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1. RESUMO: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que buscou identificar o 

manejo da dor crônica de pacientes hospitalizados pela equipe de 

enfermagem. Os resultados evidenciam as escalas de avaliação 

2. INTRODUÇÃO: A dor habitualmente é definida como uma experiência 

sensorial e emocional desagradável associada a lesão tecidular real , potencial 

ou descrita em função de determinada lesão, de acordo com a International 

Association for the Study of Pain (IASP) e pode ser classificada de acordo com 

vários critérios (BRASIL,2012 ). 
      A dor é uma das razões mais comuns da busca por cuidados médicos, e 

quando não controlada, é responsável pelo aumento de complicações pós-

operatórias, pós-traumáticas, prolongamento das internações, aumento dos 

custos e insatisfação do paciente com os tratamentos, sendo que sua 

prevalência nos hospitais varia em torno de 45% a 80% (PIMENTA, 2000).

      Argumenta-se que a dor, em especial a crônica, não é corretamente tratada 

e documentada por causa da inadequada avaliação inicial, tanto por parte dos 

clínicos, quanto por parte da equipe de enfermagem. (SOUSA, 2002). 

3. OBJETIVO: Descrever o manejo da dor crônica de pacientes hospitalizados 

pela equipe de enfermagem.

4. METODOLOGIA: O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi a 

pesquisa bibliográfica. O material pesquisado                   foi constituído de 

artigos de revistas científicas, documentos legais e sites específicos da 

internet. Na busca foram investigados os descritores: mensuração da dor; 

equipe de enfermagem; dor crônica.

5. DESENVOLVIMENTO: Sabemos que a avaliação da dor ainda é 

desafiadora considerando o quadro clínico ou o estágio em que se encontra a 

doença, a incapacidade do doente em se comunicar e/ ou a urgência. Ainda há 

contestações sobre o manejo da dor, pois o enfermeiro deve ter competências 

e habilidades para avaliar a dor, implementar estratégias de alivio e monitorar a 

eficácia(BOTTEGA; FONTANA, 2010).

        Como a dor crônica é um estressor de difícil evolução, as estratégias de 

enfrentamento mais utilizadas são centradas na emoção,considerando que 

cada indivíduo desenvolve suas próprias estratégias , os homens e mulheres 

vivenciam e respondem a dor de maneiras 



diferentes(OKADA;TEIXEIRA;CASETTO,2008).

     Há um consenso científico quanto as diferenças entre homens e mulheres 

na percepção limiar e tolerância a dor, onde mulheres queixam-se mais de dor, 

expressam maior sensibilidade e tolerância mais baixa comparadas aos 

homens.(NOGUEIRA;PORTNOI,2008).

6. RESULTADOS PRELIMINARES: O manejo da dor crônica dos pacientes 

hospitalizados são apresentados  e discutidos segundo as categorias: 6.1 
Avaliação da dor Demonstra a multidimensionalidade da experiência e 

que tanto aspectos físicos como emocionais devem ser avaliados . Sem 

avaliação apropriada, a dor pode ser mal interpretada ou subestimada, o 

que pode acarretar em manipulação inadequada(BOTTEGA; FONTANA, 

2010). 6.2 Avaliação da efetividade Importante tanto quanto aplicar a 

terapêutica é avaliar sua efetividade , possibilitando outras maneiras de 

assistir o paciente com dor crônica(PONTES,2008). 6.3 Utilização de 
terapias alternativas Existem práticas alternativas de cuidado que contribuem 

para a mudança do processo de trabalho profissional, (BUDÓ, MLD; 

RESTA,DG; DENARDIN,JM;RESSEL,LB;BORGES,ZN,2008) 6.4 Abordagem 
humanizada O papel do enfermeiro não se restringe a executar técnicas ou 

procedimentos e sim propor uma ação de cuidados abrangente deste modo, 

o uso da comunicação como instrumento básico do enfermeiro(SILVA,LM; 

BRASIL,VV;BARBOSA, AL, 2000).
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