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RESUMO

FERRARI,  M.F.M.  O desafio da incorporação da dor como quinto sinal  vital  na
formação e  nas  práticas  de  cuidados em saúde: um olhar  sobre  o  fazer  dos
residentes.  2018.  91f.  Dissertação  (Mestrado  Profissional  em Ensino  na  Saúde)  –
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense,
Niterói (RJ), 2018. 

Introdução: A singularidade e a complexidade que agrupam a linha de cuidados ao
paciente  com  dor  evidenciam  que  a  formação  profissional  deve  ser  pautada  na
incorporação da mesma como Quinto Sinal Vital no processo de ensino. Assim, este
estudo, tem como objetivos: Compreender como se efetiva a formação e as práticas de
cuidado de residentes em saúde no manejo da dor como quinto sinal vital;   identificar
como se efetivou a abordagem da dor como quinto sinal vital na formação do residente
em saúde(sua inserção ou não, modos e temporalidade); analisar as potencialidades e
limitações dos residentes para a efetivação de práticas de cuidado no que se refere a
dor  como  quinto  sinal  vital;  e  propor  uma  ferramenta  na  modalidade  aplicativo
multimídia com informações que facilitem e potencializem a atuação do residente no
manejo  da  dor.  Método: É  de  um estudo de  caso.  Com  abordagem  qualitativa,
descritiva do tipo pesquisa-ação. Desenvolvido em uma Instituição pública de saúde,
situada no município do Rio de Janeiro.  Participantes: os residentes de enfermagem,
farmácia e medicina por realizarem cuidados direto aos pacientes em seus quadros de
dor.  Foram  incluídos  os  residentes  do  primeiro  ano  (04  de  enfermagem  e  15  de
medicina) e do segundo ano (03 de farmácia) por atuarem exclusivamente nas clínicas
cirúrgicas e em contato direto com os pacientes, prescrevendo, avaliando e executando
os protocolos de analgesia.  E foram excluídos os residentes com matrícula trancada,
férias ou licenças médicas no momento da coleta dados. E os que estavam no primeiro
ano  da  Residência  em  farmácia,  por  não  terem  contato  direto  com  os  pacientes.
Atendeu todos os requisitos para estudo com seres humanos sendo aprovado pelo CEP
N°2.216.639  de  14  de  agosto  de  2017.  Foi  realizado  um trabalho  de  campo  com
realização de entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionário. A coleta dos
dados ocorreu entre setembro e novembro de 2017. A análise de dados foi  do tipo
temática, baseada em Minayo. Resultados: três categorias emergiram da pesquisa: A
tênue  abordagem  da  temática  dor  na  formação  em  saúde;  Impacto  do
(Des)Conhecimento referente a temática dor nas práticas profissionais. A análise dos
depoimentos aponta que 100% dos participantes não tiveram disciplina específica de
dor no currículo regular,  porém 86% tiveram contato com a temática na graduação,
dentro de outras disciplinas, de forma superficial, e 25% foi através da prática. E que
100% dos entrevistados sentem-se limitados em suas ações de cuidado, devido a frágil
abordagem  da  temática  na  formação.  As  limitações  mais  citadas  foram:  pouco
conhecimento sobre a temática(36%); limitação para avaliação fidedigna do paciente
com dor(21%);  insegurança para intervir(36%) e dificuldade em acreditar  na dor  do
paciente(7%).  Conclusões:  Esta  pesquisa  revela que,  apesar  da  relevância  da
temática, ainda é tratada como subtema na formação em saúde e nas capacitações em
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serviço, sendo entendida como complementar em diversas disciplinas dos cursos da
área.  E  com  isso,  afeta  diretamente  a  oferta  de  assistência  qualificada.  Nos
confrontando  com  a  inevitável  necessidade  de  ampliar  a  oferta  de  conhecimentos
teóricos referentes a dor.
Palavras Chave: Dor; Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; Saúde; 
Conhecimento; Internato e Residência.
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ABSTRACT  

FERRARI,  M.F.M.  O desafio da incorporação da dor como quinto sinal  vital  na
formação e  nas  práticas  de  cuidados em saúde: um olhar  sobre  o  fazer  dos
residentes.  2018.  91f.  Dissertação  (Mestrado  Profissional  em Ensino  na  Saúde)  –
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense,
Niterói (RJ), 2018. 

Introduction: The uniqueness and complexity that group the care line to the patient with
pain show that professional training should be based on the incorporation of it as Quinto
Sinal Vital in the teaching process. Thus, this study aims to: Understand how training
and care practices of health residents in the management of pain are effective as a fifth
vital sign; to identify how the pain approach was performed as the fifth vital sign in the
health resident's formation (whether or not they are inserted, modes and temporality); to
analyze the potentialities and limitations of residents for the practice of care practices
with regard to pain as the fifth vital sign; and propose a tool in the multimedia application
modality with information that facilitates and potentiates the resident's performance in
pain  management.  Method: It  is  from a  case  study.  With  a  qualitative,  descriptive
approach of the research-action type. Developed in a public health institution, located in
the city of Rio de Janeiro. Participants: residents of nursing, pharmacy and medicine for
providing  direct  care  to  patients  in  their  pain  charts.  The first  year  residents  (04  of
nursing and 15 of medicine) and of the second year (03 of pharmacy) were included
because they worked exclusively in surgical clinics and in direct contact with patients,
prescribing,  evaluating and executing the analgesia protocols.  Residents with  locked
registration, vacations or medical licenses were excluded at the time of data collection.
And those who were in the first year of Residency in pharmacy, for not having direct
contact with the patients. It met all the requirements for study with human beings and
was approved by CEP No. 2.216.639 of August 14, 2017. A field work was carried out
with semi-structured interviews and questionnaire application. Data collection took place
between September and November 2017. Data analysis was of thematic type, based on
Minayo. Results: three categories emerged from the research: The tenuous approach to
pain  in  health  training;  Impact  of  (Des)  Knowledge  regarding  the  issue  of  pain  in
professional  practices.  The  analysis  of  the  testimonies  indicates  that  100%  of  the
participants did not have specific discipline of pain in the regular curriculum, but 86%
had contact with the subject in the undergraduate, in other disciplines, in a superficial
way, and 25% was through the practice. And that 100% of the interviewees feel limited in
their care actions, due to the fragile approach of the training theme. The most cited
limitations were: little knowledge about the theme (36%); limitation for reliable evaluation
of pain patients (21%); insecurity to intervene (36%) and difficulty believing in patient
pain  (7%).  Conclusions:  This  research  reveals  that,  despite  the  relevance  of  the
subject, it is still treated as a sub-theme in health training and in-service training, being
understood as complementary in several courses of the area. And with that, it directly
affects the supply of qualified assistance. We are confronted with the inevitable need to
expand the theoretical knowledge of pain.
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Keywords: Pain; Training of Human Resources in Health; Health; Knowledge; Internship and
Residency.



12

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FIGURA 1      Relação de Universidades com matrizes curriculares consultadas, 

separadas por Região

FIGURA 2      Panorama do Ensino da temática Dor, baseado nas matrizes curriculares

das Universidades

FIGURA 3      Espirais da Pesquisa – Ação

FIGURA 4      Estrutura Física da Clínica da Dor do INTO 

FIGURA 5      Limitações no Manejo da Dor



13

LISTA DE QUADROS E TABELAS

QUADRO 1      Questões, fragmentos dos relatos e categoria 1

QUADRO 2      Questões, fragmentos dos relatos e categoria 2

QUADRO 2      Questões, fragmentos dos relatos e continuação da categoria 2

QUADRO 3      Questões, fragmentos dos relatos e categoria 3

QUADRO 3      Questões, fragmentos dos relatos e continuação da categoria 3

TABELA 1        Caracterização da amostra



14

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APS           American Pain Society

ARDOR     Área de Alívio e Controle da Dor

DCN          Diretrizes Curriculares Nacionais

IASP          Internacional Association for the Study of Pain

INTO         Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad

JCI            Joint Commission Internatioanal

JCAHO     Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization 

PIC            Práticas Integrativas e Complementares

PA             Pesquisa- Ação

SBED        Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

SUS          Sistema Único de Saúde

TIC            Tecnologia de Informação e Comunicação

UERJ        Universidade Estadual do Rio de Janeiro

UFAL        Universidade Federal de Alagoas

UFBA        Universidade Federal da Bahia 

UFCE        Universidade Federal do Estado do Ceará 

UFCSPA   Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

UFES         Universidade Federal do Espírito Santo 

UFF            Universidade Federal Fluminense

UFJF          Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFMA        Universidade Federal do Maranhão

UFMG        Universidade Federal de Minas Gerais 

UFMS        Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

UFOP        Universidade Federal de Ouro Preto 

UFPA        Universidade Federal do Pará

UFPB        Universidade Federal da Paraíba 

UFPI          Universidade Federal do Piauí 



15

UFPR          Universidade Federal do Paraná 

UFRGS       Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ          Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFRN          Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFSC          Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSM          Universidade Federal de Santa Maria

UFU             Universidade Federal de Ouro Preto 

UFV             Universidade Federal de Viçosa 

UNB             Universidade de Brasília 

Unicamp      Universidade Estadual de Campinas 

Unifesp        Universidade Federal de São Paulo, São Paulo 

UNIPAMPA  Universidade Federal do Pampa 

UNIR            Universidade Federal de Rondônia

UNIRIO        Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

USP             Universidade de São Paulo 

 



16

SUMÁRIO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS........................................................................ 17

Motivação....................................................................................................... 19

Significância e situação problema da pesquisa............................................. 20

Objeto de Estudo........................................................................................... 23

Questões de pesquisa................................................................................... 23

Objetivos........................................................................................................ 23

Justificativa e Relevância.............................................................................. 24

Capítulo I Referencial Teórico Conceitual................................................ 26

1.1 O itinerário da dor na história da humanidade........................................ 26

1.2 Sobre o monitoramento da dor, seu controle e registro.......................... 29

1.3  O quinto  sinal  vital  (DOR) e sua incorporação na formação de profissionais  de

saúde …........................................................................................................ 34

Capítulo II Metodologia............................................................................... 42

2.1 Tipo de Estudo........................................................................................ 42

2.2 Cenário................................................................................................... 44

2.3 Participantes........................................................................................... 51

2.4 Coleta e análise das informações........................................................... 51

2.5 Aspectos éticos e legais da pesquisa..................................................... 59

Capítulo III Apresentação dos resultados e discussão.......................... 60

3.1 Caracterização dos Participantes …...................................................... 60

3.2 Apresentação e Análise das Categorias…............................................ 62

Capítulo IV O Produto-Aplicativo Multimídia “INTO SEM DOR”........... 72 

4.1 Contextualização …............................................................................... 72

4.2 Relato do Produto.................................................................................. 73

4.3 Considerações Referentes ao Produto.................................................. 75

CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................... 76

REFERENCIAS............................................................................................ 78

ANEXOS...................................................................................................... 86



17

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A formação do profissional residente em saúde para fins de qualificá-lo para futuras

atuações  tanto  em hospitais  como na  atenção  básica  de  saúde,  tem sido  um dos

grandes desafios do Ministério da Saúde e da Educação do Brasil. Esta formação, que

é financiada com recurso público, vem ao longo dos tempos se deparando com várias

barreiras  para  sua  efetivação,  como  por  exemplo,  disponibilidade  de  preceptores

capacitados para realizar esta formação e cenários interessantes para as práticas de

cuidado em saúde.

As estratégias governamentais voltadas para a formação em saúde estabelecem a

aproximação entre as instituições de ensino e os serviços de saúde; e o profissional de

saúde  no  papel  de  preceptor  seria  um  agente  protagonista  no  processo

formativo(AUTONOMO et al, 2015). 

O  preceptor/tutor  compõe  a  função  docente-assistencial  nos  programas  de

residência em saúde, que é modalidade de pós-graduação lato sensu, cuja finalidade é

desenvolver competências profissionais para o trabalho no SUS(CECCIM et al, 2018). 

No  que  se  refere  à  formação  prática  dos  profissionais  da  saúde,  CECCIM  et

al(2018), apontam que o esperado das residências em saúde é que contribuam para a

integralidade da atenção; o trabalho em equipe; a apropriação do sistema de saúde; as

práticas  colaborativas  interprofissionais;  as  habilidades  de  gestão  de  programas,

políticas, serviços e sistemas; as habilidades de divulgação e difusão da informação e

do conhecimento em saúde; e a integração de conhecimentos em ciências da saúde e

humanidades. 

Oliveira(2015, pagina), ressalta em seu estudo que:

A formação do profissional de saúde no campo prático, ou seja, a aprendizagem

pela prática cotidiana, deve ser norteada pela aquisição progressiva de atributos

técnicos e relacionais, marcantes no desenvolvimento do profissionalismo. Não
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é simplesmente uma prática pura. É uma exposição a situações próprias para a

formação, que não sejam artificiais nem artificializadas, mas que representem

momentos do dia a dia profissional, pensados para serem didáticos. 

Para  que  seja  materializada  uma  efetiva  mudança  no  modelo  de  atenção

vigente,  transformações  são  propostas  e  indicadas  pelas  Diretrizes  Curriculares

Nacionais (DCN) específicas para a formação em saúde. 

Em seu objeto, as DCN destacam que se faz necessário: 

 

Permitir  que  os  currículos  propostos  possam  construir  perfil  acadêmico-
profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas
e  abordagens  contemporâneas  de  formação  pertinentes  e  compatíveis  com
referências  nacionais  e  internacionais,  capazes  de  atuar  com  qualidade,
eficiência e resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o
processo  da  Reforma  Sanitária  Brasileira.  (BRASIL,  Parecer  Nº:  CNE/CES
1.133/2001).

Um desafio que como preceptora venho observando e vivenciando há anos está

relacionado a incorporação da dor como quinto sinal vital nas práticas de cuidado dos

profissionais de saúde. Esta é, assim, a temática que orienta este estudo e uma das

questões  que  remete  à  importância  da  formação  e  da  educação  permanente  de

profissionais de saúde nos serviços. 

A dor vem sendo amplamente discutida e analisada por muitos pesquisadores

nos  diferentes  contextos  da  saúde. Estima-se  que  no  Brasil,  país  com  alto  índice

populacional, a prevalência média de dor crônica, seja semelhante ao da população

mundial, que é de 35,5%, segundo dados da Associação Internacional para o estudo da

Dor (IASP, 2010).

A  proposta  deste  estudo  foi  a  de  sugerir  caminhos  ou  possibilidades  para  o

desenvolvimento de estratégias de formação de residentes da saúde no que se refere à
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temática  dor,  visando  contribuir  para  reorientar  a  política  de  desenvolvimento  de

recursos humanos para o Sistema Único de Saúde(SUS), capazes de impulsionar a

revisão das práticas de saúde desejadas, centradas no paradigma da determinação

social da saúde(OLIVEIRA, 2015).

 Trata-se de um estudo sobre a formação e as práticas do residente em saúde sobre

as possibilidades de incorporação da dor como o quinto sinal vital no seu cotidiano de

trabalho em um hospital público do Rio de Janeiro.

Neste sentido acreditamos que o aprendizado em saúde vivido pelos residentes

pode potencializar  mudanças nas práticas  de cuidado e,  também,  possibilitar  retro-

alimentação da formação em saúde. 

Motivação- vivência profissional com o foco na prática da pesquisadora 

A motivação para fins deste estudo, está por acreditar e defender a capacidade do

ser  humano,  e  aqui  em  especial  do  profissional  da  saúde,  de  estar  sempre  em

movimento crescente de aperfeiçoamento, investindo em mudanças tanto no âmbito

pessoal  como no profissional.  Neste movimento, baseando-me na experiência como

enfermeira preceptora de residentes de saúde adquirida nos últimos oito anos junto a

Clínica da Dor, de uma Instituição pública de saúde, referência nacional, assim como

nas leituras realizadas até aqui, elegi o tema “O DESAFIO DA INCORPORAÇÃO DO

QUINTO  SINAL  VITAL  NA FORMAÇÃO  E  NAS  PRÁTICAS  EM  SAÚDE”  para  o

presente  estudo.  Esta  pesquisa  buscou  desvendar  o  processo  de  formação  e  as

práticas dos residentes em saúde no que se refere a dor como quinto sinal vital.

  A minha  experiência  como  preceptora  teve  início  em  2010  quando  passei  a

acompanhar residentes de medicina e enfermagem e com eles vivenciei experiências

riquíssimas que me trouxeram questionamentos e me impulsionaram a buscar novos
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conhecimentos.  Assim,  em  2012,  iniciamos  o  monitoramento  de  indicadores  de

qualidade na saúde e pudemos quantificar as dificuldades na utilização do “Protocolo

Analgésico”, no registro, avaliação e reavaliação da dor, pelos residentes. Com isso,

tivemos mapeadas as dificuldades tanto dos profissionais, quanto dos residentes no

manejo da dor. Era preciso, então, investir em estudos que relacionassem as práticas

frente a dor  como quinto sinal  vital  com a formação e a  educação permanente no

serviço.

A pesquisa tendo a característica circunstancial, não se limita a identificar dados,

mas procura, dentro do possível, buscar e apontar caminhos para o desenvolvimento

de estratégias na formação permanente e de formação em saúde, as quais reorientam

a política de desenvolvimento de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde,

capazes de impulsionar a transformação das práticas de saúde desejadas, centradas

no paradigma da determinação social da saúde. 

Significância e situação-problema da pesquisa 

 A significância da pesquisa está no fato do crescente número de pessoas que

procuram os serviços de saúde, por causa da dor. Estima-se que este número seja em

torno de 75% a 80%(SILVA, 2007). E pela incorporação da dor como quinto sinal vital,

desde 2000, pela Joint Commission Acreditation on Heathcare Organization(JCAHO) e

pela Sociedade Americana de Dor(SAD),  passando a  ser  integrante  obrigatória  das

práticas de cuidado em saúde(PEDROSO, 2006). Onde deve ser avaliada e registrada,

junto com os demais sinais vitais.

Cabe destacar que a dor sempre esteve presente na vida do homem e constitui um

sinal de alerta. A sua cronificação impacta negativamente a saúde física e mental do ser

humano(RONDINELLI et al, 2016).



21

O  tema  vem  sendo  amplamente  discutido  e  analisado  nos  últimos  anos,  nos

diferentes contextos da saúde.

No Brasil,  é  a  principal  causa de absenteísmo,  licenças médicas,  aposentadoria

precoce,  indenizações trabalhistas e baixa produtividade,  sendo apontada como um

problema de saúde pública(RUVIAROM, 2012).

Na  prática,  observa-se  que  apesar  dos  grandes  avanços  na  abordagem  e  na

terapêutica da dor, ela permanece subvalorizada e, consequentemente, sem tratamento

no momento adequado, resultando em insucessos no seu controle(RONDINELLI et al,

2016).

Diagnosticar  e  pronto  atender  o  paciente  com queixa  dolorosa  constitui  tópicos

fundamentais da instituição de saúde e de seus profissionais, e por este motivo a dor é

considerada como quinto sinal vital, ao lado de outros sinais vitais como a temperatura,

a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial.

Barros e colaboradores (2011), em seu estudo sobre A formação de acadêmicos de

enfermagem  quanto  à  percepção  da  dor  em  duas  instituições  de  ensino  superior,

relatam que apesar  da  relevância  dada à  temática,  desde  o  ano 2000,  quando  foi

considerada  como quinto  sinal  vital,  ou  seja,  elemento  a  ser  mensurado,  avaliado,

tratado e reavaliado em sua complexidade de influência, no bem- estar do ser humano

que a experimenta, estudos têm demonstrado a precariedade em relação à formação

de recursos humanos preparados para o seu gerenciamento.

A instituição  pública  cenário  da  presente  pesquisa,  que  é,  também,  espaço  de

formação em saúde, adotou  em 2006  um Programa de Avaliação e Controle da Dor

envolvendo todos os profissionais de saúde, considerando o seu tratamento uma etapa

tão importante quanto a eliminação da doença. Seus benefícios são evidentes, pois o

controle  da  dor,  segundo  este  Programa,  reduz  distúrbios  articulares,  hipotrofia

muscular, melhora a dinâmica cardiorrespiratória, evita fenômenos tromboembólicos e

disfunções autonômicas, diminui ansiedade e depressão. Além de trazer conforto aos
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pacientes  e  à  equipe  de  saúde,  o  programa  permite  reabilitação  e  alta  hospitalar

precoces. Para a instituição, dinamiza a rotação de leitos e reduz questões processuais,

conforme afirma RONDINELLI et al(2016).

As instituições formadoras de profissionais de saúde devem, desse modo, buscar

trabalhar os conceitos básicos referentes a dor e as terapêuticas para o seu controle

mediante  capacitações  diferenciadas  e  na  perspectiva  interdisciplinar.  Assim,  as

práticas trarão boas respostas aos usuários. 

Reforçando esta proposta e cuja meta é qualificar as práticas de cuidado frente aos

quadros de dor e como estratégia de reforçar a dor como quinto sinal vital, BARROS

(2011) ressalta que projetos que incluam a dor como quinto sinal vital nos currículos das

faculdades de formação de profissionais de saúde estão tramitando no Ministério da

Educação. 

Os  referenciais  teóricos  que  deram suporte  a  esta  proposta  de  pesquisa  ação:

Ricardo Ayres (sobre práticas em saúde); Ceccim e Fewerveker (sobre processos de

formação de residentes em saúde);  Barros (formação em saúde e dor como quinto

sinal) e Paulo Freire (Educação que liberta, emancipa e é uma forma de intervenção no

mundo). Neste sentido trabalhamos na perspectiva da multireferencialidade.. 

Entendendo a importância da temática dor como quinto sinal vital, a formação e a

capacitação  em  serviço  para  o  desenvolvimento  de  práticas  que  contemplem  este

evento  e  entendendo  como  sendo  prioridade  que  estudantes  da  área  da  saúde

adquiram  uma  formação  teórica  concomitante  com  a  prática,  foi  delineado  como

problema deste estudo:  “A formação de residentes e as práticas de cuidado com

vistas a incorporação do Quinto Sinal Vital – Dor.”
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Objeto de Estudo

Sabemos que as respostas não são simples e demandam tempo, sendo processo

vivo e contínuo. 

Assim,  elegemos  como  objeto  de  estudo desta  dissertação,  o  processo  de

formação de residentes multiprofissionais de saúde e as práticas de cuidado no que se

refere a incorporação da dor como quinto sinal vital.

Questão de Pesquisa

      A singularidade e a complexidade que agrupam a linha de cuidados ao paciente 

com dor, evidenciam que a formação do futuro profissional deve ser pautada na 

incorporação do Quinto Sinal Vital ao seu processo de ensino. Com isso, delineamos a 

seguinte questão de pesquisa:

 Como é efetivada a formação do residente em saúde no que se refere ao manejo

da dor e as limitações encontradas para a incorporação da mesma como quinto

sinal vital nas práticas em saúde intra-hospitalar?

Objetivos

Diante da exposição da problemática, foram delimitados como objetivos:

Geral     

Compreender como se efetiva a formação e as práticas de cuidado de residentes em

saúde no manejo da dor como quinto sinal vital.
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 Específicos

• Identificar  como  se  efetivou  a  abordagem da  dor  como  quinto  sinal  vital  na

formação do residente em saúde(sua inserção ou não, modos e temporalidade);

• Analisar  as  potencialidades e  limitações dos residentes  para  a efetivação de

práticas de cuidado no que se refere a dor como quinto sinal vital;

• Propor  uma ferramenta na modalidade aplicativo  multimídia  com informações

que facilitem e potencializem a atuação do residente no manejo da dor.

Justificativa e Relevância

A  escolha  do  tema  de  pesquisa  se  justifica  pelas  inquietações  advindas  da

Instituição cenário da pesquisa de inserção da dor como quinto sinal vital. Dentre os

obstáculos destacados pela mesma podem ser  citados:  reduzido ou inexistência de

registros da dor e a reduzida ou equivocada utilização do Protocolo Analgésico, mesmo

tendo  sido  os  residentes  capacitados  para  sua  utilização.  Estes  fatos  vêm

comprometendo a meta a ser atingida no que se refere aos indicadores de qualidade. E

podem também, comprometer o cuidado prestado. O que justifica a presente reflexão.

Este  estudo se  justifica,  ainda,  por  possibilitar  um mapeamento  do processo de

formação dos residentes em saúde no que tange a temática dor como quinto sinal vital

e suas possibilidades de efetivação nas práticas de cuidado. 

Trará benefícios tanto ao ensino como ao serviço a partir do momento em que são

discutidas  questões  que  subsidiarão  a  reorientação  do  processo  de  formação  de

profissionais da saúde no Instituto,  cenário  de pesquisa  e possíveis  generalizações

destes dados.

A relevância  se  dá  pela  escassez  de  reflexões  sobre  este  tema  e  ademais,  o

controle  álgico,  como  atribuição  do  profissional  de  saúde,  necessita  de  conceitos

fundamentais  a  respeito  dos  seus  mecanismos  e  repercussões  na  área  física,

emocional  e  social  dos  indivíduos  para  a  escolha  da  terapêutica  mais  resolutiva  e
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adequada.  E  é  primordial,  na  formação  acadêmica  de  um  modelo  de  ensino

interdisciplinar,  que  envolva  compartilhar  aspectos  comuns  de  conhecimento  e  de

atuação.

A identificação das potencialidades e desafios na formação para o SUS e no SUS é

fundamental a fim de operar mudanças tanto no ensino quanto no serviço. 

 Entendo que este estudo traz contribuições tanto para o ensino como para a prática

profissional  e  para  os  serviços  de  saúde  na  medida  em  que  conclama  todos  os

envolvidos  no  processo  de  formação  em saúde  à  reorientação  de  seus  saberes  e

fazeres, mediante a inevitável necessidade de ampliar a apreensão de conhecimentos

teóricos no que se refere a concretização da inserção da dor no processo de formação

em saúde.
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CAPÍTULO I  -  REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL

1.1 O itinerário da dor na história da humanidade 

A dor vem sendo amplamente discutida nos últimos anos. A sua percepção pode ser

caracterizada  como  uma  experiência  multidimensional,  variando  na  qualidade  e  na

intensidade sensorial, sendo afetada por variáveis afetivo emocionais.

Portinoi(1999), coloca que o fenômeno doloroso sempre preocupou a humanidade.

Conhecer a trajetória histórica das inúmeras tentativas para compor as peças deste

complicado  quebra-cabeças  permite  refletir  sobre  as  bases  do  conhecimento  que

culminaram nos conceitos e teorias modernos.

Para  os  homens  primitivos,  as  doenças  dolorosas  ou  causadas  por
objetos  estranhos,  eram  atribuídas  a  fluidos  mágicos,  demônios  e
espíritos, e seu tratamento resumia-se na retirada de possíveis objetos
estranhos,  e  no  uso  de  amuletos,  conjurações  e  feitiçarias,  para
apaziguar ou afugentar os demônios que causavam dor. (Tainter, 1948
apud Bonica, 1990, p. 1)

A ideia de que o coração era o centro das sensações, originou-se no antigo Egito,

onde se acreditava que a dor era causada por influência dos deuses e dos espíritos dos

mortos  e  onde  uma rede  de vasos,  chamada “metu”  levava  o  sopro  da  vida  e  as

sensações ao coração. (WRESZINSKI, 1909 apud BONICA, 1990)

Na Grécia  antiga,  Hipócrates  postulou  a  existência  de  quatro  humores:  sangue,

flegma,  bile  amarela  e  bile  negra  que,  quando  desequilibrados  resultavam  em dor

(KEELE, 1957 apud BONICA, 1990)

Para  Platão  e  Aristóteles,  dor  e  prazer  eram  sensações  opostas,  residiam  no

coração e eram paixões da alma (PLATO, 1854 apud BONICA, 1990).

Rey(1995), narra que as idéias de Hipócrates foram disseminadas por todo o mundo

então  conhecido,  especialmente  em  Alexandria,  no  Egito,  quando  a  permissão  da

prática  da  dissecção,  permitiu  a  Herófilo  e  Erasistrato  encontrarem  evidências
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anatômicas de que o cérebro era parte do sistema nervoso e que possuía dois tipos de

nervos: motores e sensitivos.

Galeno (século II),  que estudou a fisiologia sensorial,  reafirmou a importância do

sistema nervoso central e periférico. Para ele, a dor era um sinalizador da existência de

alterações nos órgãos internos ou no ambiente externo e possuía, portanto, a função de

alertar e proteger os seres vivos (GALEN, 1854-66, apud REY, 1995)

Na Europa medieval o conhecimento médico foi mediado principalmente
pela medicina árabe, que também deu suas contribuições. O latim era o
idioma dos cultos na Europa medieval e a ideologia era orientada pelas
crenças judáico-cristãs. Apesar das várias adaptações, a teoria médica
permaneceu submetida aos modelos antigos por séculos. (IASP, 2010,
p.2)

Kraychete(MORETE e BRANDÃO, 2017, p.19) relata, que durante o início da Idade

Média, com a retomada do conceito de dor com um caráter religioso, surgiu a ideia da

dor como expressão de punição dos pecados. Conhecida como “era da superstição”,

esse foi um período em que se confiava mais na cura pela fé e sacrifícios, do que pelos

fármacos, pensamento difundido pela igreja que controlava a cultura do povo naquela

época.

Isso evidencia a necessidade da abordagem da dor, ser baseada tanto no conceito

fisiológico, quanto na cultura e espiritualidade do ser.

De acordo com White e Stein (IASP, 2010, p.1):

A experiência dolorosa é fundamental e faz parte do desenvolvimento
cultural  de  todas  as  sociedades.  Na  história  da  dor,  os  poderes
“sobrenaturais”  tiveram  papel  tão  importante  quanto  os  fatores
naturais. Considerar a dor como o resultado de uma “comunicação”
entre os homens e os poderes divinos é um pressuposto fundamental
para muitas sociedades. Quanto mais as sociedades se distanciam
da medicina ocidental, ou medicina moderna, mais prevalente é essa
visão da dor.
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Na China antiga,  a dor  era baseada em fenômenos naturais independentes dos

poderes divinos. Já na Índia, a medicina foi fortemente influenciada pelo hinduísmo e

pelo budismo. Onde a dor era sentida no coração.

No início da idade moderna, surge a teoria científica mais importante e radicalmente

mecânica da dor, partindo do filósofo francês René Descartes (1596-1650). Para ele, o

cérebro  assumia  o  lugar  do  coração.  A  sua  teoria  abriu  as  portas  para  que  a

neurociência explicasse os mecanismos da dor. 

No entanto, passou-se um longo tempo até que um número maior de estudiosos se

interessasse pelo estudo e terapia da dor.

Conforme White e Stein (IASP 2010, p.3):

Em  1973,  por  tornar  esse  tópico  mais  popular,  Bonica  fundou  a
Associação  Internacional  para  o  Estudo  da  Dor  (IASP).  Nos  anos
seguintes,  foram  fundados  capítulos  nacionais  da  IASP  em  todo  o
mundo. Em 1979, a IASP cunhou a importante definição da dor como
uma “experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano
real ou potencial  de tecidos ou descrita em termos de tal  dano”, que
ainda é válida. Essa definição foi importante porque pela primeira vez
ficou  implícito  que  dor  nem  sempre  é  uma  consequência  de  dano
tecidual, e pode ocorrer sem ele. A ciência ocidental então começou a
perceber  que  fatores  “somáticos”  (dano  tecidual)  não  podem  ser
separados de fatores “psicológicos” (aprendizado, lembrança, a alma e
processos afetivos). Junto com o reconhecimento das influências sociais
na  percepção  dolorosa,  esses  fatores  formam  o  núcleo  do  conceito
biopsicológico da dor.

Na década  de  1990,  estudos  demonstraram que  crenças  e  atitudes  em grupos

étnicos  diferentes  de  todo  o  mundo,  tinham um papel  na  variação  de  intensidade,

duração e percepção subjetiva da dor. 

No Brasil, país de dimensões continentais, estima-se que boa parte da população

sofra com dor. 

Em outubro de 1982,  em São Paulo,  foi  fundada a Sociedade Brasileira  para o

Estudo da Dor – SBED. Sendo em 1984, reconhecida como Capítulo Brasileiro (IASP
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Brazilian  Chapter)  da  Sociedade  Internacional  para  o  Estudo  da  Dor  –  IASP  -

Internacional Association for the Study of Pain.(SBED, 2017)

Com o surgimento da SBED, o estudo e tratamento da dor, ganham força no

Brasil.  Há  valorização  do  compartilhamento  de  conhecimentos  com  outras

especialidades,  associando  ensino  e  pesquisa  clínica,  valorizando  a  participação

multiprofissional e multidisciplinar na assistência humanizada, visando a prevenção e

bem-estar com qualidade de vida. 

Podemos perceber que mesmo com os conhecimentos acumulados através dos

tempos,  os  estudiosos  permanecem  interessados  pelo  estudo  da  dor.  Todo  este

conhecimento  permitiu  que  o  atual  conceito  de  dor  incluísse  fatores  sensoriais,

emocionais, cognitivos, comportamentais e sociais. 

E esse interesse pelo conhecimento dos seus mecanismos e tratamentos vem

agregando cada vez mais, para que a dor seja avaliada e tratada de forma adequada e

eficaz.

1.2 Sobre o monitoramento da dor, seu controle e registro

Um estudo realizado pela SBED e apresentado no Congresso Mundial de Dor de

2016,  em Yokohama,  no  Japão,  revelou  que de  919 brasileiros  entrevistados,  42%

relataram  sentir  dor  e  37%  afirmaram  conviver  com  ela  há  mais  de  seis  meses,

caracterizando a dor como um importante problema de saúde no país(SBED, 2017).

A  dor  não  controlada  resulta  em  alterações  respiratórias,  hemodinâmicas  e

metabólicas,  predispondo  o  doente  à  instabilidade  cardiovascular,  maior  consumo

energético  e  proteico,  dificuldade  na  deambulação  precoce,  favorecendo  o

aparecimento  da  trombose  venosa  profunda  –  TVP,  principalmente  em  idosos  que

foram submetidos a cirurgias externas, dentre esses fatores, também prejudica o sono,

resultando em maior desgaste físico, fadiga e menor motivação para cooperar com o

tratamento.
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A convicção de que o tratamento da dor é um direito humano tem sido
aceite por muitos estudiosos há muito tempo. Mas somente em 2004, a
afirmação  de  que  "o  alívio  da  dor  deve  ser  um  direito  humano"  foi
considerada tão importante  que foi  publicada após o lançamento  em
2004, da Primeira Campanha Global contra a Dor,  em Genebra, pela
International  Association  for  the  Study  of  Pain  (IASP  -  Associação
Internacional para o Estudo da Dor), a European Federation of Chapters
of the IASP (EFIC - Federação Europeia dos Capítulos da IASP), e a
World  Health  Organization  (WHO-  Organização  Mundial  da  Saúde).
(IASP, 2010, p. 1-5) 

Por ser uma experiência subjetiva, a dor não pode ser objetivamente determinada

por instrumentos físicos que, usualmente, mensuram o peso corporal, a temperatura, a

altura, a pressão sanguínea e o pulso. Mas pode ter sua avaliação auxiliada, por meio

de Escalas apropriadas e validadas para tal.

A queixa dolorosa deve ser sempre investigada. A avaliação da dor deve incluir a

localização, intensidade, característica, frequência e duração. E deve ser registrada em

instrumentos desenvolvidos pela instituição. Nunca esquecendo dos aspectos sociais e

culturais.

A Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO), entidade

norte-americana de avaliação hospitalar, incluiu o alívio da dor como item a ser avaliado

no processo de acreditação hospitalar, a partir de 2001. 

Tal decisão resultou no reconhecimento que hoje se tem sobre o direito do doente

ter sua queixa dolorosa adequadamente avaliada, registrada e controlada.

A JCAHO estabelece  padrões  para  o  manejo  da  dor  nos  serviços.  E  verifica  a

implementação  desses  padrões,  analisando  a  existência  de  registro  em  prontuário

desses itens.

Conforme  o  recomendado  pela  JCAHO  cabe  à  organização  hospitalar  buscar

informações  sobre  seu  desempenho  no  alívio  da  dor,  por  meio  de  indicadores  de

qualidade, como a verificação das necessidades, das expectativas e da satisfação de

doentes, família e profissionais.
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A inclusão  da  avaliação  da  dor  junto  aos  sinais  vitais  assegura  que  todos  os

pacientes tenham acesso às intervenções para controle da dor, da mesma forma que se

dá o tratamento imediato das alterações dos demais controles.

A  avaliação  da  sua  intensidade  com  registros  sistemáticos  e  periódicos,  são

fundamentais para que se acompanhe a evolução dos pacientes e se realize os ajustes

necessários ao tratamento. (SBED, 5° SV, 2016)

Durante a avaliação, a descrição do paciente não deve ser negligenciada. Por ser

subjetiva, somente o indivíduo pode descrevê-la da forma como é sentida.

Segundo  a  SBED,  as  instituições  devem  adotar  uma  rotina  de  avaliação  de

ocorrência e intensidade da dor  para  todos os  pacientes,  usando uma escala ideal

validada;  documentando  a  ocorrência  de  dor  e  de  sua  intensidade  para  todos  os

doentes; documentando as intervenções planejadas para o tratamento e controle da

dor, bem como o período determinado para a reavaliação.

Escalas de avaliação ajudam muito na eficácia das intervenções, além de respeitar

a subjetividade do paciente. As escalas permitem a “validação” pelo paciente, que é o

“expert”  na sua vivência dolorosa, do padrão, localização, intensidade e natureza da

dor, assim como o grau de alívio obtido pela terapia.

Além disso, manifestações como choro, resmungos, gritos e proteção de partes do

corpo, também podem ser consideradas para tal avaliação. O padrão da dor pode ser

avaliado pela descrição do paciente, questionando-o se a dor é constante, intermitente

ou breve, e sobre a data e horário do seu início e último episódio (SBED, 5° SV, 2016). 

A localização pode ser avaliada solicitando ao paciente que a mostre ou descreva as

áreas dolorosas.

As equipes de profissionais de saúde sempre devem registrar a mensuração da dor

no prontuário  do paciente,  com a finalidade de acompanhamento e manutenção da

comunicação efetiva, contribuindo para a eficácia do tratamento.

A dor como quinto sinal vital ainda carece de investimentos acadêmicos para que

seja realmente incorporado nos processos formativos dos profissionais da saúde. 

Segundo Pimenta (2006, P. 4), se a dor é identificada, mas a informação sobre ela é
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subvalorizada e não circula entre os profissionais, ou circula de modo irregular e lento, a

proposta analgésica ou o ajuste ficam comprometidos. 

Por isso as ações a serem realizadas após a identificação da dor ou de sua piora

devem ser ágeis. 

A dor é o principal fator estressor dentro de uma unidade hospitalar. A implantação

de um protocolo de controle de dor, pode ser uma alternativa e pode ajudar a promover

ações  farmacológicas  adequadas.  Assim,  em  1982,  a  World  Health  Organization

(WHO), Organização Mundial da Saúde), reuniu um grupo de especialistas em dor, em

Milão,  para  desenvolver  medidas  para  a  integração  do  tratamento  da  dor  ao

conhecimento comum e à prática médica. 

E,  em  1986,  foi  publicada  a  brochura  “Cancer  Pain  Relief”  (Alívio  da  Dor

Oncológica), onde a Organização Mundial da Saúde (OMS), “obriga” os sistemas de

saúde  a  usarem  opióides  de  acordo  com  a  hoje  amplamente  conhecida  “escada

analgésica” de três degraus.IASP, 2010, p. 1-5)

No plano de cuidado do paciente com dor, deve conter recursos farmacológicos e

não-farmacológicos,  possibilitando  uma  terapêutica  pertinente  a  cada  situação  em

particular.

Segundo Teixeira e Pimenta (2001), a abordagem farmacológica clássica no manejo

da dor, utiliza analgésicos com ação central e periférica (analgésicos opióides e não

opióides),  que  atuam  inibindo  a  gênese  e  a  condução  do  estímulo  doloroso.

Paralelamente, podem ser usados medicamentos adjuvantes como anestésicos locais,

anticonvulsivantes, antidepressivos, benzodiazepínicos e anti-espasmódicos, além de

técnicas de bloqueios em neuroeixo e regionais.

A administração  de  analgésicos  deve  ser  realizada  regularmente  e  não  apenas

quando necessário, pois esses cuidados podem reduzir o sofrimento do paciente, visto

que  a  prescrição  deve  incluir  o  uso  de  analgésicos  suplementares  quando  há

recorrência de dor.(TEIXEIRA;PIMENTA, 2001)
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O tratamento analgésico no controle  da dor,  é  de responsabilidade de todos os

profissionais que estão envolvidos na assistência ao paciente, bem como do próprio

paciente e de sua família.

A terapia não farmacológica da dor é indicada como adjuvante aos procedimentos

farmacológicos.  Dentre  as  principais  técnicas  não-farmacológicas  estão  as  terapias

físicas,  que consistem na aplicação de calor  e  frio,  massagem, estimulação elétrica

transcutânea  e  acupuntura;  as  terapias  comportamentais  como  o  relaxamento,  a

distração, respiração consciente e meditação.

As  Práticas  Integrativas  e  Complementares(PICs)  têm  contribuído  bastante  no

auxílio ao tratamento da dor. Por serem técnicas que visam a assistência e a saúde do

indivíduo, seja na prevenção, tratamento ou cura, considerando-o como mente / corpo /

espírito.

 Buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e promoção

da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com base na escuta acolhedora,

no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio

ambiente(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

Evidências científicas  têm mostrado os benefícios do tratamento  integrado entre

medicina convencional e práticas integrativas e complementares(PORTAL MS, 2018).

Cabe à equipe uma ação integrada através da implementação de estratégias para

prevenção, detecção e alívio do evento doloroso, proporcionando melhor qualidade de

vida ao paciente. (MARQUES, 2016)

Em busca da melhora no manejo da dor, deve-se estimular as equipes a aperfeiçoar

o  conhecimento  teórico  e  prático,  a  realizarem  uma  avaliação  desprovida  de

preconceitos e tabus, e a utilizarem métodos precisos e apropriados para tal avaliação. 

É  importante  que  os  profissionais  sejam conhecedores de sua  responsabilidade

frente o paciente com dor. E que precisam de técnicas sistematizadas de avaliação,

para que possam fazer o diagnóstico e identificar as intervenções adequadas para o

alívio da dor, minimizando seus efeitos e contribuindo para uma melhor evolução do
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paciente, lhe proporcionando um tratamento humanizado da dor e consequentemente

uma melhor qualidade de vida.

1.3 O quinto sinal vital (DOR) e sua incorporação na formação de profissionais de

saúde 

A dor é um desafio prevalente nos cuidados de saúde do mundo.

Quando  persistente  e  intensa  pode  prejudicar  a  saúde  mental  e  física  do

indivíduo(HERR & ARNSTEIN, 2016).

A  sua  avaliação  é  o  primeiro  grande  passo,  e  essencial  no  seu  tratamento

adequado(CSOMAY CENTER, 2017).

A declaração da dor como o “quinto sinal  vital”  surge com o intuito de alertar e

estimular  a  importância  de  avaliar  a  dor  de  forma  sistemática,  para  direcionar  o

tratamento eficaz.

Em 1995, a  American Pain Society(APS), estabeleceu diretrizes para avaliação e

registro dos relatos de dor, com o objetivo de melhorar o seu manejo(APS, 1995).

Dr James Campbel  presidente da APS,  em 1996,  sinalizava para a importância da

implementação do quinto sinal vital, considerando que a rotina hospitalar os sinais vitais

eram tratados com zelo, e que este cuidado incorporado a avaliação, traria destaque

para seu tratamento adequado(KERNS et al, 2011).

Pouco tempo depois(1998), a Veterans Health Administration(VHA), que operam um

dos maiores sistemas de saúde do mundo,  introduziu uma estratégia nacional  para

melhorar o tratamento da dor, exigiu que toda a sua rede registrasse em prontuário, a

queixa álgica, baseado no auto-relato(SCHER et al, 2017).

Essa iniciativa determinada “Dor como 5° Sinal Vital” foi implementada a partir da

utilização da Escala Visual Analógica, em todos os momentos de avaliação da equipe

de saúde junto ao paciente(KERNS et al, 2011).

Todas  essas  iniciativas  visavam  destacar  a  importância  de  uma  avaliação

sistemática para que o seu tratamento ocorresse de forma ampla e eficaz. 
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Mesmo  com  todas  essas  medidas  positivas,  inúmeros  estudos  indicam  que  a

proposta  “Dor  como  5°  Sinal  Vital”  ficou  abaixo  das  expectativas.  Que  medir  a

intensidade  da  dor  usando  somente  ferramentas  unidimensionais  não  melhora  os

resutados. É preciso tratar e conhecer o paciente holisticamente.

Ballantyne & Sullivan(2015), em seu estudo, analisaram a eficácia da utilização da

escala numérica unidimensional e descobriram que a qualidade no tratamento da dor foi

inalterada, após a implementação da sua utilização na avaliação.

Pesquisadores têm divulgado, que apenas a avaliação do score de dor, não confere

qualidade à avaliação, nem ao tratamento.

Pinto & Santos(TRATDO DE DOR, 2017), afirmam que para uma avaliação da dor

acontecer adequadamente, ela deve estar baseada nas singularidades do indivíduo e

da  sua  família.  Levando  em  consideração  suas  experiências  culturais  e  sociais.

Colocam ainda, que quando a equipe de saúde entende quais são as perspectivas do

paciente e de seus familiares, frente a dor e os encoraja a assumirem um papel ativo no

seu tratamento, conseguem traçar a melhor conduta para este paciente e estabelecer o

instrumento de avaliação ideal ao seu perfil.

Chegamos a conclusão que os modelos atuais de cuidado em dor, precisam mudar.

Deixar de ser centrado na equipe de saúde, onde decidem sozinhos o tratamento a ser

seguido, e passar a ser compartilhado, onde o paciente e sua família façam parte das

decisões.  Eles precisam ter participação ativa,  o tão discutido “cuidado centrado no

paciente”. 

A construção e implementação de um modelo assistencial interdisciplinar centrado

no paciente  e família,  que considere princípios  e  valores institucionais e da equipe

assistencial pode contribuir para o fortalecimento do vínculo entre os mesmos e para os

melhores resultados possíveis na assistência à saúde(ROCHA et al, 2016)

Apesar de todos os esforços para incorporação da dor como quinto sinal vital,  no

Brasil,  a  dor  ainda  carece  de  investimentos  acadêmicos  para  que  seja  realmente

incorporado nos processos formativos dos profissionais da saúde.
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J.B.  Garcia  et  al(2017),  relatam  que  um  exame  do  currículo  nas  principais

escolas de medicina da América Latina revela que o estudo da dor e seu tratamento é

deficiente. 

  Em pesquisa realizada pela autora nas matrizes curriculares(disponíveis nos

sites)  dos  cursos  de  graduação  de  Enfermagem,  Farmácia  e  Medicina,  de  30

Universidades públicas brasileiras, evidenciou a fragilidade na abordagem da temática

dor.

Apenas 02 Universidades contemplaram a temática em suas matrizes curriculares,

do curso  de  medicina,  como disciplina  regular.  E  07  contemplaram como disciplina

optativa, também no curso de medicina. No entanto, em 21 Universidades a temática

não foi encontrada.

Constatou-se  também,  que  os  cursos  de  Enfermagem  e  Farmácia,  das

Universidades consultadas, não contemplam a temática em suas matrizes.

As Universidades consultadas foram:
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A seguir,  o  gráfico  com  o  panorama  do  ensino  da  temática  Dor  baseado  nas

matrizes curriculares das Universidades supracitadas:

O acesso universal a serviços de saúde de qualidade, organizado a partir de uma

concepção ampliada da determinação do processo saúde doença, demanda que os

sistemas  de  saúde  contem  com  profissionais  aptos  na  identificação  e  cuidado  às

necessidades de indivíduos, famílias e comunidades. 

Atualmente,  a  ação  articulada  nos  diferentes  níveis  de  atenção  à  saúde  exige

competências profissionais ainda pouco privilegiadas nos currículos de graduação em

saúde (AGUIAR, 2017, p. 168).
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Políticas  públicas  são  criadas  para  qualificar  a  formação  profissional  e  apoiar

mudanças  para  melhor  na  assistência  à  saúde.  Além  das  mudanças  no  nível  da

formação em graduação, em 2004 foi  estabelecida a Política Nacional de Educação

Permanente (BRASIL,  2006,  P.  5),  que estimula a problematização do processo de

trabalho  e  orienta  ações  de  desenvolvimento  profissional  nos  serviços,  mediante

esforços conjuntos de gestores, docentes, estudantes e profissionais, com participação

da comunidade. 

Por  outro lado,  em 2006,  foi  lançada a  Política  Nacional  de  Atenção Básica,

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica

de Saúde,  sendo revista  em 2011,  valorizando a problemática da força de trabalho

(BRASIL PNAB, 2006, P. 10). 

Em 2009,  o  Departamento  de  Gestão  da  Educação  na  Saúde  (DEGES),  da

Secretaria  de  Gestão do  Trabalho  e  da  Educação na  Saúde (SGTES/Ministério  da

Saúde), criou o Programa de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas

Estratégicas  (Pró-Residência)  e  o  Programa  Nacional  de  Bolsas  para  Residências

Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde. Impulsionou, ainda, mudanças na

relação  das  universidades  com  os  serviços  do  SUS  nos  municípios,  conforme

preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Graduação (DCN) na

área da saúde, homologadas entre 2001 e 2004 (e revistas, no caso da Medicina, pelo

Conselho Nacional de Educação, em 2014). 

Apesar da relevância da dor,  considerada desde o ano 2000 como o
quinto sinal vital, ou seja, elemento a ser mensurado, avaliado, tratado e
reavaliado  em  sua  complexidade  de  influência  no  bem-estar  do  ser
humano que a experimenta, estudos têm demonstrado a precariedade
em relação à formação de recursos humanos preparados para o seu
gerenciamento(BARROS et al, 2011, p. 131-7).

O primeiro  grande  passo  na  melhoria  do  tratamento  dos  doentes  com dor  nos

países em desenvolvimento  é  proporcionar-lhes  profissionais  treinados,  não  apenas

médicos e enfermeiros, mas também os demais profissionais de saúde. (IASP, 2010, P.

vii) 
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De acordo com a IASP (2010), a prevalência média de dor crônica na população

mundial  é  de  35,5%.  No  Brasil,  país  com  dimensões  continentais,  alto  índice

populacional  e  poucos estudos epidemiológicos,  estima-se percentual  semelhante  a

esse.

Uma pesquisa realizada pela IASP em 2007 revelou que: 

Entre  os  seus  membros,  nos  países  em  desenvolvimento,  poucos
reconheceram ter recebido uma educação adequada na compreensão e
tratamento da dor, enquanto universitários. Na maioria das regiões do
mundo, menos da metade receberam formação no tratamento da dor,
mesmo que fosse uma parte significativa do seu trabalho diário. Não é
de se estranhar, portanto, que 91% relatassem que a falta de formação
tenha sido a principal barreira para o tratamento da dor.

A pesquisa reforça que a fragilidade do conhecimento sobre dor,  gera medo da

dependência  de  opioides,  entre  médicos,  enfermeiros  e  profissionais  de  saúde  em

geral, sendo barreira para a disponibilidade e uso desses fármacos, embora, de fato,

esse medo seja principalmente uma consequência das lacunas na formação.

O controle da dor, como atribuição do profissional de saúde, necessita de conceitos

fundamentais  a  respeito  dos  seus  mecanismos  e  repercussões  na  área  física,

emocional  e  social  dos  indivíduos  para  a  escolha  da  terapêutica  mais  adequada.

(TEIXEIRA et al, 1999) Através de um melhor conhecimento desses conceitos e suas

repercussões,  o  profissional  poderá  melhorar  a  avaliação  e  consequentemente  a

intervenção.

Segundo a IASP, a dificuldade em tratar adequadamente a Dor, está diretamente

ligado  a  fragilidade  de  conhecimento  e  atitudes  inadequadas  dos  profissionais  de

saúde, recursos inadequados, falta de analgésicos opioides e falta de prioridade do

Governo, que precisa incluir o alívio da dor no plano nacional de saúde. 

Assim, a educação adequada é essencial para todos os profissionais de
saúde envolvidos com o tratamento da dor, e uma equipe multidisciplinar
é essencial para o tratamento bem suscedido da dor. A dor deveria ser
incluída nos currículos e nos exames de estudantes graduados ou pós-
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graduados em cuidados de saúde, e também incorporada a programas
de educação continuada. (IASP, 2010, p. 1-5)

A inclusão do tema dor e dos cuidados paliativos nos cursos de graduação da área

de  saúde  são  necessários  e  inquestionáveis  considerando-se  a  prevalência,  o

sofrimento  que  causa  e  os  custos  envolvidos.  Educar  tomando  como  referência  o

modelo interdisciplinar envolve compartilhar aspectos comuns de conhecimento e de

atuação,  podendo  representar  avanço  significativo  na  formação  profissional,  e  a

geração de atendimento humanizado.

Em seu estudo, Sereza e Dellarosa (2003), afirmam que na graduação, a dor não é

abordada  como  tema  principal  e  sim  como  conceito  complementar  em  diversas

disciplinas.  Tal  fato,  tem  trazido  consequências  diretas  na  assistência  prestada  ao

indivíduo  que  muitas  vezes  tem  sua  dor  subvalorizada  e  consequentemente,

subtratada.

Assim,  é  de  grande  relevância  desvelar  esta  realidade  acadêmica,  o  que  será

realizado por este estudo, ou seja,  um mapeamento dos conceitos adquiridos pelos

alunos  residentes  durante  a  sua  formação.  Este  poderá  indicar  adequações

necessárias nos currículos e disciplinas. Além disso, contribui na revisão do modelo

atual de ensino frente as exigências do mercado de trabalho que lança novos olhares

sobre os caminhos de tratamento da dor.

A  formação  de  um  profissional  seguro,  humanizado  e  consciente  refletirá  no

desenvolvimento  de  uma  assistência  singular  e  diferenciada  ao  paciente.  Além  de

desempenhar  suas  funções  técnicas  de  forma  competente  e  reflexiva,  evitando  a

transgressão  de  valores  e  convicções  permite,  também,  o  estabelecimento  de

relacionamentos interpessoais mais efetivos entre profissional e paciente.

Dado o exposto, percebemos a necessidade de desenvolvimento de uma política de

mobilização de esforços que objetivem a qualificação de profissionais de saúde, ainda

na graduação, com base nas premissas que norteiam o gerenciamento da dor como

quinto  sinal  vital,  relacionadas  ao  cuidado  holístico,  ao  desenvolvimento  de
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competências técnicas e comportamentais  que valorizem o trabalho em equipe e a

interdisciplinaridade.
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CAPÍTULO II -  TRAJETÓRIA METODOLÓGICA

2.1 Tipo de Estudo

Para alcance dos objetivos  desta  pesquisa,  foi  realizado um estudo de caso na

medida em que elegemos uma única instituição de saúde como cenário para o estudo. 

Um  estudo  de  caso  investiga  um  fenômeno  contemporâneo  (o”caso”)  em  seu

contexto no mundo real,  especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o

contexto não estão claramente evidentes.  Pode ser  um método útil  para fazer uma

avaliação (YIN, 2015).

Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa, descritiva do tipo Pesquisa-Ação

(PA). Esta abordagem se adéqua pelo fato do tema ser preocupação de um coletivo de

profissionais que atuam na Clínica da Dor, na Assessoria de Qualidade e na Gerência

de Enfermagem da instituição em estudo, e por possibilitar a revisão e reorientação das

ações hoje realizadas.

Para Thiollent (2012), de forma geral, a pesquisa-ação tem maior foco em pesquisas

em que os sujeitos implicados são chamados a agir explicitamente e apresenta dois

principais objetivos, a resolução de problema e a construção de conhecimento. 

Também  Elliot  (1997,  p.17),  destaca  ser  um  processo  que  se  modifica

continuamente em espirais de reflexão e ação, onde cada espiral inclui:

• Aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que se quer

melhorar ou resolver;

• Formular estratégias de ação;
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• Ampliar a compreensão de nova situação;

• Proceder aos mesmos passos para a nova situação prática.

• Aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que se quer

melhorar ou resolver;

• Formular estratégias de ação;

• Ampliar a compreensão de nova situação;

• Proceder aos mesmos passos para a nova situação prática.

Justificando a escolha da Pesquisa Ação, podemos salientar que ela respondeu muito

bem  como  método,  pois  possibilitou  a  realização  do  diagnóstico  de  uma  situação

empírica,  que  com  o  coletivo  participante  do  estudo  propôs  uma  estratégia  que

viabilizará a qualificação das intervenções e deverá propor momentos avaliativos para

reorientar as novas ações.

Ao refletirem sobre a pesquisa descritiva Ponte et al (2006) apresentam esta, como

possibilidade  metodológica  cuja  principal  meta  é  descrever  um  fato,  evento  ou

fenômeno. 
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Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena os dados, sem manipulá-los, isto

é, sem interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um fato

ocorre,  sua  natureza,  suas  características,  causas,  relações  com  outros  fatos

(PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 52). Para este tipo de pesquisa a coleta pode ser

feita através de entrevista, formulário, questionário, teste ou observação.

De acordo com CANZONIERI (2010),  a abordagem qualitativa busca entender o

contexto  onde  o  fenômeno  ocorre,  delimitando  a  quantidade  de  participantes

pesquisados e intensificando o estudo sobre o mesmo.

Como afirma Minayo (2012, p.21): 

A pesquisa  qualitativa  trabalha  com o universo  dos  significados,  dos
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes e esse
conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da realidade
social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar
sobre  o  que  faz  e  por  interpretar  suas  ações  dentro  e  a  partir  da
realidade vivida e partilhada com seus semelhantes.

A PA é um tipo de pesquisa fortemente associada com uma ação ou resolução de

um problema coletivo(HOGA e BORGES, 2016). Portanto, é possível afirmar que a PA

permite  aos  profissionais  de  saúde  a  incorporação  de  mudanças  em  sua  prática,

auxiliando-os  na  busca  de  estratégias  a  partir  das  quais  eles  possam prover  uma

melhor qualidade do cuidado à população(KOSHI e WATERMAN, 2011). 

2.2  Cenário

O estudo foi  desenvolvido no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia

Jamil Haddad (INTO), situado no município do Rio de Janeiro, órgão da administração

direta do Ministério da Saúde, vinculado à Secretaria de Atenção à Saúde, foi instituído

em 1994 através da Portaria GM/MS n.º 1.820, de 31/10/1994, e atende exclusivamente

a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerado referência nacional  não

apenas na assistência, como também no ensino e na pesquisa. Atua na formação de
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residentes de Enfermagem, Farmácia e Medicina, oferece Cursos de Aperfeiçoamento

de  profissionais  de  saúde  através  de  atividades  de  treinamento  em  serviços  e

intercâmbio de conhecimentos com profissionais do instituto (enfermagem, fisioterapia,

radiologia, serviço social, terapaia ocupacional, segurança do paciente, dor e farmácia

hospitalar). Também oferece Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas ao Sistema

Músculo-esquelético, cuja finalidade é capacitar profissionais para as áreas biológicas e

da saúde. 

O  INTO  é  certificado  internacionalmente  pela  Joint  Commission  International

(JCI/CBA),  sendo  atualmente  o  único  hospital  brasileiro  a  integrar  a  International

Society  of  Orthopaedic  Centers  (ISOC),  que  congrega  os  19  melhores  centros  de

ortopedia no mundo.

A instituição, originalmente denominada Hospital de Traumato-Ortopedia – HTO

foi  inaugurada em 1973,  com a finalidade de  prestar  atendimento  cirúrgico  de  alta

complexidade em ortopedia e traumatologia, sendo reconhecida posteriormente como

referência  nacional  nas  especialidades  em  que  atua.  Após  conquistar  o  status  de

Instituto  em  1994  passou  a  denominar-se  Instituto  Nacional  de  Traumatologia  e

Ortopedia – INTO, tendo sido novamente renomeado em 2011 para Instituto Nacional

de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, em homenagem ao Ex-ministro da Saúde.

Em novembro de 2011 o INTO passou a operar em uma nova estrutura física,

com área física e capacidade operacional superiores às da antiga sede. Este processo

de  mudança,  não  apenas  física,  mas  também  cultural  mostrou-se  extremamente

complexo, demandando inúmeras adaptações e ajustes operacionais, o que impactou

de forma expressiva os processos operacionais e a produtividade do Instituto nos anos

de 2011 e 2012. Em 2013, já adaptado a nova sede, o Instituto apresentou um aumento

de 42,2% de sua produtividade cirúrgica, reduzindo sua lista de espera de 18.674 para

17.196 pacientes.

Em 07 de agosto de 2013, foi publicado o Decreto N.º 8.065, que dentre outros

assuntos, especifica as competências dos órgãos do Ministério da Saúde. Ao Instituto
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Nacional de Traumatologia e Ortopedia, compete:

 I- Participar da formulação da política nacional de prevenção, diagnóstico e tratamento

das patologias ortopédicas e traumatológicas; II- Planejar, coordenar e orientar planos,

projetos e programas em âmbito nacional, relacionados à prevenção, ao diagnóstico e

ao tratamento das patologias ortopédicas e traumatológicas e à sua reabilitação; III-

Desenvolver  e  orientar  a  execução  das  atividades  de  formação,  treinamento  e

aperfeiçoamento  de  recursos  humanos  em  todos  os  níveis,  na  área  de  ortopedia,

traumatologia  e  reabilitação;  IV-Coordenar  programas  e  realizar  pesquisas  clínicas,

epidemiológicas e experimentais em traumatologia e ortopedia; V-Estabelecer normas,

padrões e técnicas de avaliação de serviços e resultados; e VI- Coordenar e orientar a

prestação  de  serviços  médico  assistenciais  aos  portadores  de  patologias

traumatológicas e ortopédicas.

O Instituto encontra-se inserido no contexto do objetivo pactuado no PPA 2016-

2019 do Ministério da Saúde, denominado “Ampliar e qualificar o acesso aos serviços

de  saúde,  em  tempo  adequado,  com  ênfase  na  humanização,  equidade  e  no

atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e

especializada, ambulatorial e hospitalar.” 

Missão 

Promover ações como instituto de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) na

assistência, no ensino, na pesquisa, na prevenção e na formulação de políticas públicas

em traumatologia, ortopedia e reabilitação. 

Visão 

Ser  reconhecido  nacional  e  internacionalmente  como  centro  de  excelência  em

assistência,  ensino,  pesquisa  e  gestão  nas  áreas  de  traumatologia,  ortopedia  e

reabilitação. 

 Valores e Princípios 



47

Humanização e empatia; Foco no paciente; Inovação; Trabalho em equipe; Qualidade e

Segurança; Transparência e Ética; e Geração e Disseminação do Conhecimento.

O INTO possui 40 consultórios, 255 leitos nas unidades de internação, 16 leitos

de terapia intensiva para adultos, 4 de terapia intensiva pediátrica, 7 leitos de terapia

semi-intensiva e 21 leitos de pós-operatório.  Oferece serviços em 13 especialidades

ortopédicas e 20 áreas clínicas.  Sua estratégia é a de segmentar a assistência em

centros interdisciplinares, onde os diversos saberes são respeitados e compartilhados,

com a finalidade de abordar o paciente de forma integral.

Todos os dados deste item (Cenário), foram extraídos do Site oficial do Instituto e do 
Relatório Anual - 2016 (https://www.into.saude.gov.br/auditoria).

Breve apresentação da Clínica da Dor do INTO 

Tomando  como  base  as  documentações  internas  do  INTO  e  informações  de



48

profissionais que participaram do projeto de implantação da Área de Tratamento de Dor

ARDOR, a implantação da política de controle e tratamento da dor no INTO teve início

em 1999.

Esta decisão partiu da conscientização coletiva de que a queixa dolorosa, acima dos

níveis  aceitáveis,  tanto  nos  distúrbios  crônicos,  como  no  pós-operatório  imediato,

cerceia a independência,  autoestima e motivação do paciente,  fundamentais  para o

restabelecimento de sua atuação no ambiente social a que pertence, um dos objetivos

fundamentais de toda instituição de saúde.

A identificação, quantificação e registro da dor como 5º sinal vital, para adequado

tratamento, integra um dos critérios do processo de acreditação pela Joint Comission

International (JCI), do qual o hospital foi submetido no ano de 2000 e certificado pela

primeira vez em 2006. Sendo “recertificado” nos anos de 2009, 2012 e 2016.

A ARDOR,  também,  conhecida  como  Clínica  da  Dor,  foi  inscrita  para  o

Programa de Certificação Específica da JCI, candidatando-se a receber o “selo ouro”

(pontuação máxima na acreditação pela JCI), no que se refere a qualidade e segurança

dos  pacientes  sob  seus  cuidados.  Assim,  adota  como  missão  promover  ações

multidisciplinares visando a qualidade, atendendo aos padrões internacionais no que

tange o gerenciamento da dor.

E para atender  a esta missão foram traçados os seguintes objetivos:  priorizar  o

paciente, visando minimizar a dor e o sofrimento do mesmo; incentivar uma conduta

interdisciplinar com vista a humanização do atendimento; propor e rever protocolos e

procedimentos analgésicos implementados na Instituição (dos mais simples aos de alta

complexidade); promover desenvolvimento científico, a fim de aprimorar conhecimentos

e capacitar recursos humanos frente aos avanços tecnológicos; formular indicadores

visando  à  qualificação  assistencial  e  buscar  o  desenvolvimento  do  serviço  sempre

respeitando os princípios éticos e morais.

A estratégia de identificação e mensuração da queixa dolorosa está presente desde

o processo de internação do paciente até a alta hospitalar, nas consultas ambulatoriais,
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nas visitas domiciliares e na reabilitação, em conformidade com as escalas utilizadas na

Instituição. Importante pontuar que todos os seguimentos do INTO utilizam a escala

EVA de zero a quatro (0-4), exceto o centro cirúrgico, o qual utiliza a escala verbal de 0-

4, sem faces.  As escalas CHEOPS (1 a 7 anos) e CPOT foram adaptadas por analogia

a escala EVA de zero a quatro (0 - 4), o que não foi possível com a escala CRIES (0 a 1

ano), onde se identifica o início da necessidade de analgesia. 

Almeja-se, como plano de melhoria futura, a modificação do termo EVA – Escala

Analógica Visual, para a sigla ENVA – Escala Numérica Visual Analógica.

Mediante  a  mensuração  da  queixa  dolorosa,  quando  necessário,  traça-se  uma

conduta  analgésica  baseada  em  uma  sequência  que  se  tornou  conhecida  como

"Escada Analgésica",  que tem a via  oral  como forma de administração preferencial,

exceto  em  situações  que  a  impossibilitem  como  náuseas,  vômitos,  dificuldade  de

deglutição, alterações de nível de consciência, etc. Esta Escada Analgésica, é hoje, a

base do controle da dor e deve ser instituída sempre que a queixa álgica ultrapasse

níveis aceitáveis.

A atenção ao controle da dor no INTO, está focada no seguinte público alvo:

• Paciente com dor na internação.

• Paciente em pós-operatório exceto pós-operatório imediato.

• Paciente pós-cirúrgico em reabilitação.

• Paciente ambulatorial com cirurgia agendada.

• Pacientes com dor neoplásica durante internação no INTO.

• Pacientes atendidos pela Visita Domiciliar.

O acesso à Clínica da Dor pode ocorrer tanto na internação, através de parecer

solicitado por profissionais de saúde de nível superior, quanto no ambulatório, mediante

solicitação de avaliação por parte da Equipe da Especialidade de Ortopedia (devido a

indicação cirúrgica breve ou pela manutenção de dor após procedimentos). 

Como plano de melhoria,  está  sendo implementada a Consulta  de  Enfermagem

(CE) para acompanhamento do paciente com dor. E o intuito é otimizar e colaborar com
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a  assistência  multiprofissional,  promovendo  ações  facilitadoras  no  tratamento  e  na

reabilitação do paciente.

A CE objetiva levantar as necessidades de saúde de pacientes com dor trabalhando

nos  seguintes  pontos:  estimular  a  adesão  aos  tratamentos  propostos  e,  quando

necessário;  orientar  familiares quanto à convivência e formas de ajuda ao paciente

estimulando-o ao  relacionamento físico e psicossocial,  incentivando a diminuição do

isolamento  e  a  reinserção  social;  orientar  quanto  as  formas  complementares  de

redução da dor (inserção das Práticas Integrativas e Complementares – PIC);  propor

encaminhamentos, se necessário, a outros profissionais da equipe, contribuindo para a

reabilitação funcional o mais rápido possível; compreender a doença crônica de base e

preparar  para  encaminhamento  de  seguimento  do  tratamento  na  rede  de  atenção

básica. 
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2.3 Participantes

Em relação aos participantes em um estudo de abordagem qualitativa, Driessnack et

al (2007, p. 184) afirmam que:

Na  pesquisa  qualitativa  os  participantes  são  selecionados
propositalmente pelas suas experiências com relação ao fenômeno de
interesse,  ao  contrário  da  seleção  ou  amostragem  aleatória  de  uma
população  maior.  Os  dados  dos  participantes  selecionados  são
considerados ricos em detalhes e frequentemente são referidos como
descrições densas ou pesadas.  [...].  O poder em pesquisa qualitativa
está na riqueza da descrição e detalhes de experiências específicas,
processos sociais, culturais e narrativas. 

O  INTO  recebe,  anualmente,  06  residentes  de  enfermagem,  divididos  entre

primeiro (R1) e segundo ano (R2); 06 residentes de farmácia, divididos entre primeiro

(R1) e segundo ano (R2)  e 47 de medicina, divididos entre R1, R2 e R3.

Para  este  estudo,  foram  eleitos  como  participantes  os  residentes  de

enfermagem, farmácia e medicina por  realizarem cuidados direto aos pacientes  em

seus quadros de dor. 

Foram incluídos  os  residentes  do  primeiro  ano  (04  de  enfermagem e  15  de

medicina) e do segundo ano (03 de farmácia) por atuarem exclusivamente nas clínicas

cirúrgicas e em contato direto com os pacientes, prescrevendo, avaliando e executando

os protocolos de analgesia. 

E  foram  excluídos  os  residentes  com  matrícula  trancada,  férias  ou  licenças

médicas  no  momento  da  coleta  dados.  E  os  que  estavam  no  primeiro  ano  da

Residência em farmácia, por não terem contato direto com os pacientes.

2.4   Apreensão e análise das informações 

Este estudo se efetivou por meio de um trabalho de campo com realização de

entrevistas semiestruturadas. 

Para Minayo (2012, p.26), “o trabalho de campo consiste em levar para a prática
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empírica a construção teórica elaborada na fase exploratória”. 

Em um primeiro momento, houve uma reunião com os tutores dos residentes

(profissionais que acompanham diariamente os residentes), com objetivo de participá-

los  da  proposta  e  decidir  as  próximas  etapas  da  pesquisa.  Após  essa  fase,  foi

agendado um encontro com os reais participantes da pesquisa, os residentes, para os

quais foi exposta a proposta.

Para fins deste estudo, foi construído pela pesquisadora, um roteiro de entrevista

semiestruturada (Anexo 2), sendo as mesmas conduzidas pelo próprio pesquisador. 

Segundo Manzini (2012), a entrevista semiestruturada tem como característica

um roteiro com perguntas abertas e é indicada para estudar um fenômeno com uma

população específica: grupo de professores; grupo de alunos; grupo de enfermeiras,

etc.  Deve  existir  flexibilidade  na  sequência  da  apresentação  das  perguntas  ao

entrevistado e o entrevistador pode realizar perguntas complementares para entender

melhor o fenômeno em pauta.

Os dados foram apreendidos por meio de entrevista semiestruturada gravada

com a utilização de aparelho celular, entre setembro e novembro de 2017, no próprio

local  de  trabalho  dos  profissionais,  respeitando  a  disponibilidade  de  cada  um  dos

participantes. 

 A entrevista  permite  ao  entrevistado maior  flexibilidade para  aclarar  dúvidas

sobre  as  perguntas  e  ao  entrevistador  aclarar  dúvidas  sobre  respostas

ambíguas(HOGA, BORGES, 2016)

A análise de conteúdo foi temática, baseada em Minayo. (MINAYO, 2012). Assim,

por meio desta foi possível, de forma sistemática, realizar a descrição das mensagens e

das atitudes,  estas  atreladas ao contexto da enunciação,  bem como as inferências

sobre os dados coletados. 

A escolha deste  método de análise pode ser  explicada pela necessidade de

ultrapassar  as  incertezas  consequentes  das  hipóteses  e  pressupostos,  pela

necessidade de enriquecimento da leitura por meio da compreensão das significações e
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pela  necessidade  de  desvelar  as  relações  que  se  estabelecem  além  das  falas

propriamente ditas. (CAVALCANTE et al, 2014)

Na prática, a Análise Temática de Conteúdo, segundo Minayo (2007), desdobra-

se  nas etapas pré-análise,  exploração do material  ou  codificação e  tratamento  dos

resultados  obtidos/  interpretação.  E  assim  foi  realizada  a  análise  das  informações

coletadas.

Durante a etapa da exploração do material, buscou-se encontrar categorias que

e ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala foi organizado.

A categorização,  para  Minayo (2007),  consiste  num processo de redução do

texto às palavras e expressões significativas. A Análise Temática tradicional trabalha

inicialmente esta fase, recortando o texto em unidades de registro que podem constituir

palavras,  frases,  temas,  personagens  e  acontecimentos,  indicados  como relevantes

para pré-analise. Posteriormente, o pesquisador escolhe as regras de contagem por

meio de codificações e índices quantitativos. (CAVALCANTE et al, 2014)

Finalmente,  o  pesquisador  realiza  a  classificação  e  a  agregação  dos  dados,

escolhendo as categorias teóricas ou empíricas, responsáveis pela especificação do

tema (BARDIN, 1977). A partir daí o analista propõe inferências e realiza interpretações,

inter-relacionando-as  com  o  quadro  teórico  desenhado  inicialmente  ou  abre  outras

pistas em torno de novas dimensões teóricas e interpretativas, sugerida pela leitura do

material (MINAYO, 2007). 

Mediante  ao  exposto,  após  transcrição,  leitura  minuciosa  e  agregação  dos

dados, foram geradas três categorias, que estão dispostas nos quadros 1 ao 3.
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2.5 Aspectos éticos e legais da pesquisa

Foi solicitado parecer prévio ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do cenário

em questão. Após aprovação pelo CEP, parecer N°2.216.639 de 14 de agosto de 2017

(Anexo  3),  teve  início  o  processo  de  produção  dos  dados,  que  ocorreu  mediante

aplicação  das  entrevistas  previamente  autorizados  pelos  sujeitos,  envolvidos

voluntariamente  na  pesquisa,  após  assinatura  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido (TCLE) (Anexo 1).

Os  participantes  foram  identificados  pelas  iniciais  RE  (Residente  de

Enfermagem), RF (Residente de Farmácia) e RM (Residente de Medicina), seguidos do

número arábico (1, 2, 3, 4, …), correspondente à sequencia da realização da entrevista,

garantindo assim seu anonimato e o atendimento da Resolução N° 466/2012 do MS.

As informações e o anonimato dos sujeitos envolvidos estão mantidos em sigilo

com  o  pesquisador,  sendo  de  sua  única  responsabilidade,  ressaltando-se  que  em

qualquer momento será garantida aos mesmos a possibilidade de se retirar do estudo. 
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 CAPÍTULO III -  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste Capítulo apresentamos os resultados dos dados deste estudo. Os dados 

foram analisados com o embasamento de autores que trabalham com a temática em 

questão.

3.1  Caracterização dos Participantes

Apresenta-se,  a  seguir,  a  caracterização  dos  participantes  de  modo  a

compreender seu processo de formação e a aquisição dos conteúdos sobre dor.  O

propósito  foi  proporcionar  um  conhecimento  mais  aprofundado  do  grupo  de

participantes. Como citado, fizeram parte deste estudo, 07 residentes de medicina, dos

15  que  fazem  parte  do  primeiro  ano;  04  residentes  de  enfermagem,  total  dos

participantes  do  programa;  e  03  residentes  de  farmácia,  total  dos  participantes  do

programa.

Desta forma, apresento o perfil dos participantes do estudo:
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Dos 22 Residentes que compõem o programa, 14 responderam a entrevista, ou

seja, 64%. Estas entrevistas ocorreram entre os meses de setembro e outubro de 2017,

com 04 Residentes  de enfermagem (29%),  03 Residentes  de farmácia (21%) e 07

Residentes de medicina (50%). Os Residentes de medicina compõem a maior parte das

entrevistas, devido ao maior número de vagas no programa. Porém foi o grupo que

mais ofereceu dificuldade de acesso, por sua sobrecarga de trabalho. 

Dos entrevistados,  07 (50%) são do sexo feminino  e 07 (50%) são do sexo

masculino. Separados por curso, observa-se que 100% dos residentes de enfermagem

entrevistados são do sexo feminino. 

 Dos residentes de farmácia, 67% são do sexo feminino.  A partir da década de

1950, a força de trabalho em saúde, demonstra o fenômeno da feminização, revelando

que,  no  período  pós-anos  1970,  há  um  expressivo  e  progressivo  aumento  da

participação feminina nas profissões da saúde. 

De acordo com Machado et al.  (2006),  as mulheres representavam 65% dos

profissionais  farmacêuticos,  acompanhando  a  força  de  trabalho  em  saúde,  que  é

predominantemente urbana e feminina (66% do total).

Em relação aos residentes de medicina, 86% dos entrevistados pertence ao sexo

masculino.  O que reflete  o  perfil  do  curso  de medicina,  principalmente  na  área  de

ortopedia, onde há presença maioritária do sexo masculino, conforme dados históricos

na literatura.

A porcentagem de mulheres em treinamento nos programas de residência em

cirurgia  ortopédica,  não  acompanha  o  aumento  do  número  de  estudantes  do  sexo

feminino em medicina. 

Embora  este  número  venha  crescendo  ligeiramente  ao  longo  do  tempo,  os

resultados do censo dos cirurgiões ortopédicos (AAOS) da Academia Americana de

2008  revela  que  apenas  aproximadamente  4%  dos  cirurgiões  ortopédicos  que

responderam à pesquisa são do sexo feminino (LEWIS et al, 2012) .

Quanto  à faixa  etária,  a  média ponderada foi  de 27 anos.  Estudo indica  um

rejuvenescimento  da  força  de  trabalho  na  área  de  saúde,  com  destaque  aos
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trabalhadores de nível superior, em que os profissionais com idade entre 20 e 29 anos

passaram de 14% para 26%. (GOULART et al, 2012)

 Em  relação  ao  tempo  de  formado,  65%  têm  um  ano  de  formado  e  79%

estudaram em Universidades Públicas. 

Estudos ressaltam que a Residência possibilita uma transição amena entre o

mundo  universitário  e  a  realidade  prática,  o  que  permite  a  aquisição  de  maior

segurança  profissional,  além  de  oferecer  título  de  especialista  na  área  escolhida.

(GOULART et al, 2012) Este dado explica a escolha pela residência logo após a saída

da graduação.

3.2   Apresentação e Análise das Categorias

Os dados coletados nas entrevistas individuais realizadas com os residentes, no

próprio local de trabalho, pela pesquisadora, foram exaustivamente lidos e, em seguida,

extraídos seus principais conteúdos.

Conforme a análise de conteúdo temático, foram realizadas leituras repetitivas

das  respostas  de  cada  uma  das  questões  disparadoras.  Após  esta  etapa,  foram

produzidas  03  categorias  que  expressam  o  pensamento  dos  participantes.  Essas

respostas foram inseridas em um quadro, onde também estão contidos fragmentos dos

depoimentos. 

Dessa forma, os relatos de cada Residente foram agrupados, seguindo uma

ordem numérica, que após análise, geraram as seguintes categorias:

• A tênue abordagem da temática dor na formação em saúde;

• Impacto  do  (Des)Conhecimento  referente  a  temática  dor  nas  práticas

profissionais;

• Limitações do manejo da dor como 5° Sinal Vital.
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Categoria 1 : A tênue abordagem da temática dor na formação em saúde

A análise  dos  depoimentos  aponta  que  100% dos  participantes  não  tiveram

disciplina específica de dor  no currículo regular,  porém 86% tiveram contato com a

temática na graduação, dentro de outras disciplinas, de forma superficial,  e 25% foi

através da prática. 

Esses dados evidenciam que a dor é pouco trabalhada nos espaços de formação

em saúde. Fato que pode ser evidenciado nas falas abaixo:

“O contato foi  durante uma disciplina,  que não me lembro qual.  Depois  não
tivemos mais. E também no campo prático. Mas não foi disciplina específica. Na
Residência, tive como uma prévia. O que seria a abordagem da dor aqui na
Instituição. Mas sem aula ou disciplina específica.” RE1.

“Acho que a dor sim, em algumas aulas. Talvez na disciplina de anestesio, lá na
UERJ.  Um  pouco  em  Farmaco.  Na  graduação  mesmo,  vimos  mais  em
anestesiologia. Deve ter sido 2 aulas, no máximo. “ RM1

“Não.  A gente vê  muito  pouco em farmaco,  de analgésico,  mas nunca com
enfoque muito da dor não.” RF3

Mesmo com todas as recomendações de inserção da dor como Quinto Sinal

Vital,  por  renomadas  Entidades,  observamos  a  fragilidade  de  sua  incorporação  no

processo de ensino-aprendizagem das três categorias profissionais.

A falta de conhecimento dos profissionais é a principal barreira para o tratamento

adequado e de excelência do paciente com queixa álgica. 

Em um estudo realizado com 418 profissionais, em três hospitais, dois públicos e

um privado, Kipel et al (2015) avaliaram o conhecimento sobre dor. Apenas 27,5% dos

profissionais tiveram disciplina específica em sua formação e 30,6% realizaram curso

de  capacitação  abordando  o  tema  dor.  Os  resultados  revelaram  uma  lacuna  na

formação  dos  profissionais  em  relação  ao  tema  investigado.  O  que  reforça  a

necessidade de os profissionais se qualificarem nessa área.
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Para tanto, torna-se necessário uma maior reflexão acerca dos currículos das

ciências da saúde. Principalmente no tocante da temática dor, tendo em vista, essa ser

a queixa mais referida em todos os ambientes de assistência a saúde. (BARROS et al,

2014)

Fica claro também, a necessidade da inclusão da dor como disciplina regular

(obrigatórias). Para evitar que o docente acredite que o conteúdo a ser ministrado seja

da responsabilidade de outrem, eximindo-se da necessidade de inclusão do tema na

sua Disciplina. (ROMANEK, AVELAR, 2013) O que podemos constatar nos relatos dos

participantes:

“...  No  CTI,  com  a  escala,  que  foi  onde  mais  usei.  Não  tive  aula.  Só
apresentação da escala, sem aprofundamento.” RE2

“Durante a graduação, não tive contato com a temática, em forma de aula. Tive
mais  na  prática,  no  CTI.  Não  tive  aula,  tema,  essas  coisas  não.”  “...na
Residência, a gente tem mais um contato direto com o pessoal da dor, com as
Enfermeiras, seja com o Clínico da dor, a gente sempre conversa,...” RM5

2

Conforme  a  IASP(2010),  a  educação  adequada  é  essencial  para  todos  os

profissionais  de  saúde  envolvidos  com  o  tratamento  da  dor,  e  uma  equipe

multidisciplinar é essencial para o tratamento bem-sucedido. A dor deveria ser incluída

nos currículos e nos exames de estudantes graduados ou pós-graduados em cuidados

de saúde, e também incorporada a programas de educação continuada. 

A adequada avaliação e manejo da dor proporcionam ao paciente, não apenas

um bom desfecho clínico, mas sim um direito humano básico. Sendo esta, uma questão

ética que envolve todos os profissionais de saúde.

 Um estudo realizado no Hospital  Universitário de Sergipe, que embora seja um

hospital escola, campo de prática de disciplinas da graduação de diversos cursos da

área  de  saúde  e  de  residências  médicas  e  multiprofissionais,  revelou  que  não  há

avaliação sistemática do fenômeno doloroso.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 82 profissionais de saúde, entre
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funcionários e residentes. Quando questionados sobre a avaliação e mensuração da

dor, os profissionais apresentaram desconhecimento em sua diferenciação, visto que

57,3%  afirmaram  que  a  avaliação  é  realizada  por  meio  de  escalas  e  63,4%

responderam que a mensuração é efetuada por esses mesmos métodos. Vale salientar

que  72,7%  dos  médicos  possuem  conhecimento  equivocado  quanto  aos  métodos

utilizados para avaliação do quadro álgico.

Quanto à origem e aquisição de conhecimento sobre dor e analgesia, 65,8% dos

participantes  referem  ter  cursado  disciplinas  que  abordaram  o  tema  durante  a

graduação,  sendo  as  mais  frequentemente  relatadas:  Farmacologia  (35,2%),

Anestesiologia (18,5%) e Fisiologia (14,8%). A maioria deles afirmou que adquiriu o

conhecimento  sobre  dor  e  analgesia  após  a  graduação  (79,3%)  e  que  sente

necessidade de formação específica (70,7%). 

Mediante  esses  resultados,  fica  evidente  a  necessidade  dos  cursos  de

graduação da área de saúde,  articularem as disciplinas de maneira mais estreita  a

temática dor. O desenvolvimento do tema dor de forma estanque e independente, sem

elos necessários à compreensão clínica, dificulta o entendimento e resulta na formação

de profissionais sem visão integrada desse fenômeno.(BARROS, PEREIRA, ALMEIDA,

2011, p. 131-7)

O ano 2018 foi  proposto  pela  International  Association for  the  Study of  Pain

(IASP) como o Ano Global da Excelência em Educação para a dor, cujo tema central é

“reduzir a lacuna entre conhecimento e prática”. Com o objetivo principal de fazer a

diferença  nos  quatro  domínios:  educação  pública  e  governamental;  educação  do

paciente; educação profissional e pesquisa sobre educação para a dor. 

Estas medidas buscam a evolução no conhecimento no manejo da dor por meio

de capacitações e incentivo às equipes de profissionais na busca por aperfeiçoamento

do conhecimento teórico e prático, o qual subsidiará a realização de uma avaliação do

paciente desprovida de preconceitos e tabus, e na utilização de métodos precisos e

apropriados para tal avaliação. E este movimento por qualificação para o manejo da dor

como quinto sinal vital deve ser iniciado nos cursos de formação do profissional em
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saúde.

Categoria 2: Impacto do (des)conhecimento referente a temática dor nas práticas

profissionais

A análise dos depoimentos evidencia que 100% dos entrevistados sentem-se

limitados  em  suas  ações  de  cuidado,  devido  a  frágil  abordagem  da  temática  na

formação. O que podemos observar nas falas:

“Nós não temos essa vivência nos cursos. Faz muita falta para nossa atuação.”
RE2

“Essa abordagem pequena com certeza fez e faz muita falta. Sinto falta para
minha  atuação  como farmacêutico.  Quando  temos  contato  com a  temática,
temos mais segurança para atuar. Se tivéssemos um ensino voltado para isso,
especialmente  na  graduação,  me sentiria  mais  seguro.  Isso  faz  falta,  então
tenho  como  uma  necessidade  nossa...teríamos  profissionais  muito  mais
preparados, se tivesse uma disciplina voltada para isso. Tem outras disciplinas
que a gente faz e não usa quando vai atuar. A gente fica se perguntando para
que fizemos essa disciplina.  Enquanto  tem outras  disciplinas  que são muito
jogadas  ou  dado  muito  pouco,  pouca  ênfase  nessa  disciplina  e  quando
precisamos não temos bagagem.” RF 2

“Um contato maior com a temática faz muita falta. Na minha opinião, traria mais
segurança e tranquilidade para a prática.” RM7

Uma vez graduados, os profissionais sentem-se despreparados para cuidar de

pacientes com dores persistentes e atribuem esse despreparo ao período de formação

profissional.(CLENZOS,  NAIDOO,  PARKER,  2013,  p.  95-100).  Essa  insegurança

impacta negativamente na efetivação das práticas e seria sanada, se o ensino sobre

dor para profissionais de saúde ocorresse de forma regular e sistemática, em todos os

níveis de formação.

Machado(2014) traz  em  sua  pesquisa,  números  que  corroboram  com  a

necessidade de rever os currículos dos cursos da saúde, dando maior importância a

abordagem da dor na formação. Dos 71 participantes, 45, 1% informaram que durante a
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formação, receberam informações suficientes para realizar o manejo da dor. Já 83,1%

dos entrevistados,  conheciam alguma escala de dor,  porém,  apenas 33,9% sempre

utilizam a escala para avaliar  os pacientes com dor.  Mais  uma vez se  evidencia  o

impacto  negativo  nas  práticas  gerado  pela  fragilidade  da  oferta  destes  conteúdos.

Assim, no que se refere à segurança para iniciar o manejo analgésico com opióides,

apenas 54,9% se sentiam seguros.

Assim, tanto a formação quanto a educação permanente são essenciais para a

redução do impacto negativo quando se analisa as práticas de residentes, conforme

apontaram vários depoimentos dos participantes.

O  impacto  também  pode  ser  minimizado  quando  se  atuam  em  equipes

multidisciplinares,  que são essenciais  para o tratamento bem-sucedido da dor.  Esta

modalidade de ação em equipe deveria ser incluída nos currículos e nos exames de

estudantes graduados ou pós-graduados em cuidados de saúde, e também incorporada

a programas de educação continuada. (IASP, 2010, p. 1-5)

 O profissional de saúde, na busca por um correto e resolutivo manejo da dor,

necessita de aquisição de conceitos fundamentais a respeito dos seus mecanismos e

repercussões tanto na área física, como emocional e social dos indivíduos para assim

poder  eleger  a  terapêutica  apropriada.  Por  meio  desta  gama  ampliada  de

conhecimentos e valores que se complementam, o profissional  poderá tanto avaliar

como intervir com segurança. Os relatos a seguir comprovam tal afirmativa:

“Sim eu sinto.  Acho que todos os Profissionais  da área da saúde deveriam
saber que a dor é o quinto sinal vital, que é subjetiva. Entender a dor um pouco.
Pois quando a gente chega no Hospital, a gente não acredita muito no paciente.
Isso é complicado na hora de avaliá-lo. Então, acho que essas pessoas deviam
vir com essa cultura, desde a época da graduação.” RF1

“Um contato maior com a temática faz muita falta. Na minha opinião, traria mais
segurança e tranquilidade para a prática.” RM7

Analisando os relatos, constatamos quanto o desconhecimento da temática, ou

melhor, o limitado conhecimento, impacta diretamente no manejo da dor. 
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Mediante os resultados destacados anteriormente, fica evidenciado a premente

necessidade  dos  cursos  de  formação  em  saúde  reorientarem  seus  conteúdos

passando a ofertar disciplinas que contemplem de forma mais específica a temática

dor, considerando-a quinto sinal vital. 

A  oferta  desta  temática  de  forma  pontual  e  sem  interconexões  clínicas

necessárias,  vem  impactando  no  entendimento  e  resultando  na  formação  de

profissionais sem visão integrada desse fenômeno.

A formação  de  um profissional  seguro,  humanizado  e  consciente  refletirá  no

desenvolvimento  de  uma  assistência  singular  e  diferenciada  ao  paciente.  Além  de

desempenhar  suas  funções  técnicas  de  forma  competente  e  reflexiva,  evitando  a

transgressão  de  valores  e  convicções  permite,  também,  o  estabelecimento  de

relacionamentos interpessoais mais efetivos entre profissional e paciente.

Categoria 3: Limitações do manejo da dor como 5° Sinal Vital

Averiguando  os  dados,  constatamos  que  100% dos  entrevistados  sentem-se

limitados na avaliação, controle e conduta frente ao paciente com dor. 

As  limitações  mais  citadas  foram:  pouco  conhecimento  sobre  a  temática;

limitação para avaliação fidedigna do paciente com dor;  insegurança para intervir  e

dificuldade em acreditar na dor do paciente, conforme gráfico abaixo: 
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A dor, por ser o quinto sinal vital, exige dos profissionais de saúde habilidades e

conhecimentos específicos para sua avaliação e tratamento com eficácia. E este estudo

corrobora com esta afirmação quando revelou deficiência dos participantes em avaliar e

intervir com segurança, o que acarreta tratamento e controle inadequados.

Os fragmentos a seguir, confirmam este fato:

“Então, é complicado, por exemplo, quando a gente está perguntando para o
paciente assim, Qual o nível da sua dor? O paciente assim, “Estou com muita
dor”  Mas  você  vê  que  a  fisionomia  dele  não  aparenta  ter  aquela  dor,  na
intensidade  que  ele  diz.  Mas  você  tem  que  acreditar  que  o  paciente  está
sentindo aquela dor. Se ele está dizendo para você que está sentindo aquela
dor intensa. Ela é intensa e você põe o que ele refere. É complicado,...” RE3

“Como não tive  contato  com a temática  dor,  me sinto  inseguro  na atuação,
principalmente na farmácia e em contato com as prescrições. No INTO temos o
contato  com a Clínica da dor, daí conseguimos tirar as dúvidas. Os protocolos e
as escalas estão disponíveis em todos os lugares.” RF2

“A limitação,  é  que  a  falta  da  abordagem,  gera  uma  insegurança.  Por
exemplo, Nalbufina, que eu conheci aqui, vamos dizer assim, de aplicar, então
lá, nunca cheguei a prescrever. Entendeu? De você saber os meios mesmo,
doses, isso é bem mais limitado, quando não temos esse contato. Muitas coisas
daqui,  a  gente  aprende  quando  pede  alguma  avaliação  da  Clínica  da  Dor,
porque aí nós vemos como foi prescrito, doses, essas coisas.” RM4

Uma vez graduados, os profissionais sentem-se despreparados para cuidar de

pacientes com dores persistentes e atribuem esse despreparo ao período de formação

profissional.(CLENZOS, NAIDOO, PARKER, 2013, p. 95-100). Essa insegurança seria

sanada, se o ensino sobre dor para profissionais de saúde ocorresse de forma regular e

sistemática, em todos os níveis de formação.

Entretanto,  há  inúmeras  barreiras  limitantes  para  o  manejo  da  dor  com

resolutividade, que não apenas na formação. Uma delas está relacionada ao fato de

que formuladores de políticas de saúde, cuidadores, administradores de sistemas, e
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sociedade não compreendem, de fato, a amplitude do impacto da dor nos pacientes.

Assim, quando mal gerenciada a dor é dispendiosa, não só para os indivíduos afetados

e suas famílias,  mas também para governos, contribuintes e sociedade em geral.  A

formação em saúde que deixa lacunas de conteúdos no que se refere a práticas de

cuidados diante da dor é, reiteradamente, reconhecida em todo o mundo como um fato

concreto. (WATT-WATSON, HOGANS, 2018)

Em  Portugal,  um  estudo  desenvolvido  por Lobo  e  Martins  (2013),  com  170

estudantes  do  Curso  de  Licenciatura  em  Enfermagem,  da  Escola  Superior  de

Enfermagem  de  Chaves(Portugal),  mostrou  que  apenas  3,5%  dos  estudantes,

informaram ter  adquirido  formação  específica  sobre  avaliação  e  tratamento  da  dor.

Acrescenta-se ainda que 88% dos estudantes do 1° ano, 83% do 2°, 89% do 3° e 93°

do 4°, refere sentir necessidade de formação específica sobre o tema. 

Podemos observar  que o tênue ensino da dor,  não ocorre apenas no Brasil.

Outros  Países,  também  não  têm  a  referida  temática  como  disciplina  específica.

Conforme apresentado na pesquisa de Lobo e Martins.

No  Japão,  foi  observado  que  após  a  introdução  de  um curso  obrigatório  de

cuidados paliativos para os residentes de cirurgia, houve um melhor manejo da dor, em

aproximadamente 81% dos pacientes, demonstrando assim a importância de estudos

nessa área (OYA et al, 2013). 

De acordo com a equipe da IASP os deficits nesta área estão associados a: falta

de compreensão pública sobre a dimensão de problemas de saúde em torno da dor;

déficits alarmantes na provisão de educação e treinamento para a dor na graduação;

progressão  demorada  e  melhoria  da  educação  de  dor  na  pós-graduação;

inacessibilidade  ou  ausência  de  treinamento  eficaz  em  gerenciamento  da  dor.

(WILKINSON, 2018)

Apesar da relevância da dor,  considerada desde o ano 2000, como o Quinto

Sinal Vital, ou seja, elemento a ser mensurado, avaliado, tratado e reavaliado em sua

complexidade de influência no bem-estar do ser humano que a experimenta, estudos

têm demonstrado a precariedade da apresentação deste tema durante a formação de
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recursos  humanos  em saúde.  (BARROS et  al,  2011)  Assim,  estes  profissionais  se

encontram, em sua maioria, desqualificados para o seu gerenciamento.

“Assim, na prática eu vejo bastante o quanto isso é importante, mas acho que a
gente precisa de estudos que ajudem a gente a ter a visão crítica, de como ter
uma abordagem teórica e prática, na prática. Eu sinto falta desse preparo.” RE1

“A limitação  é  isso  mesmo,  a  gente  não  tem  contato  na  graduação,  então
saímos muito crús, para poder atuar com a dor.” RF3

“Na graduação eu tive pouco contato com ortopedia, a gente ficava mais em
enfermaria  de  clínica  e  isso  não  era  tão  abordado.  As  vezes  os  pacientes
sentiam dor mesmo e a gente não dava muita ênfase. Eu acho que aqui é bem
diferente. Aqui no INTO, todo paciente tem dor como queixa principal”. RM1

Podemos  constatar  que  a  dor  como  quinto  sinal  vital  ainda  carece  de

investimentos  acadêmicos  para  que  seja  realmente  incorporado  nos  processos

formativos dos profissionais da saúde. 

Segundo Pimenta (2006, P. 4), se a dor é identificada, mas a informação sobre

ela é subvalorizada e não circula entre os profissionais, ou circula de modo irregular e

lento, a proposta analgésica ou o ajuste ficam comprometidos. 

Por isso as ações a serem realizadas após a identificação da dor ou de sua piora

devem permitir rapidez.
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CAPITULO IV  -   O  PRODUTO  -   Aplicativo Multimídia “INTO SEM

DOR”

4.1  Contextualização

Na coleta de dados,  uma das perguntas  do questionário  semiestruturado foi:

“Como residente aqui no INTO, teria algum instrumento, referente à dor, que facilitaria

sua  atuação,  caso  surgisse  alguma  dúvida  e  tivesse  que  recorrer?  Um  manual,

aplicativo, ícone na intranet, onde constassem os protocolos, rotinas, matérias atuais

relacionadas  ao  tema,  etc.  Dê  sua  Opinião:”  Já  com  a  intenção  de  delinear  uma

proposta de produto.

Durante a análise dos dados, o aplicativo multimídia para celular foi sugerido por

99% dos entrevistados, com a justificativa de facilitar e otimizar a assistência ao cliente.

Os aplicativos multimídia  constituem-se em ferramentas de apoio pedagógico

para  a  construção  e  a  aplicação  de  conhecimentos,  que  permitem  propiciar  um

ambiente  em  que  o  estudante/profissional  exerçam  ciclos  de  reflexão  e  de

ação(ALMEIDA, 2017).

A forma de acesso à Internet tem sido modificada nos últimos anos à medida que

os computadores (desktops e notebooks) foram perdendo espaço por conta de suas

versões  móveis  no  formato  de  tablets  e  smartphones.  Em  uma  apuração  recente

divulgada  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  por  meio  da

Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad), foi constatado que 80,4% das

famílias brasileiras entrevistadas utilizam o smartphone como principal meio de acesso

à  Internet,  deixando  para  trás  computadores,  tablets,  TVs  inteligentes  e  outros

equipamentos (CETIC.BR, 2016). 

A popularização dos smatphones, tem sido considerada por muitos a revolução

tecnológica de maior impacto nos últimos anos, após a revolução trazida pela Internet e

pelas redes sociais.(IDC, 2013)

O crescimento do mercado de dispositivos móveis tem gerado oportunidades
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comerciais e sociais em diversas áreas. A principal característica destes dispositivos é a

mobilidade. Eles podem nos acompanhar 24h por dia, em qualquer lugar. 

A utilização de ferramentas computacionais na área da saúde está em crescente

expansão, pois esse tipo de suporte pode proporcionar aos profissionais alcançarem

mais precisão e agilidade em seus trabalhos,  já  que tem em seu próprio  aparelho,

informações importantes para auxiliá-lo em sua atuação.

Pereira et al ((2016), afirmam que ao acessar este tipo de plataforma, as dúvidas

podem ser sanadas com mais autonomia e ao mesmo tempo, conferir mais segurança

à atuação.

4.2  Relato do Produto

A computação móvel pode ser aplicada em várias vertentes dentro da área da

saúde. E por ser um importante aliado ao apoio à tomada de decisão, foi desenvolvido

o aplicativo “INTO SEM DOR”.

O  produto  destina-se  a  todos  os  residentes  e  profissionais  do  INTO  e  seu

objetivo é  colaborar com a dinâmica de trabalho, instrumentalizando os residentes e

profissionais de forma rápida e de fácil acesso. Contribuindo para uma assistência mais

segura e de qualidade.

 Para o seu desenvolvimento, utilizou-se conhecimentos básicos de tecnologias

da informação, um site especializado em fabricação de aplicativos gratuitos, imagens

previamente selecionadas para compor o aplicativo e os documentos de consulta da

Clínica da DOR.

Segue o roteiro de desenvolvimento:

► Cria-se uma conta no site Fábrica de Aplicativos;

►  Segue para o menu suporte e clicar em Central de ajuda, para assistir ao tutorial e o

passo a passo para o desenvolvimento do aplicativo, e para conhecer o que o site

disponibiliza;

► Criado o aplicativo, conforme as instruções, escolhe-se uma imagem e um nome.
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Para este produto, o nome de escolha foi:  “INTO SEM DOR”.

►  A  divulgação  ocorrerá  em  encontros  pré  agendados  com  os  residentes  e

profissionais do Instituto. Onde será explicada a dinâmica de instalação e utilização.

Será disponibilizado na ocasião, um QR Code e a barra de endereços para que façam o

download, de acordo com a preferência.

O material eleito para a sua composição foi baseado também, nas entrevistas

realizadas com os Residentes.

 Material disponibilizado no aplicativo:

► Escalas de avaliação da dor; 

► Protocolos analgésicos instituídos;

► Efeitos adversos dos medicamentos do protocolo;

► Farmácia (lista de medicamentos disponíveis e em falta);

► Orientações para alta;

► Documentos ARDOR;

►Artigos atuais sobre a temática.

► Contato da ARDOR;

►Opiniões e sugestões

Reafirma-se a relevância do Aplicativo para qualificar a assistência na medida

em que este socializa as informações sobre avaliação, conduta e normas relacionadas

a Dor dentro do Instituto, de forma segura, rápida e de fácil acesso. Proporcionado aos

residentes e profissionais a possibilidade de análise individual e de reflexão sobre seu

processo  de  trabalho,  podendo  adequar  as  ações  de  cuidado  e  ou  agregar  novas

práticas referentes ao manejo da Dor.

E, a fim de socializar este produto e expandir a pesquisa a outros espaços, e

também o conhecimento adquirido, a abrangência é local, regional e nacional.  Já que

poderá servir de modelo para outras Instituições.

Basta  entrar  em contato  com a  administradora  da  página  que  iremos  até  a

Unidade requerente, para efetuarmos curso, palestras e/ou oficinas. 
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4.3  Considerações Referentes ao Produto

Vilela  e  Batista(2015)  afirmam  que  a  formação  de  profissionais  para  a

integralidade do cuidado em saúde representa uma estratégia do Sistema Único de

Saúde (SUS) para enfrentar o grande desafio de otimizar seus recursos numa proposta

inovadora e corajosa de um sistema universal e equânime. 

Esses processos formativos devem considerar o acelerado ritmo de evolução do

conhecimento,  as  mudanças  do  método  de  trabalho  em saúde,  as  transformações

decorrentes de aspectos demográficos e epidemiológicos, com vistas ao equilíbrio entre

a excelência técnica e a relevância social. O que faz do aplicativo o instrumento ideal

para contribuir com esse processo. 

De forma lúdica, este produto se apresenta como uma importante ferramenta,

para o redirecionamento das ações desempenhadas pelos profissionais de saúde, por

meio  de  um guia  orientador,  garantindo  a  singularidade  do  cuidado,  uma  vez  que

apresenta conceitos relevantes, onde a aquisição de saberes e a redução das lacunas

entre teoria e prática são buscados e demonstrados, contribuindo para viabilizar um

controle e manejo da dor, de maneira mais segura e eficaz.
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CAPÍTULO V CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa revela que,  apesar da relevância da temática, que desde 2000 é

considerada como o quinto sinal vital, ela ainda é tratada como subtema na formação

em saúde e nas capacitações em serviço, sendo entendida como complementar em

diversas disciplinas dos cursos da área da saúde. 

Em relação ao objetivo 1 - Evidenciou-se a insipiência do conteúdo na formação de

profissionais  e,  consequentemente,  insegurança  para  a  mensuração,  avaliação  e

tratamento da dor. O que influencia diretamente na assistência prestada, como muitos

citaram.

Há uma forte  recomendação para  que  o  tema dor  seja  abordado por  disciplina

específica  e,  também,  inserido  nas  demais  disciplinas  durante  a  formação.  Com a

finalidade de garantir o direito dos pacientes, de ter acesso ao tratamento adequado da

sua dor.

O  estudo  aponta  para  uma  necessária  e  urgente  revisão  na  formação  de

profissionais, que passe a adotar uma visão integrada para um tratamento e controle da

dor,  com  alto  padrão  de  qualidade.  Através  do  desenvolvimento  de  políticas  que

objetivem o preparo com base nas premissas que norteiam o gerenciamento da dor

como quinto sinal vital.

Em relação ao segundo objetivo, analisar as potencialidades e limitações dos

residentes para a efetivação de práticas de cuidado no que se refere a dor como quinto

sinal  vital,  ficou  claro,  que  a  tênue  abordagem  da  temática  na  formação,  impacta

negativamente na assistência prestada. Gerando insegurança e limitação, na avaliação,

registro, manejo e controle da dor.

O produto  se  apresenta  como  uma  importante  ferramenta,  para  o

redirecionamento das ações desempenhadas pelos profissionais de saúde, por meio de

um guia orientador,  garantindo a singularidade do cuidado,  uma vez que apresenta

conceitos relevantes, onde a aquisição de saberes e a redução das lacunas entre teoria

e  prática  são buscados  e  demonstrados,  contribuindo para  viabilizar  um controle  e



77

manejo da dor, de maneira mais segura e eficaz.

Considera-se, por fim, a importância de se realizar uma revisão dos currículos

dos cursos da área da saúde e das estratégias de ensino-aprendizagem com vistas a

dar ao conteúdo Dor como quinto sinal vital o seu lugar merecido. 

Deve-se,  assim,  buscar  focar  em  estratégias  ativas  e  interativas,  com  olhar

especial  para  o  cuidado  holístico,  desenvolvendo  competências  técnicas  e

comportamentais que valorizem o trabalho em equipe e a interdisciplinaridade, com o

objetivo de oferecer uma assistência de alto padrão.
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ANEXOS

ANEXO 1

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(De acordo com as normas da Resolução do CNS nº 466 de 12/12/2012)

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “O desafio da incorporação do quinto sinal vital na formação
e nas práticas em saúde.” Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e
retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a
instituição.O objetivo deste estudo é compreender como se efetiva a formação e as práticas de cuidado de residentes
em saúde  de  uma instituição  pública  do  Rio  de  Janeiro,  no  que se  refere  a  dor  como quinto  sinal  vital.  Sua
participação nesta pesquisa, consistirá em uma entrevista semi- estruturada, que será gravada em áudio, após seu
consentimento. Também será realizada uma dinâmica de grupo, para coleta de dados, em caráter complementar. As
informações coletadas serão confidenciais e utilizadas para fins acadêmicos, e após cinco anos esses dados serão
deletados. Os riscos relacionados com sua participação são reduzidos, e podem estar ligados ao constrangimento de
ter  que  relatar  ações  referentes  ao seu  processo de trabalho,  o  que poderia  comprometer  o  seu  processo de
aprendizagem. Este risco se torna mínimo, pois todos os dados relatados serão sigilosos e você não será identificado
na pesquisa. Utilizaremos nomes fictícios. Os benefícios relacionados com a sua participação são:  possibilitar um
mapeamento do processo de formação dos residentes em saúde no que tange a temática dor como quinto sinal vital
e suas possibilidades de efetivação nas práticas de cuidado. Trará benefícios tanto ao ensino como ao serviço a
partir do momento em que serão discutidas questões que subsidiarão a reorientação do processo de formação de
profissionais da saúde no Instituto. Este Termo foi redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para
o pesquisador, onde consta o telefone e o endereço do pesquisador principal e do Comitê de Ética em Pesquisa –
CEP. Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento através
dos  números  dos  telefones  ou  endereço  de  e-mail  disponíveis  neste  Termo.  Não  haverá  qualquer  custo  nem
remuneração pela sua participação no estudo. Os encontros serão pré-agendados, em dias e horários convenientes
ao seu processo de trabalho. O desenvolvimento da pesquisa, não comprometerá as suas atividades profissionais
diárias.

Rio de Janeiro,_____ de _________________ de _________

Pesquisador responsável: Maria Fernanda Muniz Ferrari
Contato com o pesquisador responsável: 21) 99636-3169
Endereço: Avenida Brasil, 500 – São Cristóvão  Telefone: (021) 2134-5000
e-mail: mfmferrari@gmail.com

                                                                 
Responsável pela aplicação do termo

  Assinatura e carimbo
Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
do INTO/MS.  Endereço:  Avenida  Brasil  nº  500,  9º  andar  –  sala  nº  4  –  São Cristóvão  –  Rio  de  Janeiro  –  RJ
CEP: 20940-070     Tel.: (21) 2134-5000/(21) 2134-5061  e-mail: cep.into@into.saude.gov.br
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

Assinatura do participante da pesquisa

mailto:cep.into@into.saude.gov.br
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ANEXO 2

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD

Roteiro de entrevista do Residente 

I- Caracterização do Residente 
Identificação_______________________________________________
Sexo: ______ Idade:_______
Universidade em que se formou: ______________________________
Tempo de formado:______________ 
Curso:___________________
Unidades que já atuou como residente _____________________

II- O Quinto sinal vital na formação:

1 – Em 1996, a dor passou a ser considerada como quinto sinal vital. Depois desse
tempo, você já ouviu falar deste quinto sinal vital? Onde? Como? 

2 - Durante o seu processo de formação, você teve contato com a temática dor como
quinto sinal vital? Como foi essa abordagem (foi uma única aula, uma disciplina)? Por
quanto tempo?

3 -  Em caso negativo, faz falta para sua atuação?  Explique melhor como ela poderia
contribuir com sua prática atual.

4 - Já participou de algum Congresso ou Seminário, em que a dor fosse abordada? 

5 - Quais as limitações que você encontra em sua atuação, para a incorporação da dor
como quinto sinal vital, nas práticas em saúde?

6  -  Como  residente  aqui  no  INTO,  teria  algum  instrumento,  referente  a  dor,  que

facilitaria  sua  atuação,  caso  surgisse  alguma  dúvida  e  tivesse  que  recorrer?  Um

manual, aplicativo, ícone na intranet, onde constasse os protocolos, rotinas, matérias

atuais relacionadas ao tema... Dê sua Opinião:
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ANEXO 3

PARECER CONSUBSTANCIADO do CEP



90



91


	CAPÍTULO II - TRAJETÓRIA METODOLÓGICA

