABEn; 1999. p. 8-33. 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Identificar na literatura e junto aos pacientes em cuidado paliativo os indicadores 

empíricos de dor oncológica. 

-Identificar na literatura intervenções de enfermagem voltada para o cuidado ao 

paciente com dor em cuidados paliativos. 

-Realizar um mapeamento cruzado das intervenções com a CIPE. 

 

Esse estudo pretende, com a elaboração de um protocolo de assistência de enfermagem, 

contribuir no plano assistêncial a uma reflexão dos enfermeiros sobre o manejo da dor 

oncológica. Essa pesquisa é de extrema relevância, pois contribui para uma melhor qualidade 

da assistência de enfermagem. 

Os profissionais irão encontrar nesse estudo um material que fornecerá como subsídio 

para a assistência de enfermagem, permitindo aos pacientes com câncer avançado  uma 

qualidade de vida mais satisfatória. Além de contribuir para o ensino- pesquisa na área da 

enfermagem oncológica, tendo em vista que a temática ainda é pouco abordada. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O Câncer no Brasil 

 

O câncer, ao longo dos anos, vem se tornando uma importante causa de óbitos.No 

Brasil já é a segunda causa de morte na população, sendo responsável por 17% dos óbitos 

notificados em 2007 no Sistema de Informações sobre Mortalidade (BRASIL, 2009). 

 Em 2004 foram registrados 141 mil óbitos por câncer, sendo que o câncer de pulmão, 

próstata e estômago foram as principais causas de morte entre os homens e entre as principais 

causas de morte para as mulheres encontram-se os tumores de mama, pulmão e intestino 

(BRASIL, 2008).          

  Estimativas do INCA, evidenciam que para o ano de 2012 haja 518.510 novos casos 

de câncer no Brasil. Os tipos mais incidentes serão os cânceres de pele não melanoma, 

próstata, pulmão, cólon e reto e estômago para o sexo masculino; e os cânceres de pele não 

melanoma, mama, colo do útero, cólon e reto e glândula tireoide para o sexo feminino.  

São esperados um total de 257.870 casos novos para o sexo masculino e 260.640 para  

o sexo feminino. Segundo a estimativa, o câncer da pele do tipo não melanoma, 134 mil casos 

novos, será o mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de próstata, 60 

mil; mama feminina, 53 mil; cólon e reto, 30 mil; pulmão ,27 mil; estômago ,20 mil e colo do 

útero,18 mil casos novos. 

Dados do INCA revelam que o Sistema Único de Saúde (SUS), registrou 423 mil 

internações por neoplasias no ano de 2005.  Os gastos federais com a assistência oncológica 

no ano de 2000 era de R$ 570.847.495,00  no ano de 2005 esses gastos passaram a ser de    

R$ 1.159.724.708,00  ou seja, os gastos em 5 anos mais que dobraram. 

Em relação a distribuição de casos de câncer segundo a localização geográfica, as 

regiões Sul e Sudeste apresentam maiores taxas e as regiões Norte e Nordeste as menores. 

Os tumores de mama são mais incidentes na região Sudeste, na região Norte é o 

segundo tumor mais frequente. 

  



O câncer de pele não melanoma é o mais incidente em homens na maioria das regiões 

do Brasil, com uma  maior frequência  na  Região Sul,  na Região Nordeste, na Região 

Sudeste e na Região Norte, respectivamente; enquanto que na Região Centro-Oeste  é o 

segundo mais frequente. Nas mulheres é o mais frequente nas regiões Sul, Centro-Oeste, 

Nordeste  e Norte ; enquanto que na Região Sudeste é o segundo (BRASIL, 2008). 

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pulmão em homens é o 

segundo mais frequente nas regiões Sul , Sudeste  e Centro-Oeste. Nas regiões Nordeste e 

Norte  é  o terceiro mais frequente. Para as mulheres, é o quarto mais frequente nas regiões 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, sendo o quinto mais frequente na Região Nordeste. 

O câncer de estômago em homens é o segundo mais frequente nas regiões Norte e 

Nordeste. Na Região Centro-Oeste é o terceiro e nas regiões Sul e Sudeste, o quarto. Para as 

mulheres, é o terceiro mais frequente na Região Norte e o quarto na Região Nordeste . Nas 

demais regiões, Sul , Sudeste  e Centro-Oeste , é o quinto não considerando os tumores de 

pele não melanoma. 

O câncer de colo de útero, sem considerar os tumores de pele não melanoma,  é o mais 

incidente na Região Norte . Nas regiões Centro-Oeste  e Nordeste , ocupa a segunda posição 

mais frequente e nas regiões Sul na região e Sudeste ocupa  a terceira posição. 

O câncer de próstata, é na Região Centro-Oeste  o mais incidente entre os homens. 

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, são mais frequente nas regiões Sul, 

Sudeste, Nordeste e Norte. 

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de cólon e reto em 

homens é o terceiro mais frequente nas regiões Sul  e Sudeste. Na Região Centro-Oeste ocupa 

a quarta posição. Nas regiões Nordeste  e Norte  ocupam a quinta posição. Para as mulheres, é 

o segundo mais frequente nas regiões Sul  e Sudeste; o terceiro nas regiões Centro-Oeste e 

Nordeste, e o quinto na região Norte. 

 

As variações regionais na incidência de câncer decorrem de perfis 

heterogêneos de exposição a fatores de risco, que se associam ao 

aparecimento de diferentes tipos de câncer. As informações sobre incidência 

também são afetadas por diferenças na capacidade diagnóstica dos serviços 

de saúde, o que pode levar a uma subestimação da incidência real em 

algumas regiões (BRASIL, 2008). 

 

 

Segundo  relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer IARC/OMS 

(World Cancer Report 2008), o impacto global do câncer mais que dobrou em 30 anos. O 

contínuo  crescimento populacional, bem como seu envelhecimento, afetará de forma 



significativa o impacto do câncer no mundo. Esse impacto recairá principalmente sobre os 

países de médio e baixo  desenvolvimento, como no caso do Brasil (BRASIL,2009). Portanto, 

torna-se fundamental estratégias em  que os recursos e esforços sejam direcionados no sentido 

de orientar as estratégias de prevenção e controle de câncer. 

 

 

2.2 Dor oncológica 

 

A dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da dor  é uma “ experiência 

sensitiva e emocional desagradável associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos 

tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências 

anteriores”.            

 As síndromes álgicas que manifestam-se em doentes oncológicos são geralmente mais 

incapacitantes que as que se manifestam em outras condições ( TEIXEIRA, 2003). 

 De acordo com o INCA, a dor  no câncer é referida por cerca de 60% dos pacientes e 

30% destes queixam-se de dor de intensidade moderada a severa e ocorre em 80% dos 

pacientes com câncer em estágio avançado. A ocorrência da dor varia de acordo com o órgão 

que sedia o tumor primário e a natureza da neoplasia. Essa afirmação pode ser observada na 

tabela 1 abaixo. 

 

TABELA 1:  OCORRÊNCIA DE DOR SEGUNDO A ORIGEM DA NEOPLASIA 

Localização %  Média (em %)   

Esôfago 80-93 87 

Sarcomas 75-89 85 

Metástases Ósseas 55-96 83 

Pâncreas 72-100 81 

Ossos 70-85 80 

Fígado e Vias Biliares 65-100 79 

Estômago 67-93 78 

Colo Uterino 40-100 75 

Mamas 56-100 74 

Brônquios 57-88 73 

Ovário 57-88 73 

Próstata 55-100 72 



Sistema Nervoso Central 55-83 70 

Proctológica 47-95 70 

Urológica 62-100 69 

Otorrinolaringológica 54-80 66 

Partes Moles 50-82 60 

Linfomas 20-69 58 

Leucemias 5-76 54 

                                                                                             Fonte: Dor Contexto Interdisciplinar, 2003, SBED 

  

Segundo dados da OMS, a cada ano, cinco milhões de pessoas experimentam 

diariamente a dor devido ao câncer, e cerca de 4,3 milhões de pacientes morrem a cada ano 

com controle inadequado da dor. O Brasil é o segundo país da América Latina em que os 

portadores de câncer mais sentem dor (ALVES, SANTOS, TREZAA et all, 2011, p. 200). 

 A Drª Cicely Saunders, conceituou a dor oncológica como uma dor total. Ela 

advogava a ideia de que a dor advinda do câncer não era, apenas, uma dor de caráter físico, 

mas também, emocional, social e espiritual, que estava associada às dimensões de dor de 

ordem financeira, interpessoal, mental, dor da família e da equipe de saúde. Afirmava ainda, 

que a linguagem humana é limitada e falha para descrever todas as possibilidades e paradoxos 

próprios do impacto que a dor gera no comportamento do paciente, familiares, e  profissionais 

de saúde na evolução da doença (ARAÚJO
2
, 2004,

 
apud CARVALHO, 2009). 

A algia no doente com câncer pode decorrer de fatores relacionados direta ou 

indiretamente com o tumor primário e suas metástases, intervenções terapêuticas, dos 

procedimentos de investigação ou de condições não relacionadas com a doença oncológica.

 A dor decorrente diretamente do tumor e suas metástases ocorre pela invasão óssea 

tumoral, invasão tumoral visceral, invasão tumoral do sistema nervoso periférico, extensão 

direta às partes moles e aumento da pressão intracraniana. Essa é a causa de dor de 46% a 

92% dos portadores de neoplasias (BRASIL, 2002). 

Em relação aos procedimentos cirúrgicos terapêuticos, as dores associadas a estes 

estão presentes em 5% a 20% e é desencadeada após a quimioterapia (mucosite, neuropatia 

periférica, nevralgia, pós-herpética, espasmos vesicais, necrose da cabeça do fêmur, pseudo 
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reumatismo devido a corticoterapia); dor pós- radioterapia (mucosite, esofagite, retite actínica, 

radiodermite, mielopatia actínica, fibrose actínica de plexo braquial e lombar); dor pós 

operatória (dor aguda, pós-toracotomia, pósmastectomia, pós-esvaziamento cervical, pós-

amputação, dor incisional) (BRASIL, 2002 e TEIXEIRA, 2003). Dores advindas de  

desordens concomitantes representam  de 8% a 22%.  

A dor oncológica pode ser considerada um sinal, quando se apresenta com 

manifestações físicas e evidências objetivas como: náusea, fadiga, anorexia, perda do apetite, 

mudança na alimentação, expressão facial, relato verbal, posicionamento protetor, insônia, 

sudorese, vômitos, taquicardia, aumento da pressão arterial, queimação, dilatação pupilar, 

astenia e taquipneia, desuso; e um sintoma quando aspectos subjetivos surgem acarretando 

transtornos de ordem psíquica e social, evidenciados por: apatia, agitação, depressão, 

irritabilidade, choro, gemência, raiva, desesperança, desespero e culpa, negação, não 

aderência, atitudes sobre dor, atitude sobre o gerenciamento de medicamentos, isolamento 

social, interação reduzida com o ambiente e restrições nas atividades de trabalho, de lazer e 

crise familiar (MICELI, 2002). 

Pode-se classificar a dor oncológica de acordo com vários critérios; quanto à duração 

pode ser aguda ou crônica; quanto ao curso, pode ser contínuo ou incidental; quanto à 

intensidade, leve, moderada ou intensa; quanto à farmacologia, responde bem aos opiáceos, 

parcialmente sensíveis aos opiáceos, pouco sensíveis aos opiáceos e segundo a patogênese, 

pode ser classificada como nociceptivas, neuropáticas e psicogênicas (psicológica, sociais, 

culturais e espirituais) (DIAZ
3
, 2005, apud CARVALHO, 2009). Referindo-se a dor 

oncológica, a classificação mais utilizada é a segundo a patogênese. 

A dor nociceptiva  compreende a dor visceral e e somática (dor somática aparece a 

partir da lesão da pele ou tecidos mais profundos e é usualmente localizada. Dor visceral se 

origina em vísceras abdominais e/ou torácicas). A dor nociceptiva ocorre diretamente por 

estimulação química ou física de terminações nervosas normais, é resultado de danos 

teciduais mais comuns e frequentes nas situações inflamatórias, traumáticas e invasivas, ou 

isquêmicas. É pouco localizada e descrita como sensação de ser profunda e pressionar. Esse 

tipo de dor responde bem ao tratamento farmacológico (BRASIL, 2002). 

Já a dor neuropática é o resultado de uma injúria a um nervo ou de função nervosa 

anormal em qualquer ponto ao longo das linhas de transmissão neuronal, dos tecidos mais  
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periféricos ao sistema nervoso central. Característica de queixas de dor com irradiação 

neurodérmica e em queimação. As causas podem ser infecções, traumas, quimioterapia, 

cirurgia, radioterapia, compressões nervosas. Esse tipo de dor é mais resistente ao tratamento 

farmacológico (BRASIL, 2002). 

A dor psicogênica é influenciada pelo ambiente psicossocial em que vive o indivíduo 

(CARVALHO, 2009). 

A dor é um sinal diretamente proporcional à qualidade de vida do paciente e é descrita, 

muitas vezes, como algo mais terrível que a própria doença, chega a ser a segunda causa de 

medo do paciente, após o diagnóstico de câncer, sendo a primeira, a morte. Quando não bem 

controlada, a dor causa desespero e sensação de impotência, desestruturando famílias, 

desencadeando litígios, gerando desarmonias e interferindo na qualidade de atendimento e  

recuperação prestada ao doente (KURASHIMA, SERRANO, OLIVEIRA JÚNIOR
4
, 2007 

apud CARVALHO, 2009). 

 

2.2.1 Avaliação da dor oncológica  

 

A avaliação da  dor oncológica é fundamental para o manejo desta. Essa avalição tem 

como objetivo a determinação  do tipo de dor, a origem  e intensidade, uma vez que as 

estratégias para o controle são diferentes em cada tipo de dor (DIEFENBACH, 2011). A 

avaliação da dor deve ser sistematizada, realizada regularmente e registrada de forma 

detalhada.  

A Joint Comission on Accreditation on Heathcare Organizations (JCAHO), a 

American Pain Society (APS) e a OMS propuseram a implementação sistemática de rotinas de 

avaliação, registro e controle da dor a serem incorporados pelos profissionais médicos e de 

enfermagem como  rotina de verificação de sinais vitais, logo, desde do ano de 2000, a dor é 

considerada o quinto sinal vital.  

Para medir a presença e a severidade da dor, é preciso considerar o auto relato do 

paciente, as observações clássicas do comportamento em geral como por exemplo, sinais 

vocais, expressão facial de sofrimento e movimentação corporal; medidas das respostas 

biológicas à dor como, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, entre 

outras; indagar o paciente sobre a duração, qualidade e medidas que aliviam a dor além de 

outras variáveis como depressão, ansiedade, significado da dor para o paciente, o seu suporte 
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familiar e seus  possíveis receios quanto ao tratamento (ALVES et al, 2011 e TEIXEIRA, 

2003). 

 Existem vários instrumentos para mensurar a dor, entre eles estão: os instrumentos 

unidimensionais (escalas de categoria numérica/verbal, analógica visual e representação 

gráfica não numérica), que quantificam apenas a severidade ou a intensidade da dor, obtendo 

informações rápidas, não invasivas e válidas sobre a dor e a analgesia. Os instrumentos 

multidimensionais (questionário McGill) avaliam e mensuram as diferentes dimensões da dor 

a partir de diferentes indicadores de respostas e suas interações (TEIXEIRA, 2003). 

 

Dentre as escalas de avaliação da intensidade da dor, podem-se destacar as 

escalas unidimensionais que incluem a escala de avaliação numérica de zero 

a 10, uma escala verbal como, por exemplo, “nenhuma dor”, “dor leve”, “dor 

moderada” e “dor intensa”, ou escala analógica visual com uma linha de 10 

centímetros com escores tais como “nenhuma dor” à esquerda e “dor 

intensa” à direita, e o paciente indica o lugar na linha que representa melhor 

a sua intensidade. Uma variedade de escalas usa desenhos de faces, do 

sorriso à aflição, para os pacientes que não podem facilmente usar os 

instrumentos descritos (MORETE, MINSSON, 2010).  

 

 

Silva e Zago
5
 ( 2001) apud Carvalho (2009) afirmam que o enfermeiro como membro 

da equipe de saúde, deve exercer seu papel no controle da dor, e para isto faz-se nescessário 

ter responsabilidade na avaliação diagnóstica, atuar na intervenção e monitorização dos 

resultados do tratamento e na comunicação das informações da dor do paciente sem, contudo, 

subestimar as dimensões éticas, culturais, históricas e religiosas envolvidas, dando prioridade 

a sua qualidade de vida. 

 

2.3  Sistematização da Assistência de Enfermagem  

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vem sendo utilizada em 

algumas instituições de saúde como uma metodologia assistencial, a qual pode ser entendida 

como a aplicação prática de uma Teoria de Enfermagem na assistência aos pacientes, 

utilizando ou não o Processo de Enfermagem (PE) ou partes do mesmo (HERMIDA, 

ARAÚJO, 2006). 
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Segundo Aquino e Filho
6
 (2004) apud Fuly, Leite e Lima (2008)  

 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é todo o 

planejamento registrado da assistência que abrange desde a criação e 

implementação do manual de normas e rotinas das unidades à descrição 

padronizada, até a adoção do Processo de Enfermagem.  

 

 

A resolução 272/ 2002 do COFEN dispõem sobre a SAE nas instituições de saúde no 

Brasil. A mesma dispõe sobre os seguintes aspectos:  a implementação obrigatória da SAE em 

âmbito nacional nas instituições de saúde. Essa resolução considerou atividade privativa do 

enfermeiro a implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do processo de 

enfermagem que compreende: consulta de enfermagem que compreende o histórico de 

enfermagem, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem. Cabe ressaltar, 

que essa mesma resolução dispõem sobre os diagnósticos de enfermagem:  

 

O Enfermeiro após ter analisado os dados colhidos no histórico e exame 

físico, identificará os problemas de enfermagem, as necessidades básicas  

afetadas e grau de dependência, fazendo julgamento clínico sobre as 

respostas do indivíduo, da família e comunidade, aos problemas, processos 

de vida vigentes ou potenciais  (COFEN, 2002). 

 

 

 Em 2009 entrou em vigor a resolução 358/2009, revogando a resolução 272/2002. A 

atual resolução enfatiza que cabe ao enfermeiro a liderança na execução e avaliação do 

Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, 

cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem 

como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas. Os técnicos e 

auxiliares de enfermagem participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que 

lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro (COFEN,2009). 

 Sabendo que o Processo de Enfermagem (PE) norteia a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem, vale a pena discursar sobre o Processo de Enfermagem. 
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Segundo Iyer, Bernocchi-Losey
7
 apud Dell.Acqua e Miyadahira (2002) 

 

O Processo de Enfermagem tem, na sua estrutura, três grandes dimensões, 

que são analisadas como: propósito, organização e propriedades. O propósito 

principal do processo é oferecer uma estrutura que atenda às necessidades 

individualizadas do cliente, família e comunidade, e deve existir uma relação 

interativa entre o foco principal e o enfermeiro. A organização é a dimensão 

que conta com as cinco fases do processo. Como propriedades, são 

abordadas seis: ser intencional, sistemático, dinâmico, interativo, flexível e 

basear-se em teorias. 

 

A primeira descrição sobre o Processo de Enfermagem se deu nos Estados Unidos 

dentre as décadas de 50 e 60. Inicialmente o processo compunha por três fases. A partir da 

década de 70 o processo se dava em cinco fases -Histórico de Enfermagem ou Avaliação 

Inicial, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento, Implementação e Evolução de 

Enfermagem (DELL'ACQUA ; MIYADAHIRA, 2002).  

No Brasil a SAE ganhou força na década de 70, amparada principalmente nos estudos 

de Wanda Horta que desde os anos 60 vinha publicando trabalhos sobre a temática 

destacando-se a obra “Processo de Enfermagem”, publicada em 1979. 

O processo de enfermagem pode ser definido por Horta como : “ a 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). 

Horta, (1979) caracteriza o processo de enfermagem em seis passos. 1) Histórico de 

enfermagem que é o  roteiro sistematizado para o levantamento de dados do ser humano que 

tornam possível a identificação de seus problemas; 2) Diagnósticos de Enfermagem que é a 

definição das necessidades do ser humano que precisa de atendimento e a determinação  pela 

enfermeira do grau de dependência deste atendimento em natureza e extensão; 3) Plano 

Assistencial que pode ser definido como a determinação global da assistência de enfermagem 

que o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido; 4) Planos de Cuidados ou 

Prescrição de Enfermagem definido como a implementação do plano assistencial pelo roteiro 

diário que coordena a equipe de enfermagem na execução dos cuidados adequados ao  

atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano; 5) Evolução de 

enfermagem é o relato diário das mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano, enquanto 

estiver sob assistência profissional, pela evolução é possível avaliar a resposta do ser humano 

à assistência de enfermagem implementada; 6) Prognóstico de Enfermagem é a estimativa da 
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capacidade do ser humano em atender suas necessidades básicas alteradas após a 

implementação do plano assistencial e à luz dos dados fornecidos pela evolução de 

enfermagem.   

A figura 1 traz uma representação esquemática da inter-relação e importância dos seis 

passos do Processo de Enfermagem. 

 

 

FIGURA 1: PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

                                                                   Fonte: HORTA,Processo de Enfermagem, 1979. 

 

 

 

George (2000), diz que essas fases são dinâmicas, flexíveis e comumente sobrepõem-

se. Isso vale para qualquer um dos processos de enfermagem propostos pelos autores. 

  

O processo deve acontecer de modo ordenado, planejado e dinâmico, a fim 

de determinar as respostas que serão necessárias para a prestação de 

cuidados de enfermagem e para promoção do cuidado humanizado 

(GARCIA, NÓBREGA, 2004). 

 

 

 

2.4 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE® 

 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), foi criada pelo 

Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) para permitir uma linguagem cientifica e 

unificada, comum à Enfermagem mundial. Esta classificação permite ao enfermeiro  



identificar diagnósticos de enfermagem, avaliar resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem  através das respostas às intervenções de enfermagem e evolução positiva ou 

negativa dos status dados aos fenômenos nos diagnósticos feitos pelos enfermeiros. É uma 

forma de demonstrar resultados da prática de enfermagem também a nível jurídico 

(NÓBREGA , GUTIÉRREZ, 2000).        

  De acordo com o Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) a iniciativa da 

construção desta ferramenta surgiu a partir das recomendações da OMS ao CIE, que visava 

acrescentar às Classificações  Internacionais de Diagnósticos e Procedimentos Médicos, uma 

classificação de enfermagem contemplando problemas/diagnósticos, intervenções e resultados 

de enfermagem. No congresso internacional do CIE ocorrido em 1989 em Seul na Coréia do 

Sul, foi aprovada uma resolução para dar o início ao trabalho de construção da Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®). 

 

Antes da construção da CIPE® foram realizados um levantamento na 

literatura da área e uma pesquisa junto às associações membros do CIE, para 

identificar, em âmbito internacional, os sistemas de classificação usados na 

Enfermagem. Em dezembro de 1996, o CIE publicou a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão Alfa:Um Marco 

Unificador constituída pela Classificação dos Fenômenos de Enfermagem e 

pela Classificação das Intervenções de Enfermagem, com o objetivo de 

estimular comentários, observações, críticas e recomendações de 

melhoramento e, assim, iniciar um processo de realimentação com vistas ao 

seu aprimoramento. Essa versão foi traduzida para diversas línguas, 

inclusive para o português do Brasil.[...] (NÓBREGA, GARCIA, 2005). 

 

 

A primeira versão foi a CIPE® versão Alfa, publicada em 1996, sobre a qual o próprio 

CIE  estimulou comentários, observações e críticas para o melhoramento e a possibilidade da 

construção da Versão Beta publicada em 1999. Em continuação ao desenvolvimento, 

publicou-se a Versão Beta 2 em 2001, Versão 1.0 em 2005. Em 2009, foi lançada  a versão 2 

da CIPE®. 

O desenvolvimento da versão 1.0 permitiu a transição da classificação do modelo 8 

eixos na versão Beta 2 a um modelo de 7 eixos que permanece até hoje na versão 2 (CIE, 

2011, p.17). 

Os eixos foram definidos como:1) Foco: área de atenção que é relevante para a 

enfermagem, por exemplo, dor; 2) Julgamento: opinião clínica ou determinação relacionada 

ao foco da prática de enfermagem, exemplo, nível diminuído, anormal; 3) Cliente: sujeito ao 

qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma intervenção, como por exemplo, 

recém- nascido, cuidador; 4) Ação: um processo intencional aplicado ao cliente, exemplos, 



educar, administrar; 5) Meios: maneira ou método de desempenhar uma intervenção, como 

por exemplo, bandagem, fralda; 6) Localização: orientação anatômica e espacial de um 

diagnóstico ou intervenções, como posterior, abdome; 7) Tempo: que é o momento, período, 

instante, intervalo ou duração de uma ocorrência, por exemplo admissão, nascimento, crônico 

(CIE, 2011). 

Para compor diagnósticos e resultados de enfermagem usando a CIPE® é necessário 

incluir um termo do eixo foco, um termo do eixo julgamento, pode incluir algum termo dos 

outros eixos, se necessário. Para a composição de intervenções de enfermagem inclui-se um 

termo do eixo ação e pelo menos um termo alvo, que pode ser um termo de qualquer eixo, 

exceto do eixo julgamento além de incluir qualquer termo do eixo ação (CIE,2005, p.41). 

O Programa CIPE® encoraja a avaliação e a validação adicionais destas orientações 

para compor diagnósticos, intervenção e resultados de enfermagem, bem como a avaliação e a 

validação dos termos não constantes na CIPE®. Com isto, poderemos, cada vez mais, 

melhorar e aperfeiçoar esta classificação, que pode contar com as interseções da Enfermagem 

com outras disciplinas e especialidades; o usuário da CIPE® pode sentir a necessidade de 

recorrer a outras classificações/terminologias que forneçam conceitos  adicionais, como por 

exemplo, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com 

a Saúde (CID-10) (CIE, 2011). 
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3 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, transversal com abordagem quanti-

qualitativa.  

A pesquisa de natureza quanti-qualitativa, segundo Leopardi (2002) é aquela onde “se 

utiliza de dados e análises quantitativas e qualitativas”, sendo parte do problema elucidado de 

forma quantitativa enquanto a outra de forma qualitativa. A abordagem quantitativa, segundo 

a mesma autora, é utilizada quando há a preocupação de se garantir a objetividade e 

credibilidade dos achados, onde a questão proposta indica uma atenção com a quantificação, 

com a comparação de eventos ou a replicação de estudos.  A abordagem qualitativa não se 

procura em enumerar às vezes em que uma variável apareceu e sim o que elas apresentam, 

tentando compreender na visão dos sujeitos participantes um problema que vivenciam e 

atentando-se para o contexto social em que o evento ocorre (LEOPARDI, 2002). 

 Para Leopardi (2002), o caráter descritivo contempla estudos caracterizados pela 

necessidade de se explorar uma situação não conhecida, da qual se tem necessidade de 

maiores informações. Para Triviños (1994) “o estudo descritivo pretende descrever com 

exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”. 

Segundo Gil (1994), a pesquisa exploratória tem o objetivo de familiarizar o tema, 

tornando-o explícito e proporcionando aprimoramento de ideia. Já Triviños (1994), diz que 

tais estudos permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema. 

A pesquisa foi realizada em três momentos distintos. Sendo o primeiro momento 

direcionado à busca de indicadores empíricos de dor e consequentes intervenções de 

enfermagem na literatura, o segundo momento foi direcionado à coleta de indicadores 

empíricos em campo de prática clínica e o terceiro momento foi dedicado ao mapeamento 

cruzado na CIPE para construção de um protocolo, conforme aponta a Figura 2.  

 

 

 



FIGURA 2: DESENHO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Momento: Levantamento de indicadores empíricos de dor e intervenções de 

enfermagem na literatura 

 

O levantamento de indicadores empíricos na literatura foi realizado por meio de 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados LILACS e MEDLINE, com os descritores, 

avaliação da dor, enfermagem e dor, câncer, cuidados de enfermagem, para identificar 

indicadores empíricos de dor no câncer avançado e intervenções de enfermagem para alívio 

da dor, respectivamente, voltadas para o cuidado ao paciente com dor em cuidados paliativos. 

O período de coleta dessas informações foi de fevereiro de 2012 a abril de 2012.  

 Após esse primeiro momento o estudo foi  submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa  

para início da etapa posterior da pesquisa, referente ao levantamento de indicadores empíricos 

no campo clínico. 

 

 

 

 

Identificar na literatura 

indicadores empíricos de dor 

no câncer avançado e as 

intervenções de enfermagem 

para o controle da dor. 

 

Mapeamento cruzado na 

CIPE. 

Coleta de dados em campo. 

Estabelecer os indicadores 

empíricos. 

 

 

 Correlacionar os indicadores 

empíricos com as 

intervenções de 

enfermagem. 

 
Protocolo de 

enfermagem para dor 

oncológica. 

Fonte: Elaboração própria 



2º Momento: Coleta de dados e levantamento de indicadores empíricos próprios da 

prática profissional 

 

O estudo em atenção, se embasou através dos artigos da Resolução 196/96 que 

dispõem sobre a normalização das pesquisas em saúde envolvendo seres humanos. O 

presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense/ HUAP  e aprovado conforme número do parecer 53842. 

Após a aprovação no Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense/HUAP a coleta de dados foi efetivada. 

 

3.2 Cenário e Sujeitos do Estudo 

 

Esse estudo foi realizado no ambulatório de cuidados paliativos oncológico, que está 

situado no andar térreo do Hospital Universitário Antônio Pedro.  

Para a realização desse estudo, foi utilizada uma amostra contendo oito (n=8) sujeitos. 

A população alvo do estudo foi constituída pelos pacientes atendidos no ambulatório 

de cuidados paliativos do Hospital Universitário Antônio Pedro no período instituído para 

coleta de dados. Foi uma amostra não probabilística, de conveniência, onde todos os pacientes 

que atenderem aos critérios de inclusão no estudo serão considerados. 

São critérios de inclusão na amostra: ser paciente com câncer avançado em tratamento 

no Ambulatório de Cuidados Paliativos no mês de novembro e dezembro, ser adulto e/ou 

idoso, formalizar aceite no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (anexo 1). 

São critérios de exclusão da amostra: pacientes que durante a entrevista relatarem não 

ter sentido nenhum tipo de dor por conta do tumor que apresentam, durante a vigência do 

tratamento. Idosos sem condições clínicas ou cognitivas que os impeçam de responder a 

entrevista. 

Os sujeitos podem solicitar o desligamento da pesquisa em qualquer momento de sua 

realização, pois quaisquer motivos que julguem procedentes. Da mesma forma a pesquisa 

poderá ser interrompida a qualquer momento, considerando as necessidades do pesquisador. 

Não há nenhum tipo de prejuízo à saúde dos indivíduos, considerando que trata-se de 

um estudo não experimental e que o caráter das informações obtidas é meramente descritivo. 

Destaca-se como possível benefício à essa clientela a possibilidade de construção de 

um protocolo com medidas acertivas para a minimização da dor, por meio de intervenções de 

enfermagem não medicamentosas. 

 

 



3.3 Técnica e Instrumento para Coleta de Dados 
 

A técnica de coleta de dados foi a entrevista pautada em um roteiro estruturado com 

perguntas abertas e fechadas.  

O roteiro contém  perguntas abertas e fechadas, a escala visual analógica (EVA) , para 

a avaliação do nível de dor, e uma escala, o questionário McGil que avalia as diferentes 

dimensões de dor. 

A entrevista semi- estruturada, segundo Minayo (2007) “combina perguntas fechada e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem 

se prender à indagação formulada.” 

A entrevista semi-estruturada permite ao entrevistado falar, contra argumentar ou 

dialogar com o entrevistador, proporcionando-lhe apenas algumas orientações através de 

perguntas pré-estabelecidas (FIGUEIREDO, 2008).  

 
                                                                                                    

3.4 Período de Coleta de Dados 

 

Período de coleta foi realizada no mês de novembro e dezembro de 2012. 

 

3.5 Aspectos Éticos 

 

Foram cumpridas as especificações éticas e legais da resolução 196/96, do Ministério 

da Saúde, tendo essa pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ HUAP conforme número do 

parecer 53842. 

Para participação no estudo os sujeitos serão convidados a formalizar aceite no  Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra em anexo/apêndice, onde será 

explicado os objetivos do estudo e seus direitos de participantes do mesmo, como desistir a 

qualquer momento da participação do estudo, que suas participações não acarretarão nenhum 

ônus financeiro  que a pesquisa não envolve  riscos. 

Cabe ressaltar que a coleta de dados somente se iniciou após a aprovação desse estudo 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense/ HUAP.. 

 

 

 

 

 

 



3.6 Análise dos Dados 

 

No primeiro momento do estudo foi realizada uma análise comparativa da literatura, 

com categorização dos achados.  

 

A análise  através da categorização, que para Leopardi (2001, p.151), significa dizer: 

 
agrupar expressões emitidas acerca do tema a partir de suas semelhanças e em 

categorias escolhidas pelo próprio pesquisador, que poderá ser: semântica 

(categoria temática); sintática (a partir de verbos, adjetivos e outros); léxica 

(ordenamento da frase); ou expressiva (semelhança das características ou 

problemas de linguagem). A categorização deve ser homogênea, incluir todo o 

texto e nunca repetir o mesmo registro em duas categorias diferentes. Já a analise 

visa a compreensão desses dados apreendidos pela categorização, buscando uma 

percepção das manifestações. 

 

No segundo momento a análise dos dados obtidos realizada por meio de estatística  

simples relativa aos resultados das questões, obtidos junto aos respondetes.  

 

3º Momento: O Mapeamento Cruzado 

 

Após as 2 primeiras etapas foi feito uma correlação dos indicadores empíricos com as 

intervenções de enfermagem localizadas na literatura, que sofreram mapeamento cruzado na 

CIPE versão 2, para a elaboração do protocolo de enfermagem para dor oncológica. As 

intervenções de enfermagem sofreram mapeamento cruzado no eixo ação e alvo, já os 

indicadores empíricos serão mapeados no eixo foco e julgamento, para a elaboração de 

diagnósticos de enfermagem. 

O mapeamento cruzado pode ser definido, segundo Moorhead, Delaney apud
8
  Lucena 

e Barros como: 

 
 um processo de explicar ou expressar algo, através do uso de palavras com 

significado igual ou semelhante (...) um procedimento que consiste num 

processo de mapeamento cruzado para comparar dados (...) no intuito de 

identificar similaridade e validar o objeto de estudo em diferentes contextos. 
 

 

Caso o termo procurado não seja localizado nos eixos na CIPE versão 2, este ficou em 

destaque e foi realizado um rol de termos que não constam  na CIPE versão 2. 

 

                                                           
8 MOORHEAD, S; DELANEY, C. Mapping nursing intervention data into the nursing 

interventions classification (NIC): process and rules. Nurs Diagn 1997; 8(4):137- 44. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO  DOS RESULTADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

Com a aplicação dos descritores avaliação da dor e enfermagem, foram encontrados 

um total de 44 artigos, sendo 37 na base de dados LILACS e 7 na MEDLINE. Foram 

estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: adequação à temática, publicação completa e 

trabalhos em português. Após a leitura analítica desse material, foram selecionados 5 artigos, 

sendo todos pertinentes à base de dados LILACS.  

A partir da aplicação dos descritores, dor, câncer, cuidados de enfermagem, foram 

encontrados um total de 20 artigos na base de dados  LILACS, 73 artigos no MEDLINE e 21 

artigos e 2 dissertações de mestrado no BDENF. Totalizando 120 artigos.  Esses estudos 

passaram por uma análise, através de leitura de seus resumos, onde foi estabelecido como 

critérios de inclusão: adequação à temática, publicação completa e em português. Após essa 

análise, totalizaram-se 2 artigos na base de dados LILACS, nenhum na MEDLINE e 5 estudos 

na base de dados BDENF, sendo que 1 publicação encontra-se em ambos bancos de dados, 

totalizando 6 publicações. 

Após a leitura em profundidade dos textos, foram estabelecidas 3 categorias temáticas 

(indicadores empíricos de dor, avaliação da dor; intervenções de enfermagem para o controle 

da dor) emergentes da análise comparativa entre os autores, caracterizando o enfoque 

qualitativo da pesquisa. 

Bibliografia clássica, como o manual do INCA para Cuidados Paliativos Oncológicos 

subsidiaram a construção do apêndice I. Já os achados referentes às intervenções de 

enfermagem, sofreram mapeamento cruzado na CIPE, para padronização da linguagem de 

enfermagem. 

Os resultados podem ser localizados nos quadros 1 e 2 abaixo: 

 

                        

 

 



QUADRO 1: INDICADORES EMPÍRICOS DE DOR 

 AUTO- RELATO 

 EXPRESSÃO DE 

COMPORTAMENTOS DE DOR/ 

INDICADORES NÃO VERBAIS 

DE DOR: 

 CARETAS; 

 POSTURAS ENCURVADAS; 

 PUNHOS CERRADOS; 

 TREMORES; 

 MUDANÇAS DE MODULAÇÃO 

DE VOZ; 

 SINAIS DE ANSIEDADE; 

 AGITAÇÃO PSICOMOTORA; 

 MANIFESTAÇÕES 

EMOCIONAIS,CHORO 

 

 MANIFESTAÇÕES 

FISIOLÓGICAS/ 

NEUROVEGETATIVAS: 

 ELEVAÇÃO DE PRESSÃO 

ARTERIAL; 

 TAQUICARDIA; 

 TAQUIPNÉIA; 

 MIDRÍASE; 

 SUDORES; 

 PALIDEZ; 

 RIGIDEZ MUSCULAR; 

 ANOREXIA; 

 NÁUSEAS E VÔMITOS; 

 

O estudo de Fontes e Jaques (2007) demonstra que a sinalização não-verbal indicativa 

de dor como forma de linguagem alternativa pode ser expressada por meio da angústia 

emocional, tumulto social e expressão de comportamentos de dor podem ser esboçados, 

portanto manifestações comportamentais como caretas, posturas encurvadas, punhos cerrados, 

tremor, mudanças de modulação da voz, sinais de ansiedade e manifestações emocionais de 

choro, gemido, entre outras, são comuns nos quadros dolorosos.   

Além disso, pacientes com dor aguda podem apresentar manifestações fisiológicas, 

como aumento da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, midríase, sudorese, 

palidez, anorexia, náuseas, vômitos, rigidez muscular e desconforto, no entanto, muitos 

medicamentos podem prevenir algumas manifestações, já pacientes com dor crônica 

frequentemente apresentam sinais vitais normais. Pedroso  e  Celich (2006) afirmam que   a 

experiência dolorosa é evento muito mais amplo, não se resumindo apenas à intensidade. As 

características da dor também devem ser avaliadas, incluindo o seu início, local, irradiação, 

periodicidade, tipo de dor, duração e fatores desencadeantes. É importante observar as reações 

comportamentais e fisiológicas da dor, tais como: expressão facial, inquietação, 

posicionamento protetor, insônia, ansiedade, irritabilidade, sudorese, palidez, taquicardia, 

taquipnéia, hipertensão, entre outros. 



Doenges, Moorhouse e Geissleir  (2003) reforça ainda que o auto relato de dor feito 

pelo próprio paciente, é o indicador mais preciso de dor . 

 

    QUADRO 2: INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA O ALÍVIO DA DOR 

 AVALIAR A DOR QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS ( localização, 

intensidade, duração da dor) 

 AVALIAR A DOR  EM INTERVALOS REGULARES 

 MENSURAR A DOR USANDO ESCALA DE AVALIAÇÃO DA DOR 

 OBSERVAR INDICADORES NÃO VERBAIS DE DOR  

 QUESTIONAR QUANTO A FATORES QUE ALIVIAM E PIORAM A DOR 

 POSICIONAR O PACIENTE CONFORTAVELMENTE 

 CRIAR UM AMBIENTE CALMO E CONFORTÁVEL 

 DETERMINAR O IMPACTO DA EXPERIÊNCIA DE DOR SOBRE A 

QUALIDADE DE VIDA 

 IMPLEMENTAR TERAPIA NÃO FARMACOLÓGICA PARA O CONTROLE DA 

DOR(  técnicas de relaxamento, terapias de calor/frio, massagens, distração) 

 CONTROLAR  FATORES AMBIENTAIS CAPAZES DE INFLUENCIAR A 

RESPOSTA DO PACIENTE AO DESCONFORTO ( temperatura ambiente, 

iluminação, ruído) 

 REDUZIR OU ELIMINAR OS FATORES QUE PRECIPITEM OU AUMENTES A 

EXPERIÊNCIA DE DOR( medo, fadiga, monotonia e falta de informação) 

 ADMINISTRAR MEDICAÇÃO PARA ALÍVIO DA DOR, CONFORME 

PRESCRIÇÃO 

 REGISTRAR DADOS NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE, CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, INTERVENÇÕES REALIZADAS E ACEITAÇÃO 

DO PACIENTE 

 

Doenges, Moorhouse e Geissleir (2003) ainda afirmam que a avaliação da dor nos 

fornece dados para avaliar a necessidade e a eficácia das intervenções. Rigotti e Ferreira 

(2005) descrevem várias atividades de enfermagem que podem ser usadas para auxiliar o 

paciente que manifesta dor, sendo elas: estabelecer relação com o paciente que sente dor; 



promover repouso e relaxamento; usar analgesia imaginada; diminuir os estímulos nocivos; 

permanecer com o paciente; explicar que a fonte de estímulos nocivos foi removida ou 

diminuída e auxiliar na assimilação da experiência com dor. O enfermeiro precisa saber 

quando ocorre a dor e como ela afeta o doente  para poder intervir. Para  que tal fato seja 

efetivado é necessário utilizar de técnicas de comunicação,  levar em conta o respeito pela 

individualidade do doente, estabelecer de uma relação empática, saber escutar e questionar 

com perguntas simples e diretas, no sentido de ajudar a compreender a sua dor. 

Ainda sobre intervenções de enfermagem para o alívio da dor oncológica, Rigotti e 

Ferreira (2005)  também dizem que o controle da dor é mais efetivo quando envolve 

intervenções múltiplas, que atuam nos diversos componentes da dor. Intervenções não-

farmacológicas para o controle da dor compreendem um conjunto de medidas de ordem 

educacional, física, emocional, comportamental e espiritual, são em sua maioria, de baixo 

custo e de fácil aplicação e muitas delas podem ser ensinadas aos doentes e seus cuidadores, 

estimulando o autocuidado, no entanto, cabe ao enfermeiro a escolha das intervenções que 

melhor atendam as necessidades dos pacientes.  

No segundo momento, a etapa de coleta de dados em campo clínico, os dados oriundos 

das perguntas  das entrevistas foram tratados por meio de análise estatística simples.  

Analisando os dados em relação ao sexo dos pacientes,  62,5% (n=5) dos sujeitos são 

do sexo feminino e 37,5% (n=3) são do sexo masculino. 

A faixa etária dos entrevistados  ficou acima dos 50 anos, onde 3 sujeitos tinham de 50 

a 59 anos e 5 sujeitos eram maiores de 60 anos. 

No quadro 3 abaixo, podemos observar os tipos de cânceres encontrados na população 

estudada. 

                                       QUADRO 3: TIPOS DE CÂNCER  

TIPO DE CÂNCER N SUJEITOS 

Câncer de estômago 1 

Carcinoma de pulmão 1 

Câncer de mama 2 

Câncer de reto 1 

Câncer de parótida 1 

Câncer de canal anal 1 

Câncer de pâncreas 1 

 



 

Como demonstrado no quadro abaixo, 62,5% dos sujeitos não estavam sentindo dor no 

momento da entrevista, enquanto 37,5% referiram sentir dor no momento da entrevista. 

         

                 QUADRO 4: DOR NO MOMENTO DA ENTREVISTA 

 N SUJEITOS 

SIM 3 

NÃO 5 

 

Já em relação a questão de localização da dor, 100% (n-=8) afirmaram que conseguem 

localizar a sua dor. No quadro abaixo, podemos encontrar a localização da dor dos sujeitos. 

 

                              QUADRO 5: LOCALIZAÇÃO DA DOR 

 

ABDOME  

ÂNUS 

BOLSA ESCROTAL 

COLUNA VERTEBRAL 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 

REGIÃO COCÍGEA 

REGIÃO LOMBAR 

TÓRAX  

 

 

A questão relativa a periodicidade da dor, 75% (n=6) afirmaram que a dor é 

intermitente e 25% dos sujeitos (n=2)  afirmaram que a dor é contínua, conforme quadro 6 

abaixo. 

 

               QUADRO 6: PERIODICIDADE DA DOR 

 N SUJEITOS 

CONTÍNUA 2 

INTERMITENTE 6 

 

 

Em relação a pergunta “sua dor melhora com a mudança de posição”, 87,5% (n=7) 

afirmaram que a sua dor melhora com a mudança de decúbito e 12,55 (n= 1) afirma que a dor 

não melhora com mudança de decúbito. 

Nos decúbitos em que há melhora da dor podem ser encontradas no quadro abaixo. 



 

          QUADRO 7: DECÚBITO EM QUE HÁ MELHORA DA DOR 

 N SUJEITOS 

DECÚBITO LATERAL ESQUERDO 2 

DECÚBITO DORSAL 4 

SENTADO 1 

 

 

Na pergunta que se refere ao uso de medicação para o alívio da dor, 100% (n=8) 

afirmaram que fazem uso. Desse total, 50% (n=4) utiliza morfina para o alívio da dor. As 

medicações utilizadas pelos sujeitos encontram-se no quadro abaixo. 

 

                 QUADRO 8: MEDICAÇÃO PARA ALÍVIO DA DOR 

 

MEDICAÇÃO N SUJEITOS 

CODEÍNA 1 

DIPIRONA 1 

METADONA 1 

MORFINA 4 

PARACETAMOL 1 

 

 

Já em relação a mensuração da dor, foram utilizados 2 questionários, a Escala Visual 

Analógica (EVA) e o questionário McGill. 

A EVA é uma escala unidimensional, com variação de 0 a 10, onde o intervalo de 0 a 

3 é considerado uma dor leve; de 4 a 7 dor moderada e acima de 8 uma dor intensa. Vale 

ressaltar que 0 significa estar sem dor e 10 é a máxima dor sentida 

Em relação ao questionário EVA, 37,5%  dos sujeitos (n= 3) responderam que a sua 

dor era de grau 10; 12,5% (n=1) relatou que a sua dor estava no número 9 da escala; 25% 

(n=2) categorizaram a dor no múmero 8; e 12,5% (n=1), afirmam que a dor pode ser avaliada 

no número 5 e 3 da escala, respectivamente. Esses resultados podem ser comparados no 

quadros abaixo. 

 

 

                      QUADRO 9: MENSURAÇÃO DA DOR- EVA 

 

INTERVALOS CLASSIFICAÇÃO N SUJEITOS % 

0 – 3 LEVE 1 12,5 

4- 7 MODERADA 1 12,5 

8- 10 INTENSA 6 75 

 



 Podemos relacionar o tipo de câncer encontrado nos pacientes entrevistados e a 

intensidade da dor que estes referiram, a partir da escala EVA, dado que pode ser observado 

no quadro abaixo. 

 

QUADRO 10: RELAÇÃO DO TIPO DE CÂNCER E INTENSIDADE DA DOR 

 

TIPO DE CÂNCER INTENSIDADE DA DOR- EVA N SUJEITOS 

Câncer de estômago 5 1 

Carcinoma de pulmão 3 1 

Câncer de mama 10 2 

Câncer de reto 10 1 

Câncer de parótida 8 1 

Câncer de canal anal 8 1 

Câncer de pâncreas 10 1 

 

 

Em relação ao questionário McGill, que é um instrumento de avalição da dor 

multidimensional onde visa avaliar as diferentes dimensões da dor, verificando-se as 

categorias SENSITIVO, AVALIATIVO E EMOCIONAL.  

Os seguintes dados foram obtidos; na qualidade SENSITIVO, as opções informadas 

pelos sujeitos dessa pesquisa foram lateja, pesa, aperta, facada. Sendo aperta, apresentou 

uma porcentagem de 37,5%  (n=3)  entre os sujeitos; lateja, pesa, facada, esmaga e pesa, 

apresentaram 12,5% (n=1), cada uma das categorias, respectivamente. A exemplo do quadro 

XX abaixo. 

                  

                QUADRO 11:  CATEGORIA SENSITIVA DA DOR 

 N SUJEITOS % 

LATEJA 1 12,5 

FERROA - - 

FACADA 1 12,5 

AGULHADA - - 

APERTA 3 37,5 

CÓLICA - - 

ESMAGA 1 12,5 

FISGA - - 

TORÇÃO - - 

PESA 1 12,5 



RACHA - - 

ESTICA - - 

RASGA 1 12,5- 

 

 

Em relação a categoria AVALIATIVO, os seguintes dados foram obtidos. Para a opção 

irradia, foram totalizados 50% (n=4). Para queima, 25% dos sujeitos (n=2) relataram essa 

opção. Arde, obteve 25% (n=2) da amostra. 

 

 

                QUADRO 12:  CATEGORIA AVALIATIVA DA DOR 

 

 N SUJEITOS % 

FORMIGA - - 

COÇA - - 

ARDE 2 25 

CHOQUE - - 

QUEIMA 2 25 

ADORMECE - - 

ESQUENTA - - 

ESFRIA - - 

IRRADIA 4 50 

 

 

Para a categoria EMOCIONAL, foram obtidos os seguintes descritores: chata, 

incômoda, desgastante e cruel . O descritor  incômoda foi relatado por 50% (n=4) dos 

pacientes; desgastante por 25% (n=2); cruel  e chata por 12,5% (n=1) dos pacientes, 

respectivamente. 

                  QUADRO 13: CATEGORIA EMOCIONAL DA DOR 

 

 N SUJEITOS % 

CHATA 1 12,5 

INCÔMODA 4 50% 

ABORRECIDA - - 

ENJOADA - - 

AGONIZANTE - - 

TORTURANTE - - 

TERROR - - 

INSUPORTÁVEL - - 

DESGASTANTE 2 25 

CANSATIVA - - 

CASTIGANTE - - 

CRUEL 1 12,5 

 



No terceiro momento da pesquisa, o mapeamento cruzado  dos indicadores empíricos 

de dor e das intervenções de enfermagem achadas na literatura com a CIPE versão 2 para a 

elaboração do protocolo de enfermagem para dor oncológica. 

 

QUADRO 14: MAPEAMENTO CRUZADO DOS INDICADORES EMPÍRICOS 

DE DOR 

INDICADORES EMPÍRICOS 

ENCONTRADOS NA LITERATURA 

INDICADORES EMPÍRICOS, APÓS 

SOFRER MAPEAMENTO CRUZADO 

COM A CIPE 2 

 AUTO RELATO 

 

 COMUNICAÇÃO EFETIVA DA 

DOR ONCOLÓGICA ATUAL 

 CARETAS  CONFORTO COMPROMETIDO 

 POSTURAS ENCURVADAS 

 

 CONFORTO COMPROMETIDO 

 PUNHOS CERRADOS  CONFORTO COMPROMETIDO 

 TREMORES 

 

 NERVOSISMO E TREMOR 

AUMENTADOS 

 MUDANÇAS DE MODULAÇÃO 

DE VOZ 

 CONFORTO COMPROMETIDO 

 SINAIS DE ANSIEDADE 

 

 ANSIEDADE AUMENTADA 

 AGITAÇÃO PSICOMOTORA 

 

 AGITAÇÃO ATUAL 

 MANIFESTAÇÕES EMOCIONAIS  ANGÚSTIA AUMENTADA 

 ELEVAÇÃO DA PRESSÃO 

ARTERIAL 

 PRESSÃO ARTERIAL ALTA 

 TAQUICARDIA  TAQUICARDIA ATUAL 

 TAQUIPNÉIA  FREQUÊNCIA AUMENTADA 

 MIDRÍASE  ANSIEDADE AUMENTADA 

 SUDORESE  ANSIEDADE AUMENTADA 

 PALIDEZ;  ANSIEDADE AUMENTADA 

 RIGIDEZ MUSCULAR  ANSIEDADE AUMENTADA 

 ANOREXIA  PADRÃO ALIMENTAR 

COMPROMETIDO 



 NÁUSEAS  NÁUSEA ATUAL 

 VÔMITOS   VÔMITO ATUAL 

 

 

As intervenções de enfermagem sofreram mapeamento cruzado no eixo ação e alvo e 

podem ser encontradas no quadro  abaixo. 

 

QUADRO 15: MAPEAMENTO CRUZADO DAS INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM PARA O ALÍVIO DA DOR  

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM PARA O ALÍVIO 

DA DOR 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM PARA O ALÍVIO 

DA DOR ,APÓS SOFRER 

MAPEAMENTO CRUZADO COM A 

CIPE 2 

 AVALIAR A DOR QUANTO AS 

SUAS CARACTERÍSTICAS ( 

localização, intensidade, duração da 

dor) 

  

 AVALIAR DOR ONCOLÓGICA 

 AVALIAR A DOR  EM 

INTERVALOS REGULARES   

 

 MONITORAR A DOR 

ONCOLÓGICA 

 MENSURAR A DOR USANDO 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA 

DOR 

 

 AVALIAR DOR ONCOLÓGICA 

UTILIZANDO INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 OBSERVAR INDICADORES NÃO 

VERBAIS DE DOR  

 

 OBSERVAR COMPORTAMENTO 

 QUESTIONAR QUANTO A 

FATORES QUE ALIVIAM E 

PIORAM A DOR 

 

 

 IDENTIFICAR CAUSAS DA DOR 

 POSICIONAR O PACIENTE 

CONFORTAVELMENTE 

 MANTER  POSIÇÃO DE 

CONFORTO 



 CRIAR UM AMBIENTE CALMO E 

CONFORTÁVEL 

 MANTER  AMBIENTE 

TERAPEUTICO 

 DETERMINAR O IMPACTO DA 

EXPERIÊNCIA DE DOR SOBRE A 

QUALIDADE DE VIDA 

 AVALIAR QUALIDADE DE VIDA 

 IMPLEMENTAR TERAPIA NÃO 

FARMACOLÓGICA PARA O 

CONTROLE DA DOR, COMO:  

técnicas de relaxamento, terapias de 

calor/frio, massagens, distração. 

 IMPLEMENTAR TÉCNICAS NÃO 

FARMACOLÓGICAS, COMO: 

relaxamento, aplicação de calor e frio, 

massagens, distração. 

 

 CONTROLAR  FATORES 

AMBIENTAIS CAPAZES DE 

INFLUENCIAR A RESPOSTA DO 

PACIENTE AO DESCONFORTO : 

temperatura ambiente, iluminação, 

ruído. 

 LIMITAR FATORES AMBIENTAIS 

CAPAZES DE INFLUENCIAR A 

RESPOSTA DO PACIENTE AO 

DESCONFORTO: temperatura do 

ambiente; iluminação; ruído. 

 REDUZIR OU ELIMINAR OS 

FATORES QUE PRECIPITEM OU 

AUMENTES A EXPERIÊNCIA DE 

DOR: medo, fadiga, monotonia e 

falta de informação. 

 LIMITAR FATORES QUE 

PRECIPITEM OU AUMENTES A 

EXPERIÊNCIA DE DOR: medo, 

fadiga, monotonia e falta de 

informação 

 ADMINISTRAR MEDICAÇÃO 

PARA ALÍVIO DA DOR, 

CONFORME PRESCRIÇÃO. 

 ADMINISTRAR MEDICAÇÃO 

PARA DOR. 

 REGISTRAR DADOS NO 

PRONTUÁRIO DO PACIENTE. 

 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO 

DO PACIENTE  CONSIDERANDO 

AS INFORMAÇÕES COLHIDAS, 

INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 

 

O protocolo de enfermagem para dor oncológica encontra-se no apêndice 2. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos dados obtidos do primeiro momento da pesquisa, fica evidente 

a falta de publicação acerca do tema estudado, principalmente com o enfoque para a 

assistência de enfermagem na dor oncológica. May (2003) afirma que: “se a equipe de 

enfermagem possuísse conhecimento e entendimento dos múltiplos fatores que influenciam a 

percepção dolorosa, certamente ter-se-ia um avanço no cuidado ao indivíduo que vivência a 

dor.” 

A insuficiência no controle da dor oncológica está associada à formação ineficaz dos 

profissionais da saúde em analgesia; a mensuração inadequada ou a negligência para com a 

dor do cliente com câncer, o uso equivocado dos métodos que aliviem a dor e da possível 

existência de falhas nos modelos terapêuticos. (PIMENTA, 2000) 

Um estudo realizado por Alves, Santos, Trezza e et all (2011) comprovaram o que 

muitos autores vem mostrando, como o que foi mencionado acima, quanto ao conhecimento 

dos profissionais de enfermagem sobre a dor, quando afirmam ser insuficiente para o manejo 

dessa situação, tão comum nos pacientes e que já pode ser considerado como o quinto sinal 

vital, e em especial nos pacientes oncológicos. O estudo ainda afirma que para uma melhor 

assistência é necessário um melhor preparo do profissional para o cuidado prestado a 

pacientes com dor, de uma educação continuada, bem como da aplicação da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE), para que haja uma adequada avaliação da dor, o 

registro apropriado e, consequentemente, produzam-se melhores resultados quanto ao manejo 

desta, de forma que seja possível atrelar conhecimento e ação. 

A elaboração do protocolo de enfermagem para a dor oncológica fica evidente após a 

leitura das argumentações citadas anteriormente. O adequado preparo de enfermeiros é 

estratégia fundamental para o controle da dor e sintomas prevalentes em pacientes com câncer 

avançado sob cuidados paliativos. Os enfermeiros são dos profissionais que mais 

frequentemente avaliam a dor. Colaboram na reorganização do esquema analgésico e 

propõem estratégias não farmacológicas. Auxiliam no ajuste de atitudes e expectativas sobre 

os tratamentos, preparam os doentes e treinam cuidadores para a alta hospitalar (BRASIL, 

2001). 



Seguindo tendência mundial, processos de transição que têm produzido importantes 

mudanças no perfil das enfermidades que acometem a população. Esse é o caso do Brasil, 

onde pode ser observando que a partir dos anos 1960,  as doenças infecciosas e parasitárias 

deixaram de ser a principal causa de morte, sendo substituídas pelas doenças do aparelho 

circulatório e pelas neoplasias. Essa progressiva ascensão da incidência e da mortalidade por 

doenças crônico-degenerativas, conhecida como transição epidemiológica, tem como 

principal fator o envelhecimento da população. (BRASIL, 2011) 

Dentre a  população pesquisada, podemos identificar tal dado, no qual a maioria dos 

sujeitos possuem mais de 60 anos de idade.  

Em relação ao uso de medicação para o controle da dor, todos os sujeitos desse estudo 

afirmaram que utilizam de algum fármaco. 

  Ao deparar-se com dados alarmantes de alívio inadequado da dor oncológica, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu em meados de 1980, a dor do câncer como 

emergência médica mundial. Difundindo a partir deste momento normas de controle 

farmacológico da dor internacionalmente, com a criação da Escada Analgésica da dor.  

  A World Health Organization (WHO), implementou diretrizes, para o alívio 

farmacológico da dor no câncer são compostas por seis passos, que são: 1) pela boca; 2) pelo 

relógio; 3) pela escada; 4) para o indivíduo; 5) uso de adjuvantes; 6)  atenção aos detalhes. 

 

1) Pela boca: é o uso da via oral para a administração da medicação, quando possível. Essa via 

Poupa o paciente do incômodo de injeções, fornece ao paciente um  maior controle sobre sua 

situação, e autonomia para o autocuidado. 

2) Pelo relógio:  a medicação para o controle e alívio da dor moderada a intensa deverá ser 

realizada com intervalos fixos de tempo. Assim , assegura-se que a próxima dose da 

medicação seja fornecida antes que o efeito da anterior tenha passado, garante um efeito de 

alívio da dor mais consistente, pois quando a dor reaparece antes da próxima dose da 

medicação o paciente experimenta sofrimento desnecessariamente e pode ocorrer tolerância à 

medicação. 

3) Pela escada: a escada analgésica da dor foi criada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para guiar o uso de drogas para o controle e alívio da dor oncológica de acordo com a 

intensidade dessa dor. Essa escada e suas medicações correspondentes pode se observada na 

figura 2  e 3 abaixo. 

 

 



FIGURA 3: ESCADA ANALGÉSICA DA DOR 

 

 

 
 

 

 

 

 

FIGURA 4: MEDICAÇÕES CORRESPONDENTES DA ESCADA ANALGÉSICA DA 

DOR 

 
FONTE: INCA, 2001. 

 

 

4) Para o indivíduo: tendo em vista que cada indivíduo necessita de diferentes doses para 

realizar a analgesia. A dosagem e escolha do analgésico devem ser definidas de acordo com a  

característica da dor do paciente. 

5) Uso de adjuvantes:  usado para aumentar a eficácia da analgesia e para controlar os efeitos 

adversos das medicações. 

FONTE: INCA, 2001. 



6) Atenção aos detalhes:  informar aos pacientes instruções precisas, tanto escritas quanto 

orientadas verbalmente, sobre os nomes dos medicamentos, sua indicação, dosagem, intervalo 

entre as tomadas e possíveis efeitos colaterais. Explorar a “Dor Total” do paciente, 

determinando o que o paciente sabe sobre sua situação, seus medos e crenças. 

Quando não bem controlada, a dor causa desespero e sensação de impotência, 

desestruturando famílias, desencadeando litígios, gerando desarmonias e interferindo na 

qualidade de atendimento e recuperação prestada ao doente (KURASHIMA; SERRANO; 

OLIVEIRA JÚNIOR, 2007). 

Cabe aqui ressaltar o estudo realizado por Oliveira, 2010. Neste, a autora tem como 

objetivo identificar as dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros no controle da dor do 

paciente com câncer em um hospital geral. Um dos pontos discutidos foi o pouco 

conhecimento dos enfermeiros sobre a terapia farmacológica para a analgesia oncológica. 

BRASIL(2001) afirma que o enfermeiro é o profissional de extrema importância no que tange 

a respeito do planejamento do tratamento farmacológico da dor, uma vez que estes “avaliam a 

resposta a terapêuticas e a ocorrência de efeitos colaterais das medicações”. 

 Em relação ao uso de medicação para o controle do sintoma álgico mais de 50% da 

população alvo desse estudo utilizam opiáceo forte, como a morfina e a metadona, para o 

controle e alívio da dor oncológica. 

Como abordado no tópico “ Dor oncológica” no capítulo revisão de literatura desse 

estudo, a cada ano, cinco milhões de pessoas experimentam diariamente a dor devido ao 

câncer, que cerca de 4,3 milhões de pacientes morrem a cada ano com controle inadequado da 

dor  (ALVES, SANTOS, TREZAA et all, 2011). A falta de um efetivo controle da dor no 

câncer é evidenciada por algumas barreiras categorizadas como: primeiro as políticas de 

saúde e legislação inadequadas, que impõem limites à prescrição de morfínicos para o 

controle da dor; em segundo, a falta de conhecimento dos profissionais de saúde, que 

subestimam a dor dos pacientes, utilizam regimes analgésicos inadequados e dão menor 

prioridades aos cuidados paliativos, e em terceiro lugar, os mitos e concepções errôneas de 

doentes e familiares, principalmente, em relação aos analgésicos morfínicos, incluindo medo 

de depressão respiratória, tolerância à droga e dependência (PIMENTA, 2001).   

Estima-se que 10% a 15% dos doentes de câncer apresentam dor de intensidade 

significativa nos casos de doença inicial, este número aumenta com o aparecimento de 

metástases e a incidência da dor aumenta para 25% a 30% já nas fases muito avançadas da 

enfermidade. (CARVALHO, 2009) 



Os dados encontrados referentes à mensuração da dor, utilizando-se a escala EVA, 

corroboram com a literatura, uma vez que 75% do universo pesquisado referiu dor intensa. 

Os instrumentos unidimensionais para avaliação da dor, preocupam-se  apenas com a 

intensidade da dor. Como esses podem ser considerados métodos simples, evoluíram para as 

escalas multidimensionais, qualitativo, que enfocam as dimensões  sensorial-discriminativa, 

motivacional-afetiva e cognitivo-avaliativa A qualidade sensorial é aquela referente a como o 

paciente percebe a dor; a qualidade afetiva compreende como o paciente sente a dor e a classe 

avaliativa  como o doente expressa a experiência vivenciada pela dor . Como exemplo de uma 

escala multidimensional é o questionário McGill, utilizada nesse estudo. 

Estudo realizado por Silva, Martinez e Gradim (2011) teve como objetivo avaliar a  

ocorrência de dor em pacientes oncológicos nos aspectos quantitativos e qualitativos usando 

como forma de avaliação o questionário McGill. Nesse estudo foi demonstrado que a dor no 

câncer de mama está associada a estágios tardios da doença onde os tumores possuem um 

diâmetro maior. Nos casos de câncer de cólon e reto, o aumento tumoral  pode causar  

acúmulo de gases e líquidos levando a distensão intestinal provocando dor; nesse tipo de 

câncer os casos de dor também está associado a estágios mais avançados da doença. No 

câncer gástrico, a dor é ocasionada por compressão das terminações nervosas devido ao 

crescimento do tumor. A dor no carcinoma de pulmão é decorrente ao esforço dos músculos 

torácicos. Em relação à avaliação qualitativa da dor, esse mesmo estudo evidenciou que na 

qualidade sensitiva cólica foi mais evidente nos casos de câncer de cólon e reto; na qualidade 

avaliativa o descritor irradia foi mais evidente nos casos de câncer mama, câncer de estômago 

e cólon e reto, onde a dor irradiou para membro superior, nos casos de câncer de mama e para 

a região abdominal nos tumores gástricos e de cólon e reto. Em relação à qualidade 

emocional, o descritor incômoda foi o mais frequente, dado este que é compatível com meu 

estudo. Ainda no estudo de Silva, Martinez e Gradim, 2011, foi demonstrado que a dor é 

intermitente, este dado também foi identificado no meu estudo. 

A avaliação da queixa dolorosa visa  detectar a presença de dor, estimar  seu impacto 

sobre o indivíduo e determinar a eficácia dos tratamentos. Observar o tipo de dor, a duração e 

a intensidade e fatores que desencadeiam ou aumentam a mesma, considerando que a 

percepção dolorosa é individualizada, influenciada pelas experiências vivenciadas pelos 

próprios indivíduos. 

Estudo realizado por Waterkemper e Reibnitz (2010) diz que ao avaliar a dor, a 

subjetividade desta é apontada como o maior obstáculo; decifrar esta experiência através da 

voz de quem a sente é a maior dificuldade, pois não pode ser palpada. Somente o paciente 



pode fidedignamente mensurar a sua dor e por isso, requer do profissional enfermeiro 

competência técnico-científica para realizar este cuidado de forma mais resolutiva associando 

objetividade com subjetividade. 

O enfermeiro que atua em cuidados paliativos, busca através do seu conhecimento, 

amenizar ou sanar qualquer tipo de desconforto que o paciente e/ou família apresente, como é 

o caso da dor. A ele “cabe o papel importante na avaliação da dor oncológica, orientação e 

implementação da terapêutica e auxílio na avaliação da eficácia da terapêutica implementada, 

apoiando o indivíduo e a família durante todo o processo da doença”( WATERKEMPER e 

REIBNITZ, 2010; CHAVES e LEÃO, 2007). Entretanto, para poder proporcionar a estes esse 

cuidado, é fundamental que o profissional desenvolva conhecimentos sobre a dor e, por meio 

dele, alcance condições de avaliar e dimensionar a complexidade desse sintoma. A educação 

no trabalho é uma das estratégias que podem ser utilizadas para possibilitar o 

desenvolvimento do conhecimento de várias origens, incluindo-se a avaliação da dor.  

Waterkemper e Reibnitz (2010) embasando-se pela obra de Paulo Freire afirmam que ao se 

educar no trabalho possibilita-se ao sujeito trabalhador o resgate de sua criatividade e 

capacidade reflexiva, a partir do seu fazer e de sua realidade de trabalho. O trabalho torna-se 

fonte de construção do conhecimento e o trabalhador pode fazer a relação da teoria com o seu 

fazer desenvolvendo, dessa forma, a verdadeira práxis. 

Antes de o enfermeiro planejar ou implantar uma intervenção para algum sintoma ou 

problema do paciente, primeiramente o profissional enfermeiro deve ser capaz de avalia-lo. 

Esta avaliação envolve a compreensão de toda a complexidade da dor, o que permite 

identificar as intervenções adequadas para cada experiência individual de dor do paciente. A 

avaliação  reflete a capacidade do enfermeiro em transcender o uso de instrumentos, métodos 

ou escalas como as ferramentas mais importantes no cuidado de avaliação da dor. Esse 

processo de avaliação exige, principalmente, a compreensão e valorização do fenômeno 

doloroso, para assim abrir as possibilidades que podem complementar a sua avaliação de 

forma efetiva e completa. Entretanto, além da necessidade se compreensão da complexidade 

da dor é necessário que e o enfermeiro sistematize a sua avaliação.  A publicação de 

Waterkemper e Reibnitz (2010) demonstrou que este é um ponto em que os enfermeiros 

identificam como frágil  no seu fazer diário. A avaliação sistemática da dor de pacientes com 

câncer em cuidados paliativos é crucial realizá-la em horários intensivos, ou seja, várias vezes 

ao dia pode contribuir para captar as variações momentâneas da dor durante o dia além de 

possibilitar aos cuidadores descrever o padrão mais evidente. Assim, há uma necessidade de 

se realizar uma avaliação mais sistemática da dor em cuidados paliativos, pois os enfermeiros 



apresentam um papel central na avaliação e manejo da dor sentida e referida pelos pacientes 

com câncer avançado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados apresentados permitem afirmar que o objetivo de propor  um protocolo 

de assistência de enfermagem para a dor oncológica utilizando a CIPE,  traçado nesta 

pesquisa foi alcançado. 

Os objetivos específicos também foram alcançados, uma vez que foi possível 

identificar na literatura intervenções de enfermagem para o cuidado ao paciente com dor e os 

indicadores empíricos de dor e o mapeamento cruzados das intervenções de enfermagem foi 

realizado com a CIPE.  Cabe salientar que apesar  que a validade externa não assegurada por 

causa da amostra não prejudicou o resultado da pesquisa. 

O passo seguinte será a validação desse protocolo de enfermagem para dor oncológica.  

A dor, apesar de  muito frequente e intensa na clientela oncológica e por ser 

considerada como um quinto sinal vital, é ainda mal avalia, mal interpretada e é um sintoma 

pouco valorizado por parte dos profissionais enfermeiros. O profissional deve ter em mente 

que a dor é um sintoma único e que cada paciente experimenta de forma diferente e única, a 

falta de conhecimento sobre meios de avaliação e manejo dessa dor foi o principal ponto 

encontrado para essa dificuldade.  É necessário um melhor preparo desses profissionais. 

Também foi demonstrado a importância da SAE, segundo Azzolin (2007), o uso da SAE 

poderá favorecer o direcionamento, a organização, o controle e a avaliação das atividades 

inerentes ao cuidar, e possibilita o raciocínio que os enfermeiros utilizam na prática, isto é, o 

encadeamento de seus pensamentos e juízos. 

O protocolo de enfermagem para dor oncológica, objetivo geral desse estudo, fornece 

para o campo da assistência, um valioso instrumento para uma ideal avaliação e manejo da 

dor oncológica, fornecendo uma melhoria na qualidade de vida ao paciente com câncer 

avançado, além de ser um material essencial para direcionar e organizar a prática do 

enfermeiro, principalmente para o enfermeiro oncológico.  Ao longo da trajetória desse 

estudo, pude observar que em nenhum momento, na literatura pesquisada, encontrei um 



protocolo de enfermagem para a dor oncológica abordando diagnósticos e intervenções de 

enfermagem. Tal fato destaca a relevância desse trabalho e sua importância para a prática 

clínica do enfermeiro oncológico. 
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APÊNDICES 

 



APÊNDICE 1 

 

Roteiro de entrevista para elaboração da pesquisa “ PROTOCOLO DE ENFERMAGEM 

PARA DOR ONCOLÓGICA.” 

 Identificação: 

Idade: __________________ 

Sexo: (  ) Feminino   (   ) Masculino 

 Avaliação da dor: 

Qual o tipo de câncer que você tem no momento?_______________________________ 

Qual a localização do tumor?_______________________________________________ 

No momento você está sentindo dor?_________________________________________ 

 (  ) SIM 

 (  ) NÃO 

Qual a medicação em uso para o alívio da dor?_________________________________ 

Você consegue localizar sua dor? 

 

 (  ) SIM                    (  ) NÃO     

 

 

Como você descreve sua dor?______________________________________________ 

Qual a periodicidade da dor? (  ) CONTÍNUA  (   ) INTERMITENTE 

Dor melhora com mudaça de posição? (  ) SIM  (   ) NÃO 

 

Na escala abaixo, como você descreve a sua dor? (Mc Gil) 



 

Na escala visual abaixo, entre 0 e 10, como você classifica sua dor? 

 

 

 



 

APÊNDICE 2 

APÊNDICE 2: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM PARA DOR ONCOLÓGICA 

EVIDÊNCIAS DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

 

1.(    ) AUTO RELATO 
 

1.1 COMUNICAÇÃO EFETIVA DA DOR 

ONCOLÓGICA ATUAL 

 

1.1.1 AVALIAR DOR ONCOLÓGICA 

 

1.1.2 MONITORAR A DOR ONCOLÓGICA 

 

1.1.3 IDENTIFICAR CAUSAS DA DOR 

 

1.1.4  IMPLEMENTAR TÉCNICAS NÃO 

FARMACOLÓGICAS, COMO: relaxamento, 

aplicação de calor e frio, massagens, distração. 
 

1.1.5 ADMINISTRAR MEDICAÇÃO PARA 

DOR 

 

1.1.6  REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, 

INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 

 

2.(    ) CARETAS 

 

   (    ) POSTURAS ENCURVADAS 

 

   (    ) PUNHOS CERRADOS 

 

   (    ) MUDANÇAS DE MODULAÇÃO 

DE VOZ 

 

2.1 CONFORTO COMPROMETIDO 
 

2.1.1 OBSERVAR COMPORTAMENTO 

 

2.1.2 MANTER AMBIENTE  

TERAPÊUTICO 

 

2.1.3 LIMITAR FATORES QUE 

PRECIPITEM OU AUMENTES A 



EXPERIÊNCIA DE DOR: medo, fadiga, 

monotonia e falta de informação 

 

2.1.4 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS 

 INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 
 

3.(    ) SINAIS DE ANSIEDADE 

 

 

3.1 ANSIEDADE AUMENTADA 
 

3.1.1 OBSERVAR COMPORTAMENTO 

 

3.1.2 MANTER  POSIÇÃO DE CONFORTO 

 

3.1.3 MANTER AMBIENTE 

TERAPÊUTICO 

 

3.1.4 LIMITAR FATORES QUE 

PRECIPITEM OU AUMENTES A 

EXPERIÊNCIA DE DOR: medo, fadiga, 

monotonia e falta de informação 

 

3.1.5 AVALIAR QUALIDADE DE VIDA 

 
 

4.(   ) AGITAÇÃO PSICOMOTORA 

 

 

4.1 AGITAÇÃO ATUAL 
 

4.1.1 OBSERVAR COMPORTAMENTO 

 

4.1.2 MANTER  POSIÇÃO DE CONFORTO 

 

4.1.3 MANTER AMBIENTE 

TERAPÊUTICO 

  

4.1.4 LIMITAR FATORES QUE 

PRECIPITEM OU AUMENTES A 

EXPERIÊNCIA DE DOR: medo, fadiga, 



monotonia e falta de informação 

 

4.1.5 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, 

INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 

 

5. (    ) MANIFESTAÇÕES 

EMOCIONAIS 

 

5.1 ANGÚSTIA AUMENTADA 
 

5.1.1 OBSERVAR COMPORTAMENTO 

 

5.1.2 MANTER  POSIÇÃO DE CONFORTO 

 

5.1.3 MANTER AMBIENTE DE 

CONFORTO 

 

5.1.4 LIMITAR FATORES QUE 

PRECIPITEM OU AUMENTES A 

EXPERIÊNCIA DE DOR: medo, fadiga, 

monotonia e falta de informação 

 

5.1.5 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, 

INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 
 

6.(     ) ELEVAÇÃO DA PRESSÃO 

ARTERIAL 

 

6.1 PRESSÃO ARTERIAL ALTA 

 

6.1.1 MANTER  POSIÇÃO DE CONFORTO 

 

6.1.2 MANTER  AMBIENTE 

TERAPÊUTICO 

 

6.1.3 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, 



INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 
 

7.(    ) TAQUIPNÉIA 
 

7.1 FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 

AUMENTADA 

 

7.1.1 MANTER  POSIÇÃO DE 

CONFORTO 
 

7.1.2 MANTER  AMBIENTE 

TERAPÊUTICO 
 

7.1.3 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, 

INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 
 

8.(    )MIDRÍASE 

 

   (    )SUDORESE 

 

   (    )PALIDEZ 

 

   (   )RIGIDEZ MUSCULAR 

 

8.1 ANSIEDADE AUMENTADA 
 

8.1.1 OBSERVAR COMPORTAMENTO 

 

8.1.2 MANTER  POSIÇÃO DE CONFORTO 

 

8.1.3 MANTER  AMBIENTE 

TERAPÊUTICO 

 

8.1.4 LIMITAR FATORES QUE 

PRECIPITEM OU AUMENTES A 

EXPERIÊNCIA DE DOR: medo, fadiga, 

monotonia e falta de informação 

 

8.1.5 AVALIAR QUALIDADE DE VIDA 

 
 

9.(    ) ANOREXIA 
 

9.1 PADRÃO ALIMENTAR 

COMPROMETIDO 

 

9.1.1 AVALIAR QUALIDADE DE VIDA 

 

9.1.2 MANTER  AMBIENTE 

TERAPÊUTICO 



 

9.1.3 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, 

INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 
 

10.(    ) NÁUSEAS 
 

10.1 NÁUSEA ATUAL 
10.1.1 AVALIAR QUALIDADE DE VIDA 

 

10.1.2 MANTER  POSIÇÃO DE 

CONFORTO 

 

10.1.3 MANTER  AMBIENTE 

TERAPÊUTICO 

 

10.1.4 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, 

INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 

 

11.(   )VÔMITOS 

 

11.1 VÔMITO ATUAL 
11.1.1 AVALIAR QUALIDADE DE VIDA 

 

11.1.2 MANTER  POSIÇÃO DE 

CONFORTO 

 

11.1.3 REGISTRAR  NO PRONTUÁRIO DO 

PACIENTE  CONSIDERANDO AS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS, 

INTERVENÇÕES REALIZADAS E 

ACEITAÇÃO DO PACIENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do estudo: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM PARA DOR ONCOLÓGICA 

Pesquisador responsável:  Áila Ferreira Vizeu Viana 

Sob orientação: Profª Drª. Patrícia Claro Fuly, da Instituição a que pertence o 

Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 9510-0102 

Nome do voluntário: ________________________________________________  

Idade: ____________ anos RG: ______________________________________ 

O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “PROTOCOLO 

DE ENFERMAGEM PARA DOR ONCOLÓGICA ”. Essa pesquisa tem por objetivo: 

1)Propor um protocolo de assistência de enfermagem para o diagnóstico dor oncológica 

da CIPE junto a pacientes com câncer avançado; 2) Identificar na literatura e junto aos 

pacientes em cuidado paliativo os indicadores empíricos de dor oncológica; 3) 

Identificar na literatura intervenções de enfermagem voltados para o cuidado ao 

paciente com dor em cuidados paliativos; 4) Realizar um mapeamento cruzado das 

intervenções com a CIPE 

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à 

pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 

científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser 

feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter 

confidencial de todos os dados de identificação e informações relacionadas à 

privacidade do paciente. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida 

pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

 

 

Eu,___________________________________________________________________,

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

_________________________________________       

Assinatura do voluntário 

 

 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste 

estudo ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

 

_____________________________________________________________            

Áila Ferreira Vizeu Viana 

( Responsável por obter o consentimento) 

Niterói, _____ de __________ de 2012. 



 


