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Resumo Resumen Abstract

Objetivo: Reflexionar sobre el 
impacto del dolor crónico en la vida 
de las personas y en los cuidados de 
enfermería en el proceso. 

Metodologia: Ensayo reflexivo, 
el cual se fundamentó en una revi-
sión teórica. El estudio se realizó entre 
los meses de mayo de 2015 a julio de 
2016. Los datos se analizaron y luego 
se organizaron en los siguientes ejes 
temáticos: El impacto del dolor crónico 
sobre la calidad de vida de las perso-
nas, El dolor como quinta señal vital: la 
importancia de su evaluación y Cuida-
dos de enfermería a los pacientes con 
dolor crónico.

Resultados: El dolor impacta de 
varias formas en la vida de las perso-
nas y, cuando este síntoma se vuelve 
crónico, repercute más intensamen-
te en la calidad de vida. Por lo tanto, 
se hace indispensable realizar una 
evaluación completa, holística y multi-
profesional de la persona que padece 
algún dolor, de manera que el enferme-
ro, al establecer el proceso de enferme-
ría, desempeñe un papel fundamental 
en el reconocimiento y control de esta 
condición con la implementación de 
diagnósticos precisos y de intervencio-
nes efectivas. 

Conclusiones: El dolor cróni-
co requiere de una atención especial 
por parte del enfermero para que la 
evaluación y el tratamiento sean lo 
más completos posible, con el fin de 
minimizar el impacto negativo del 
dolor sobre la vida de las personas.

Descriptores: Dolor Crónico; Atención 
de Enfermería; Atención Integral de Salud  
(fuente: decs bireme). 

Objective: To reflect about impact 
of chronic pain on people’s life and on 
the nursing care in the process. 

Methodology: This is a reflexive 
essay, based on a theoretical review. 
The study was developed between 
May 2015 and July 2016. The data 
were analyzed and after organized in 
thematic axes as follows: The impact 
of chronic pain on people’s quality of 
life, Pain as a fifth vital sign: the impor-
tance of its evaluation, and Nursing 
care to the patient with chronic pain. 

Results: Pain impacts in sever-
al ways on people’s life, and, when 
this symptom becomes chronic, it 
resonates more intensively on qual-
ity of life. A comprehensive, holistic, 
and multi-professional evaluation to 
person with pain is necessary, so that 
nurse, setting up the nursing process, 
plays a central role in recognition and 
control of this status with the imple-
mentation of accurate diagnoses and 
effective interventions. 

Conclusions: Chronic pain needs 
a special attention by nurse so that 
assessment and treatment to be as 
complete as possible, in order to mini-
mize the negative impact of pain on 
people’s life.

Descriptors: Chronic Pain; Nursing 
Care; Comprehensive Health Care (source: 
decs bireme).

Objetivo: Refletir sobre os impac-
tos da dor crônica na vida das pessoas 
e a assistência de enfermagem no 
processo.  

Metodología: Trata-se de um 
ensaio reflexivo, fundamentado em 
uma revisão teórica. O estudo foi 
desenvolvido entre os meses de maio 
de 2015 a julho de 2016. Os dados foram 
analisados e logo organizados nos 
seguintes eixos temáticos: O impac-
to da dor crônica sobre a qualidade 
de vida das pessoas, Dor como quin-
to sinal vital: a importância de sua 
avaliação e Assistência de enferma-
gem ao paciente com dor crônica. 

Resultados: Vários são os impactos 
que a dor acarreta na vida das pessoas 
e, quando este sintoma se torna crôni-
co, a repercussão sobre a qualidade de 
suas vidas é mais intensa. Portanto, 
uma avaliação abrangente, holística 
e multiprofissional da pessoa com 
dor faz-se necessária, de forma que o 
enfermeiro, por meio do estabeleci-
mento do processo de enfermagem, 
desempenhe um papel fundamental 
pelo processo de reconhecimento e 
controle desta condição com a imple-
mentação de diagnósticos acurados e 
intervenções efetivas. 

Conclusão: A dor crônica merece 
atenção especial do enfermeiro, de 
forma que a avaliação e o tratamento 
sejam os mais abrangentes possível, a 
fim de minimizar o impacto negativo 
da dor sobre a vida das pessoas.

Descritores: Dor Crônica; Cuidados de 
Enfermagem; Assistência Integral à Saúde  
(fonte: decs bireme). 
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Introdução
A motivação em desenvolver este ensaio reflexivo 
surgiu da percepção, na prática profissional, do 
grande número de pessoas, principalmente idosos, 
que queixam da presença de dor no seu dia-a-dia 
e pela intensa busca por estratégias para aliviar 
tal desconforto. Nesse contexto, convivendo com 
a alta prevalência de dor crônica na população em 
geral, buscou-se por evidências que enfatizam a 
pessoa que sofre com esta condição e o cuidado de 
enfermagem prestado a ela.  

A condição de dor é considerada um dos gran-
des problemas de saúde pública atualmente (1). 
Adicionalmente, apresenta-se uma crescente 
demanda por serviços de saúde, recursos tecno-
lógicos e uma equipe multiprofissional capaci-
tada, para a abordagem integral do paciente em 
suas diversas dimensões. Frente a este contexto, 
o cuidar da pessoa com dor crônica represen-
ta um desafio para os profissionais de saúde 
(2), especialmente para o enfermeiro, devido ao 
permanente contato com este tipo de pacientes.

O envelhecimento da população acarreta um 
aumento da prevalência de doenças crônicas e 
degenerativas (3) e, consequentemente, de maior 
incidência de dor e incapacidade (4). Em muitos 
destes casos, a dor crônica é a principal queixa, 
fato que interfere de modo acentuado na qualida-
de de vida (5). Estudos apontam que a prevalên-
cia de dor crônica em idosos varia entre 29,7% e 
52,8%; ocorre com mais frequência nos membros 
inferiores (34,5%) e região lombar (29,5%); e tem 
sido relatada quanto à intensidade como mode-
rada a intensa (6, 7).

As estimativas referentes ao tamanho e à carac-
terística da população afetada pela dor crônica 
fornecem subsídios para planejar e implemen-
tar recursos terapêuticos para aqueles que mais 
necessitam (8). Nesse cenário, torna-se impor-
tante buscar estratégias que possibilitem uma 
avaliação holística dos indivíduos que sofrem 
diariamente de algum tipo de dor. 

Como diagnóstico de enfermagem, a dor crônica 
pode ser definida, segundo a nanda-i®, como uma 
“experiência sensorial e emocional desagradável 
associada à lesão tissular real ou potencial, ou 

descrita em termos de tal lesão; início súbito ou 
lento, de qualquer intensidade leve a intensa, cons-
tante ou recorrente, sem término antecipado ou 
previsível e com duração maior que três meses” (9). 

É importante considerar que a dor não envolve 
apenas a dimensão física, mas uma experiência 
perceptual complexa que engloba todos os domí-
nios da vida de um indivíduo, a qual é explicada 
por um modelo biopsicossocial (10). Assim sendo, 
a dor é um fenômeno subjetivo vivido de forma 
exclusiva por cada pessoa (11). Logo, o entendi-
mento adequado do paciente com dor exige uma 
avaliação precisa e criteriosa, não só da doença 
que pode estar causando a dor, mas também de 
uma infinidade de fatores comportamentais e 
psicossociais. Por conseguinte, torna-se essencial 
que os profissionais avaliem a pessoa com dor, e 
não apenas a dor de forma isolada.

Com isso, buscou-se neste estudo refletir sobre 
o impacto da dor crônica na vida das pessoas e 
a assistência de enfermagem no processo. Para 
isto, foi necessário propor os seguintes questio-
namentos norteadores: Qual o impacto da dor 
crônica na vida das pessoas?; e qual a importân-
cia da assistência de enfermagem sistematizada 
a essas pessoas?  

Métodos
Trata-se de um ensaio de reflexão, fundamenta-
do em uma revisão teórica realizada por meio de 
uma pesquisa bibliográfica. Esta é considerada 
um recurso metodológico em que o pesquisador, 
ao buscar exaustivamente pelo tema de interesse, 
fornece soluções ao problema investigado e lança 
sugestões para estudos futuros, configurando-se 
como um importante método para a produção do 
conhecimento científico (12). Este procedimento 
abrange a leitura exploratória, seletiva, reflexiva 
e interpretativa dos referenciais relevantes acer-
ca da temática a desenvolver (12).  

Para fundamentar teoricamente o objeto de estu-
do, dois pesquisadores independentes, norteados 
pelas questões do estudo, realizaram um levan-
tamento bibliográfico nas seguintes bases de 
dados: Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud (lilacs), Índice Bibliográfico 
Español en Ciencias de la Salud (ibecs), PubMed, e 
Cuiden®, que ocorreu entre os meses de maio de 
2015 a julho de 2016. Para a localização de estudos 
pertinentes a essa investigação, foram utilizados 
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termos extraídos dos Descritores em Ciências 
da Saúde (decs) e do Medical Subject Headings 
(mesh) juntamente com o operador booleano and, 
resultando nas combinações Dor Crônica and 
Cuidados de Enfermagem and “Assistência inte-
gral à saúde”; "Chronic pain” and “Nursing care” 
and “Comprehensive health care”; e “Dolor cróni-
co” and “Atención de Enfermería” and “Atención 
integral de salud”.

Adotou-se como critérios de elegibilidade artigos 
publicados em português, inglês e espanhol, com 
texto completo disponível nas bases de dados, 
publicados nos últimos  onze anos (2005-2016). Os 
estudos que não responderam à questão nortea-
dora foram excluídos. Um total de 426 artigos 
foram inicialmente encontrados, sendo 420 na 
pubmed e seis na Cuiden®. Ao final da busca, um 
total de 16 artigos foram selecionados e os livros 
nanda-i®, Nursing Intervention Classification 
(nic) e Nursing Outcomes Classification (noc). 
Além disso, para fundamentar a reflexão, foram 
tomadas em consideração as resoluções do 
Conselho Federal de Enfermagem e os documen-
tos e declarações da Sociedade Brasileira para o 
Estudo da Dor (sbed), da International Associa-
tion for the Study of Pain (iasp) e do National 
Pain Management Coordination Committee. 

Os dados foram analisados a partir da concepção 
e da vivência clínica dos autores sobre o tema 
abordado e sobre os principais pontos discutidos 
nos estudos selecionados. Após a análise, emergi-
ram os seguintes três eixos temáticos: “O impac-
to da dor crônica sobre a qualidade de vida das 
pessoas”, “Dor como quinto sinal vital: a impor-
tância de sua avaliação” e “Assistência de enfer-
magem ao paciente com dor crônica”. 

Resultados e Discussão

O impacto da dor crônica sobre a quali-
dade de vida das pessoas

A dor crônica é uma das condições mais incapaci-
tantes nos países desenvolvidos, mas acredita-se que 
seu impacto seja igualmente importante nos países 
em desenvolvimento (8), como o Brasil. O aumento 
da intensidade e da propagação da dor coincide com 
o aumento do estresse físico e mental (13), condição 
que pode diminuir a qualidade geral de vida de um 
paciente.

Embora a qualidade de vida seja uma expres-
são muito comum, ela é de grande complexida-
de, devido à subjetividade que representa. No 
contexto da dor, pode-se considerar que a quali-
dade de vida seja entendida como a capacidade 
de uma pessoa fazer alguma coisa versus sua 
funcionalidade, ou seja: o que de fato o indivíduo 
realmente consegue fazer quando sofre deste 
sintoma (14). 

Os distúrbios musculoesqueléticos, uma das 
principais causas para a cronicidade da dor, 
possui uma prevalência de 15% na população 
adulta (15). Esta doença interfere diretamen-
te nas atividades diárias, razão pela qual é um 
motivo comum para que este tipo de pessoas 
procurem os serviços de saúde primários (16). 
Destaca-se que vários aspectos psicológicos e 
comportamentais, como ansiedade, depressão, 
angústia, entre outros, estão relacionados com o 
processo de cronicidade da dor músculoesquelé-
tica e podem provocar impactos negativos na 
qualidade de vida (16).

Dentre estes impactos, a dor crônica pode estar 
associada —além da presença de ansiedade e de 
depressão— ao comprometimento da qualidade 
do sono, do humor, da atividade, do apetite e da 
energia. Do mesmo modo, pode levar a incapaci-
dade física e funcional, elevar o grau de depen-
dência às outras pessoas e desencadear afasta-
mento social e no trabalho, mudanças na sexua-
lidade, alterações na dinâmica familiar, desequi-
líbrio econômico, desesperança, sentimento de 
morte, dentre outros (5, 11, 17). 

De forma geral, todos estes fatores causados pela 
dor interferem diretamente na funcionalidade 
do indivíduo, o que prejudica a manutenção da 
sua própria autonomia. Com isso, o reflexo na 
qualidade de vida torna-se inevitável, uma vez 
que, além da dor física, as pessoas são forçadas 
a conviver com as suas incapacidades e depen-
dências, o que não é uma tarefa fácil e reforça a 
influência negativa sobre suas vidas (18).

Todas estas condições biopsicossociais da dor 
crônica podem levar a um intenso sofrimento 
físico e psíquico, pela impossibilidade de contro-
lar tais fatores. Diante disso, enfatiza-se a impor-
tância do planejamento de medidas efetivas para 
a sua avaliação e controle, e para o tratamento 
adequado (5). 

Moura cc et al.Av Enferm. 2017;35(1):53-62.
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Dor como quinto sinal vital: a importân-
cia de sua avaliação 

A realização de uma avaliação abrangente da dor 
pelos profissionais de saúde, principalmente pelo 
enfermeiro, é essencial para identificar a intensida-
de relatada pelo paciente. Além disso, é necessário 
considerar os fatores sociais, biológicos, culturais 
e psicológicos que influenciam a dor, bem como o 
impacto negativo que a experiência causa sobre a 
vida e a saúde da pessoa e de sua família. 

Há alguns anos, a dor tem sido considerada pela 
American Pain Society como o quinto sinal vital, 
a fim de enfatizar a importância de uma avalia-
ção biopsicossocial desta condição e da instau-
ração de um tratamento adequado. De acordo 
com James Cambbell, presidente da American 
Pain Society, “os sinais vitais são levados a sério. 
Se a dor for avaliada com o mesmo zelo, como os 
outros sinais vitais são, teria uma chance muito 
maior de ser tratada adequadamente. Precisa-se 
treinar médicos e enfermeiros para tratar a dor 
como sinal vital. Um atendimento de qualidade 
significa que a dor é medida e tratada” (11). Diante 
de tal afirmação, fica evidente o quão importan-
te é conceber e avaliar a dor como sinal vital, de 
forma que ela seja verificada nas mesmas condi-
ções e nos mesmos ambientes clínicos que os 
demais sinais vitais. 

A dor como o quinto sinal vital é um mecanismo 
de rastreamento para identificar a dor não alivia-
da. Nesse contexto, um escore positivo de dor 
deve desencadear uma maior atenção por parte 
do profissional, uma intervenção imediata, um 
tratamento e um acompanhamento efetivos, tal 
como acontece com qualquer outro sinal vital. 
Assim, rastrear, avaliar e documentar a dor roti-
neiramente é um passo importante para garantir 
que a dor não aliviada seja identificada e trata-
da precocemente (11). Tais medidas irão propor-
cionar uma assistência de maior qualidade ao 
paciente.

Diante disso, a avaliação da dor crônica deve incluir 
características como intensidade, localização, natu-
reza contínua ou intermitente, qualidade e severi-
dade em diferentes tempos e grau de incapacida-
de (8). Também deve abranger fatores que podem 
ser desencadeados ou que agravam essa condição, 
como fadiga, os distúrbios do sono, humor, bem-es-
tar geral, grau de funcionalidade, dependência, 
ansiedade e depressão (19), de forma que a avalia-
ção envolva todas as dimensões do paciente.

A avaliação da dor deve ser um processo intera-
tivo que compreenda a pessoa e sua família, o 
enfermeiro, o médico e os demais profissionais da 
equipe multiprofissional que também são essen-
ciais para oferecerem um atendimento amplo 
e individualizado. Nesse sentido, a avaliação 
integral é o ponto chave para um manejo eficaz 
da dor. Ressalta-se que o relato do paciente e da 
família constitui a fonte primária da avaliação, o 
qual facilita um acompanhamento efetivo (19).

Nesse aspecto, são apresentadas algumas estra-
tégias que devem ser identificadas, avaliadas e 
documentadas em os pacientes com dores crôni-
cas, a saber: história e intensidade da dor, funcio-
namento físico, qualidade de vida, funcionamento 
emocional, noções do paciente quanto à melhora 
ou a piora da dor, avaliação medicamentosa, cirúr-
gica, psicossocial e do ambiente físico e os diagnós-
ticos adequados (20). O enfermeiro deve observar 
estes e outros aspectos por meio da entrevista e do 
exame físico detalhado do paciente, a fim de identi-
ficar os estímulos do meio interno ou externo que 
estão desencadeando a experiência dolorosa, para 
assim modificá-los juntamente com o paciente.

Outro fator importante a ser considerado para 
uma avaliação abrangente da dor pelo enfer-
meiro é a utilização de escalas, que podem ser 
classificadas como unidimensiomais ou multidi-
mensionais. As escalas unidimensionais são as 
mais utilizadas em contextos clínicos, uma vez 
que são simples, rápidas para administrar e de 
fácil compreensão pelo paciente, entre as quais 
se contam a visual, a verbal e a numérica ou uma 
combinação dessas três. Contudo, em algumas 
situações somente a intensidade não é suficien-
te para identificar a dor do paciente, de modo 
que faz-se necessário o uso de medidas mais 
abrangentes (20). Para isso, utilizam-se as escalas 
multidimensionais. 

Ao considerar a experiência dolorosa de uma 
forma complexa, estas escalas fornecem infor-
mações mais detalhadas. As mais utilizadas são 
o Questionário de Dor de McGill (22) e sua forma 
reduzida (23), o Inventário Breve de Dor (24) e 
o Chronic Pain Grade (24). Basicamente, estes 
instrumentos medem as diferentes dimensões 
da dor, ou seja: a intensidade, as características, a 
interferência em aspectos emocionais e físicos e os 
efeitos na qualidade de vida. Todavia, são instru-
mentos muitas vezes extensos, o que pode limitar 
a aceitação pelo paciente, especialmente quando 
administrados durante o evento doloroso (20).

Impactos da dor crônica na vida das pessoas 
e a assistência de enfermagem no processo
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Diante do exposto, percebe-se que a avaliação da 
dor é um processo complexo, contudo essencial 
para se prestar uma assistência de qualidade ao 
paciente e à sua família. Nesse sentido, a atuação 
de uma equipe multiprofissional é essencial. Cabe 
ainda ao enfermeiro sistematizar o processo de 
avaliação para que o paciente com dor seja assis-
tido em sua integralidade e para que aquela possa 
fomentar a prática de intervenções efetivas.  

Assistência de enfermagem ao paciente 
com dor crônica

Para implementar efetivamente a dor como um 
sinal vital, faz-se necessário que os enfermeiros 
desenvolvam um plano de trabalho detalhado, com 
o planejamento e a aplicação de métodos de tria-
gem e avaliação. Estes devem estar acompanhados 
por documentos para a identificação dos escores de 
dor e a sua interpretação adequada (11). Nessa pers-
pectiva, torna-se essencial que o enfermeiro esta-
beleça a sistematização da assistência de enfer-
magem à pessoa com dor crônica e à sua família. 
A sistematização ocorre por meio do processo 
de enfermagem, de forma a tornar a assistência 
dinâmica, integral e de qualidade. 

O processo de enfermagem acontece por meio da 
identificação e classificação de diagnósticos de 
enfermagem mais acurados e pela especificação e 
verificação de resultados alcançados pelo pacien-
te, que sejam sensíveis às intervenções de enfer-
magem implementadas. É considerado uma ferra-
menta tecnológica e metodológica para a assis-
tência de enfermagem (26). Possui cinco etapas: 
a coleta de dados ou histórico de enfermagem; o 
diagnóstico de enfermagem; o planejamento; a 
implementação das intervenções; e a avaliação 
(27). Esse processo pode ocorrer pela utilização 
de sistemas de linguagens padronizados, como 
a nanda-i®, a Nursing Intervention Classification 
(nic) e a Nursing Outcomes Classification (noc). 

Especificamente para a pessoa que sofre com 
a presença de dor crônica, o processo de enfer-
magem se inicia com uma avaliação abrangente 
mediante o rastreamento de rotina. Em seguida, 
há o levantamento de diagnósticos de enferma-
gem acurados para o paciente e sua família, o 
planejamento prescritivo para um ótimo manejo 
da dor, a realização de intervenções voltadas para 
o alívio da dor e a reavaliação e o aperfeiçoamento 
do plano. Evidencia-se assim que a gestão eficaz 
desta condição clínica depende da disponibilida-
de de uma avaliação completa e confiável (11).

O primeiro passo para a avaliação da dor é a 
entrevista clínica. Esta deve ser pautada na 
observação direta de manifestações comporta-
mentais do paciente, como, por exemplo, esfregar 
partes do corpo afetadas, fazer caretas, suspiros 
e demais sinais de estresse fisiológico e excita-
ção. Outros componentes comuns do processo 
de uma avaliação abrangente da dor incluem a 
elaboração de um exame físico completo e deta-
lhado, os procedimentos diagnósticos adicionais 
e o uso de instrumentos e questionários padroni-
zados (11). 

A entrevista realizada ao paciente que sente dor deve 
incluir os seguintes questionamentos: 

•	 Você está com dor agora? 

•	 Onde está a sua dor? 

•	 Qual é a sensação da dor? 

•	 A dor é contínua ou ela vai e volta? 

•	 Há quanto tempo você tem dor? 

•	 O que faz a dor melhorar ou piorar? 

•	 Você está experimentando outros sinto-
mas? 

•	 Como a dor afeta sua atividade, o sono, o 
apetite, o humor, o funcionamento social 
e os relacionamentos, a energia e a quali-
dade de vida? 

•	 Em uma escala de 0 a 10, qual número 
representa um nível tolerável de dor? (11).

Diante de todos estes questionamentos, é impor-
tante destacar que a queixa de dor do paciente 
deve ser aceita e respeitada pelo profissional 
de saúde. Este não deve subestimá-la, de forma 
a proceder uma avaliação e um tratamento 
adequados para o seu melhor controle e manejo. 

O próximo passo da implementação do processo 
de enfermagem é o levantamento de diagnósticos 
de enfermagem. A nanda-i® (9) apresenta o diag-
nóstico de enfermagem Dor Crônica (00133), que 
deve ser estabelecido como prioritário ao pacien-
te com queixa álgica que perdura por mais de três 
meses. Ao identificar as características definido-
ras e os fatores relacionados ao diagnóstico de 
enfermagem em questão, o enfermeiro deve ser 
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capaz de planejar a assistência a ser implemen-
tada. Outros diagnósticos secundários podem 
estar presentes concomitantemente, de forma 
que aqueles mais urgentes também componham 
o plano de intervenção.

No contexto da assistência ao paciente com dor 
crônica, cabe ainda ao enfermeiro educá-los e aos 
seus familiares sobre o rastreamento da dor, os 
direitos dos pacientes e as opções de tratamentos 
disponíveis que giram em torno de medidas farma-
cológicas e não farmacológicas. Além disso, o enfe-
meiro deve destinar-se a implementar tais ações. 

A terapia farmacológica é uma opção importan-
te para uma gestão completa e bem sucedida 
da dor (17); consiste na medida terapêutica mais 
procurada pelas pessoas e aumenta com o decor-
rer da idade (28). Envolve o uso de analgésicos 
opióides ou não, anti-inflamatórios não esteroi-
des, anticonvulsivantes, antidepressivos e mior-
relaxantes (29, 30). Contudo, em alguns casos o 
uso prolongado destes fármacos pode provo-
car efeitos adversos e dependência, o que leva à 
dificuldade quando se deseja a interrupção dos 
mesmos (31). 

No que tange a terapia farmacológica, cabe ao 
enfermeiro assegurar que o paciente receba 
cuidados precisos de analgesia e orientar sobre 
os métodos farmacológicos de alívio da dor 
prescritos. O enfermeiro deve enfatizar sobre a 
importância de tomar as medicações nos horá-
rios estabelecidos e sobre os possíveis efeitos 
adversos e interações medicamentosas (32). 

Quanto às medidas não farmacológicas para alívio 
da dor, a nic propõe ao enfermeiro ensinar ao 
paciente o uso de técnicas antes, após, e, se possí-
vel, durante as atividades dolorosas. Essas técnicas 
incluem o biofeedback, a estimulação elétrica trans-
cutânea (tens), a hipnose, o relaxamento, a imagem 
orientada, a musicoterapia, a distração, o jogo tera-
pêutico, a terapia ocupacional, a acupressão, a apli-
cação de calor/frio e a massagem (32).

A fim de avaliar se as intervenções implemen-
tadas acarretaram uma adaptação positiva por 
parte do indivíduo, o enfermeiro deve utilizar 
indicadores para mensurar os resultados alcan-
çados. Para isso, a noc propõe, dentre outras, as 
seguintes escalas: Nível de Dor (2102), Controle da 
Dor (1605), Dor: efeitos nocivos (2101), Dor: respos-
tas psicológicas adversas (1306), Satisfação do 
cliente: controle da dor (3016) (33). De posse destas 

ferramentas, o enfermeiro deve verificar todo o 
processo de enfermagem estabelecido ao pacien-
te com dor crônica, a fim de avaliar se os resul-
tados esperados foram alcançados, de forma a 
prosseguir com o planejamento inicial ou aper-
feiçoá-lo.

Torna-se essencial, ainda, envolver o paciente e 
sua família no plano terapêutico estabelecido 
(34) e educá-los sobre o processo do manejo da 
dor. A intenção é que eles possam colaborar no 
alcance das metas, já que são a peça fundamen-
tal de toda esta sistematização.

Por fim, a assistência de enfermagem, quando 
sistematizada, ainda pode otimizar os conheci-
mentos e os recursos disponíveis nas instituições 
de saúde (34), de forma a ser possível controlar 
eficazmente o sofrimento das pessoas com dor 
crônica, em todos os ciclos de vida. 

Reflexões finais
Frente ao exposto, percebe-se que a dor crônica 
acomete uma parcela significativa da população 
e que o processo de envelhecimento faz com 
que este número aumente a cada dia. Vários 
são os impactos que o processo álgico acarre-
ta na qualidade de vida das pessoas, e, quan-
do esse sintoma se torna crônico, faz-se mais 
intenso por trazer consigo alterações no sono, 
no apetite, na atividade, na cognição, no humor, 
nos relacionamentos, no desempenho pessoal e 
profissional e no lazer.  

Uma avaliação abrangente, holística e multi-
profissional da dor é fundamental para que ela 
possa ser efetivamente implementada como 
um sinal vital. Para isso, a avaliação deve ser 
frequentemente realizada (10). Deve contemplar 
as dimensões sensoriais, emocionais, cognitivas 
e sociais das pessoas com dor (35), a fim de auxi-
liar a implementação de intervenções imediatas 
destinadas a promover o alívio e, consequen-
temente, contribuir na melhoria do bem-estar 
desta população (11).

O enfermeiro desempenha um papel fundamen-
tal em este processo, uma vez que ele e a sua equi-
pe possuem maior contato com o paciente que 
sofre com dor (34); dessa forma cabe a ele imple-
mentar a sistematização da assistência de enfer-
magem mediante o processo de enfermagem a 
todas as pessoas que sofrem com essa condição 
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clínica. Com a utilização dessa ferramenta, é 
possível estabelecer uma assistência organizada 
e que contemple todas as necessidades do indiví-
duo e da sua família. 

Conclui-se, portanto, que a dor e sua cronicidade 
é uma situação que deve ser valorizada, de forma 
que a sua avaliação seja a mais abrangente possí-
vel e as intervenções sejam implementadas 
efetivamente. Assim, será possível minimizar o 
impacto negativo da dor sobre a vida deste tipo 
de pessoas e, por conseguinte, melhorar a quali-
dade de suas vidas.

Espera-se que as reflexões do presente estudo 
contribuam para que os enfermeiros se aten-
tem para o impacto da dor crônica na vida dos 
pacientes, que valorizem as suas queixas e 
implementem as intervenções de fato eficazes 
para solucionar ou minimizar o processo álgico 
crônico. Portanto, é necessário que o enfermeiro 
se foque em todas as dimensões da vida humana 
que podem ser afetadas pela dor, sejam elas fisio-
lógicas, psíquicas, sociais ou espirituais. Referen-
te às limitações do presente estudo, destaca-se 
o número relativamente pequeno de estudos 
encontrados no período estipulado para a busca 
dos mesmos nas bases de dados. 
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