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RESUMO 

A dor em unidade de terapia intensiva (UTI) é fenômeno complexo e pode estar 

associada à clínica do paciente, a procedimentos terapêuticos e diagnósticos, 

levando a alterações da mecânica respiratória, aumento da demanda cardíaca, 

espasmos, rigidez e contrações musculares. O enfermeiro pode avaliar a dor e 

nomear o diagnóstico de enfermagem (DE) Dor Aguda (00132), proposto pela 

NANDA-Internacional, mas é fundamental que os DE sejam revisados e avaliados 

em diferentes populações para utilização de termos padronizados e validados. Este 

estudo teve como objetivo validar o DE Dor Aguda entre pacientes não 

comunicativos. O método constou de duas etapas: 1. análise de conteúdo por 49 

juízes, após revisão integrativa para definição conceitual e operacional das 17 

características definidoras (CD) e definição conceitual dos três fatores relacionados 

(FR) do DE. Os juízes foram classificados segundo critérios de experiência clínica, 

ensino e pesquisa na área e avaliaram o conteúdo utilizando uma escala Likert 

considerando cada CD e FR entre 1-nada característico e 5-muito característico do 

diagnóstico para a população específica; 2. validação clínica e análise de medidas 

de acurácia, em estudo observacional, longitudinal com avaliações repetidas, com 

pacientes criticamente enfermos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que 

possuíam algum tipo de impedimento à comunicação verbal, internados nas 

unidades durante o período de coleta de dados e que estavam sob ventilação 

mecânica invasiva. Foram excluídos os pacientes capazes de utilizar comunicação 

verbal ou outros métodos de comunicação e aqueles em situações que pudessem 

comprometer a expressão comportamental de dor, além daqueles que 

apresentassem algum impedimento à mudança de decúbito. O cálculo do tamanho 

amostral foi de 91 pacientes. Na análise dos juízes foi aplicado o teste binomial após 

recodificação da escala Likert, com proporção de concordância entre os juízes maior 

ou igual a 85%. Na validação clínica foi utilizada sensibilidade, especificidade e valor 

preditivo positivo e negativo para identificar as CD com melhor poder de predição do 

DE. Participaram 53 juízes, a maioria com titulação máxima de mestrado ou 

doutorado, com tempo de formação médio de 15,07 anos e tempo de experiência 

em UTI de 10,13 anos. Foram validadas, com significância estatística, as CD 

comportamento expressivo, diaforese, evidência de dor usando lista para pessoas 

incapazes de comunicação verbal, expressão facial de dor e relato de outra pessoa 

sobre comportamento da dor. Não foram validadas aquelas direcionadas ao 



autorrelato e interação com o ambiente. O título, a definição do diagnóstico, as 

demais CD e fatores relacionados apresentaram p-valor >0,05 e concordância >85% 

foram consideradas como validadas para a população. Na validação clínica foram 

examinados 108 pacientes que recebiam excesso de sedação e pouca analgesia, 

segundo guidelines. Foram validadas as CD Expressão fácil e Evidência de dor 

usando lista para pessoas incapazes de comunicação verbal. Espera-se que este 

trabalho possa evidenciar aos enfermeiros as CD apresentadas pelos pacientes não 

comunicativos, que subsidiarão a indicação do DE Dor Aguda, favorecendo o 

estabelecimento de intervenções e correta avaliação da evolução do paciente no 

tratamento proposto. Além disso, serão submetidas à NANDA-I sugestões de 

refinamento dos componentes do DE. 

Descritores: Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Estudos de Validação; Dor 

Aguda; Cuidados Críticos. 

Linha de pesquisa: Tecnologia e Inovação no Cuidado de Enfermagem e Saúde 



ABSTRACT 

Pain in Intensive Care Units (ICU) is a complex phenomenon that can be associated 

to the patient’s clinical condition and to therapeutic and diagnostic procedures, 

leading to changes in respiratory mechanics, increase in cardiac demand, spasms, 

rigidity and muscular contractions. Nurse can evaluate pain and propose a Nursing 

Diagnosis (ND) of Acute Pain (00132), according to NANDA-International, but it is 

fundamental that ND be revised and evaluated in different populations for use in 

standardized and validated terms. The aim was to validate the ND Acute Pain for 

unable to communicate patients. The method consisted of two stages: 1. Content 

analysis by 49 experts, after integrative revision for developing a conceptual and 

operational definition of 17 defining characteristics (DC) and conceptional definition 

of the three related factors (RF) of the studied ND. The experts were classified 

following criteria related to clinical experience, teaching and research in the area. 

They classified, using a Likert scale each DC and RF from 1 – not distinctive to 5 – 

very distinctive to the specific patients; 2. Clinical validation and analysis of accuracy 

measures, in an observational and longitudinal study with repeated evaluation of 

critically ill patients over 18, both sexes, with some kind of verbal communication 

limitation, admitted to the healthcare units during the data collection period and who 

were under invasive mechanical ventilation. Who were excluded patients able of 

using verbal communication or other methods of communications and those in 

situations that would be able to compromise the behavioural expression of pain, as 

were those with an limitation to repositioning. The sample was calculated to be 91 

patients. In the experts analysis, the binomial test was used after the recoding of the 

Likert scale, with agreement ≥85%. Sensibility, specificity and positive and negative 

predictive values were used in the clinical validation in order to identify the DCs with 

a greater prediction rate to confirm the ND. The 53 experts presented the following 

perfil: Master’s or PhD level, with 15.07 years average academic training and 10.13 

years ICU experience participated. The DC Expressive behaviour, Diaphoresis, 

Evidence of pain using a standardized pain behavioural checklist for those unable to 

communicate verbally, Facial expression of pain and Proxy report of pain 

behaviour/activity changes, were validated with statistical significance. Those related 

to self-report and interaction with the environment were not validated. The title, the 

diagnosis definition and the rest of the DC and related factors present a p-value>0.05 

and agreement>85% were considered validated for the population. In clinical 



validation were examined 108 patients who appeared to be very sedated and 

received little pain-relief. The DC Facial expression and Evidence of pain using a 

standardized pain behavioural checklist for those unable to communicate verbally 

were validated. It is expected that this research can show to nurses the DC presented 

by patients unable to communicate by themselves wich will support the ND Acute 

Pain, the establishment of intervention as well as the correct evaluation of the patient 

on the proposed treatment. Moreover, suggestions for improvement of this ND will be 

submitted to NANDA-I. 

 
 
Key Words: Nursing; Nursing Diagnosis; Validation Studies; Acute Pain; Critical 

Care. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
A Minha Dor 

“A minha Dor é um convento ideal 
Cheio de claustros, sombras, arcarias, 

 Aonde a pedra em convulsões sombrias 
Tem linhas dum requinte escultural. 

 
Os sinos têm dobres de agonias 

Ao gemer, comovidos, o seu mal ... 
E todos têm sons de funeral 

Ao bater horas, no correr dos dias ... 
 

A minha Dor é um convento. Há lírios Dum 
roxo macerado de martírios, 

Tão belos como nunca os viu alguém! 
 
Nesse triste convento aonde eu moro, Noites 

e dias rezo e grito e choro, 
E ninguém ouve ... ninguém vê ... ninguém 

...” 
 

Florbela Espanca 
 

  

A pesquisa ora apresentada é fruto da instigação pessoal diante da experiência 

prática em ambiente de cuidados críticos da pesquisadora, diante do sofrimento 

experimentado pelos pacientes ao serem submetidos a uma experiência álgica, 

principalmente naqueles que possuem algum impedimento à comunicação verbal. 

Tem o intuito de subsidiar a melhoria da assistência que os profissionais 

prestam aos pacientes para que esses possam passar pelo período de recuperação 

de sua saúde sem outras repercussões negativas, além daquelas impostas pela 

própria condição que os levaram à internação hospitalar. 

Este capítulo discorrerá sobre uma breve revisão do mecanismo fisiológico da 

dor e suas definições apresentadas pela literatura, bem como sua abordagem em 

unidades de cuidados críticos. 

A seguir, englobará a dor não apenas como sintoma, mas sim como resposta 

humana refletida pelo Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda proposto pela NANDA-

Internacional e o processo de validação de diagnósticos de enfermagem. 

 

1.1 Fisiologia da Dor 
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A dor é um mecanismo protetor e ocorre como uma reação natural a um dano 

tecidual no objetivo de remover o estímulo doloroso1, promovendo a saúde e a 

integridade do organismo, garantindo assim, a sua sobrevivência e possibilidade de 

reprodução2. 

Para tanto, há um sistema especializado de terminações nervosas livres, que 

são os receptores de dor, presentes em locais como a pele e parede das artérias que 

podem ser excitados por estímulos mecânicos, químicos ou térmicos. Os receptores 

de dor fazem parte de um conjunto denominado fibras sensitivas que participam na 

atividade reflexa, originam a sensibilidade consciente, ajustam a posição do corpo em 

relação ao espaço e ajudam a regular funções autônomas internas (pressão arterial, 

frequência cardíaca e respiração). Esses receptores, além da dor, transmitem 

sensações como temperatura, posição e sensibilidade tátil, trafegam pelos nervos 

periféricos e raízes posteriores e penetram na medula espinhal. Na medula, os 

impulsos sensoriais atingem o córtex sensorial do cérebro por dois caminhos 

alternativos: o trato espinotalâmico ou as colunas posteriores3. 

Fisiologicamente, há dois tipos de dor1: a dor rápida e a dor lenta. A dor rápida 

é sentida em 0,1 segundos e é característica dos tecidos mais superficiais e 

caracterizada como aguda, em pontada ou em choque. Na via de dor rápida, o 

estímulo percorre as fibras A com velocidade de 6 a 30 metros por segundo1. A dor 

lenta é caracterizada como dor crônica, em queimação ou em palpitação. O estímulo 

é carreado pelas fibras C em velocidade de 0,5 a 2 metros por segundo1. 

Em ambos os tipos, a sua presença e a intensidade tem pouca relação com o 

grau de dano tecidual2, pois a dor possui outros componentes além do fisiológico 

básico. 

Substâncias como a bradicinina, serotonina, histamina, íons de potássio, 

acetilcolina e enzimas proteolíticas são responsáveis por gerar dor. As 

prostaglandinas e a substância P aumentam a sensibilidade das terminações 

nervosas, porém, sem excitá-las diretamente1. 

As fibras A, que transmitem principalmente estímulos de dor térmicos ou 

mecânicos, terminam nos cornos dorsais, atravessam para o lado oposto da medula 

e penetram o cérebro pelas colunas anterolaterais, utilizando o neurotransmissor 

denominado glutamato1. 
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As fibras C terminam na substância gelatinosa dos cornos dorsais na medula 

espinhal. Elas também atravessam para o lado oposto e continuam como trato 

ascendente anterolateral. O estímulo carreado pela fibra C é pobre em localização e 

a substância P é o seu neurotransmissor1. 

A percepção consciente da dor é oriunda da formação reticular, do tálamo e da 

porção inferior do cérebro. Porém, é responsabilidade do córtex cerebral a 

interpretação da qualidade da dor. O sinal de dor tem forte efeito no sistema 

excitatório, o que explica a insônia ou outro distúrbio do sono que as pessoas com 

dor experienciam1. 

O sistema analgésico é modulado pelos neurotransmissores encefalina e 

serotonina1. As grandes fibras sensoriais do tipo A, que são responsáveis pela 

sensação tátil, podem deprimir a transmissão dos sinais de dor da mesma área 

inervada, o que explica o alívio da dor por meio do uso de massagens ou 

acupressão1. 

Outro tipo de dor existente é a dor visceral1, que é diferente da dor da 

superfície da pele. Nas cavidades torácica e abdominal, a fibra C é a responsável pela 

transmissão do estímulo doloroso. Porém, as fibras viscerais se conectam à medula 

espinhal no mesmo segundo que neurônios de segunda ordem recebem sinais de 

dor oriundos da pele. Então a dor remota ou de vísceras profundas é sentida na pele, 

que possui a mesma origem embriológica, e é então chamada de dor referida1. 

À luz dessas explicações, esta pesquisa abordará o fenômeno de 

enfermagem Dor Aguda em pacientes não comunicativos, situação comum devido a 

condições físicas que levaram o paciente à internação ou derivada das intervenções 

e tratamentos aplicados em decorrência dela. 

 
 

1.2 Dor em Pacientes de Unidades de Terapia Intensiva 

 
 

A dor sempre foi um desafio na atenção à saúde e fez parte do 

desenvolvimento cultural em todas as sociedades. Desde a ideia de que ela era 

sentida no coração ou, da necessidade de suportá-la ilustrada pela Bíblia, até os 

estudos sobre anestésicos e a sua explicação pela neurociência, a dor trouxe 

benefícios e avanços para a medicina. Foi por seus estudos e tentativas de controlá-
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la que as técnicas cirúrgicas puderam se desenvolver4. 

De igual modo, foram pelas tentativas de amenizar dores crônicas em 

soldados atingidos pela guerra que a anestesia regional foi desenvolvida. O uso de 

plantas como métodos de alívio trouxe o desenvolvimento dos analgésicos 

opiáceos4. 

Enfim, a dor foi o ponto de partida de muito do que se tem hoje para seu 

controle. Porém, ainda é preciso avançar, pois, se por um lado sua existência trouxe 

benefícios, por outro, ainda pode trazer riscos à saúde e retardo na recuperação dos 

pacientes que dela padecem. 

A dor é definida como uma “experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a um dano real ou potencial de tecidos, ou descrita em termos de tal 

dano”5:3, podendo ser influenciada por múltiplos fatores, mas nunca deixando de ser 

subjetiva. Uma recente definição acrescenta que a dor é uma experiência 

estressante, com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais6, 

ampliando assim o direcionamento de que a dor ultrapassa o âmbito fisiológico. 

Ela é a condição subjetiva mais comum que leva as pessoas a procurarem um 

profissional de saúde7. O fenômeno da dor rouba a atenção do indivíduo e estimula 

uma ação para sua mitigação. Com isso, quanto mais intenso for o estímulo doloroso, 

menos atenção o indivíduo terá para qualquer outra coisa, tornando-o mais focado 

no processo doloroso em si2. 

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a dor é consequência de 

procedimentos terapêuticos e diagnósticos e da própria condição que levou o 

paciente à internação, sendo que seu alívio inadequado pode trazer consequências 

deletérias aos pacientes: alterar a mecânica respiratória, aumentar a demanda 

cardíaca, causar espasmos, contração e até rigidez muscular8. Se não tratada, pode 

levar a alterações cardiovasculares, imunológicas, de sono, psicológicas e sociais9. 

Tanto em UTI coronariana, quanto em UTI pós-operatória, a dor foi 

considerada, pelos pacientes, como a condição mais estressante que eles 

vivenciaram durante sua internação10-11. 

No entanto, a dor em pacientes gravemente enfermos pode ser de difícil 

identificação, retardando o seu tratamento. Um estudo conduzido com entrevistas 

após a alta dos pacientes da UTI mostrou que 63% deles referiu ter sentido dor, de 
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moderada a severa intensidade, durante o período de internação na UTI e que 

tiveram dificuldade em comunicar a sua dor à equipe de saúde12. 

A comunicação verbal é tida como o padrão-ouro na avaliação da dor. Porém, 

a incapacidade de se comunicar verbalmente, em muitos pacientes internados em 

UTI, não subtrai a possibilidade de que eles estejam sentindo dor e em necessidade 

de tratamento5. 

Desde o início dos anos 90, a avaliação e prevenção da dor em populações 

específicas como neonatos13, que ainda não desenvolveram a capacidade da fala e, 

mais recentemente, em idosos com comprometimento cognitivo14, que podem tê-la 

perdido, tem apresentado uma crescente atenção dos pesquisadores. Destaca-se 

ainda, aqueles pacientes com função cognitiva prejudicada e os com linguagem não 

adequada6. A população de pacientes de UTI de adulto incapazes de se 

comunicarem devido ao nível de consciência alterado, sedação ou pela presença de 

dispositivos invasivos15 vem sendo estudada a partir deste século. Instrumentos de 

avaliação que se utilizam de sinais comportamentais da dor estão sendo criados e 

aperfeiçoados, mas no Brasil somente um foi traduzido e divulgado na literatura, 

porém muito recentemente, a Behavioral Pain Scale16. 

Na pesquisa de validação desse instrumento, verificou-se que cerca de 35% 

dos pacientes apresentaram algum tipo de dor16. Em UTI cirúrgica, o Diagnóstico de 

Enfermagem Dor Aguda (00132) esteve presente em 16,9% dos pacientes 

estudados17. 

Como destacado anteriormente, na UTI existe uma gama de procedimentos 

que podem desencadear a dor. O estudo denominado Thunder II8 foi desenvolvido e 

elencou esses procedimentos. Em adultos comunicativos e internados em UTI, os 

procedimentos como mudança de decúbito, remoção de drenos, cuidados com as 

feridas e aspiração traqueal e, com menor grau, a punção de cateter central foram 

os que obtiveram maiores escores de dor. Já outro estudo somente em pacientes 

sob ventilação mecânica18, mostrou que os procedimentos de enfermagem de 

mudança de decúbito, aspiração endotraqueal, inserção de acesso venoso, cuidados 

com a boca, cuidados com os olhos e inserção de cateter nasogástrico eram, nessa 

ordem, os mais dolorosos. 

Pode-se perceber que estes são procedimentos comuns em UTI e repetidos 
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por muitas vezes em um só dia. Dessa forma, estudar a dor, avaliá-la e controlá-la, 

mostra-se fundamental neste ambiente. 

Na assistência a pacientes críticos, a implementação de uma avaliação da dor 

e de protocolos de tratamento se faz importante, pois sem dor o paciente 

provavelmente precisará de menos sedação, terá menos predisposição ao delirium 

e poderá ser mobilizado de maneira ativa ou assistida com maior facilidade. Além 

disso, uma melhor analgesia e menor nível de sedação tornará possível um ajuste 

mais adequado à ventilação mecânica, diminuição do tempo de desmame, menor 

tempo em ventilação mecânica e menos dias na UTI19. 

Em sua prática diária, os enfermeiros de UTI devem possuir habilidades para 

tomada rápida de decisão, a partir da observação de mudanças fisiológicas e 

comportamentais nos pacientes. O direcionamento do cuidado de enfermagem 

depende do senso de observação rápida do enfermeiro, pois assim podem ser 

prevenidas complicações que afetem a recuperação dos pacientes7. 

Dessa forma, os enfermeiros são os profissionais que possuem o relevante 

papel na avaliação da resposta humana “Dor Aguda” e implementação de medidas 

para seu controle, sendo fundamental o conhecimento teórico e científico deste 

fenômeno, associado ao desenvolvimento de ações na prática20. No entanto, o 

conhecimento desses profissionais tem se mostrado em déficit20-23, reforçando a 

importância da realização deste estudo no sentido de abordar a temática da dor e 

suas estratégias de avaliação, no contexto do Processo de Enfermagem. 

Diante da importância da avaliação da dor, a “The Joint Comission”24 em seu 

R3 Report (Requirement, Rationale, Reference) direciona que os hospitais devem 

possuir um sistema de avaliação da dor, estabelecimento de objetivos de tratamento, 

de manejo individualizado e monitoramento de resultados. Dessa forma, o Processo 

de Enfermagem (PE) pode contribuir em atender a essa demanda dos pacientes e 

dos profissionais, visto que compreende, em suas cinco etapas, todos os pontos 

propostos pelo relatório. 

 
1.3 Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda 

 
 

O diagnóstico de enfermagem (DE) faz parte das cinco etapas do Processo 
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de Enfermagem propostas pela Resolução Cofen 358/200925. Trata- se da segunda 

etapa, em que o enfermeiro elaborará o raciocínio clínico frente às respostas 

observadas no paciente, família ou comunidade, baseado nas informações 

levantadas na primeira etapa, denominada histórico de enfermagem. O DE é 

importante ferramenta do trabalho do enfermeiro, destacando esse profissional no 

processo de cuidar e na equipe de saúde,sendo baseado em evidências científicas. 

Além disso, o DE dá suporte e subsídio para as demais etapas do PE (planejamento, 

implementação e avaliação)25. 

Para facilitar a adoção de uma linguagem universal entre os enfermeiros, 

surge desde a década de 70, a necessidade da criação de conceitos, padronizando-

se a utilização de termos, num sistema de linguagem único que pudesse ser utilizado 

por enfermeiros em toda parte. Assim, classificações foram criadas e passaram a ser 

utilizadas, permitindo comparações de dados de diferentes regiões, projetando 

tendências da prática e propiciando informações que favoressem a tomada de 

decisões26. Na Enfermagem, especificamente, foram estruturadas taxonomias de 

diagnósticos, resultados e intervenções. 

A taxonomia da NANDA-Internacional (NANDA-I), que é uma organização 

internacional, classifica e categoriza as áreas de interesse da enfermagem, com o 

foco no diagnóstico de enfermagem. Em sua estrutura, os DE são agrupados em 

domínios e classes. O domínio é uma esfera de conhecimento, como nutrição, 

promoção da saúde, entre outros. Já as classes são as divisões dentro de cada 

domínio onde se congregam características comuns dos DE27. A versão traduzida 

para o Português do Brasil, do ano de 201528, apresenta 13 domínios, 46 classes e 

234 DE. Já a versão mais atual de 201827, traz 244 DE em 47 classes, mantendo os 

13 domínios. 

Cada DE é formado por um título diagnóstico e sua definição, pelas 

características definidoras (CD) que são os sinais e sintomas observados/relatados, 

que dão o direcionamento para que o enfermeiro julgue a presença do DE, e pelos 

fatores relacionados (FR) que são os fatores que contribuem e/ou desencadeiam a 

resposta humana28. Recentemente, na versão de 201829, os FR foram revisados, 

dando origem às condições associadas e às populações em risco. As primeiras, 

correspondem a condições que não são independentemente modificáveis pelo 

enfermeiro como dispositivos, diagnósticos médicos, ou lesões, enquanto que as 
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segundas, igualmente não modificáveis pelo enfermeiro, correspondem a um 

agrupamento de pessoas que compartilham alguma característica comum como 

neonatos ou vítimas de trauma, por exemplo. Ambas auxiliam o raciocínio clínico do 

enfermeiro, indicando a presença do DE, mas não são mais tidas como FR, não 

devendo ser apresentadas na redação do enunciado do DE. 

Os DE podem ser categorizados em: DE com foco no problema, em que a 

resposta humana afetada corresponde a um processo ou condição que existe no 

momento atual; DE de promoção da saúde, em que existe uma motivação e desejo 

de aumentar o bem-estar e DE de risco em que há uma susceptibilidade para num 

futuro desenvolver uma resposta humana indesejável27. 

A NANDA-I localiza o DE “Dor Aguda” (00132), fenômeno a ser estudado 

nesta investigação, como um DE com foco no problema, no domínio 12 Conforto, na 

classe 1 Conforto Físico e é definido como: 
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“Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão 

tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão 

(International Association for Study of Pain); início súbito ou lento, de 

intensidade leve a intensa, com término antecipado ou 

previsível.”28:427
 

 

Trata-se, a partir de então, de considerar a dor não mais como um sintoma, 

dependente da percepção única do indivíduo, mas uma resposta humana, 

observável pelo enfermeiro, podendo ou não ter a participação do paciente na sua 

identificação. 

Esse DE foi incluído na taxonomia da NANDA-I em 1996 e foi revisto no ano 

de 2013. Porém, na análise das edições de 2007-2008 e a de 2009-2011, pode-se 

notar a exclusão da CD “mudanças no tônus muscular (pode ir de relaxado a rígido)” 

e a alteração do conteúdo explicativo da CD “distúrbio do sono” na edição 2007-2008 

(olhos sem brilho, aparência abatida, movimento fixo ou disperso, careta) que passou 

desta para a CD “expressão facial” na edição de 2009-2011, o que pode ter 

acontecido por um engano na edição da versão mais antiga, dado que se mantém 

também nas edições atuais. 

Já na edição de 2012-2014, poucas alterações se deram, com a mudança na 

redação da CD “distúrbio do sono” para “distúrbio no padrão de sono” e da CD “relato 

codificado” para “relato codificado (p. ex., uso da escala de dor)”. Para a edição de 

2015-2017, mudanças mais importantes foram propostas. A definição apresentou a 

exclusão da notação temporal de duração da dor de menos de seis meses; as CD 

de alterações na pressão sanguínea, frequência respiratória e cardíaca foram 

agrupadas na nova CD “mudanças nos parâmetros fisiológicos”; foram incluídas as 

CDs “comportamento de distração”, “autorrelato de intensidade usando escala 

padronizada de dor”; autorrelato de características da dor usando instrumento de dor 

padronizado”, “desesperança”, “evidência de dor usando lista de verificação 

padronizada de dor para pessoas incapazes de comunicação verbal”, “relato de outra 

pessoa sobre comportamento da dor/mudanças na atividade”. Algumas CD tiveram 

sua redação modificada: “foco em si próprio” para “foco em si mesmo”, “gestos 

protetores” para “gestos de proteção”, “posição para evitar a dor” para “posição 

para aliviar a dor”. Foram excluídas as CD “distúrbio no padrão de sono”, “evidência 

observada de dor”, “relato codificado” e “relato verbal de dor”. 
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O Quadro 1 mostra as CD do DE Dor Aguda (00132), que são as evidências 

clínicas que um indivíduo deverá apresentar para a confirmação da presença do 

diagnóstico em questão. 

 
1. Autorrelato da intensidade usando 
escala padronizada de dor (p. ex., 
escala FACES de Wong-Baker, escala 
visual analógica, escala numérica de 
classificação) 

 
10. Expressão facial de dor (p. ex., 
olhos sem brilho, aparência abatida, 
movimento fixo ou disperso, careta) 

2. Autorrelato de características da dor 
usando instrumento de dor 
padronizado (p. ex., Questionário de 
Dor McGill, Inventário Breve de Dor) 

 
11. Foco em si mesmo 

 
3. Comportamento de distração 

12. Foco estreitado (p. ex., percepção 
do tempo, processos de pensamento, 
interação reduzida com pessoas e 
ambiente) 

4. Comportamento expressivo (p. ex., 
agitação, choro, vigilância) 

13. Gestos de proteção 

5. Comportamento protetor 14. Mudanças no apetite 

 

 
6. Desesperança 

15. Mudanças no parâmetro 
fisiológico (p. ex., pressão sanguínea, 
frequências cardíaca e respiratória, 
saturação de oxigênio, concentração 

de dióxido de carbono [CO2] ao final 
da expiração) 

7. Diaforese 16. Posição para aliviar a dor 

 

8. Dilatação pupilar 
17. Relato de outra pessoa sobre 
comportamento da dor/mudanças na 
atividade (p. ex., familiar, cuidador) 

9. Evidência de dor usando lista de 
verificação padronizada de dor para 
pessoas incapazes de comunicação 
verbal (p. ex., Neonatal Infant Pain 
Scale, Pain Assessment Checklist for 
Seniors with Limited Ability to 
Communicate) 

 

Quadro 1. Características definidoras do Diagnóstico de Enfermagem Dor 
Aguda (00132), segundo NANDA-I28. 

 

Já os FR foram desmembrados do único FR até então apresentado, “agentes 

lesivos (biológicos, químicos, físicos, psicológicos)”, para os três seguintes: 
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“- agente lesivo biológico (p. ex., infecção, isquemia, neoplasma); 
 

- agente lesivo físico (p. ex., abscesso, amputação, queimadura, corte, 

levantamento de algo pesado, procedimento cirúrgico, trauma, excesso de 

treinamento); e. 

- agente lesivo químico (p. ex., queimadura, capsaicina, cloreto de metileno, 

agente mostarda)”28. 

Uma observação que merece destaque é o fato da queimadura estar em dois 

FR diferentes: agente lesivo físico e químico. A queimadura não é um agente 

químico, mas uma consequência do contato, inalação ou ingestão de um produto 

químico como a capsaicina ou o cloreto de metileno, por exemplo. 

Quando analisa-se o DE Dor Aguda em UTI, esse foi o diagnóstico mais 

frequentemente utilizado, correspondendo a 12,4% da amostra de um estudo que 

verificou 582 planos de cuidados de enfermagem17. No entanto, o estudo não 

destacou a capacidade de autorrelato dos pacientes avaliados. Além disso, os 

autores estabeleceram a sua relação com outros DE como Troca de gases 

prejudicada, Integridade da pele prejudicada, Risco de infecção, Intolerância à 

atividade, entre outros, denotando uma relação de causa e efeito entre os DE. 

Diante do exposto ressalta-se a importância da revisão e avaliação dos DE 

em diferentes populações, uma vez que é preciso que contemplem o maior número 

de indicadores e termos possíveis, facilitando a sua utilização por enfermeiros.  

 

 
1.4 Validação de Diagnósticos de Enfermagem 

As classificações de DE permitem descrever um fenômeno com termos 

padronizados, o que auxilia na comparação de universos diferentes e norteia a 

melhor escolha das intervenções para o alcance dos resultados de enfermagem, 

sempre levando em conta o julgamento clínico do enfermeiro29.  

Estudos de validação de DE permitem aumentar a sua capacidade de 

generalização e predição e vem sendo amplamente desenvolvidos desde a década 

de 9030. Eles ajudam a legitimar os fenômenos com os quais os enfermeiros se 

deparam durante sua prática clínica, foco do cuidado de enfermagem31. 

Estes estudos objetivam aprimorar as CD comumente identificadas para 
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afirmar a presença do DE32. Atualmente, esses estudos propostos pelos enfermeiros 

têm procurado abarcar essas CD em populações específicas. Dessa forma, os DE 

passam a ser fundamentados em evidências, capazes de serem generalizados32 e 

passíveis de utilização por esses profissionais. 

Os estudos de validação propiciam refinamento e aprimoramento das 

classificações, o que melhora a comunicação e o registro de enfermagem em 

linguagem padronizada29. Esse refinamento garante um aprofundamento do 

conhecimento e dessa forma, auxilia o enfermeiro na sua tomada de decisões, a 

partir do raciocínio clínico. 

Validar um diagnóstico é comprovar sua autenticidade, torná-lo verdadeiro 

perante a identificação de sinais e sintomas29. Além das CD, também podem ser 

validados seus demais componentes como o título, a definição e os FR. 

Para tanto, existem alguns métodos propostos por autores que são 

reproduzidos mundialmente. Entre eles, destacam-se os modelos de Gordon e 

Sweeney, que foram as bases do desenvolvimento de novos modelos de validação, 

porém não são claros em relação às etapas metodológicas a serem seguidas31; o 

modelo de Fehring, que até os dias atuais foi o modelo mais utilizado nas pesquisas 

de validação, porém com muitas dificuldades e limitações, pois os pesquisadores 

têm apontado problemas na formação quantitativa e qualitativa do grupo de 

“expertos” proposta pelo autor32; e o modelo de Hoskins, que se embasa muito no 

modelo de Fehring30. 

Uma lacuna desses modelos se refere à falta de aprofundamento dos métodos 

disponíveis até então, principalmente no que tange à epidemiologia e bioestatística. 

Assim, um grupo de autores31 tem se empenhado em estudar novas metodologias 

de validação, com análises avançadas de bioestatística, e em divulgá-las na 

literatura33. 

Uma vez levantadas essas ponderações, o grupo de pesquisa da Faculdade 

de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas denominado “Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Gerenciamento da Assistência de Enfermagem” inserido na 

linha de pesquisa “Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem”, propôs-se a 

estudar com profundidade esses métodos avançados para subsidiar os estudos de 

validação conduzidos por seus membros. 
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Os novos métodos propostos31, baseados em estatísticas avançadas, auxiliam 

na determinação de quais componentes tem maior importância para classificar o 

indivíduo como possuidor ou não de determinada resposta humana. Entre os 

abordados, destacam-se as Equações de Estimativas Generalizadas para estudos 

longitudinais com medidas sequenciais, as Árvores de Classificação geradas a partir 

das CD até o desfecho do DE, a Análise de Sobrevida para estudos longitudinais em 

que se avalia o tempo decorrido até a identificação do DE e a Análise de 

Correspondências Múltiplas para diferenciação entre dois ou mais DE que possuam 

CD comuns. 

O DE Dor Aguda (00132) já foi foco em pesquisas anteriores de validação, 

com pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca34 ou em crianças 

hospitalizadas35. Ainda foi abordado na pesquisa de proposição do DE Dor de 

Parto36. Porém, em todos eles os pacientes podiam expressar verbalmente a dor. 

Dessa forma, surge esse trabalho de validação como uma proposta para 

melhorar a descrição desse fenômeno, podendo ser visto como favorável, uma vez 

que contribuirá para a solidez necessária ao cuidar em Enfermagem, contribuindo 

para a visibilidade da profissão, em população específica de pacientes adultos não 

comunicativos. 

Partindo do exposto anteriormente, surgem as perguntas da pesquisa: Qual é 

o conceito de Dor Aguda? Qual a prevalência do DE Dor Aguda em pacientes adultos 

não comunicativos internados em unidade de terapia intensiva? Quais as CD e os FR 

mais prevalentes? Quais as CD e FR que melhor predizem a presença do DE Dor 

Aguda neste grupo de pacientes? 
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2 OBJETIVOS 
 

 

“Enquanto o sangue escorre do meu coração 
que o sentimento saia e mude minha direção, 

a um caminho ao qual possa encontrar 

algo para essa dor apagar!!!” 
Igor Santt 

 
 

 
2.1 Geral 

 
 

- Validar o Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda (00132) em pacientes não 

comunicativos sob cuidados críticos. 

 

 
2.2 Específicos 

 
 
Os objetivos específicos foram: 

 

- Analisar o conceito de Dor Aguda em pacientes adultos não comunicativos; 

- Realizar a análise de conteúdo do diagnóstico de enfermagem Dor Aguda da 

NANDA-I em pacientes adultos não comunicativos; 

- Avaliar a validade clínica do diagnóstico de enfermagem Dor Aguda da NANDA-I 

em pacientes adultos não comunicativos; 

- Caracterizar a população do estudo clínico segundo o perfil clínico, avaliação da 

responsividade, da gravidade, do risco de morte e utilização de analgésicos e 

sedativos; 

- Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Dor Aguda da NANDA-I e 

de seus componentes em pacientes adultos não comunicativos; 

- Determinar as medidas de acurácia das características definidoras e fatores 

relacionados para o estabelecimento do diagnóstico de enfermagem Dor Aguda da 

NANDA-I em pacientes adultos não comunicativos. 

  

https://www.pensador.com/autor/igor_santt/
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3 MÉTODOS 

 
Ouça um bom 

Conselho que eu lhe  
Dou de graça 

Inútil dormir que a dor não passa.” 
Chico Buarque 

 
 
 
 
 

Este estudo foi composto por duas fases distintas: a análise de conteúdo 

(desenvolvimento e validação das definições conceitual e operacional) das CD e FR 

do DE Dor Aguda (00132) e a validação clínica do DE junto a pacientes adultos não 

comunicativos de cuidados críticos. 

 

 
3.1 Fase 1: Análise de Conteúdo Diagnóstico 

 
3.1.1 Definição de conceitos 

 

Inicialmente, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, objetivando 

construir a definição conceitual (DC) e a definição operacional (DO) de cada CD e 

as DC dos FR apresentados pela NANDA-I para o DE Dor Aguda. O 

desenvolvimento dessas definições auxilia a minimizar discrepâncias nas avaliações 

realizadas pelos enfermeiros, quando observam os pacientes em relação à presença 

ou ausência dessas condições37. 

Desde o início dos estudos de validação, na década de 90, orientações foram 

sendo publicadas para auxiliar os pesquisadores na determinação da melhor 

metodologia a ser seguida para a finalidade desses estudos. 

Um deles38, destacava a importância de se definir, conceitualmente, os 

componentes de um DE. As autoras apontavam os objetivos dessa conceitualização, 

quais sejam, servir como um quadro de referência constante para discernir os 

referentes clínicos do DE e especificar o que e como medir para reconhecer as CD 

na prática clínica. Dessa forma, facilita-se a coleta de dados, uma vez que a definição 

deve estar presente no instrumento que os enfermeiros utilizarão em seus estudos. 

Outro estudo, das mesmas autoras à época39, apontava a importância da definição 

https://www.pensador.com/autor/chico_buarque/
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como uma ligação entre a observação e a investigação científica, facilitando a 

replicação de estudos de validação, aumentando a habilidade do pesquisador em 

relacionar os fenômenos observados e dando validade aos dados coletados dos 

pacientes. As autoras propõem que as definições devem ser resultantes da pesquisa 

na literatura e da prática clínica. Destacam ainda a necessidade de se adequar essas 

definições à população estudada. 

Mais recentemente, esse mesmo ponto é enfatizado como sendo de 

primordial função nos trabalhos de validação40. Os termos do objeto de estudo, no 

caso, os DE, devem ser claramente definidos para garantir o entendimento 

consistente de todos os envolvidos na coleta de dados e devem ser desenvolvidos 

com base na literatura e na experiência clínica, reforçando o afirmado anteriormente, 

na década de 9040. 

Assim, as DC apresentam o significado daquilo que se pretende trabalhar, 

enquanto que as DO especificam as operações que deverão ser realizadas para 

identificar o fenômeno, congruentes com as definições conceituais41. Em termos dos 

estudos de validação de DE, as DC explicitam as CD e FR de modo que os 

pesquisadores e enfermeiros da prática clínica possam claramente entender o 

significado desses componentes, e as DO apontam como verificar a presença 

desses componentes, como obter essas informações: relatos, observações, análise 

de exames, escores de instrumentos de medida, e outras tantas possibilidades, a 

depender da população estudada ou do fenômeno investigado. 

Para essa construção, recomenda-se que seja realizada uma revisão 

integrativa da literatura31. E dessa forma, a condução desta etapa foi baseada nas 

recomendações da diretriz Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses – PRISMA42 e compreenderam as seguintes etapas: identificação do 

problema; pesquisa na literatura; avaliação e seleção; análise e apresentação dos 

dados43. 

Os artigos selecionados foram submetidos à leitura minuciosa e foi utilizado 

instrumento validado no Brasil para a extração de seus dados44, que contemplava 

dados de identificação do artigo, da instituição sede do estudo, das características do 

periódico e metodológicas do estudo e de avaliação do rigor metodológico. 

Após, foi construído um quadro informativo com os dados dos artigos: autores, 
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título, periódico, país, idioma, ano da publicação, objetivo, delineamento, população, 

resultado e nível de evidência. O nível de evidência foi classificado segundo os sete 

níveis propostos pela literatura45 que foram: nível I - evidências provenientes de 

revisão sistemática ou metanálise de todos ensaios clínicos randomizados 

controlados relevantes ou oriundas de diretrizes baseadas em revisões sistemáticas 

de ensaios clínicos com aleatorização, controlados; nível II - evidências obtida de 

pelo menos um ensaio clínico com aleatorização, controlado bem delineado; nível III 

- evidências de um estudo bem delineados e controlado e sem aleatorização; nível IV 

- evidências de estudos de coorte ou de caso-controle; nível V - evidências de revisão 

sistemática de estudos descritivos e qualitativos; nível VI - evidências derivadas de 

um único estudo descritivo ou qualitativo; e nível VII - evidências de opinião de 

autoridades e/ou relatórios de comitê de especialistas/peritos. 

Entre os dias oito e 16 de fevereiro de 2017 foram consultadas as bases/ 

bibliotecas Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via 

Pubmed), Cochrane Library, The Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) e na Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 

(LILACS). Estas foram escolhidas dada sua abrangência nas áreas da saúde e da 

enfermagem. 

Para tanto, foram utilizados Medical Subject Headings Terms, Descritores em 

Ciências da Saúde e palavras chave levantadas a partir das 17 CD e três FR em 

busca conjugada com o termo “dor aguda/acute pain” ou “dor”, conforme o resultado 

obtido. Somente a CD “comportamento expressivo” e “foco estreitado” na base 

MEDLINE (via Pubmed) foi retirado o critério do tempo, uma vez que foram 

identificados resultados relevantes datados do ano de 2011. O uso do termo “dor” se 

aplicou somente na LILACS, pois muitas CD e FR não apresentaram nenhum 

resultado de busca com a utilização do termo “dor aguda/ acute pain” e essa 

estratégia foi adotada para ampliar a quantidade de resultados. 

Os critérios de inclusão na revisão foram os artigos disponíveis referentes à 

dor em humanos, entre os anos 2013-2017, em idioma inglês, espanhol ou 

português. 

Após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados para leitura na íntegra 

51 artigos na LILACS, 42 na MEDLINE, 19 na CINAHL e nenhum na Cochrane. 



34 
 

Após a exclusão das duplicidades (n=30) e da indisponibilidade de aquisição 

do artigo (n=2), restaram 80 artigos para a leitura na íntegra. Destes, 

16 apresentaram conteúdo relevante para a construção das definições conceituais e 

operacionais das CD e FR apresentados pela NANDA-I para o DE Dor Aguda 

(00132), conforme fluxograma apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma informativo das fases da revisão, segundo PRISMA. 

 

Na impossibilidade de se construir todas as DC e DO somente com a 

utilização dos artigos da revisão sistemática, foi então explorada a literatura cinzenta. 

Dessa forma, foram incluídos um dicionário46, duas dissertações47-48, uma tese49, 

dois livros50-51 e uma diretriz52, totalizando então 23 itens que subsidiaram a 
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elaboração das DC e DO das 17 CD e das DC dos três fatores relacionados do DE 

Dor Aguda da NANDA-I28. A tese e as dissertações tratam de processos de validação 

do DE aqui abordado e foram incluídas uma vez que os artigos oriundos destas 

pesquisas não abarcavam todas as definições que foram construídas nesses 

processos e traziam informações relevantes para a presente pesquisa. 

 

 
3.1.2 Avaliação por juízes 

 

Após a construção das DC e DO das CD e DC dos FR, estas foram enviadas 

a profissionais da clínica e da academia com o objetivo de serem avaliadas e 

julgadas como adequadas ou não, para a população específica de pacientes não 

comunicativos da UTI. 

O cálculo da amostra do número de juízes seguiu o recomendado por Lopes 

et al53, utilizando a fórmula n = Za2 * P * (1-P)/e2, em que: 

 

 
- “Za” é o nível de confiança adotado 
 

- “P” é a proporção esperada de juízes que considerou o item como adequado 
 

- “e” é a diferença de proporção aceitável em relação ao que seria esperado 

(erro amostral) 

 

 
Para fins deste estudo, “Za” foi de 95%, “P” de 85% e “e” 10%. Assim, obteve-

se um tamanho amostral mínimo de 49 juízes. 

Os juízes foram avaliados seguindo as características propostas por 

Guimarães et al54, para garantir a força de evidências. O Quadro 2 apresenta a 

pontuação, segundo os critérios propostos pelos autores: 

 

 

Critérios Pontuação 

1. Experiência clínica recente de, no mínimo, quatro anos na área 

específica (obrigatório) 

4 pontos 
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2. Experiência de, no mínimo, um ano de ensino clínico na área 

específica e ensino de classificações de enfermagem 

1 ponto 

3. Experiência em pesquisa com artigos publicados em periódicos 

de referência em classificações de enfermagem 

1 ponto 

4. Participação de, no mínimo, dois anos em grupos de pesquisa 

na área específica 

1 ponto 

5. Doutorado em enfermagem na área específica 2 pontos 

6. Mestrado em enfermagem na área específica 1 ponto 

7. Residência de enfermagem na área específica 1 ponto 

Quadro 2. Critérios de pontuação para seleção de juízes54
 

 

 
Para cada ano de experiência clínica ou experiência de ensino, foi adicionado 

um ponto ao escore. 

De acordo com os critérios, os juízes foram classificados em três níveis54: 
 

- júnior: mínimo de 5 pontos, sendo obrigatória experiência clínica na área 

específica do estudo de, no mínimo, quatro anos; 

- máster: escore entre seis e 20 pontos; 

- sênior: escore maior que 20 pontos; ou se o juiz possuía um conhecimento 

tanto quanto o júnior ou o máster, devido aos anos de experiência. 

Os juízes foram selecionados a partir da busca na plataforma Lattes de 

pesquisadores com nacionalidade brasileira, na busca por assunto, com as palavras 

chave “enfermagem e validação” e “enfermagem e dor”. 

Da mesma forma, o Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil também foi 

pesquisado para o levantamento de grupos de pesquisa em Dor e na área do 

Processo de Enfermagem, restringindo-se a pesquisa para a Grande Área das 

Ciências da Saúde, com as palavras chave “Dor” e “Sistematização”, selecionando 

os pesquisadores cadastrados nos grupos de pesquisa. 

Foram incluídos, ainda, enfermeiros indicados a partir da solicitação aos 

contatos pessoais da pesquisadora, sendo também pedido aos respondentes que 
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indicassem novos enfermeiros para serem incluídos no estudo, caracterizando, 

assim, a amostragem de rede ou bola de neve55. 

No período compreendido entre julho e outubro de 2017, os juízes 

selecionados receberam uma carta convite por e-mail (Apêndice A) com um link para 

o Google Forms®, explicando sobre os objetivos e procedimentos do estudo e 

contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice B). 

Quando o juiz assinalava o item “concordo” no formulário, ele era redirecionado para 

o questionário que continha perguntas sobre dados pessoais, para posterior 

classificação segundo os critérios propostos (Apêndice C), e para o instrumento que 

apresentava a definição do título, as CD e FR, acompanhados de suas DC e DO 

(Apêndice D). 

Cada juiz avaliou a relevância, a clareza e a precisão da definição conceitual 

e operacional separadamente e pontuou cada uma das definições em uma escala 

Likert com cinco níveis definidos a seguir: 

 

1-nada característico ou indicativo do diagnóstico; 

2-muito pouco característico do diagnóstico; 

3-um pouco característico; 

4-consideravelmente característico; 

5-muito característico. 

 

A relevância refere-se à capacidade do item ser consistente com o atributo 

definido e com as outras expressões que se relacionam ao mesmo atributo. A 

clareza refere-se à capacidade do item ser inteligível, com frases curtas, expressões 

simples (apresentar uma única ideia) e inequívocas. E a precisão refere-se à 

capacidade do item de possuir uma posição definida no contínuo do atributo e ser 

distinto dos demais itens que se referem ao mesmo contínuo56.
 

Após o julgamento dos juízes, a escala Likert foi recodificada de forma 

dicotômica. Os itens marcados como 1, 2 ou 3 foram considerados como 

inadequados e os itens assinalados como 4 e 5, considerados como adequados. O 

uso de cinco níveis de resposta permitiu ao juiz um grau de liberdade para a 

avaliação, quando comparado ao simplesmente adequado ou inadequado53. Dessa 

forma, foi calculado o número de juízes que classificaram cada item como adequado. 
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Foi então aplicado o teste estatístico binomial31,53 com o objetivo de verificar se a 

proporção de concordância entre os juízes era maior ou igual a 85%. 

 
3.2 Fase 2: Validação Clínica de Diagnóstico 

 
 

3.2.1 Tipo de estudo 

 

Estudo observacional, longitudinal (dados do mesmo grupo em diferentes 

pontos do tempo)55, com avaliações repetidas. 

 

 

3.2.2 Local do estudo 

 

Unidades de internação de pacientes adultos criticamente enfermos do 

Hospital de Clínicas da Unicamp, hospital universitário de grande porte e alta 

complexidade, localizado na cidade de Campinas, com 405 leitos ativos57. 

A Unidade de Terapia Intensiva de Adultos possui 56 leitos, com 232 

internações no mês de setembro de 201656. A unidade é dividida em três blocos: 

- UTI de Transplantes/Gastrocirurgia e Gastroclínica (terceiro andar); 

- UTI Trauma e Emergência Clínica (segundo andar); 

- UTI Pós-Operatório (Cardíaca, Vascular, Neurocirurgia, Neuroclínica) e 

Unidade Coronariana, todas no segundo andar do hospital. 

É composta por uma equipe multiprofissional com cerca de 200 membros da 

enfermagem (divididos entre os plantões manhã, tarde e noite), médicos, 

fisioterapeutas, assistente social e nutricionista. Conta com a presença de residentes 

e estudantes nas diversas áreas que utilizam a UTI como campo de aprendizagem 

prática59. 

Após o primeiro mês de coleta (janeiro de 2018) e tendo arrolado apenas 24 

pacientes, foi realizada uma emenda ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp 

(Apêndice E) para ampliação dos locais de coleta de dados para as unidades de 

internação de adultos e Unidade de Emergência Referenciada, que também 
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recebiam pacientes que preenchiam os critérios de inclusão deste estudo. 

As unidades de internação de adultos são divididas por especialidades e 

compõem as Enfermarias de: Cirurgia do Trauma/Oftalmologia (18 leitos), 

Emergência Clínica (14 leitos), Cardiologia/Cirurgia Cardíaca (17 leitos), 

Gastroclínica/Gastrocirurgia (18 leitos), Gastrocirurgia/ Cirurgia Cabeça e 

Pescoço/Oftalmologia (18 leitos), Hematologia/Oncologia/Reumatologia (14 leitos), 

Moléstias Infecciosas/Oftalmo (18 leitos), Nefrologia/Otorrino (18 leitos), 

Neuroclínica/otorrino/urologia (18 leitos), Neurocirurgia/urologia (18 leitos), 

Pneumologia/Cirurgia Torácica/Cirurgia Cabeça e Pescoço (18 leitos) e Enfermaria 

Geral de Adultos (18 leitos)60. 

Já a área da Unidade de Emergência Referenciada que recebia pacientes que 

preenchiam os critérios de inclusão é denominada Sala de Observação, composta 

por cinco leitos e recebe os pacientes que foram atendidos na sala de emergência e 

por alguma instabilidade do quadro clínico são alocados para esta área para 

receberem cuidados intensivos60. A equipe de enfermagem desta área é composta 

por um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem em cada plantão. O médico 

responsável é o Residente do segundo ano da Clínica Médica e docentes de plantão 

na Unidade de Emergência, além dos docentes das especialidades que passam 

visitas diárias61. 

O fato do número diminuto de pacientes incluídos até então se deveu à 

complexidade dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva, o que 

muitas vezes incorria em apresentarem critérios de exclusão, inviabilizando sua 

participação. E dessa forma, muitos foram excluídos do estudo, quer seja por 

apresentarem instabilidade hemodinâmica, restrição quanto à mudança de decúbito 

ou por utilizarem um medicamento bloqueador neuromuscular. Outro fator 

importante foi a ausência de familiares ou responsáveis nos períodos de visitas 

regulares da unidade, o que inviabilizou a explicação da pesquisa e a decisão sobre 

a participação na investigação. Trata-se de um hospital público e de referência, o 

que faz com que muitos pacientes sejam de outras cidades e seus familiares ou 

responsáveis tenham dificuldades/limitações para estarem presentes. 

 
3.2.3 Participantes 
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Foram incluídos no estudo os pacientes maiores de 18 anos, de ambos os 

sexos, que possuíssem algum tipo de impedimento à comunicação verbal (sequela 

neurológica, inconsciência, presença de tubo orotraqueal, sedação contínua ou 

intermitente ou outra), internados nas unidades durante o período de coleta de dados 

e que estivessem sob ventilação mecânica invasiva. 

Foram excluídos do estudo os pacientes que estavam utilizando outros 

métodos de comunicação como escrita, figuras ou aceno de cabeça e mãos e aqueles 

em situações que pudessem comprometer a expressão comportamental de dor 

como os tetraplégicos, os sob terapia com bloqueadores neuromusculares ou que 

possuíssem neuropatia periférica62, além daqueles que apresentassem algum 

impedimento à mudança de decúbito (lesão medular, instabilidade hemodinâmica 

grave ou outra). 

O tamanho amostral foi calculado considerando o objetivo de avaliar a relação 

das CD e o DE Dor Aguda em pacientes de UTI. Considerou-se a metodologia de 

um cálculo amostral para um modelo de regressão linear múltipla. Nesse cálculo foi 

assumido um nível de significância de 1,67%, uma vez que os dados foram 

analisados em três períodos de avaliação. Esse valor de nível de significância foi 

estabelecido considerando a correção de Bonferroni63. Além disso, foi assumido um 

poder do teste de 80%, um valor de R² igual a 25% de acordo com os valores 

definidos por Cohen (1988)64 e 17 características definidoras, que foram as variáveis 

independentes do modelo. O cálculo resultou em uma amostra de 91 indivíduos. 

Para a realização dos cálculos amostrais foi utilizado o software Power Analysis and 

Sample Size® (PASS) versão 13. 

 

 
3.2.4 Procedimentos de coleta de dados 

 
 
3.2.4.1 Capacitação dos diagnosticadores 

 

A coleta de dados foi realizada por uma dupla de diagnosticadores 

previamente capacitados em relação aos objetivos do estudo e instrumentos de 

avaliação. Esses diagnosticadores eram enfermeiros, com experiência no PE, 

pertencentes ao grupo de pesquisa “Grupo de Estudos e Pesquisa em 
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Gerenciamento da Assistência de Enfermagem”, da linha de pesquisa “Processo de 

Cuidar em Saúde e Enfermagem”, da Faculdade de Enfermagem da Unicamp. 

Os diagnosticadores foram submetidos a uma capacitação para minimizar o 

viés de padrão ouro imperfeito53, uma vez que os diagnósticos de enfermagem tratam 

de respostas humanas e não existe uma medida direta disponível para sua 

mensuração. Esta capacitação seguiu o proposto pela literatura53,65 e abordou 

tópicos da definição do diagnóstico, das definições conceituais e operacionais das 

CD e FR, o contexto da população alvo, avaliação da dor em UTI e instrumento 

específico para pacientes não comunicativos. A capacitação teve duração de cinco 

horas no total. Após a capacitação, os diagnosticadores foram submetidos a uma 

avaliação da sua capacidade de inferir corretamente o diagnóstico por meio da 

aplicação do conhecimento, utilizando-se de casos clínicos fictícios elaborados pela 

pesquisadora e revisados pela orientadora. Como esta pesquisa utilizou dois 

avaliadores, o número total de casos foi de 18, a metade contendo o referido DE e a 

outra com ausência do mesmo. 

Eles foram avaliados em relação a medidas de: 
 

- eficiência – habilidade do avaliador em identificar corretamente a presença 

e a ausência do diagnóstico. Foi calculado pelo número de identificações 

corretas dividido pelo número de casos analisados; 

- taxa de falso negativo – probabilidade de um indivíduo que tenha o 

diagnóstico ser classificado como não tendo. Foi calculado pelo número de 

casos que foram incorretamente classificados dividido pelo número de casos 

com o diagnóstico; 

- taxa de falso positivo – probabilidade de identificar o diagnóstico em um 

indivíduo que não tem. Foi calculado pelo número de casos sem o diagnóstico 

classificados incorretamente dividido pelo número de casos sem o 

diagnóstico; 

- tendência – representa a predisposição do avaliador individual em classificar 

um indivíduo como tendo ou não tendo o diagnóstico. Foi calculada como a 

razão entre a tendência do falso negativo pela tendência do falso positivo. As 

tendências dos falso positivos e falso negativos estão mostradas no Quadro 3 

extraído da referência65, apresentado a seguir: 
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Quadro 3: Fatores de tendência (B) a partir das taxas de falso 

negativo (TFN)e falso positivo (TFP)65
 

 

 
Foram considerados aceitáveis valores maiores ou iguais a 0,9 para a 

eficiência, valores menores ou iguais a 0,05 para taxas de falso negativo e falso 

positivo e entre 0,80 a 1,20 para a tendência65. 

 

 

 
3.2.4.2 Procedimentos junto aos pacientes 

 
 

Após a fase de capacitação, os diagnosticadores foram a campo para a 
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abordagem junto aos pacientes. A pesquisadora selecionava os pacientes elegíveis, 

coletando informações do prontuário e junto aos enfermeiros da unidade. 

Posteriormente, abordava os familiares ou responsáveis nos horários de visitas das 

unidades de emergência referenciada, de internação e UTI, explicando os objetivos 

e procedimentos da pesquisa e coletava as assinaturas no TCLE (Apêndice F), 

quando permitido. 

Dessa forma, os diagnosticadores avaliaram individualmente, no mesmo 

período, os mesmos pacientes, em três tempos de avaliação: 

T0 – paciente em repouso, sem ter sofrido qualquer manipulação em 30 

minutos que antecedessem a avaliação66; 

T1 – paciente submetido a um procedimento não doloroso - aferição do pulso 

radial por meio da palpação da artéria radial direita ou esquerda durante um minuto; 

T2 – paciente submetido a um procedimento doloroso - mudança de decúbito8. 

 

 
Os procedimentos da aferição do pulso e mudança de decúbito foram 

realizados pela pesquisadora e auxiliados pelos membros da equipe da unidade. Os 

diagnosticadores observaram o paciente durante a realização de todo procedimento 

e por um tempo cronometrado de um minuto para só então, procederem às 

anotações no impresso de coleta de dados. Aguardava-se a anotação dos dois 

diagnosticadores e somente quando ambos finalizassem é que se passava para o 

próximo tempo. Os diagnosticadores não se comunicavam entre si em nenhum dos 

tempos ou durante as observações. 

Inicialmente foi realizado um teste piloto com três pacientes para que os 

avaliadores pudessem aplicar os instrumentos, sanar eventuais dúvidas que 

pudessem surgir e alinhar os procedimentos de coleta de dados. 

 

 
3.2.5 Instrumentos de coleta de dados 

 
 
A primeira parte do instrumento (Apêndice G) constou de dados 

sociodemográficos e clínicos levantados a partir do prontuário do paciente: nome, 

idade, leito, data de internação, motivo da internação, medicamentos analgésicos e 
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sedativos prescritos (nome, dosagem, frequência, via de administração, 

aprazamento), causa do impedimento à comunicação verbal (sequela neurológica, 

presença de tubo orotraqueal, sedação contínua ou intermitente, outra), índice de 

gravidade e prognóstico, nível de sedação mensurado por escala de sedação de 

Ramsay. Destaca-se que este instrumento foi submetido à validação de face no 

grupo de pesquisa antes de sua utilização e adequações após o teste piloto. 

Na segunda parte (Apêndice H), constaram as CD e FR apontados pela 

NANDA-I28 e definidos na primeira parte do estudo, em que cada avaliador indicava 

a presença ou a ausência dos componentes e a inferência diagnóstica. 

A avaliação da dor em pacientes não comunicativos requer um instrumento 

especialmente desenvolvido para tal, que considere não o relato verbal do paciente, 

mas variáveis que possam ser avaliadas pelo profissional. Alguns desses 

instrumentos são recomendados pela literatura, por terem sido validados e 

apresentarem boas propriedades psicométricas67, como a Behavioral Pain Scale 

(BPS) e o Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT). À época da propositura da 

coleta de dados, somente a BPS estava traduzida e apresentada na literatura para 

o Português do Brasil16, sendo então, utilizada neste estudo. 

A BPS é usada para avaliar a dor em pacientes sedados e inconscientes sob 

ventilação mecânica. Ela consiste na avaliação de três aspectos: expressão facial, 

movimentos corporais e tolerância à ventilação mecânica. Cada indicador foi 

categorizado em quatro descrições do comportamento, indicando ausência de dor 

(pontuação 1) a um máximo de dor (pontuação 4). A pontuação total varia entre os 3 

pontos (sem dor) e os 12 pontos (dor máxima) e o tempo estimado para seu 

preenchimento é de 2 a 5 minutos16,66. 

O ponto de corte da escala não é bem definido na literatura. No estudo de 

validação inicial66 não há esta informação, pois os autores alegaram uma amostra 

baixa de pacientes com escore maior que oito (n=7), o que os impediu de avaliar 

completamente a escala. Outros estudos de validação da BPS, desenvolvidos a partir 

de traduções da escala16,62,68-69, também não trazem essa informação, somente 

denotando que a dor é indicada pelos altos escores da BPS. No estudo de validação 

da escala na China70 com 70 pacientes o ponto de corte estatisticamente significante 

para dor foi o escore 6,5. Já em uma pesquisa desenvolvida em 44 UTI francesas que 

investigou a prática corrente de avaliação e manejo da dor e sedação na primeira 
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semana de internação na UTI, a dor foi definida como uma pontuação maior que 4 

pontos da BPS71. Porém, um guideline de avaliação e tratamento da dor, agitação e 

delirium publicado em 201372, aponta que a dor significante a ser considerada provém 

do escore maior que 5 na escala BPS, citando como fonte de informação, o estudo 

das UTI francesas que trouxe o escore maior que 4 como resultado de ponto de 

corte. 

Considerando que na avaliação dos itens isoladamente o escore 1 seja o 

indicativo de ausência de dor, qualquer escore maior que 1 já poderia ser 

considerado como sendo de presença de dor. Então, para fins deste estudo, a dor 

presente foi considerada quando o paciente contabilizou mais do que 4 pontos, a 

exemplo do estudo das UTIs francesas71. 

A versão final brasileira da BPS é mostrada no Quadro 4:  
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Item Descrição Escore 

 
 
 
 
 
Expressão facial 

Relaxada 1 

Parcialmente tensa (por exemplo, abaixa 

a sobrancelha) 

2 

Totalmente tensa (por exemplo, fecha os 

olhos) 

3 

Faz careta: presença de sulco perilabial, 

testa franzida e pálpebras ocluídas 

4 

 
 

 
Membros 

superiores 

Sem movimento 1 

Com flexão parcial 2 

Com flexão total e flexão de dedos 3 

Com retração permanente: totalmente 

contraído 

4 

 
 
Adaptação à 

ventilação 

mecânica 

Tolera movimentos 1 

Tosse com movimentos 2 

Briga com o ventilador 3 

Incapaz de controlar a ventilação 

mecânica 

4 

Total   

Quadro 4 - Versão final brasileira da escala Behavioural Pain Scale16
 

 

 
Estudos de validação da BPS mostram moderada a alta consistência interna, 

com Alfa de Chronbach 0,6468, 0,7262 e 0,7469. Já o estudo de tradução e adaptação 

para o Português do Brasil mostrou uma baixa consistência interna com Alfa de 

Chronbach 0,5016 e em estudo com 15 pacientes, uma alfa de 0,57 foi obtido durante 

a realização de um estímulo doloroso73. Porém, os estudos têm mostrado que a BPS 

é um instrumento recomendado para avaliar a dor em pacientes ventilados 

mecanicamente e que não podem se comunicar, uma vez que quando estes foram 

submetidos a procedimentos dolorosos pelos pesquisadores (aspiração 
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traqueal66,70,73 e mudança de decúbito68) houveram mudanças nos escores, quando 

comparados aos escores pré-procedimento, mostrando que a escala é sensível66 e 

possui boa validade discriminante69,73. 

 

 
3.3 Método Avançado de Validação 

 
 

Como se trata de um estudo longitudinal e com medidas repetidas, num grupo 

de indivíduos suscetíveis a apresentarem o diagnóstico de enfermagem, foi utilizada 

a Equação de Estimativa Generalizada, ou em inglês, Generalized Estimating 

Equation – GEE, que objetiva identificar as CD com melhor poder de predição do 

DE, bem como FR31. 

Esta é a primeira etapa de avaliação das CD e FR que melhor auxiliarão na 

identificação do diagnóstico de enfermagem em questão. Aquelas CD que foram 

estatisticamente significantes foram submetidas à análise das medidas de acurácia. 

 

 
3.4 Acurácia das Características Definidoras 

 
 

As CD estatisticamente significantes apontadas pelo modelo de GEE foram 

avaliadas pela sua sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo e negativo, 

utilizando-se como base o Quadro 553: 

 

 
Característica definidora 

Diagnóstico de Enfermagem 

Presente Ausente Total 

Presente a b a + b 

Ausente c d c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d 

Quadro 5. Organização dos dados para os cálculos de acurácia do 

Diagnóstico de Enfermagem53. 
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A sensibilidade é a probabilidade de corretamente identificar-se a presença 

da CD no DE53. A especificidade representa a probabilidade de identificar-se 

corretamente a ausência da CD na ausência do DE53. 

O valor preditivo positivo é a probabilidade de se encontrar o DE nos pacientes 

que possuem a CD53. Já o valor preditivo negativo é a probabilidade de não se 

encontrar o DE nos pacientes que não tenham as CD53. 

 

 
3.5 Aspectos Éticos 

 
 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Campinas sob o parecer número 1.950.820 (Anexo 1), obtendo 

igualmente aprovação da emenda de ampliação dos locais de coleta de dados 

(Anexo 2). 

Na fase 1 do projeto, os juízes assinaram o TCLE (Apêndice B). 

Na fase 2 do projeto, os familiares/responsáveis pelo paciente assinaram o 

TCLE (Apêndice F), pois os pacientes não tiveram condições de fazê-lo sozinho, o 

que não excluiu a necessidade de orientação ao paciente, independente de seu 

estado de consciência. Os familiares/responsáveis foram abordados durante os 

horários de visitas previstos nas unidades. Em ambas as fases foram fornecidos aos 

familiares/responsáveis todos os dados e explicações que se fizeram necessários em 

relação à pesquisa. 

Garantiu-se que em qualquer momento do estudo os familiares/responsáveis 

poderiam revogar o seu consentimento de participação, sendo que essa escolha 

seria plenamente respeitada e não traria consequências aos participantes. Ressalta-

se, no entanto, que não houve solicitação desse tipo até a época da presente 

redação. 

Também foi assegurado que, na fase de validação clínica junto aos pacientes 

internados, na identificação da dor por meio da utilização da BPS, a equipe 

responsável pelo cuidado ao paciente foi informada para que pudessem ser 

adotadas as medidas cabíveis para o controle da dor. 

Todos os participantes tiveram garantidos e respeitados seus direitos de 

privacidade e sigilo, sendo que em nenhum momento durante a divulgação dos 
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resultados da pesquisa, eles puderam ser identificados. 

 

 
3.6 Análises Estatísticas 

 
 

Os dados foram digitados e tabulados em Programa Microsoft Excel for 

Windows® por meio de dupla digitação, em arquivos separados. Os arquivos foram 

comparados por meio do Suplemento de COM “Inquire” e corrigidos, quando uma 

inconsistência de digitação surgia, a fim de que se esgotassem as possibilidades de 

erros de digitação dos dados. Posteriormente, foram analisados pelos softwares 

Statistical Analysis System (SAS) versão 9.4 e Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 24. 

 

 
Fase 1: Análise de Conteúdo Diagnóstico 
 
 

O perfil dos juízes foi analisado por meio de estatística descritiva (média, 

desvio-padrão, mínimo e máximo). 

Inicialmente os juízes analisaram se cada CD e FR apresentavam relação com 

o paciente não comunicativo respondendo apenas sim ou não. Dessa forma, a 

hipótese nula testada foi: a proporção de concordância dos juízes é igual a 85%. As 

CD que tiveram um p-valor significante, e com a proporção de concordância entre os 

juízes inferior a 85%, não foram validadas quanto à relação com o paciente não 

comunicativo. Já as que apresentaram um p-valor significante, com a proporção de 

concordância entre os juízes maior ou igual a 85% foram validadas com significância 

estatística quanto à relação com o paciente não comunicativo. 

Os juízes avaliaram a relevância, a clareza e a precisão do título do DE e da 

sua definição, de cada DC e DO das CDs e da DC dos FR na escala Likert de cinco 

níveis, recodificada para serem submetidas ao teste binomial31,53. Foram 

considerados inadequados os itens assinalados com 1, 2 ou 3 na escala Likert e 

adequados aqueles assinalados com 4 ou 5 na escala. A hipótese testada foi que a 

concordância entre os juízes era igual a 85%. As DC e DO que tiveram significância 

estatística pelo teste binomial, ou seja, p-valor ≤0,05, e proporção de concordância 
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entre os juízes menor que 85% não foram validadas. Já as que tiveram significância 

estatística com p-valor ≤0,05 e concordância entre os juízes maior ou igual a 85% 

foram validadas com significância estatística para a população de pacientes não 

comunicativos. Quando o p-valor foi >0,05, indicando uma concordância de 85%, os 

componentes foram igualmente validados. 

 
 
Fase 2: Validação Clínica do Diagnóstico 
 

 

Foram submetidas a análise descritiva com média, desvio padrão e mediana, 

as variáveis quantitativas: idade, escala de Ramsay, escala de coma de Glasgow e 

os índices de gravidade/prognóstico (SAPS 3, SOFA e APACHE), as dosagens de 

sedativos, analgésicos e medicamentos vasoativos, os sinais vitais, diâmetro pupilar 

e os valores de BPS. 

Na análise descritiva com frequência e porcentagens as variáveis qualitativas: 

sexo, causa da internação, tipo de tratamento, causa da não comunicação e 

diagnósticos de enfermagem inferidos pelos enfermeiros do campo. 

Para a concordância entre os avaliadores (inter-observador) foi utilizado o 

teste Kappa nas variáveis categóricas ou qualitativas com duas categorias de 

resposta: presente ou ausente (DE, CD, FR). Os valores de referência adotados74 

foram os que se apresentam no Quadro 6. Já para as variáveis quantitativas (sinais 

vitais, diâmetro pupilar e valores de BPS), foi utilizado o Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (ICC), considerando valores ≥0,7075.  
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Valor de Kappa Tipo de Concordância 

< 0 Pobre 

0 – 0,20 Ligeira 

0,21 – 0,40 Considerável 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Substancial 

0,81 – 1,00 Excelente 

Quadro 6. Valores de Kappa e classificação da 

concordância74
 

 
 

Posteriormente, essas mesmas variáveis quantitativas foram submetidas à 

análise com o objetivo de verificar se suas alterações eram significativas nos três 

tempos. Para tanto, foi utilizado o teste de Friedman, um teste não paramétrico para 

comparar mais de duas amostras dependentes. Para esse teste foi aplicada a 

correção de Bonferroni junto ao p-valor, uma vez que foram realizados dois testes 

para cada variável (um para cada avaliador) e foram considerados significantes 

valores de p menores que 0,0250. Após a identificação das variáveis relevantes, elas 

foram submetidas ao pós-teste de Dunn-Bonferroni para determinar em quais 

tempos foram considerados com significância. 

Os valores brutos da BPS foram dicotomizados entre com dor, quando o 

escore fosse maior que quatro pontos, e sem dor, quando fosse igual ou menor a 

quatro. Dessa forma, o resultado da BPS se tornou uma variável qualitativa e foi 

correlacionada às variáveis quantitativas de Escala de Coma de Glasgow e Escala 

de Sedação de Ramsay, frequência cardíaca e respiratória e valores de pressão 

arterial nos três tempos. Foram considerados significantes valores de p-valor 

inferiores a 0,0167 (correção de Bonferroni) para o Coeficiente de Correlação de 

Spearman. 

Da mesma forma, a BPS qualitativa foi comparada às seguintes variáveis 

qualitativas (sim/não): administração de Dipirona, Morfina, Midazolan, Fentanil e 
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Noradrenalina nos três tempos. Foi considerado significante valores de p-valor 

inferiores a 0,0167 (correção de Bonferroni) para o teste de Mann-Whitney. 

O DE Dor Aguda (sim/não) foi associado às seguintes variáveis qualitativas 

(sim/não): administração de Dipirona, Morfina, Midazolan, Fentanil, Noradrenalina e 

BPS qualitativa nos três tempos por meio do Teste Qui-quadrado de Pearson quando 

respondeu-se a todos os pressupostos do teste e quando não, por meio do Teste 

Exato de Fisher. 

Como se trata de um estudo longitudinal com medidas sequenciais, seria 

utilizada a GEE que objetivava identificar os parâmetros (CD) relacionados a seu 

desfecho (DE), ou seja, quais CD possuíam melhor poder de predição do DE entre 

os pacientes avaliados31. Essa análise inicial identificaria as CD estatisticamente 

significantes para posterior análise segundo as medidas de acurácia. No entanto, 

devido à ausência de algumas CD como por exemplo, os autorrelatos ou de baixa 

frequência de outras CD, a análise estatística avançada proposta não pode ser 

realizada. Tal fato se deveu às características da população e, mesmo que se 

aumentasse o tempo de coleta, essas CD sempre se manteriam ausentes ou com 

baixa frequência nessa população. 

Dessa forma, as CD e os FR foram submetidos diretamente às medidas de 

acurácia como sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivo e negativo. 

Conforme mostrado no Quadro 5, estas foram calculadas a partir do exposto: 

- A sensibilidade foi calculada pela fórmula Se = a/(a+c). 

- A especificidade foi calculada pela fórmula Es = d/(b+d). 

- O valor preditivo positivo foi calculado pela fórmula VPP = a/(a+b). 

- O valor preditivo negativo foi calculado pela fórmula VPN = d/(c+d). 

 

O ponto de corte estabelecido pelas medidas de acurácia foi 0,5 e o p-valor 

adotado foi ≤0,05.  
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4 RESULTADOS 
 

 
“Dizem que o tempo ameniza Isto é faltar 

com a verdade Dor real se fortalece 
Como os músculos, com a idade 

 
É um teste no sofrimento Mas não o 

debelaria 
Se o tempo fosse remédio Nenhum mal 

existiria” Emily Dickinson 

 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa em formato de 

quatro artigos. 

No Artigo 1, publicado na Revista Latino-Americana de Enfermagem, é 

abordada a revisão integrativa e a construção das definições conceituais e 

operacionais das características definidoras e as definições conceituais dos fatores 

relacionados. 

No Artigo 2 é abordado o processo de validação por juízes das definições dos 

componentes do diagnóstico, etapa final da Fase 1 deste estudo de validação e será 

submetido à Revista da Escola de Enfermagem da USP. 

No Artigo 3 é apresentado o perfil clínico, de sedação e analgesia da amostra 

de pacientes, referente à Fase 2 do processo de validação, a validação clínica, a ser 

submetido à Intensive Critical Care Nursing. 

No Artigo 4 são apresentados os resultados de acurácia das características 

definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda para a 

população de pacientes não comunicativos sob ventilação mecânica, a ser 

submetido à International Journal of Nursing Knowledge. 

  

https://www.pensador.com/autor/emily_dickinson/
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Artigo 1 
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Artigo 2 

Análise de conteúdo do diagnóstico de enfermagem Dor Aguda em pacientes não 

comunicativos criticamente enfermos 

 

Resumo 

Objetivo: realizar a análise de conteúdo das definições conceituais e operacionais dos 

componentes do Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda em pacientes não comunicativos 

criticamente enfermos. Método: avaliação de juízes com experiência clínica na área de 

dor/unidade de terapia intensiva. Foi utilizado teste Binomial para análise das respostas com 

concordância ≥85%. Resultados: 53 juízes participaram, maioria de mestres ou doutores, não 

validando as características definidoras autorrelato de intensidade e de características da dor, 

comportamento de distração, desesperança, foco em si mesmo e estreitado. Foram validadas 

com significância estatística: comportamento expressivo, diaforese, evidência de dor usando 

lista para pessoas incapazes de comunicação verbal, expressão facial de dor e relato de outra 

pessoa sobre comportamento da dor. O título, a definição do diagnóstico e as demais 

características definidoras e fatores relacionados apresentaram p-valor >0,05 e foram 

consideradas como validadas para a população. Conclusão: As características definidoras que 

estavam direcionadas ao relato do paciente e interação com o ambiente não foram validadas. 

As que refletiam a expressão comportamental de dor e o julgamento de terceiros sobre a dor do 

paciente foram validadas. 

Descritores: Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Estudos de Validação; Dor Aguda; 

Cuidados Críticos. 

 

Introdução 

A dor é definida como uma “experiência sensorial e emocional desagradável associada 

a um dano real ou potencial de tecidos, ou descrita em termos de tal dano”(1:3), podendo ser 

influenciada por múltiplos fatores, mas nunca deixando de ser subjetiva. Uma versão mais 

recente sobre a definição de dor incorpora que é “uma experiência angustiante associada a um 

atual ou potencial dano tecidual com componentes sensorial, emocional, cognitivo e 

social”(2:2420). A dor é permeada também pelas experiências traumáticas anteriores, tem 

influências sócio-culturais e se relaciona com as experiências de vida e o próprio enfrentamento 

individual(3). É a condição subjetiva mais comum que leva as pessoas a procurarem um 

profissional de saúde(4). 

Em unidade de terapia intensiva (UTI) a dor está associada à condição clínica do 



66  

paciente e aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos requeridos. A dor influencia na 

mecânica respiratória, aumenta a demanda cardíaca, causa espasmos, contração e rigidez 

muscular(5) e, devido à utilização de medicamentos e dispositivos nessa unidade, ela pode ser 

de difícil identificação, podendo gerar um tratamento inadequado. 

Um estudo conduzido com entrevistas após a alta dos pacientes da UTI mostrou que 

63% deles referiu ter sentido dor, de moderada a severa intensidade, durante o período de 

internação na UTI e que tiveram dificuldade em comunicarem a sua dor à equipe de saúde(6), 

especificamente ao enfermeiro, que diagnostica essa resposta humana. 

Nesse contexto, os enfermeiros possuem papel fundamental no manejo da dor em 

pacientes de cuidados críticos(7), sendo aptos a realizarem uma avaliação guiada por 

instrumentos específicos e a utilizarem o Processo de Enfermagem (PE) como ferramenta 

complementar na identificação e implementação de intervenções para o cuidado ao paciente 

com dor. O PE possui cinco etapas inter-relacionadas e, em sua segunda etapa, no Diagnóstico 

de Enfermagem (DE), o enfermeiro interpretará os dados coletados, analisando as respostas 

humanas do paciente para guiar as intervenções a serem implementadas em etapa posterior(8). 

O DE Dor Aguda (00132) é descrito na NANDA-Internacional (NANDA-I) e tem como 

definição “Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for Study of Pain); início 

súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível”(9:427). Um 

DE com foco no problema é composto por seu título, definição, características definidoras (CD) 

e fatores relacionados (FR). 

 Classificações de Enfermagem como a da NANDA-I, permitem descrever os DE com 

termos padronizados, norteando a melhor escolha das intervenções para o alcance dos 

resultados de enfermagem, sempre considerando o julgamento clínico do enfermeiro(10). Por 

isso é importante que elas estejam constantemente sob revisão e avaliação em diferentes 

populações, uma vez que é preciso que contemplem o maior número de indicadores e termos 

possíveis, facilitando a sua utilização por enfermeiros. Um dos métodos para tal é o estudo de 

validação de DE, com análise de conteúdo.  

Esses estudos são ferramentas para o desenvolvimento do conhecimento e têm como 

etapas a elaboração das definições conceituais (DC) e definições operacionais (DO) dos 

componentes de um DE(11) e sua submissão a um processo de avaliação de juízes para sua 

validação. 

As DC servem como um quadro de referência constante para discernir os referentes 

clínicos do DE apresentados pelos pacientes(11), apresentando o significado daquilo que se 
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pretende trabalhar. 

Já as DO especificam o que e como mensurar/observar as CD para as reconhecer na 

prática clínica e facilitar a coleta de dados, uma vez que a definição deve estar presente no 

instrumento de coleta de dados que os enfermeiros irão utilizar em seus estudos(11) e devem ser 

congruentes com as DC(12). 

A importância da definição vem sendo apontada(13) como uma ligação entre a 

observação e a investigação científica, facilitando a replicação de estudos de validação, 

aumentando a habilidade do pesquisador em relacionar os fenômenos observados e dando 

validade aos dados coletados dos pacientes. As autoras destacam que as definições devem ser 

resultantes da pesquisa na literatura e da prática clínica, além da necessidade de se adequar 

essas definições à população estudada. Mais recentemente esse mesmo ponto foi evidenciado 

como de primordial função nos trabalhos de validação, para garantir o entendimento consistente 

de todos os envolvidos na coleta de dados(14). 

 Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi realizar a análise de conteúdo das definições 

conceituais e operacionais das CD e FR do DE Dor Aguda (00132). 

 

Método 

Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo metodológico de análise de conteúdo junto a juízes, precedido 

por uma primeira etapa que é a revisão da literatura objetivando construir as DC e DO de cada 

CD e as DC dos FR apresentados pela NANDA-I para o DE Dor Aguda. Essa etapa está 

apresentada na literatura em trabalho anterior(15). 

Após a construção dessas definições das CD e FR do DE estas foram enviadas a 

profissionais da prática clínica e da academia com o objetivo de serem avaliadas e julgadas 

como válidas ou não para a população específica de pacientes não comunicativos de cuidados 

críticos.  

 

População e definição da amostra 

 A amostra de juízes foi calculada seguindo a recomendação da literatura(16) utilizando-

se a fórmula n = Zα2 * P * (1-P)/e2 em que “Zα” é o nível de confiança adotado, “P” é a 

proporção esperada de juízes que considerou o item como adequado e “e” é a diferença de 

proporção aceitável em relação ao que seria esperado (erro amostral). 

Para fins deste estudo, “Zα” foi de 95%, “P” de 85% e “e” 10%. Assim, o tamanho 

amostral mínimo foi de 49 juízes. 
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Critérios de seleção 

Os juízes foram selecionados seguindo as características propostas por Guimarães et 

al(17) para garantir a força de evidências. O Quadro 1 apresenta a pontuação, segundo os critérios 

propostos pelos autores:  

 

Quadro 1. Critérios de pontuação para seleção de juízes(17) 

Critérios Pontuação 

1. Experiência clínica recente de no mínimo quatro anos na área específica 

(obrigatório) 

4 pontos 

2. Experiência de no mínimo um ano de ensino clínico na área específica e 

ensino de classificações de enfermagem 

1 ponto 

3. Experiência em pesquisa com artigos publicados em periódicos de 

referência em classificações de enfermagem  

1 ponto 

4. Participação de no mínimo dois anos em grupos de pesquisa na área 

específica 

1 ponto 

5. Doutorado em enfermagem na área específica 2 pontos 

6. Mestrado em enfermagem na área específica 1 ponto 

7. Residência de enfermagem na área específica 1 ponto 

 

Para cada ano de experiência clínica ou de ensino, foi adicionado um ponto ao escore(17).  

Os juízes foram selecionados a partir da busca na plataforma Lattes de pesquisadores 

com nacionalidade brasileira, na busca por assunto, com as palavras chave “enfermagem e 

validação” e “enfermagem e dor”. Da mesma forma, o Diretório de Grupos de Pesquisas no 

Brasil também foi pesquisado para o levantamento de grupos de pesquisa em Dor e na área do 

Processo de Enfermagem, restringindo-se a pesquisa para a Grande área das Ciências da Saúde, 

com as palavras chave “dor” e “sistematização”, selecionando os pesquisadores cadastrados nos 

grupos de pesquisa. 

Foram incluídos ainda enfermeiros indicados a partir da solicitação aos contatos 

pessoais da pesquisadora, sendo também pedido aos respondentes que indicassem novos 

enfermeiros para serem incluídos no estudo, caracterizando assim a amostragem em rede ou 

por bola de neve(18). 
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Coleta de dados 

Entre julho e outubro de 2017 os juízes selecionados receberam uma carta convite por 

e-mail com um link para o Google Forms®, explicando sobre os objetivos e procedimentos do 

estudo, contendo o termo de consentimento livre e esclarecido. Quando o juiz assinalava o item 

“concordo” no formulário, ele era redirecionado para o questionário que continha perguntas 

sobre dados pessoais, para posterior classificação segundo os critérios propostos, e para o 

instrumento que apresentava a definição do título, as CD e FR, acompanhados de suas DC e 

DO. Cada juiz avaliou a relação do componente com o paciente não comunicativo e depois, a 

relevância (capacidade do item ser consistente com o atributo definido e com as outras 

expressões que se relacionam ao mesmo atributo), a clareza (capacidade do item ser inteligível, 

com frases curtas, expressões simples, apresentar uma única e inequívoca ideia) e a precisão 

(capacidade do item de possuir uma posição definida no contínuo do atributo e ser distinto dos 

demais itens que se referem ao mesmo contínuo)(19) da DC e DO separadamente e pontuava 

cada uma das definições em uma escala Likert com cinco níveis, variando de um (nada 

característico ou indicativo do diagnóstico) a cinco (muito característico).  

 

Análise e tratamento dos dados 

Os dados foram tabulados em Programa Microsoft Excel for Windows® e analisados 

pelo Statistical Analysis System® versão 9.2. 

O perfil dos juízes foi analisado por meio de estatística descritiva (média, desvio-padrão, 

mínimo e máximo). 

Após o julgamento dos juízes, a escala Likert foi recodificada de forma dicotômica. Os 

itens marcados como 1, 2 ou 3 foram considerados inadequados e os itens assinalados como 4 

e 5, adequados. O uso de cinco níveis de resposta permitiu um grau de liberdade para a 

avaliação, quando comparado ao simplesmente adequado ou inadequado(16). Dessa forma foi 

calculado o número de juízes que classificaram cada item como adequado e aplicado o teste 

estatístico binomial(16) com o objetivo de verificar se a proporção de concordância dos juízes 

era ≥85%. O p-valor adotado foi ≤0,05. Cumpre-se destacar que a pergunta da hipótese nula 

era: a proporção de juízes é igual a 85%. Assim, um p-valor ≤0,05 e porcentagem de 

concordância ˂85% rejeitava a hipótese nula, assumindo-se então o resultado como não 

validado. Se o p-valor fosse ≤0,05 e a porcentagem de concordância fosse ≥85%, aceitava-se o 

resultado como validado, com significância estatística. Nos casos em que o p-valor fosse >0,05, 

aceitava-se o resultado como validado, visto que retratava que a proporção de concordância era 

igual a 85%. 
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Aspectos éticos  

Este estudo respeitou os preceitos da Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp sob 

o parecer número 1.950.820. 

 

Resultados 

 Dos 202 enfermeiros convidados por email, 58 retornaram o formulário preenchido, 

porém cinco deles não atenderam ao critério mínimo de possuir quatro anos de experiência 

clínica em UTI ou dor e foram excluídos da amostra. A amostra final foi então constituída por 

53 enfermeiros. 

 O sexo feminino prevaleceu em 90,56% (n=48) dos juízes. Quanto à titulação máxima, 

39,62% (n=21) possuíam doutorado, 32,07% (n=17) especialização, 24,52% (n=13) mestrado 

e 3,77% (n=2) possuíam a graduação.  

 Quanto à localização regional dos juízes a amostra apresentou o seguinte perfil: Estado 

de São Paulo 67,92% (n=36); Estado do Rio de Janeiro 9,43% (n=5); Minas Gerais e Rio 

Grande do Norte 5,67% (n=3) cada; Pernambuco 3,77% (n=2); Paraná e Rio Grande do Sul 

1,88% (n=1) cada; Copenhague na Dinamarca e Toronto no Canadá 1,88% (n=1) cada um. 

 Quanto à classificação segundo os critérios adotados por esta pesquisa(17) a pontuação 

dos juízes variou entre cinco e 31 pontos. A Tabela 1 apresenta dados de idade, tempo de 

formação e experiência em UTI dos juízes da amostra. 

 

Tabela 1. Caracterização dos enfermeiros juízes. Campinas, SP, Brasil, 2017. (n=53) 

 Média (DP) Mediana Mínimo Máximo 

Idade 38,01 (6,08) 37 23 54 

Tempo de formação como enfermeiro 15,07 (6,45) 14 5 32 

Tempo de experiência em UTI 10,13 (5,22) 8 4 28 

UTI - unidade de terapia intensiva; DP - desvio padrão. 

 

Em relação ao desenvolvimento de estudos na temática de classificação de enfermagem, 

26,41% (n=14) responderam que atualmente ou no passado já desenvolveram ou orientaram 

estudos nos diversos níveis de formação (trabalho de conclusão, dissertação, tese ou outro). 

Já quanto à publicação de artigos científicos que abordassem a temática de classificação 

de enfermagem, 22,64% (n=12) responderam que já foram autores de pelo menos uma 
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publicação na temática. 

Inicialmente os juízes foram convidados a analisarem se cada CD e FR apresentavam 

relação com o paciente não comunicativo respondendo apenas sim ou não. 

Dessa forma, a hipótese nula testada foi: a proporção de concordância dos juízes é igual 

a 85%. As seis CD que tiveram um p-valor≤0,05 e proporção de concordância entre os juízes 

inferior a 85%, que não foram validadas quanto à relação com o paciente não comunicativo 

foram: Autorrelato de intensidade da dor (62,26% p<0,0001), Autorrelato de características da 

dor (62,26% p<0,0001), Comportamento de distração (73,58% p=0,0199), Desesperança 

(49,06% p<0,0001), Foco em si mesmo (71,70% p=0,0067) e Foco estreitado (73,58% 

p=0,0199). 

A Tabela 2 mostra as sete CD e os três FR que tiveram um p-valor≤0,05, e proporção 

de concordância entre os juízes maior ou igual a 85%, consideradas validadas quanto à relação 

com o paciente não comunicativo. 

 

Tabela 2. Características definidoras e fatores relacionados validados quanto à 

relação com o paciente não comunicativo. Campinas, SP, Brasil, 2017. (n=53) 

Componente do Diagnóstico 
% de 

concordância 
p-valor* 

Características Definidoras   

Mudanças no parâmetro fisiológico 100,00 0,0022 

Comportamento expressivo 98,11 0,0075 

Evidência de dor usando lista para pessoas 

incapazes de comunicação verbal 
98,11 0,0075 

Expressão facial de dor 98,11 0,0075 

Relato de outra pessoa sobre comportamento 

da dor 
98,11 0,0075 

Gestos de proteção 96,23 0,0221 

Diaforese 96,23 0,0221 

Fatores Relacionados   

Agente lesivo físico 100,00 0,0022 

Agente lesivo químico 100,00 0,0022 

Agente lesivo biológico 96,23 0,0221 

* p-valor obtido por meio do teste Binomial. 
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As outras quatro CD foram validadas com 85% de concordância entre os juízes. 

Posteriormente, os juízes avaliaram a relevância, a clareza e a precisão do título do DE 

e da sua definição, de cada DC e DO das CD e da DC dos FR segundo escala Likert de cinco 

níveis, recodificada para ser submetida ao teste binomial. A hipótese testada foi que a 

concordância era igual a 85% entre os juízes.  

A Tabela 3 mostra as DC e DO das CD que tiveram significância estatística pelo teste 

binomial, ou seja, p-valor≤0,05, não validadas para a população de pacientes não comunicativos 

visto que a proporção de concordância entre os juízes foi menor que 85%.  

 

Tabela 3. Definições conceituais e operacionais das características definidoras do 

diagnóstico Dor Aguda não validadas em pacientes não comunicativos. Campinas, SP, 

Brasil, 2017. (n=53) 

Característica Definidora % de concordância p-valor* 

DO Autorrelato da intensidade 73,59 0,0200 

DO Autorrelato de características 69,34 0,0014 

DC Autorrelato de características 68,87 0,0010 

DC Foco em si mesmo 67,45 0,0003 

DO Foco estreitado 67,45 0,0003 

DC Comportamento de distração 66,51 0,0002 

DC Foco estreitado 66,51 0,0002 

DO Foco em si mesmo 65,10 < 0,0001 

DO Comportamento de distração 63,68 < 0,0001 

DC Autorrelato da intensidade 62,74 < 0,0001 

DC Desesperança 54,72 < 0,0001 

DO Desesperança 52,83 < 0,0001 

* p-valor obtido por meio do teste Binomial; DC - definição conceitual; DO - definição 

operacional. 

 

 A Tabela 4 mostra as DC e DO das CD que tiveram significância estatística pelo teste 

binomial, ou seja, aquelas com p-valor≤0,05 e foram fortemente validadas para a população de 

pacientes não comunicativos, uma vez que a concordância entre os juízes foi maior que 85%. 
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Tabela 4. Definições conceituais e operacionais das características definidoras validadas 

pelos juízes, segundo o Teste Binomial, para pacientes não comunicativos. Campinas, SP, 

Brasil, 2017. (n=53) 

 % de 

concordância 
p-valor* 

DC Evidência de dor usando lista para pessoas 

incapazes de comunicação verbal 
98,11 0,0075 

DO Evidência de dor usando lista para pessoas 

incapazes de comunicação verbal 
97,17 0,0131 

DC Comportamento expressivo 96,70 0,0171 

DO Comportamento expressivo 96,23 0,0220 

DO Expressão facial de dor 96,23 0,0220 

DO Relato de outra pessoa sobre comportamento 

da dor/mudanças na atividade (p. ex., familiar, 

cuidador) 

95,28 0,0361 

DC Diaforese 94,81 0,0455 

* p-valor obtido por meio do teste Binomial; DC: definição conceitual; DO: definição 

operacional. 

 

 O título e a definição do DE, as DC dos FR e as DC e DO das CD comportamento 

protetor, dilatação pupilar, gestos de proteção, mudanças no apetite, mudanças nos parâmetros 

fisiológicos, posição para aliviar a dor, a DC das CD expressão facial de dor e relato de outra 

pessoa sobre comportamento da dor/mudanças na atividade, bem como DO da CD diaforese 

apresentaram p-valor >0,05 e foram validadas para a população. 

 

Discussão 

Estudos de análise de conteúdo objetivam aprimorar e refinar as classificações e 

melhoram a comunicação(10). Dessa forma, representam avanços no âmbito das classificações 

de enfermagem, foco principal deste estudo. 

Em relação ao DE, a literatura tem mostrado estudos de validação de suas CD, 

principalmente. Neste estudo, optou-se por trabalhar com a validação de todos os seus 

componentes justamente por ser uma lacuna na literatura a discussão sobre a estruturação do 

DE como um todo. 

Assim, um conjunto de juízes foi selecionado para avaliar o título, a definição proposta 
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pela NANDA-I(9) e as DC e DO das CD e FR, apresentadas em estudo anterior(15). 

Uma das críticas atuais sobre os estudos de validação em relação aos critérios para a 

escolha dos juízes, recai sobre o fato de que seu perfil seria estritamente acadêmico (20) e, assim 

não refletisse uma experiência de prática clínica junto a uma dada população a ser estudada. 

Dessa forma, para fins deste estudo, se optou por adotar critérios de inclusão de juízes que 

evidenciassem também a experiência prática, pois se acredita ser esta experiência primordial 

no trabalho com pacientes que não se comunicam sob cuidados críticos, seguindo, dessa forma, 

uma nova recomendação de critérios de inclusão de juízes(17). 

O perfil dos juízes reflete a realidade da enfermagem brasileira analisada em estudo 

anterior(21) com maioria do sexo feminino e oriundos da região sudeste. Embora o estudo tenha 

se dado a partir desta localidade, a maior concentração de profissionais na região sudeste se 

deve também ao fato de a maioria dos centros de formação em Enfermagem estarem neste local 

do país(22), entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tal como neste estudo 

se apresentou a mesma distribuição regional. 

A idade dos juízes demonstra uma amostra relativamente jovem, corroborando com a 

pesquisa do perfil da enfermagem brasileira(21). Sob a ótica da fase da vida profissional dos 

enfermeiros da amostra deste estudo, tem-se a presença absoluta nas fases de formação 

profissional (26 a 35 anos) e na fase de maturidade profissional (36 a 50 anos)(21). Aliado a isso, 

o tempo de formação e de experiência em UTI demonstra uma amostra composta por 

enfermeiros qualificados ou especializados, com suas capacidades cognitivas e práticas 

desenvolvidas dentro desta área específica da enfermagem. Aponta, portanto, para uma amostra 

de juízes com saber consolidado na área de dor ou na de terapia intensiva, denotando a força da 

opinião desse grupo de especialistas. 

Do ponto de vista das CD não validadas pelos juízes quanto a sua relação com o paciente 

não comunicativo, destaca-se a natureza da necessidade de explanação tanto verbal quanto não 

verbal pelo próprio paciente dessas evidências clínicas. Tanto o autorrelato de intensidade da 

dor quanto o de características da dor foram definidos como “relato verbal da pessoa que sente 

dor”(15). Já no comportamento de distração, o paciente precisa ser observado quanto a sua 

interação com o ambiente, o que advém de uma capacidade de estar alerta e interagindo com o 

meio. O mesmo ocorre com as CD foco estreitado e foco em si mesmo: características essas 

que não podem ser observadas em pacientes de cuidados críticos que não se comunicam. Essas, 

portanto, foram as CD que os juízes julgaram como as que não se aplicavam à referida 

população. 

Da mesma forma, os juízes julgaram que as DC e DO dessas mesmas CD não eram 
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pertinentes, reforçando a opinião apresentada pelo julgamento anterior, o da relação com o 

paciente não comunicativo. 

Já as CD fortemente validadas (p-valor e % de concordância) quanto à relação com o 

paciente não comunicativo e suas DC e DO validadas com alta porcentagem de concordância 

entre os juízes, (Tabela 4) evidenciam a questão da expressão não verbal da dor e auxílio do 

julgamento de outras pessoas na percepção da dor do paciente, como a utilização de uma escala 

de dor para pessoas incapazes de se comunicarem verbalmente e o relato de outra pessoa sobre 

o comportamento do paciente. 

Dessa forma, destacam a característica marcante do perfil da população estudada que é 

a da disfunção cognitiva e do nível de consciência prejudicado(23), o que representa um desafio 

para a avaliação da dor desses indivíduos. Especificamente em UTI a presença do 

acompanhante é quase sempre restrita aos períodos de visitação, que duram cerca de uma hora, 

e, neste momento, quase nenhum procedimento é realizado no paciente, para que os visitantes 

possam usufruir o pequeno tempo junto ao seu familiar. Assim, pode-se perceber que a CD do 

relato de outra pessoa seria quase nunca evidenciada junto a essa população. 

Por outro lado, a utilização de uma escala de dor para pessoas incapazes de se 

comunicarem verbalmente é uma estratégia possível atualmente. Guidelines de manejo da dor 

em UTI(24) recomendam fortemente que haja uma avaliação sistemática da dor nessa população, 

visto que o seu controle adequado reflete em melhores resultados para o paciente, a exemplo da 

duração da internação e também da ventilação mecânica. Destacam ainda os instrumentos 

apresentados na literatura que os profissionais poderiam adotar como o Behavioral Pain Scale 

(BPS) e a Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) que são os instrumentos que 

apresentam melhores resultados de validade e confiabilidade junto a pacientes adultos de UTI, 

que estão impossibilitados para fazer um autorrelato, com função motora intacta e passíveis de 

uma observação comportamental(24). 

O título, a definição do DE apresentado pela NANDA-I(9) e as demais CD e FR que 

foram validados apontam para uma baixa especificidade com o paciente não comunicativo de 

cuidados críticos. 

As dificuldades deste estudo recaem sobre a disponibilidade dos enfermeiros para 

realizar a avaliação como juízes segundo os critérios adotados. Sabe-se que esse método de 

validação requer que o juiz empenhe um tempo valioso, e muitas vezes longo, para realizar a 

sua avaliação. O Google Forms® também não permite salvar o trabalho e continuar em outro 

momento e talvez isso tenha influenciado negativamente na adesão dos convidados. 

Outro dificultador foi a questão da localização de um contato para o convite do juiz. 
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Como a Plataforma Lattes não divulga o e-mail e alguns juízes não eram necessariamente 

docentes de universidades, era preciso acessar publicações constantes em seu currículo até 

encontrar um e-mail em algum artigo publicado. 

Soma-se a isso o fato de que nem sempre todos os autores possuem seus e-mails 

divulgados em seus artigos, ficando essa divulgação restrita somente ao autor principal. Alguns 

periódicos apresentam junto à titulação e área de atuação dos autores um endereço de e-mail e 

isso foi um fator facilitador para os pesquisadores deste trabalho. Assim, muitos foram os 

pesquisadores selecionados, porém não incluídos, devido à impossibilidade de contato. Uma 

ação simples para auxiliar em futuras pesquisas, que poderia ser adotada por leitores deste 

artigo, seria incluir no resumo de seu currículo, um endereço de e-mail para contatos futuros. 

Frente ao exposto, esse trabalho vem colaborar com futuras pesquisas no quesito de 

apresentar DC e DO validadas do DE Dor Aguda (00132) para pacientes adultos e não 

comunicativos de cuidados críticos. Destaca-se também uma implicação positiva para a prática 

clínica, uma vez que o enfermeiro poderá ter um entendimento melhor dos indicadores clínicos 

e fatores contribuintes deste DE e assim, melhorar a qualidade do seu cuidado, objetivando 

otimizar os resultados dos pacientes, principalmente em UTI. 

Além disso, a metodologia adotada pela presente pesquisa oferece robustez aos 

resultados encontrados quando comparada à metodologia mais utilizada em outros estudos de 

validação que é o Índice de Validade de Conteúdo(20). A possibilidade de se utilizar uma análise 

estatística aprofundada, com nível de significância, oferece uma segurança na interpretação dos 

achados validados, o que reforça a importância da implicação dos resultados deste estudo. 

 

Conclusão 

 Os componentes do DE Dor Aguda (00132) em pacientes não comunicativos de 

cuidados críticos foram analisados por um tamanho amostral de juízes seguro, segundo os 

critérios utilizados. O perfil de juízes se mostrou de qualidade e com conhecimento na área de 

avaliação de dor ou em terapia intensiva. 

Os título, a definição e os FR foram validados. As CD que estavam direcionadas ao 

autorrelato e necessidade de interação com o ambiente, perfil contrário da população específica 

deste estudo, não foram validadas. Já aquelas que melhor refletem a expressão comportamental 

de dor (comportamento expressivo, expressão facial de dor) e o julgamento de terceiros 

(evidência de dor usando lista para pessoas incapazes de comunicação verbal e relato de outra 

pessoa sobre comportamento de dor) sobre a dor do paciente se mostraram estatisticamente 

significantes no processo de validação. Pode-se concluir, portanto que o perfil da população 
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deste estudo (pacientes que não se comunicam) foi contemplado a contento pelas CD validadas 

com significância estatística e pelas CD não validadas, denotando o trabalho minucioso e 

direcionado dos juízes em avaliar os componentes do DE. 

Dessa forma, considera-se que a etapa de validação de conteúdo do DE Dor Aguda foi 

concluída com sucesso e emitiu um perfil bem correlato ao que se pretende encontrar na 

próxima etapa deste processo, que é o de validação clínica junto aos pacientes de cuidados 

críticos. 
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Artigo 3 

Análise da sedação e analgesia em pacientes não comunicativos 

 

Abstract 

Objectives: apresentar o perfil clínico de pacientes não comunicativos em ventilação mecânica 

e verificar a adequação de doses e tipos de sedação e analgesia segundo guidelines 

internacionais. 

Method: estudo longitudinal realizado em um hospital universitário brasileiro em pacientes não 

comunicativos criticamente enfermos, sedados ou não, avaliando perfil clínico, sedação, 

analgesia e diagnósticos de enfermagem no dia da coleta de dados, entre janeiro a julho de 2018. 

Os dados foram submetidos a análise descritiva e as dosagens de medicamentos foram 

calculadas a partir da concentração pela unidade tempo (mg/h) ou em cálculo ajustado pelo peso 

do paciente (µg/Kg/h). 

Results: 108 pacientes, com idade média de 54,55 anos, maioria homens e sob tratamento 

cirúrgico. Os escores de gravidade mostraram pacientes graves, muito sedados com 

benzodiazepínicos e recebendo doses inadequadas de analgesia por opiodes. Os diagnósticos 

de enfermagem mais prevalentes foram Risco de infecção e Déficit no autocuidado. 

Conclusion: os esquemas de sedação e analgesia adotados não correspondem ao indicado pelos 

guidelines e os diagnósticos de enfermagem não representam o perfil real da amostra estudada. 

Os enfermeiros devem usar o processo de enfermagem e protocolos para avaliar a sedação e 

analgesia do paciente com vistas a obter os melhores resultados de saúde. 

 

Keywords  

Acute Pain. Analgesia. Critical Care. Nursing. Sedation. Non-verbal critically ill patients  

 

 



81  

Implications for Clinical Practice 

 A comparação com os guidelines possibilita a identificação de abusos/omissão do uso 

de fármacos, possibilitando a estruturação de protocolos. 

 A apresentação do perfil clínico auxilia os enfermeiros e equipe de saúde a identificarem 

características de saúde que subsidiam a prevenção e processo curativo de agravos à 

internação desse paciente. 

 O conhecimento do perfil do paciente permite a inferência de diagnósticos de 

enfermagem. 

 

Introduction 

A dor é um sintoma subjetivo, ocasionado por lesão real ou potencial (Williams and Craig, 

2016) que pode acarretar graves disfunções no organismo (Silva and Dixe, 2013), além da piora 

de qualidade de vida e sofrimentos, se não abordada corretamente (Kizza et al., 2016). 

Essa abordagem em pacientes críticos é imprescindível para realizar ajustes adequados 

de sedação e analgesia. Tal ação poderá trazer benefícios ao paciente, como adequação de 

ventilação mecânica (VM), bem como diminuição de tempo de desmame e, consequentemente, 

menos dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (Carrilo-Torres et al., 2016). Além disso, 

promovem o conforto e mantêm a segurança do paciente, evitando complicações iatrogênicas 

e tendo como benefícios inclusive a diminuição da resposta ao estresse (Hughes et al., 2012). 

A utilização desses medicamentos pode ser variável, de acordo com a clínica do 

paciente, preferências institucionais, custos e com a prática do prescritor (Pradelli et al., 2017; 

Hughes et al., 2012). Essa variação também pode se dar devido à dificuldade de identificação 

correta da dor pela equipe que presta assistência direta ao paciente crítico (Kipel et al., 2015; 

Kizza et al., 2016). 

Porém, guidelines fornecem recomendações baseadas em evidências da literatura que 
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podem auxiliar a equipe de saúde na tomada de decisões frente à analgesia e sedação, como os 

do American College of Critical Care Medicine (Baar et al., 2013) e o da Federación 

Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Celis-

Rodríguez et al., 2013). 

Assim, o objetivo deste estudo foi apresentar o perfil clínico de pacientes críticos não 

comunicativos e verificar a adequação de doses e tipos de sedação e analgesia segundo 

guidelines íbero-americanos. 

 

Methods 

 

Design and setting 

 Trata-se de um recorte de resultados do estudo longitudinal de validação do Diagnóstico 

de Enfermagem Dor Aguda, realizado em pacientes criticamente enfermos não comunicativos 

internados em um hospital universitário brasileiro de alta complexidade. 

 

Ethical Approval 

 O estudo foi aprovado sob o parecer número 1.950.820 do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Unicamp. Todos os pacientes tiveram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

assinado por algum familiar ou responsável. 

 

Participants 

 Incluídos pacientes sob VM invasiva, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que 

possuíssem algum tipo de impedimento à comunicação. 

 Foram excluídos aqueles que se comunicavam por qualquer método, que tivessem 

comprometimento da expressão comportamental de dor ou quando apresentasse alguma 
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instabilidade clínica. 

O tamanho amostral foi calculado para um modelo de regressão linear múltipla, 

resultando em 91 indivíduos, segundo o software Power Analysis and Sample Size (PASS) 

versão 13. 

 

Data Collection 

 Os dados foram coletados do prontuário do paciente e por meio de avaliação de uma 

dupla de enfermeiros capacitados, independentemente do tempo de internação, nos meses de 

janeiro a julho de 2018. 

 Da prescrição médica das últimas 24h foram extraídos analgésicos e sedativos prescritos 

e administrados e do impresso do processo de enfermagem (PE), os diagnósticos de 

enfermagem (DE) inferidos pelos enfermeiros do local. 

 Os pacientes sedados foram avaliados pela Escala de Ramsay e os não sedados, pela 

Escala de Coma de Glasgow. Os escores de gravidade (Simplified Acute Physiology Score-

SAPS; Sequential Organ Failure Assessment-SOFA) e risco de morte (Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation-APACHE) foram calculados em calculadoras eletrônicas gratuitas 

disponíveis na internet (SAPS - www.saps3.org; SOFA - 

http://clincalc.com/IcuMortality/SOFA.aspx; APACHE - 

https://intensivecarenetwork.com/Calculators/Files/Apache.html), a partir dos dados coletados 

nas primeiras 24h de internação do paciente. 

 

Data Analysis 

 Os dados foram submetidos à análise descritiva por meio de frequência e porcentagem, 

mediana, média e desvio padrão (DP). As dosagens de sedação foram calculadas a partir da 

concentração do medicamento pela unidade tempo (mg/h) ou em cálculo ajustado pelo peso do 
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paciente (µg/Kg/h) com a finalidade de serem comparadas aos guidelines/recomendações 

internacionais. 

 

Results 

 Foram incluídos 108 pacientes durante o período de coleta de dados e a caracterização 

da amostra está apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização clínica dos pacientes em ventilação mecânica (n=108). 

Campinas, SP, Brasil, 2019. 

Variável  n % Média (DP) 

Sexo    

Masculino 69 63,89  

Feminino 39 36,11  

Idade   54,55 (16,45) anos 

De 18 a 29 anos 11 10,19  

De 30 a 59 anos 54 50,0  

De 60 a 87 anos 43 39,81  

Causa primária da internação    

Cardiopulmonar 34 31,48  

Neurológica 28 25,92  

Trauma 20 18,51  

Abdominal 14 12,96  

Renal 3 2,77  

Outras 9 8,33  

Local da internação    
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UTI 90 83,33  

Demais unidades 18 16,67  

Tipo de tratamento    

Cirúrgico 63 58,33  

Clínico 45 41,67  

Avaliação da responsividade    

Escala de Ramsay 55 50,93 5,76 (0,51) pontos 

Escala de Coma de Glasgow 53 49,07 5,41 (2,23) pontos 

Causa da não comunicação*    

Presença de TOT 98 90,74  

Sedação 55 50,92  

Sequela neurológica 06 5,55  

Outras 03 2,77  

Sem segunda causa 54 50,0  

Avaliação da gravidade/risco de 

morte 

   

SAPS 3   50,09 (27,44) 

SOFA   9,40 (3,74) 

APACHE   37,48 (19,78) 

UTI= Unidade de Terapia Intensiva; DP = desvio padrão; TOT = tubo orotraqueal; SAPS = 

Simplified Acute Physiology Score; SOFA = Sequential Organ Failure Assessment; 

APACHE = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; *poderia ser assinalada mais 

de uma opção. 

  

Nesse estudo optou-se por categorizar os pacientes de acordo com a causa primária 
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da internação e proposta de seu tratamento na UTI ser clínico ou cirúrgico. Porém, 26,85% 

(n=29) dos pacientes tinham diagnóstico de sepse ou choque séptico, com média do escore 

SOFA 10,82 (DP 2,96) e mediana de 11. 

 Os pacientes classificados como clínicos possuíam medianas de escores de gravidade 

e probabilidade de morte maiores, quando comparados aos cirúrgicos (SAPS 3: 66 e 48, 

SOFA: 11 e nove e APACHE: 38 e 32, respectivamente). 

Somente um paciente não tinha qualquer analgesia prescrita, 45,37% tinham um 

analgésico prescrito, 37,07% dois e 9,25% três. Ressalta-se que 12,03% recebiam 

administração contínua de Fentanil sem associação com sedativo. Os demais analgésicos 

prescritos e administrados estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Analgésicos prescritos e administrados (n=108). Campinas, SP, 

Brasil, 2019. 

 Prescrição ACM/SN Administração 

 n % n % n % 

Dipirona 92 85,18 84 91,30 32 34,78 

Morfina 25 23,14 12 48,0 14 56,0 

Paracetamol 19 17,59 17 89,47 4 21,05 

Tramadol 7 6,48 2 28,57 5 71,42 

Metadona 6 5,55 1 16,66 5 83,33 

ACM – a critério médico; SN – se necessário. 

 

Quanto à sedação, 49,07% (n=53) dos pacientes não recebiam sedativos, 2,77% (n=3) 

recebiam um e 48,14% (n=52), dois medicamentos associados. Foram utilizados Midazolan 

(48,14%), Fentanil (47,22% associado a outro medicamento) e Clonidina (Cetamina), Propofol 
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e Tiopental em 0,92% dos pacientes cada um. 

A comparação das doses de Midazolan e Fentanil frente à recomendação dos guidelines 

está apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Doses de Midazolan e Fentanil administradas e recomendadas pela literatura 

internacional. Campinas, SP, Brasil, 2019. 

Medicamento Intervalo Média (DP) Barr et al. 

2013 

Celis-

Rodríguez et 

al. 

2013 

Reade et al. 

2014 

Fentanil 

(mg/h) 

0,01-0,6 0,10 (0,10) - - 0,02-0,1 

Fentanil 

(g/Kg/h) 

0,14-7,5 1,48 (1,54) 0,7-10 1-2* - 

Midazolan 

(mg/h) 

2-120 18,89 (21,97) - - 1-5 

DP - desvio padrão; *seguida de uma ou mais doses de 1-2g/Kg. 

 

Recebiam dose de Fentanil menor que 0,02mg/h, 15,62% (n=10) dos pacientes e doses 

acima de 0,1mg/h, 20,31% (n=13) dos pacientes. Já para a dose ajustada ao peso do paciente 

43,75% (n=28) recebiam doses inferiores a 1g/Kg/h e 15,62% (n=10), doses superiores a 

2g/Kg/h. 

Com o Midazolan, 86,53% (n=45) dos pacientes recebiam doses acima de 5mg/h. 

Em relação a administração de medicamentos vasoativos, 52,77% (n=57) não 

receberam nenhum composto, 41,66% (n=45) receberam noradrenalina e 5,55% (n=6), o 
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nitroprussiato de sódio. A dose de noradrenalina variou de 0,026 a 0,967g/Kg/minuto, com 

média de 0,198 (DP 0,223) g/Kg/minuto. Já a de nitroprussiato de sódio variou de 0,078 a 

4,412 (DP 1,642) g/Kg/minuto. 

Os DE que tiveram mais de 80% de inferência foram: Risco de infecção (100%), Déficit 

no autocuidado para banho (90,29%), Desobstrução ineficaz das vias aéreas (95,14%), Risco 

de aspiração (91,26%) e Risco de integridade da pele prejudicada (86,40%). Um dos focos deste 

estudo, a analgesia, é refletido pelo DE Dor Aguda que teve uma prevalência de 21,35% na 

amostra. 

 

Discussion 

A amostra deste estudo foi predominantemente de homens internados em UTI e sob VM 

por intubação orotraqueal, corroborando com a literatura (Maslove et al., 2019; Ayasrah, 2018). 

No entanto, eram adultos considerados mais jovens, quando comparados a amostra de outro 

hospital universitário de pacientes sob VM (Arantes et al., 2018). 

Em relação aos escores de gravidade e risco de óbito, estudo que buscou avaliar 

pacientes clínicos de UTI com, no mínimo, cinco dias de internação e em VM, apontou escores 

SAPS 3 com mediana de 63 (Arantes et al., 2018). Outro estudo (Bouneb et al., 2018) que 

avaliou a infecção pelo vírus Influenza A e tinha 74,3% dos pacientes sob VM, apontou média 

do escore SOFA em seis. Já estudo (Maslove et al., 2019) que identificou pacientes sob VM e 

sepse apresentou mediana de SOFA em sete. Infere-se assim, que a amostra deste estudo 

possuía maior comprometimento de órgãos e sistemas. Já em relação ao risco de morte indicado 

pelo escore APACHE, um estudo realizado com 15 pacientes (Azevedo-Santos et al., 2016) 

apontou média do APACHE de cerca de 19, quase 50% menos do que se apresenta no cenário 

estudado, novamente indicando que a amostra foi composta de pacientes graves, com alto risco 

de morte.  
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O perfil do paciente crítico internado em hospital universitário no Brasil remete a 

pacientes geralmente de maior gravidade, quando comparado aos países mais desenvolvidos. O 

SAPS 3 médio entre 1310 pacientes de uma UTI cirúrgica no Brasil foi de 48,5 (DP 18,1) (Silva 

Jr et al., 2010). Este fato pode estar relacionado às condições de vida e saúde da população 

brasileira. 

Neste estudo foi observado que 49,07% (n=53) dos pacientes não comunicativos não 

recebiam qualquer sedativo. Sabe-se que a otimização da sedação e analgesia propicia uma 

assistência com segurança e conforto do paciente, devendo-se considerar seu quadro clínico e 

as necessidades de assistência durante a internação na UTI. O manejo da sedação e analgesia 

deve ser constante, direcionado para um alvo e inclusive orientando a finalização de sua 

utilização (Hughes et al., 2012).  

Ao se considerar o paciente crítico, principalmente quando existe a assistência 

ventilatória, há necessidade de sedação adequada (Pradelli et al., 2017) e a escala de Ramsay é 

frequentemente utilizada para uma rápida avaliação do nível de sedação. Constatou-se que a 

média do escore de Ramsay estava muito próxima ao seu nível máximo, ou seja, os pacientes 

encontravam-se em níveis profundos de supressão medicamentosa da consciência na amostra 

estudada. 

Na Ásia, entre 247 pacientes sob VM, quase 50% deles estavam despertos, ou seja, com 

escores 1 ou 2 de Ramsay (Ayasrah, 2019). Ainda assim, a profunda sedação, recomendada 

pela literatura apenas para pacientes com hipertensão intracraniana, tétano, hipertermia 

maligna, manejo da insuficiência respiratória grave com assincronia com o ventilador 

mecânico, sob terapia com bloqueadores neuromusculares ou estados epiléticos (Celis-

Rodríguez et al., 2013; Vincent et al., 2016), pode ser explicada também pelos escores de 

gravidade e comprometimento de órgãos.  

No presente estudo, 94,54% dos pacientes sedados usavam Midazolam. O guideline de 
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manejo da dor e sedação recomenda o uso de sedativos não benzodiazepínicos como adjuvantes 

ou, de modo exclusivo, para otimizar os resultados clínicos e evitar sobredose de 

benzodiazepínicos (Baar et al., 2013). Embora o benzodiazepínico tenha baixo custo, seu uso 

traz uma dificuldade para recuperação da respiração espontânea (Pradelli et al., 2017). 

São escassos os dados a respeito da prática de sedação e analgesia em UTI brasileiras. 

Em um hospital universitário, em 1994, verificou-se que 37% dos pacientes estavam sedados, 

usarando opióides isolados (Fentanil em 57,4%) ou associados a benzodiazepínicos (Fentanil e 

Midazolam em 21,7%) (Rodrigues Jr and Amaral, 2002), corroborando com o uso frequente 

deste tipo de sedoanalgesia no Brasil. Ressalta-se que à época deste estudo, a unidade hospitalar 

em que se desenvolveu a presente pesquisa, não possuía um protocolo de sedação e analgesia 

que orientasse as equipes na condução do tratamento dos pacientes. 

Em contraponto, em países da Europa, o propofol foi utilizado por cerca de 35% dos 

médicos entrevistados (Mehta et al., 2011), pois possui tempo menor de meia-vida e efeito 

analgésico associado. 

Salienta-se que esse fato não pode ser um limitante, uma vez que, quando comparado 

ao Midazolan, o Propofol facilita na recuperação da sedação, propiciando um menor tempo de 

VM, de dias e custo de internação na UTI (Pradelli et al., 2017). Ressalta-se que, apesar desses 

benefícios, deve haver precaução em seu uso, uma vez que pode ocorrer a rara síndrome da 

infusão do Propofol (Hemphill et al., 2019).  

Neste estudo, no entanto, o Midazolan foi amplamente utilizado como sedativo, porém 

em sobredose, frente a recomendação de dose para adultos entre 1 a 5 mg/h (Reade et al., 2014).  

Outros sedativos não-opióides tem sido utilizados como a dexmedetomidina, um 

agonista α2-central que promove ação sedativa, analgésica e ansiolítica, com mínima depressão 

respiratória (Cruickshank et al., 2016), reduzindo o tempo para extubação e duração da VM, 

incidência do delírium e tempo de internação, quando comparado ao Midazolam e Propofol 
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(Cruickshank et al., 2016). Entretanto, seu alto custo restringe sua indicação, mesmo em países 

desenvolvidos (Cruickshank et al., 2016) e neste estudo não foi verificada sua utilização. 

Outras alternativas aos benzodiazepínicos são a Clonidina e a dextrocetamina, utilizadas 

por um paciente cada no presente estudo. A Clonidina, um agonista α2-central com boa 

analgosedação, apresenta risco aumentado de hipotensão arterial (Cruickshank et al., 2016; 

Wang et al., 2017). Tem-se despertado o interesse pelos efeitos analgésicos, anti-inflamatórios 

e psicoativos de dissociação da dextrocetamina, podendo ser utilizada como adjuvante para 

reduzir o uso de opióides e sedativos, inclusive em pacientes extubados (Wang et al., 2017). No 

entanto, ambas têm custo mais elevado do que a comum associação de Midazolam e Fentanil e 

pouca experiência de uso em pacientes graves. 

O uso de analgésicos não-opioides e tratamentos não-medicamentosos tem ganhado 

destaque na literatura, pois os opioides prejudicam o estado mental e função pulmonar (Baar et 

al., 2013, Hughes et al., 2012), e devem ser utilizados sob indicações específicas como 

convulsões ou abstinência de álcool (Vincent et al., 2016). 

No atual estudo, a única medicação não opioide prescrita foi a Dipirona (metamizole). 

Sua utilização é controversa em relação aos seus benefícios e potenciais efeitos adversos, 

necessitando-se de mais estudos direcionados aos pacientes críticos. Em alguns países, como 

os EUA, seu uso é proibido devido ao risco de agranulocitose (Huber et al., 2015). No entanto, 

no Brasil, continua sendo um analgésico bastante utilizado, inclusive no ambiente da UTI.  

Entre pacientes críticos evidenciou-se que de maneira dose-dependente, o uso de 

Dipirona foi associado a um aumento da incidência de lesão renal aguda (LRA), e talvez possa 

estar prolongando a terapia vasopressora (Stueber et al., 2017). No entanto, não se tem estudos 

farmacológicos correlacionando diretamente a LRA com o uso da dipirona.  

 Já em relação à utilização do Fentanil, que ocorreu em mais da metade da amostra deste 

estudo, uma revisão sobre sedação e delirium em UTI (Reade et al., 2014) sugere que seja 
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administrado dose típica para adultos entre 20 a 100 µg/h e outro guideline (Celiz-Rodrigues et 

al., 2013) recomenda a sua dosagem ajustada ao peso do paciente, devendo a dose estar entre 1 

a 2 µg/Kg/h. Frente a essas recomendações, mais da metade dos pacientes que recebiam o 

analgésico estavam fora das doses recomendadas, ressaltando-se que uma boa parte deles 

recebia subdose. Trata-se de um fato digno de alerta para a equipe de cuidados, pois é necessária 

a avaliação contínua das necessidades analgésicas de cada paciente. 

 A Morfina foi prescrita para pouco mais de 23% dos pacientes desta amostra e 

administrada em pouco mais da metade deles. Em países europeus, em 2001, 647 médicos 

intensivistas responderam um questionário sobre utilização de analgesia e em 33% das 

respostas, apontaram o uso de Morfina, 33% de Fentanil e 24% de Sufentanil, sendo esta última 

droga muito restrita devido seu custo (Soliman et al., 2001). 

Observou-se que quanto maior o índice de prescrição condicionada, menor foi a taxa de 

administração de analgésicos. Isso pode ser traduzido como uma desatenção dos profissionais 

frente às evidências de dor dos pacientes, provavelmente como reflexo da não utilização de 

ferramentas específicas de avaliação para a população de pacientes não comunicativos.  

Um estudo conduzido em três UTI da Noruega (Olsen et al., 2016) apontou que, após a 

implementação de um protocolo de avaliação e tratamento da dor, houve uma modificação da 

avaliação e conduta dos enfermeiros junto a pacientes comunicativos em VM ou não 

comunicativos, o que influenciou na redução da duração da VM e do tempo de internação na 

UTI desses pacientes. Isso reforça a necessidade de que os enfermeiros atentem para a dor dos 

pacientes não comunicativos, principalmente. 

 O enfermeiro é o melhor profissional para conduzir protocolos de avaliação e 

intervenção para tratamento álgico, contribuindo na identificação de metas e trabalhando em 

equipe para o alcance delas, uma vez que está em tempo integral no cuidado ao paciente e pode 

manejar corretamente as avaliações e administração dos medicamentos (Hughes et al., 2012; 
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Celiz-Rodrígues et al., 2013). Para tanto, a ferramenta do PE pode ser uma aliada nesse sentido. 

 Estabelecer DE acurados e individualizados deve ser uma constante entre os 

enfermeiros. Entretanto, na amostra estudada nota-se a pouca individualização da inferência 

diagnóstica, denotada pela alta prevalência de DE comuns em cuidados críticos. Tal fato pode 

ser explicado pela utilização de checklist que pode ter influenciado os enfermeiros em apenas 

apontar ou não os DE constantes no instrumento, sem o adequado raciocínio clínico sobre o 

quadro de cada paciente. Os guidelines apontam para a utilização de protocolos (Celis-

Rodríguez et al., 2013), reforçando a necessidade de uma coleta de dados direcionada, da 

inferência correta, da intervenção guiada por protocolos baseados em evidências e da avaliação 

constante, o que contempla as etapas do PE. No período da coleta de dados, a instituição passou 

por momentos de greve de funcionários, especialmente da equipe de enfermagem, o que pode 

ter justificado em parte a subutilização do PE como ferramenta para o direcionamento do 

cuidado individualizado. 

 Como a questão da analgesia é objeto de estudo deste trabalho, destaca-se o DE Dor 

Aguda, presente no checklist, mas o menos prevalente na amostra. A dor é considerada, pelos 

pacientes, como o maior estressor quando de sua internação em ambiente de UTI (Rosa et al., 

2010; Dias et al., 2015). Essa resposta humana, traduzida pelo DE, apresenta alguns indicadores 

clínicos gerais e outros compatíveis com a população de pacientes internados em UTI. 

Foi a partir do desenvolvimento de estudos nessa população de pacientes incapazes de 

se comunicarem que houve um incremento na apresentação de indícios clínicos voltados para 

suas características, merecendo a atenção da equipe de cuidados, principalmente a do 

enfermeiro. Porém, esse destaque é pouco considerado na amostra estudada, o que pode refletir 

em poucas intervenções e, consequentemente, subtratamento da dor. 

 Assim, muito ainda há de ser realizado, pois é preciso preparar esses profissionais para 

o cuidado específico. O estabelecimento de protocolos de avaliação e conduta utilizando o PE, 
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é uma estratégia que auxiliaria tanto na adesão e documentação da avaliação, quanto na 

intervenção adequada para cada caso, inclusive com medidas não farmacológicas. 

 

Limitations 

 As limitações deste estudo são impostas pela característica da clientela avaliada. Todos 

os pacientes necessitavam estar não comunicativos para serem incluídos na amostra e isso 

poderia interferir no nível de sedação, o que pode não refletir toda a realidade do local frente às 

dosagens dos sedativos utilizados. No entanto, independente disso, a utilização de analgésicos 

deveria estar o mais adequada possível. 

 Também o tempo de internação não foi uma variável considerada, pois a avaliação 

poderia se dar em qualquer momento, bastando para isso, o paciente perder sua capacidade de 

comunicação. Isso poderia influenciar na gravidade do paciente, embora aqueles com quadro 

clínico muito instável não fossem incluídos, justamente por não apresentarem condições de 

avaliação nos tempos da pesquisa. 

 Embora protocolos e guidelines, utilizados para analisar a adequação das dosagens de 

sedativos e analgésicos, não sejam considerados com boa força de evidência, esses configuram 

guias elaborados com o intuito de auxiliar e guiar a prática clínica e devem fazer parte da rotina 

diária de atendimento aos pacientes. 

 

Conclusion 

Os pacientes não comunicativos dessa amostra, possuem alto nível de gravidade e risco 

de morte, denotando a extrema necessidade de assistência especializada e rigorosa.  

 Evidenciou-se que há sobredosagem de sedação e subutilização dos analgésicos, 

especialmente aqueles prescritos para administração condicionada. Isso denota a necessidade 

de aprimoramento na avaliação clínica e em procedimentos que possam ser dolorosos, já 
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documentados pela literatura, bem como a aplicação da intervenção necessária, principalmente 

por parte dos enfermeiros. 

 Além disso, a falta de protocolos de sedação e analgesia na instituição, pode ter 

contribuído para essa realidade. Dessa forma, esforços precisam ser empenhados para que uma 

assistência individualizada, amparada em protocolos, possa ser direcionada aos pacientes que 

dela necessitam. 

 Por se tratar de um hospital universitário, que preze pela ótica do ensino, docentes e 

funcionários devem se engajar no preparo dos profissionais para esse tópico, amparados por 

pesquisas e evidências científicas, fato que o presente trabalho poderia colaborar, inclusive, no 

engajamento para a melhoria da assistência. 
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Artigo 4 

Acurácia do Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda em Pacientes Não comunicativos 

sob Ventilação Mecânica  

 

Purpose: Determinar a acurácia do Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda (00132) em 

pacientes não comunicativos, sob ventilação mecânica. 

Methods: Estudo longitudinal, com coleta de dados clínicos, componentes do diagnóstico, 

aplicação da escala de avaliação de dor, em três tempos. Foram analisadas concordância 

interavaliadores e medidas de acurácia. 

Findings: De 108 pacientes, 26,85% apresentaram Dor Aguda no procedimento doloroso, com 

concordância substantial entre os enfermeiros. As características definidoras preditoras foram 

Expressão Facial e Evidência de dor usando lista de verificação.  

Implications for nursing practice: intervenções para Dor dependem da correta inferência 

diagnóstica, principalmente em pacientes não comunicativos. Evidências acuradas facilitam 

adoção de intervenções direcionadas para alívio álgico. 

Conclusions: Expressão facial de dor e Evidência de dor foram preditoras do diagnóstico 

avaliado. 

 

Search terms: Acurácia, dor aguda, pacientes não comunicativos, validação clínica, cuidados 

intensivos. 

 
 

Purpose/objectives 

A dor é uma manifestação subjetiva, relacionada a uma potencial ou real lesão tecidual 

e a componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais (Williams, & Craig, 2016). Se 

não tratada, pode levar a disfunções cardiovasculares, imunológicas, alterações de sono, 

psicológicas e sociais (Silva, & Dixe, 2013). 

Sua correta identificação e controle pode ser um grande desafio para as equipes de saúde. 

Há que se considerar a dificuldade da percepção dessa manifestação no paciente, seja pelo 

limitado conhecimento dos profissionais quanto às formas de sua identificação e mensuração, 

seja pela conscientização dos gestores quanto à necessidade de sua identificação (Kipel, 
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Franco, & Muller, 2015; Kizza, Muliira, Kohi & Nabirye, 2016). 

O relato verbal é considerado “padrão ouro” na detecção da dor que não corresponde ao 

contexto dos pacientes não comunicativos. Assim, escalas numéricas e nominais devem ser 

utilizadas, como a Behavioral Pain Scale (BPS) (Gélinas, 2014; Gélinas, 2016; Gélinas, 

Chanques, & Puntillo, 2014). 

Na assistência a pacientes críticos, a implementação da avaliação da dor e de protocolos 

de tratamento se fazem importantes, pois com o manejo adequado da dor o paciente, 

provavelmente, precisará de menos sedação, terá menor predisposição ao delirium e poderá 

ser mobilizado com maior facilidade. A adequada analgesia e menor nível de sedação tornará 

possível uma melhor adequação da ventilação mecânica e redução de sua duração, do tempo 

de desmame e de dias na UTI (Carrilo-Torres, Ramirez-Torres, & Mendiola-Roa, 2016). 

A Joint Comission (2018), em seu R3 Report (Requirement, Rationale, Reference), 

destaca que os hospitais devem possuir sistemas de avaliação da dor, estabelecimento de 

objetivos de tratamento, manejo individualizado e monitoramento de resultados. Assim, o 

Processo de Enfermagem (PE) pode contribuir no atendimento dessa demanda, uma vez que 

suas cinco etapas contemplam os aspectos propostos pelo relatório. 

O Diagnóstico de Enfermagem (DE), segunda etapa do PE, ocorre quando os 

enfermeiros realizam o julgamento clínico e nomeiam o foco do cuidado. Ele deve ser 

organizado em classificações como a da NANDA-Internacional (NANDA-I), que inclui o DE 

Dor Aguda (00132), definido como “unpleasant sensory and emotional experience associated 

with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage (International 

Association for the Study of Pain); sudden or slow onset of any intensity from mild to severe 

with an anticipated or predictable end, and with a duration of less than 3 months” (Herdman 

& Kamitsuru, 2018 p.445). Ele possui três fatores contribuintes ou relacionados (FR) e 17 

indicadores clínicos ou características definidoras (CD). 
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Nesse contexto, a dor deve ser considerada além de um sintoma dependente da 

percepção única do indivíduo, mas uma resposta humana, observável pelo enfermeiro, tendo 

ou não a participação do paciente em sua identificação. 

Esse DE estabelece correlação com outros DE em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

como ansiedade, intolerância à atividade, risco de integridade da pele prejudicada, entre outros 

(Moon, 2018). Assim, é relevante uma acurada identificação do DE Dor Aguda, uma vez que 

pode evitar o aparecimento de outras respostas humanas decorrentes do incorreto alívio álgico. 

Assim, faz-se necessário utilizar os sistemas de linguagem padronizadas, pois 

uniformizam a utilização de termos propostos para identificação das respostas dos pacientes 

a situações de saúde, estabelecimento de resultados ou indicação de intervenções (Carvalho, 

Cruz, & Herdman, 2013). Nesse sentido, as taxonomias devem passar por constantes revisões, 

inclusive de acurácia dos indicadores clínicos visando reduzir a variabilidade existente ao 

realizar a descrição do que se observa na prática clínica, em indivíduos suscetíveis ao DE 

(Herdman, 2019).  

Assim, objetiva-se apresentar as medidas de acurácia e prevalência das CD e FR para o 

DE Dor Aguda (00132) em pacientes não comunicativos sob ventilação mecância. 

Method 

Design and Setting 

 Estudo longitudinal, sendo recorte de uma pesquisa de validação do DE Dor Aguda 

(00132) em pacientes não comunicativos, conduzido em pacientes criticamente enfermos de 

um hospital público no Estado de São Paulo/Brasil, no período de janeiro a julho de 2018. 

Sample 

Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos, não comunicativos, que estivessem sob 

ventilação mecânica invasiva. Foram excluídos pacientes que se comunicavam de alguma 

maneira ou situações que pudessem comprometer a expressão comportamental da dor como 
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tetraplegia, terapia com bloqueadores neuromusculares ou com neuropatia periférica, além 

daqueles que apresentassem algum impedimento à mudança de decúbito. 

O tamanho amostral considerou o cálculo para um modelo de regressão linear múltipla, 

resultando em 91 indivíduos, segundo o software PASS 13 (Power Analysis and Sample Size). 

Main research variables 

 Os dados de caracterização clínica e demográfica foram coletados do prontuário do 

paciente por dois enfermeiros, previamente capacitados, denominados avaliadores, para a 

inferência diagnóstica, seguindo recomendação da literatura (Botelho, Correia, Manzoli, Costa, 

& Duran, 2019). 

 Os pacientes sedados foram avaliados pela Escala de Ramsay e os não sedados por meio 

da Escala de Coma de Glasgow. Foram examinados quanto à presença ou ausência do DE Dor 

Aguda (00132), de seus componentes e de dor utilizando-se a Behavioural Pain Scale (BPS), 

traduzida e validada para o Português do Brasil (Morete, Mofatto, Pereira, Silva, & Odierna, 

2014), em três momentos: em repouso (T0), sem ter sofrido qualquer procedimento por 30 

minutos, após sofrer um estímulo não doloroso (checagem do pulso radial por um minuto) (T1) 

e após um procedimento doloroso (mudança de decúbito) (T2). Os avaliadores observavam o 

paciente durante a realização dos procedimentos e após um minuto faziam as anotações 

pertinentes em impresso próprio sem comunicação entre si ou compartilhamento das anotações. 

A BPS é uma escala de avaliação com três itens (expressão facial, movimento dos membros 

superiores e adaptação à ventilação mecânica) (Morete et al, 2014) e o ponto de corte adotado 

para se considerar a dor presente foi escore maior que quatro pontos (Payen et al, 2007). 

Os dados foram submetidos à análise descritiva por meio de frequência e porcentagem, 

mediana, média e desvio padrão (DP). Nenhuma CD foi excluída da avaliação, embora os 

pacientes estivessem impossibilitados de se expressarem verbalmente, para garantir aos 

avaliadores sua livre avaliação. 
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 As análises de concordância interavaliadores foram realizadas pelo Kappa, sendo 

considerados os valores menores que zero como concordância poor, de 0 a 0,20 slight, de 0,21 

a 0,40 fair, de 0,41 a 0,60 moderate, entre 0,61 a 0,80 substantial e acima de 0,80 almost perfect 

(Landis & Koch, 1977). 

As CD e FR foram submetidos à análise de modelos de Equações de Estimativas 

Generalizadas (GEE) e, posteriormente, à análise das medidas de acurácia (sensibilidade - Se, 

especificidade – E e valor preditivo positivo - VPP e negativo - VPN). Para tanto, o ponto de 

corte estabelecido pelas medidas de acurácia foi 0,5 e o p-valor adotado foi menor que 0,05. 

O DE Dor Aguda foi associado às seguintes variáveis qualitativas (presente/ausente): 

administração de Dipirona, Morfina, Midazolan, Fentanil, Noradrenalina e dor pela BPS nos 

três tempos por meio do Teste Qui-quadrado de Pearson quando respondeu-se a todos os 

pressupostos do teste e quando não, por meio do Teste Exato de Fisher. 

O estudo foi aprovado sob o parecer número 1.950.820 do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Unicamp. 

Findings 

Foram incluídos 108 pacientes, sendo a maioria de homens (63,18%), com idade 

variando de 18 a 87 anos e média de 54,55 (DP 16,45) anos e 58,33% deles foram internados 

para tratamento cirúrgico. Os escores de Glasgow tiveram média de 5,41 (DP 2,23) pontos e de 

Ramsay, 5,76 (DP 0,51) pontos. 

Os avaliadores apresentaram concordância “almost perfect” para a ausência das 

seguintes CD: Autorrelato de intensidade, Autorrelato de características da dor, 

Comportamento protetor (em T0), Desesperança, Diaforese, Dilatação pupilar (em T0 e T1), 

Foco em si mesmo, Foco estreitado, Gestos de proteção (em T1), Mudança de apetite, Mudança 

de parâmetros fisiológicos (em T0), Posição para aliviar a dor e Relato de outro. 

Tiveram concordância “moderate/substantial” as CD: Dilatação pupilar (em T2), 
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Evidência de dor com lista de verificação, Expressão facial e Mudança de parâmetros 

fisiológicos (em T1 e T2).  

A CD Comportamento expressivo apresentou Kappa “poor” (em T0 e T2) e “fair” (em 

T1). Se fosse considerada apenas a proporção de concordância global, em que os avaliadores 

concordaram entre ter ou não ter a CD dividido pelo total de observações, esse valor estaria em 

0,83 em T2 e 0,95 em T0 e T1. Salienta-se que as outras CD tiveram o Kappa calculado como 

nulo. 

Já a concordância dos FR apresentou-se como “almost perfect” para os três fatores: 

Agente lesivo biológico, físico e químico. 

A Tabela 1 apresenta os resultados em relação à presença de dor pela BPS e pelo DE 

Dor Aguda e a prevalência do DE nos tempos de avaliação. 

Ao inserir as CD e FR no modelo de Equações de Estimativas Generalizadas não foi 

possível executar o teste. Muitas CD tiveram baixa ocorrência ou até mesmo, nenhuma, 

relacionada às características da população estudada. Devido a esse fato, as CD e FR foram 

submetidas diretamente à análise de acurácia. 

As seguintes CD apresentaram E 0,9 ou mais e VPN maior ou igual a 0,65 nos três 

tempos, segundo os dois avaliadores: autorrelato de intensidade, autorrelato de características 

da dor, comportamento de distração, comportamento expressivo, comportamento protetor, 

desesperança, diaforese, dilatação pupilar, foco em si mesmo, foco estreitado, gestos de 

proteção, mudança de apetite, mudança de parâmetros fisiológicos, posição para aliviar a dor e 

relato de outro. Dessa forma, denotaram que sua ausência esteve mais relacionada à ausência 

do DE nesta amostra. 

As demais CD e FR, suas medidas de acurácia e prevalência estão apresentadas na 

Tabela 2. 

 Em nenhum dos tempos de avaliação pelos dois avaliadores, o DE Dor Aguda (00132) 
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foi associado à administração de analgésicos como Dipirona, Morfina e Fentanil, nem à de 

sedativos como o Midazolan ou ainda, com a utilização de noradrenalina. 

 O DE demonstrou relação de associação com os resultados de dor apontados pela BPS 

em T0 pelo avaliador 2 (p-valor < 0,001), em T1 pelo avaliador 2 (p-valor < 0,001) e em T2 

por ambos avaliadores (p-valor < 0,001). 

 Notou-se que a CD Expressão Facial apresentou bons resultados de acurácia e como 

esta é um dos itens de avaliação que compõem a BPS, optou-se por verificar a relação entre eles 

(Tabela 3). 

Discussion  

A amostra deste estudo possuía semelhanças quanto a gênero e faixa etária com o estudo 

de Ayasrah (2019), também com pacientes ventilados mecanicamente. Porém, os pacientes aqui 

avaliados possuíam menores taxas de dor em repouso pela BPS. 

Em estudo que avaliou os DE de 582 planos de cuidados de UTI, o DE de maior 

prevalência foi Dor Aguda (12,4%) (Moon, 2018). Salienta-se que a investigação apresentou 

apenas os títulos diagnósticos e não trouxe informações sobre as CD. 

Os dados da presente pesquisa mostram uma população, majoritariamente, sem o DE 

estudado, quando avaliados em repouso, seguindo para 27% de prevalência do fenômeno 

durante o procedimento doloroso. Essa ascensão demonstra a importância do raciocínio clínico 

e julgamento crítico do DE para identificar as respostas humanas e assim, prover suporte 

necessário para a implementação de intervenções de enfermagem e colaborativas. 

Na comparação com a classificação da BPS, observa-se o mesmo comportamento, ou 

seja, com ambos recursos pode-se identificar a dor (sintoma/resposta) quando estava 

acontecendo. No entanto, o que poderia explicar a discrepância de concordância entre a BPS e 

o DE apontados na Tabela 1 seria o fato de que a avaliação da escala é bem pontual e seguiu o 

padrão numérico e o DE considerou outras variáveis além das propostas pela BPS. 
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As CD consideradas não preditoras do DE (com baixa Se) estavam relacionadas à 

característica da população avaliada de ausência de comunicação e interação com o ambiente 

(autorrelato de intensidade e de características da dor, comportamento de distração, 

desesperança, foco em si mesmo, foco estreitado, mudança de apetite) (Correia & Duran, 2017). 

O fato dos pacientes estarem com altos escores de sedação e baixos escores na escala de 

coma de Glasgow também contribuiu para dificuldades na identificação das CD de 

comportamento expressivo, comportamento protetor, gestos de proteção e posição para aliviar 

a dor. Como as avaliações foram feitas fora dos horários de visita dos familiares, e nem sempre 

a equipe responsável estava próxima nesses momentos, a CD relato de outro também não foi 

observada. 

A CD diaforese se mostrou pouco sensível também pelo fato de que outras condições, 

além da dor, podem desencadear seu aparecimento, como a febre. Não era objetivo do presente 

estudo excluir outros fatores para sua ocorrência e, desse modo, a temperatura do paciente e do 

ambiente não foram coletadas, o que poderia ser apontado como uma limitação deste estudo 

frente a esta evidência. Já frente à CD dilatação pupilar, a sua avaliação à beira de leito sem um 

instrumento de medida específico, permite pouca ou nenhuma observação da reação das pupilas 

frente ao estímulo doloroso. Assim, sugere-se que esta CD não tenha aplicabilidade prática para 

o enfermeiro no dia a dia de sua observação. 

Estudo de validação deste DE em crianças hospitalizadas, utilizando o método de 

Fehring, mostrou que as CD diaforese e dilatação pupilar não foram validadas. As CD 

mudanças na pressão arterial e no padrão respiratório foram validadas como CD menores e as 

CD expressão facial e mudanças na frequência cardíaca e na frequência respiratória foram 

validadas como maiores (Ferreira, Predebon, Cruz, & Rabelo, 2011). 

Em estudo de dor controlada por meio de injeção de solução salina no músculo da perna 

de indivíduos saudáveis, detectou-se aumento significante da pressão arterial e frequência 
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cardíaca, no pico da dor, considerado pelo participante, o que não foi observado em relação à 

frequência respiratória (Burthon, Birznieks, Bolton, Henderson, & Macefield, 2009). 

A partir da edição de 2015, as alterações de sinais vitais foram agrupadas em uma única 

CD: mudança de parâmetros fisiológicos. Diferentemente da validação em crianças, no presente 

estudo essa CD apresentou baixa Se e alta E e VPN, o que lhe confere uma característica 

relacionada à ausência do DE, reforçando-se recomendação dos guidelines de manejo da dor 

para que os sinais vitais não sejam a única pista para a identificação álgica nessa população 

(Barr, et al, 2013), mas um alerta para avaliação com julgamento mais acurado (Chen & Chen, 

2015). Enquanto resposta humana, o mesmo vale, visto que pode ser uma pista fisiológica, mas 

não única, de um evento associado ao DE. 

Já a CD Evidência de dor usando lista de verificação, neste estudo considerada pela 

utilização da BPS, mostrou características diferentes em suas medidas de acurácia, que foram 

aumentando seu grau de Se no decorrer dos tempos e diminuindo, levemente, sua E à medida 

que se passou do repouso para o estímulo doloroso. Esse resultado aponta fortemente que este 

indicador seja considerado como preditor na identificação do DE para esta população. 

Outra CD preditora, destacada pelos resultados, foi a expressão facial com Se 

praticamente estável e aumento de VPP nos três tempos avaliados. 

Essas duas CD refletem a particularidade da população estudada e a necessidade de 

utilização de instrumentos de avaliação de dor adequados (Gélinas, 2016), como a BPS, por 

exemplo. No entanto, no Brasil, esses instrumentos são pouco divulgados, o que leva a uma 

baixa utilização, inclusive pelo local de coleta de dados não emprega nenhuma avaliação 

específica dessa população.  

É preciso considerar que um dos tópicos de avaliação destes instrumentos é justamente 

a expressão facial, outra CD evidenciada como preditora neste trabalho. Um estudo que avaliou 

o julgamento de enfermeiros sobre sintomas desagradáveis de seus pacientes mostrou que a 
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expressão facial foi considerada crucial ou significante da necessidade de sedação e analgesia 

(Randen, Lerdal, & Bjørk, 2013). 

No entanto, vale destacar, que o item da escala BPS esteve mais presente na amotra, 

quando comparada à CD. Esse resultado pode estar relacionado à forma como se identificou 

a expressão facial de dor. Nesse estudo, a definição da CD Expressão Facial foi “inspeção das 

características da face (mímica facial) procurando identificar os indicadores: caretas, olhar 

abatido, face tensa, aprofundamento do sulco nasolabial, testa franzida/enrugada, olhos 

cerrados com pálpebras enrugadas, olhos lacrimejantes, sobrancelhas levantadas, abertura dos 

lábios, dentes cerrados” (Correia & Duran, 2017). Pela escala, somente aparecem referências 

a tensão facial ou presença de careta e os demais indicadores não são descritos diretamente. 

O item da BPS com escore 2, que se referia a uma expresão facial parcialmente tensa, foi o 

mais indicado pelos avaliadores, porém na definição da CD não há menção à intensidade dos 

indicadores clínicos, o que pode ter contribuído para essa diferença de observações entre a 

CD e o item da BPS. 

Apesar de se utilizar de dois avaliadores para tentar minimizar o viés de informação, 

percebe-se o quanto a dor em pessoas que não se comunicam, representa uma avaliação 

subjetiva por se tratar de comportamento do outro, denotando que a associação de 

instrumentos de avaliação é fundamental para a garantia de melhor investigação junto aos 

pacientes. 

Ressalta-se a importância do DE junto a sistemas de linguagem padronizadas definidos. 

A apresentação de definições claras para identificar as respostas nos pacientes, garante a correta 

avaliação das suas necessidades de cuidados. A escala de dor deve ser complementada pela 

avaliação do DE correspondente, visto que ela aponta apenas o sintoma e o DE abarca o 

fenômeno da resposta humana. 

Em relação aos FR, o agente lesivo biológico e o agente lesivo físico obtiveram boas 
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medidas de Se e o agente lesivo químico, melhor E. No entanto, esse estudo considera que a 

existência de qualquer agente que lese tecidos real ou possivelmente deva ser considerado, 

independentemente de sua origem. Assim, sugere-se com este estudo, a conjunção dos três FR 

em um único, pois caracterizar somente a origem da lesão não justifica a existência de diferentes 

fatores contribuintes, que refletem a presença de um agente lesivo. 

Finalmente, ressalta-se que o paciente de cuidados críticos possui barreiras em sua 

comunicação, estando exposto a procedimentos dolorosos durante sua internação, além de sua 

própria condição patológica poder levá-lo à dor (Kizza, Muliira, Kohi, & Nabirye, 2016). A 

resposta humana Dor Aguda (00132) requer avaliação acurada, a partir de pistas apresentadas, 

com fator contribuinte conhecido e identificado, que subsidie o plano de intervenções 

condizentes e com qualidade. 

Conclusions 

 As CD que mais predizem o DE Dor Aguda em pacientes não comunicativos foram a 

Expressão facial de dor e a Evidência de dor usando lista de verificação. Os fatores relacionados 

do DE refletem um único fator contribuinte, o agente lesivo e, portanto, sugere-se que devam 

ser reagrupados novamente como um único fator relacionado: Agente lesivo (físico, químico 

ou biológico). 

 Embora a escala BPS tenha sido construída e validada para identificação de dor em 

pacientes não comunicativos, não deve ser usada isoladamente, devendo ser complementada 

por outras evidências da referida resposta humana. 

 A prevalência do DE na amostra estudada foi de 27% e as CD preditoras do DE 

obtiveram prevalência de 29-34% (A1-A2) no tempo do procedimento doloroso. 

 Implications for nursing knowledge and/or language development 

O problema da dor em pacientes internados é premente e seu controle depende da correta 

avaliação do enfermeiro. 
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Este trabalho busca auxiliar os enfermeiros da prática a, acuradamente, identificarem os 

sinais e sintomas (CD) apresentados pelo paciente não comunicativo e seus fatores contribuintes 

(FR) para a correta indicação do DE Dor Aguda, a fim de evitar as complicações decorrentes 

de seu manejo inadequado. 

Aponta-se para a complexa e ampla definição de dor, que engloba componentes 

sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais, diretamente relacionados ao ambiente de cuidados 

críticos. Há que se considerar que a própria internação na unidade pode desencadear sensações 

e emoções diretamente relacionadas a experiências anteriores que, mesmo apresentando 

dificuldade de comunicação, relacionam-se ao processo de resposta à dor. Diante disso, o 

enfermeiro poderia considerar a resposta humana Dor Aguda como algo mais complexo, a 

exemplo de uma síndrome, envolvendo outros focos como Ansiedade, Medo, Pesar entre 

outros. 

Knowledge Translation – Describe in 3-4 sentences how this work contributes to nursing 

practice, research, policy and/or education. 

A utilização de uma linguagem padronizada implica na universalidade da utilização e 

divulgação da informação. Os docentes de enfermagem podem utilizar os resultados desse 

estudo no ensino de cuidados intensivos, com foco na população de pacientes que não se 

comunicam. 

Este trabalho visa enriquecer a pesquisa com essa população, principalmente no Brasil, 

que apresenta escassez de pesquisas no tema. Dessa forma, divulgar a utilização de ferramentas 

validadas e acuradas na identificação desse fenômeno, pode ser uma forma de ampliar a difusão 

desse conhecimento. 

Associadamente, o enfermeiro da prática terá subsídios consistentes para indicar o DE 

Dor Aguda em pacientes não comunicativos, determinando a implementação das próximas 

etapas do PE, para uma assistência segura e resolutiva. 
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Tabela 1. Prevalência, presença e ausência de dor pela Behavioural Pain 

Scale e do diagnóstico de enfermagem Dor Aguda entre os tempos, 

concordância interavaliador. 

Variável/Tempos Presente Ausente Kappa Prevalência 

Behavioural Pain Scale     

Tempo 0 2 102 0,48 0,02 

Tempo 1 4 99 0,59 0,04 

Tempo 2 29 70 0,81 0,27 

Dor Aguda     

Tempo 0 1 99 0,17 0,01 

Tempo 1 2 94 0,21 0,02 

Tempo 2 29 68 0,77 0,27 

 

 

  



117  

Tabela 2. Medidas de acurácia e prevalência das características definidoras e fatores relacionados do diagnóstico 

Dor Aguda segundo os tempos e avaliadores. 

Característica Definidora Sens Espec VPP VPN Prevalência p-valor 

Evidência de dor com lista de verificação T0 A1 0 0,96 0 0,97 0,02 1,000* 

Evidência de dor com lista de verificação T1 A1 0,25 0,96 0,20 0,97 0,03 0,175* 

Evidência de dor com lista de verificação T2 A1 0,81 0,93 0,83 0,92 0,29 < 0,0001** 

Evidência de dor com lista de verificação T0 A2 0,57 1,00 1,00 0,97 0,06 < 0,0001* 

Evidência de dor com lista de verificação T1 A2 0,58 0,98 0,87 0,95 0,11 < 0,0001* 

Evidência de dor com lista de verificação T2 A2 0,83 0,95 0,91 0,91 0,34 < 0,0001** 

Expressão facial T0 A1 1,00 0,93 0,30 1,00 0,02 0.0006* 

Expressão facial T1 A1 0,75 0,93 0,30 0,98 0,03 0.0022* 

Expressão facial T2 A1 0,71 0,89 0,74 0,88 0,29 < 0,0001** 

Expressão facial T0 A2 0,85 0,94 0,50 0,98 0,06 < 0,0001* 

Expressão facial T1 A2 0,75 0,95 0,69 0,96 0,11 < 0,0001* 

Expressão facial T2 A2 0,83 0,95 0,91 0,91 0,34 < 0,0001** 

Fatores Relacionados       

Agente lesivo biológico T0 A1 0,66 0,15 0,02 0,94 0,02 0,404* 

Agente lesivo biológico T1 A1 0,75 0,15 0,03 0,94 0,03 0,501* 

Agente lesivo biológico T2 A1 0,87 0,17 0,30 0,76 0,29 0,548** 

Agente lesivo biológico T0 A2 0,71 0,16 0,05 0,89 0,06 0,604* 

Agente lesivo biológico T1 A2 0,83 0,17 0,11 0,89 0,11 1,000* 

Agente lesivo biológico T2 A2 0,83 0,18 0,34 0,68 0,34 0,786** 

Agente lesivo físico T0 A1 1,00 0,00 0,02 - 0,02 - 

Agente lesivo físico T1 A1 1,00 0,00 0,03 - 0,03 - 

Agente lesivo físico T2 A1 1,00 0,00 0,29 - 0,29 - 

Agente lesivo físico T0 A2 1,00 0,00 0,06 - 0,06 - 

Agente lesivo físico T1 A2 1,00 0,00 0,11 - 0,11 - 

Agente lesivo físico T2 A2 1,00 0,00 0,34 - 0,34 - 

Agente lesivo químico T0 A1 0,00 1,00 - 0,97 0,02 - 

Agente lesivo químico T1 A1 0,00 1,00 - 0,96 0,03 - 

Agente lesivo químico T2 A1 0,00 1,00 - 0,70 0,29 - 

Agente lesivo químico T0 A2 0,00 1,00 - 0,93 0,06 - 

Agente lesivo químico T1 A2 0,00 1,00 - 0,88 0,11 - 

Agente lesivo químico T2 A2 0,00 1,00 - 0,65 0,34 - 

T: tempo; A: avaliador; Sens: sensibilidade; Espec: especificidade; VPP: valor preditivo positivo; VPN:  valor 

preditivo negativo; *teste Exato de Fisher; **teste do Qui-Quadrado. 
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Tabela 3. Relação da característica definidora Expressão Facial com o item correspondente 

da Behavioral Pain Scale e concordância interavaliador. 

CD Expressão Facial 

Expressão facial BPS A1 Expressão facial BPS A2 Kappa 

Sim Não Sim Não A1/A2 

Tempo 0      

Presente 10 0 10 2 
0,62/0,64 

Ausente 10 88 7 89 

Tempo 1      

Presente 10 0 12 1 
0,68/0,65 

Ausente 8 90 9 86 

Tempo 2      

Presente 29 2 33 1 
0,68/0,73 

Ausente 14 63 13 61 

CD: característica definidora; BPS: Behavioral Pain Scale; A: avaliador. 
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5 DISCUSSÃO GERAL 
 

 
“A dor é uma coisa estranha. 

Um gato que mata um pássaro, 
um acidente de automóvel, um incêndio... 

 
A dor chega, BANG, 

e eis que ela te atinge. 

 
É real. 

 
E aos olhos de qualquer pessoa pareces um estúpido. 

Como se te tornasses, de repente, num idiota. 

 
E não há cura para isso 

 a menos que encontres alguém 
que compreenda realmente o que sentes 

e te saiba ajudar...” 
Charles Bukowski 

 

 

A definição de dor enviada aos juízes foi a extraída da versão 2015-2017 da 

NANDA-I28: “Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão 

tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International 

Association for the Study of Pain); início súbito ou lento, de intensidade leve a 

intensa, com término antecipado ou previsível.” Embora essa definição tenha sido 

validada quanto a sua relevância, clareza e precisão, algumas ponderações 

apontadas pelos juízes na etapa de análise de conteúdo são válidas. Uma delas, 

refere-se à própria definição do DE e houve sugestão para a incorporação de outros 

componentes, como o que Willians e Craig6 apontam, de que a dor é uma experiência 

angustiante, associada a um atual ou potencial dano tecidual com componentes 

sensorial, emocional, cognitivo e social, com uma dimensão mais ampla e 

compreensiva da dor71. A dor deve ser reconhecida como um fenômeno de valor 

funcional e adaptativo, inclusive com características não verbais76. 

Geralmente, mas não unicamente, a dor representa o resultado de uma 

alteração física. Porém, sua raiz primária é a emoção individual e compartilhada que 

aparece na presença, ou potencial presença, de um dano tecidual76. 

A questão do término previsível foi apontada por um dos juízes como “há 

dores agudas que se cronificam”, incorrendo em que a expressão da definição 

“término antecipado ou previsível” não estaria considerando essas condições. Por 

https://www.pensador.com/autor/charles_bukowski/
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outro lado, o fenômeno crônico é descrito pela classificação. Caso a dor não tenha 

um final, caso se cronifique, ela receberá outra denominação. 

Assim, uma sugestão para a definição do DE seria “Experiência angustiante 

com componentes sensorial, emocional, cognitivo e social associada a um dano 

tissular real ou potencial, de início súbito ou progressivo, de intensidade variável, 

com término antecipado ou previsível.” 

A CD Autorrelato da intensidade, que não foi validada pelos juízes, teve 

sugestões de melhoria de sua definição conceitual por dois juízes, passando do 

original: “Relato verbal de pessoa consciente e minimamente comunicativa, 

solicitando que quantifique a dor sentida, utilizando escalas padronizadas, 

adequadas para a faixa etária/condição clínica, traduzidas e validadas para o Brasil” 

para: 

“Relato verbal que se refere à descrição da intensidade de sua dor, quantificada 

por meio de escalas padronizadas validadas e adequadas para a faixa 

etária/condição clínica.” 

 

 
Já a CD Autorrelato de características da dor teve a sugestão de um juiz para 

substituir o título da CD de autorrelato por expressão, sendo destacado 

positivamente a expressão da influência psicoafetiva incluída nas definições. Houve, 

por parte de um juiz, a sugestão de melhoria na redação da DO, passando de “Relato 

verbal de pessoa consciente e minimamente comunicativa, solicitando que avalie a 

dor sentida, em relação a localização, qualidade, duração, fatores de melhora e 

piora, fatores associados, influência psicoafetiva, utilizando escalas padronizadas, 

adequadas para a faixa etária/condição clínica, traduzidas e validadas para o Brasil” 

para: 

“Relato verbal de pessoa consciente e minimamente comunicativa, ao ser 

solicitado que avalie a dor sentida, em relação a localização, qualidade, 

duração, fatores de melhora e piora, fatores associados, influência psicoafetiva, 

utilizando escalas padronizadas, validadas e adequadas para a faixa 

etária/condição clínica.” 
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A CD Comportamento de distração, igualmente não validada pelos juízes, teve 

sugestões de melhoria para a DC, passando de: “É a falta de concentração no que 

se passa à sua volta; atenção increscente aos estímulos ambientais; falta de atenção. 

Trata-se de um controle adaptativo perante um evento doloroso em que a pessoa 

mantém-se desviada ou afastada do mundo real” para: 

“Falta de concentração no que se passa a sua volta; atenção diminuída aos 

estímulos ambientais; falta de atenção. Trata-se de um controle adaptativo 

perante um evento doloroso em que a pessoa mantém-se desatenta ou 

distraída do mundo real”. 

 

A DO também foi modificada, incluindo novas expressões (grifadas): 

“Identificada pelo método da inspeção (observação concentrada), identificando o 

indivíduo não interagindo com o ambiente, as pessoas e os fatos.” 

A CD Comportamento protetor, também não validada pelos juízes, recebeu 

sugestões de melhoria na DC, passando de “Reação à agressão externa (exame 

físico, procedimentos) na tentativa de proteção ou defesa da área do corpo 

acometida pela dor” para: 

“Reação a estímulos externos (exame físico, procedimentos) na tentativa de 

proteção ou defesa da área do corpo acometida pela dor.” 

 

Da mesma forma, a DO “Identificada pelo método da inspeção (observação 

concentrada) do indivíduo retirando a região do corpo afetada pela dor que recebe o 

estímulo (toque, compressão, contato físico)” recebeu nova proposta de redação: 

“Observação do indivíduo, identificando-se comportamentos físicos de 

proteção como recuo da região do corpo afetada pela dor quando recebe um 

estímulo externo (toque, compressão, contato físico)”. 

 

 
Para a CD Dilatação pupilar houve alguns questionamentos sobre alterações 

prévias da pupila, como nos traumas ou outras alterações neurológicas em que 

houvesse midríase. Outro juiz considerou que dificilmente os profissionais associem 

o diâmetro pupilar com um evento doloroso, o que corrobora com a experiência 
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prévia da presente autora. 

Estudo considerou que o Coeficiente de variação do diâmetro pupilar avaliado 

em mulheres em trabalho de parto, com e sem analgesia epidural, foi um acurado 

preditor de dor77, quando comparado somente ao diâmetro pupilar. As flutuações no 

diâmetro pupilar podem ser induzidas pela luminosidade do ambiente e uso de 

medicamentos que podem aumentá-la ou diminuí-la (opiodes). Ainda assim, as 

alterações do diâmetro pupilar são pouco notáveis sem um equipamento especial. À 

beira do leito, quase nenhuma diferença poderia ser registrada a olho nu, o que torna 

essa CD pouco utilizável na prática clínica diária. Este trabalho sugere que a CD se 

mantenha na taxonomia dadas as evidências científicas que mostram a relação de 

respostas pupilares aos estímulos dolorosos, porém destaca sua baixa objetividade 

na prática de beira de leito. 

A CD Evidência de dor usando lista de verificação para pessoas incapazes de 

se comunicarem foi validada pelos juízes com p-valor significante e concordância 

acima de 96%. Apresentou valores crescentes de sensibilidade no decorrer dos três 

tempos de avaliação clínica, atingindo o pico no tempo do estímulo doloroso, e alta 

especificidade, o que denota a importância de sua capacidade preditora para essa 

população. Esse pico de sensibilidade no tempo de estímulo de dor é crucial para o 

entendimento de que quando a dor existe realmente, a lista de verificação é capaz 

de identificá-la e por isso a CD se torna preditora do DE. Então, deve-se utilizar 

escalas disponíveis na literatura para que não se perca o critério de validade e 

sensibilidade da CD. 

A CD Expressão facial de dor, validada pelos juízes e que se mostrou 

preditora de dor na população estudada, obteve sugestão de melhoria na redação 

da DC, apresentada como “É a forma como o rosto, por meio da mímica facial, irá 

expressar o sentimento de dor, apresentando uma expressão facial usualmente 

diferente em relação a momentos em que a dor não esteja presente” para: 

“Forma como o rosto, por meio da mímica facial, irá expressar o sentimento de 

dor, apresentando uma expressão facial usualmente diferente e com expressão 

mais abatida/sofrida em relação a momentos em que considera-se que a dor 

não esteja presente.” 
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As CD Foco estreitado e Foco em si mesmo não validadas pelos juízes, 

receberam críticas em relação a se confundirem entre si e da mesma forma com a 

CD Comportamento de distração. Frente ao primeiro questionamento dos juízes, 

destaca-se que foi muito difícil encontrar na literatura subsídios para diferenciar 

ambas CD, restando apenas a experiência individual da pesquisadora de vivência de 

dor e do acompanhamento de pacientes em situações dolorosas. É relevante para o 

enfermeiro perceber essa introspecção que o processo doloroso causa no paciente 

e que esse “fechar-se” do paciente tem relação tanto com o processo de 

enfrentamento quanto com o processo de proteção, evitando o aumento do 

sofrimento. Dessa forma, sugere-se que ambos os focos sejam unificados em uma 

única CD que poderia ser denominada de “Focalização” que mesclasse as duas 

definições: 

“Atenção convergente para si, estratégia de conservação de energia, como 

mecanismo de auto-proteção, concentrando toda sua força vital para o 

enfrentamento e defesa contra estímulos externos que poderiam retardar a sua 

recuperação ou aumentar o seu sofrimento.” 

 

 
No entanto, frente ao argumento de que o Foco se confunde com a CD 

Comportamento de distração é necessário ressalvar que não há interação do 

indivíduo com o ambiente, com o que se passa ao seu redor, havendo uma atenção 

e interação diminuídas com o ambiente ou com pessoas. Pode-se considerar que 

este seria um primeiro passo para uma evolução no autocentrar-se, característica da 

outra CD Foco estreitado/Si mesmo. 

A CD Mudanças no parâmetro fisiológico foi a CD que mais recebeu 

observações dos juízes. Embora validada pelos juízes, na fase de validação clínica 

não se mostrou sensível para esta população. Porém, na análise de variação entre 

os tempos de coleta a PA apresentou significância entre T1 e T2 nos dois avaliadores 

e a FC, entre T0 e T2 e entre T1 e T2 para o avaliador dois. Ou seja, embora tenha 

havido modificações da PA e FC entre os tempos, essas alterações não foram 

significantes para modificar a acurácia desse indicador perante o DE nesta 

população. 

Os juízes ponderaram sobre os valores de referência apontados na DO e 
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durante o teste piloto. Os avaliadores igualmente questionaram sobre como 

poderiam considerar os pacientes que em situação de repouso já apresentassem 

alguma alteração desses parâmetros. Eles sugeriram trabalhar com alterações de 

PA da monta de 20 ou 30 mmHg, porém a literatura não apresentou subsídios que 

justificassem a adoção destes valores. Então, tomou-se como base o critério de alta 

da sala de recuperação pós-anestésica pela escala de Aldret e Kroulik78, que provem 

informações sobre o estado físico dos pacientes após um procedimento anestésico. 

No item Circulação, que diz respeito aos valores de pressão arterial do paciente, para 

ser atribuído o escore total de dois, o paciente deve apresentar valores de PA até 

20% diferentes de seu nível pré-anestésico, ou seja, a anestesia e sua recuperação 

não poderiam interferir mais do que em 20% do que seria um nível aceitável para 

aquele paciente. Partindo-se desse pressuposto, foi adotado nesta pesquisa, na fase 

de validação clínica, que variações acima de 20% do valores de sinais vitais que os 

pacientes estavam apresentando em repouso, seriam considerados como presença 

desta CD, visto que não se poderia afirmar, naquele momento, sobre o que seriam 

“valores normais” antes da internação de cada paciente na UTI, devendo-se levar 

em consideração que a própria condição clínica do paciente poderia alterar esses 

parâmetros. 

Em relação aos Fatores Relacionados, um juiz pontuou que procedimentos 

invasivos e não invasivos poderiam se apresentar como fatores contribuintes da 

resposta dolorosa. Assim, foram incluídos na DC do FR Agente lesivo físico, a ser 

considerado pelos avaliadores na Fase 2 da pesquisa. 

No entanto, o que se percebeu com este trabalho é que, independente da 

causa da lesão (física, química ou biológica), o agente lesivo é um fator relacionado 

em si, seja ele causado por um agente biológico, físico ou químico. Assim, sugere-se 

que esses três FR sejam novamente agrupados em um único FR e que sejam 

incluídas explicações sobre as características de suas origens biológica, física ou 

química. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 
“Mas eu não sou a dôr, a dôr etérea... 

Sou a Carne que sofre; esta miséria 
Que no silêncio clama! 

 

A Sombra, o Corpo doloroso, o Drama...” 
Teixeira de Pascoae 

 

A dor é considerada um fenômeno frequente em pacientes em UTI e neste 

estudo considerou-se aqueles que não se comunicam. Essa caraterística, 

considerada principal desta clientela, dificulta a identificação de evidências clínicas 

que conduzam à determinação do DE Dor Aguda (00132).  

Esta pesquisa apresentou, em sua fase de análise de conteúdo, a revisão de 

literatura que subsidiou a construção de DC e DO das CD e as DC dos FR. 

No processo de avaliação por juízes que atendiam a critérios direcionados de 

conhecimento e experiência em terapia intensiva e avaliação de dor para sua 

validação, foram validados por um número expressivo de juízes, o título e a definição 

do DE e as CD Comportamento expressivo, Expressão facial de dor, Evidência de 

dor usando lista para pessoas incapazes de comunicação verbal e Relato de outra 

pessoa sobre comportamento de dor foram validadas com estatística significante (p-

valor e porcentagem de concordância). Não foram validadas as CD direcionadas ao 

autorrelato e necessidade de interação com o ambiente. As demais CD e os FR 

foram validados, porém com menor força de evidência. 

Na fase de validação clínica, evidenciou-se que os pacientes não comunicativos 

possuíam alto nível de gravidade e risco de morte, e recebiam sobredosagem de 

sedação e subutilização dos analgésicos, especialmente aqueles prescritos para 

administração condicionada. A falta de protocolos de sedação e analgesia na 

instituição pode ter contribuído para essa realidade. 

As CD que mais predizem o DE Dor Aguda em pacientes não comunicativos 

por apresentarem bom desempenho de sensibilidade e especificidade foram a Expressão 

facial de dor e a Evidência de dor usando lista de verificação, igualmente validadas 

na análise de conteúdo. 
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Os fatores relacionados que apresentaram boas medidas de sensibilidade 

foram o agente lesivo biológico e físico. No entanto, eles refletem um único fator 

contribuinte, denominado agente lesivo e, portanto, devem ser reagrupados 

novamente como um único fator relacionado: Agente lesivo (físico, químico ou 

biológico). 

Embora a escala BPS tenha sido construída e validada para identificação de 

dor em pacientes não comunicativos, e tenha fornecido sustentação ao estudo de 

validação, ela deve ser complementada por outras evidências da referida resposta 

humana dada a dificuldade de identificação do comportamento doloroso no paciente 

não comunicativo. 

Dessa forma, finaliza-se esta pesquisa com seus objetivos atingidos e espera-

se contribuir para o conhecimento da Dor enquanto resposta humana e para o 

enriquecimento da classificação de DE com a proposição de refinamentos nos 

componentes do DE Dor Aguda 00132) à NANDA- I. 
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8 APÊNDICES 

APÊNDICE A 
Carta-convite (Juízes) para participação no estudo 

 

 
Prezado Juiz, 

Meu nome é Marisa Dibbern Lopes Correia, sou doutoranda do Programa de 

Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de 

Campinas, orientada pela Profª Drª Erika Christiane Marocco Duran e estou 

desenvolvendo a pesquisa “Validação do Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda 

em Pacientes Não Comunicativos”. 

Solicitamos, por meio desta, sua colaboração no estudo na qualidade de juiz 

para preenchimento de um instrumento para a apreciação das características 

definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem da NANDA-I de 

Dor Aguda (00132) e da adequação das definições conceituais e operacionais 

construídas a partir da busca na literatura. Tal fato proporciona aumento da 

fidedignidade e da validade dos dados, facilita a reprodução da pesquisa e 

proporciona ao pesquisador relatar novos achados. 

A sua participação trará como benefício direto a calibração dos pesquisadores 

para o uso das definições conceituais e operacionais para os indicadores clínicos e 

fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem da NANDA-I Dor Aguda para os 

pacientes adultos não comunicativos de unidades de terapia intensiva. Ressalto que 

este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp, sendo 

aprovado com parecer número 1.950.820. 

Caso aceite o nosso convite, em anexo a este e•mail, enviamos o link para 

o Google Drive, que contém o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o 

questionário de caracterização dos juízes, as instruções  para o preenchimento do 

instrumento e o instrumento propriamente dito. 

Gostaríamos, se possível, que você indicasse mais juízes que pudessem 

colaborar com nosso trabalho. 

 

 
Aguardamos sua breve resposta e, desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

 
Atenciosamente, 

Marisa Dibbern Lopes Correia 

Erika Christiane Marocco Duran 
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APÊNDICE B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Validação do Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda em Pacientes Não 

Comunicativos 

Responsáveis: Enfermeira Doutoranda Marisa Dibbern Lopes Correia Professora 

Doutora Erika Christiane Marocco Duran 

Número do CAAE: 64490516.6.0000.5404 Parecer número 1.950.820 

 
Você está sendo convidado a participar como juiz voluntário de uma pesquisa. 

Este documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa 

assegurar seus direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que 

deverá ficar com você e outra com o pesquisador. 

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas 

dúvidas. Se houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá 

esclarecê-las com as pesquisadoras. Não haverá nenhum tipo de penalização ou 

prejuízo se você não aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer 

momento. 

Justificativa e objetivos: Esta pesquisa tem como objetivo realizar a validação de 

conteúdo e a validação clínica do diagnóstico de enfermagem dor aguda em 

pacientes não comunicativos em unidade de terapia intensiva (UTI) de adultos. A 

avaliação da dor em pacientes que se comunicam é uma atividade relativamente 

fácil, pois a dor, sendo uma experiência individual é melhor revelada a partir da 

expressão verbal da pessoa acometida. Porém, em UTIs, na maioria das vezes, os 

pacientes são submetidos a procedimentos como ventilação mecânica, sedação ou 

outros que impedem sua comunicação verbal, deixando a avaliação do auto-relato 

de dor praticamente impossível. Dessa forma, estabelecer o diagnóstico de dor 

aguda passa a ser um desafio para os enfermeiros. 

Assim, propõe-se essa pesquisa de validação com o objetivo de indicar aos 

enfermeiros quais características os pacientes poderiam apresentar que justificariam 

a presença desse diagnóstico naqueles que não se comunicam para embasar a 

correta tomada de decisão pela equipe que o assiste. 

As pesquisadoras realizaram o levantamento na literatura das definições 

conceituais e operacionais de cada uma das 17 características definidoras e dos três 

fatores relacionados do Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda (00132) 

apresentado pela NANDA-I. Dessa forma, este próximo passo tem o objetivo de 

validar o que se apresenta entre as características definidoras e fatores relacionados 

propostos e suas definições para o paciente que não se comunica, internado em UTI. 

Procedimentos: Você está sendo convidado a proceder à avaliação, analisando o 

título e as definições conceituais e operacionais das características definidoras e 

fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem Dor Aguda, considerando a 

impossibilidade de comunicação de um paciente internado em UTI. A avaliação será 

Rubrica da pesquisadora:______________  Rubrica do(a) participante:______________ 
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realizada, classificando cada característica definidora e fator relacionado (título), sua 

definição conceitual e operacional separadamente. Para isso haverá uma escala 

Likert conforme indicado e você deverá assinalar apenas um escore: 

1-nada característico ou indicativo do diagnóstico; 

2-muito pouco característico do diagnóstico; 

3-um pouco característico; 

4-consideravelmente característico; 

5-muito característico. 

Caso julgue pertinente, você poderá acrescentar outros indicadores 

(características definidoras) ou causas (fatores relacionados) no espaço reservado, 

referindo uma justificativa. Também poderá sugerir modificações em qualquer item 

avaliado (título, definição conceitual, definição operacional) no espaço “sugestões”, 

justificando a sua decisão. 

Acreditamos que o tempo necessário para essa avaliação será entre 30- 60 

minutos. 

Você também será questionado sobre suas titulações e experiências 

profissionais com classificações de enfermagem, com dor aguda e com cuidados a 

pacientes em UTI, a fim de traçarmos um perfil dos juízes. 

Posteriormente, as avaliações serão analisadas pelas pesquisadoras. 
Desconfortos e riscos: 

Essa pesquisa poderá ocasionar possíveis desconfortos decorrentes de 

dificuldade no preenchimento do instrumento ou por causa da demora em preencher 

os dados. Caso haja dificuldades, você poderá contatar as pesquisadoras por email 

ou telefone para mais esclarecimentos. Quanto à demora, você poderá responder 

em momentos distintos, realizando uma pausa para descanso. 

Benefícios: Os benefícios que a sua participação trará serão o conhecimento sobre 

as definições conceituais e operacionais que poderão ser usadas em pesquisas 

futuras e ainda nesta mesma pesquisa para que, na próxima fase, de validação 

clínica, os pesquisadores possam uniformizar/padronizar a coleta de dados, evitando 

erros de interpretação na avaliação dos pacientes da UTI. Acompanhamento e 

assistência: A qualquer momento, as pesquisadoras poderão ser solicitadas em 

relação ao esclarecimento de dúvidas ou outras necessidades de informações 

relacionadas ao preenchimento da avaliação. Os meios para essa comunicação 

poderão ser via email, telefone e, quando possível, pessoalmente. 

Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em 

sigilo (anonimato) e de que nenhuma informação será dada a outras pessoas que não 

façam parte da equipe de pesquisadores. Também tem garantido o direito de 

desistência em qualquer momento dessa pesquisa, sem prejuízos futuros. Na 

divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não será citado. Ressarcimento 

e Indenização: Esclarecemos que não será efetuada nenhuma forma de gratificação, 

apenas uma declaração de participação na qualidade de juiz. Não está previsto 

Rubrica da pesquisadora:______________  Rubrica do(a) participante:______________ 
 

Versão: março-2016                                                                                    Página 2 de 4 



138  

qualquer ressarcimento em relação à transporte e alimentação pois a pesquisa se 

dará somente via internet. O participante da pesquisa terá direito à indenização em 

casos de danos que comprovadamente sejam decorrentes desta pesquisa. 

Contato: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com 

as pesquisadoras MARISA DIBBERN LOPES CORREIA, doutoranda do Programa 

de Pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Rua Tessália Vieira 

de Camargo, 126 Cidade Universitária Campinas/SP, email 

enf.marisa.dibbern@gmail.com ou pelo telefone (19) 98442 7282 ou com ERIKA 

CHRISTIANE MAROCCO DURAN, professora doutora da Faculdade de 

Enfermagem da Unicamp, Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 Cidade Universitária 

Campinas/SP, email ou pelo telefone (19) 3521 8824. Em caso de denúncias ou 

reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do estudo, você poderá 

entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UNICAMP das 08:30hs às 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs na Rua: Tessália Vieira 

de Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936 ou (19) 

3521-7187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): O papel do CEP é avaliar e acompanhar 

os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. A Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) tem por objetivo desenvolver a 

regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas pesquisas. 

Desempenha um papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEPs) das instituições, além de assumir a função de órgão consultor na área de 

ética em pesquisas. 

Consentimento livre e esclarecido: Após ter recebido esclarecimentos sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais 

riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar e declaro estar 

recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por mim, 

tendo todas as folhas por nós rubricadas: 

 
Nome do(a) participante: 
 
 

Contato telefônico: 
 
 

e-mail (opcional): 
 
 

 
 
  

Rubrica da pesquisadora:______________  Rubrica do(a) participante:______________ 
 

Versão: março-2016                                                                                    Página 3 de 4 

mailto:enf.marisa.dibbern@gmail.com
mailto:cep@fcm.unicamp.br
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___________________________________________ Data: ___/___/___ 
(Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL) 

 

Responsabilidade do Pesquisador: Asseguro ter cumprido as exigências da 
resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração do protocolo e na 
obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, 
ter explicado e fornecido uma via deste documento ao participante. Informo que o 
estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo-
me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as 
finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo 
participante. 
 
 

 
____________________________________________Data: ___/ ____/ ___.  

(Assinatura da pesquisadora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rubrica da pesquisadora:______________  Rubrica do(a) participante:______________ 
 

Versão: março-2016                                                                                    Página 4 de 4 
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APÊNDICE C 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS JUIZES 
1. Dados de identificação: 

Sexo:  (    ) Feminino (    ) Masculino 
Idade: _______________anos completos 
Cidade/estado em que trabalha:_________________________________________ 
Tempo de formação profissional: __________________anos completos 
Titulação: (    ) Especialista  (    ) Mestre  (    ) Doutor 
 Área da Especialização:______________________________________________ 

  Tema da Monografia de Especialização: _______________________________ 
Área do Mestrado:____________________________________________________ 

 Tema da Dissertação de Mestrado:______________________________________ 
Área do Doutorado: __________________________________________________ 

 Tema da tese de Doutorado:________________________________________ 
Ocupações atuais (especificar unidade): 

Ocupação Unidade Tempo em anos completos 

   

   

   

 
2. Atividades desenvolvidas (pode escolher mais de uma alternativa): 
1 – Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na 
temática classificações de enfermagem? (    ) Sim (    )  Não 
Se sim, qual forma? 

(    ) Monografia de graduação (    ) Monografia de especialização (    ) Dissertação(    
) Tese (    ) Artigos científicos   (    ) Outros: 
 
2- Publicou algum artigo que abordou a temática das classificações de enfermagem? 
(    ) Sim. Periódico: ____________________________________________(    ) Não 
 

3- Caso tenha atividades de ensino, ministra/ministrou disciplinas que abordam a 
temática dor aguda ou cuidados a pacientes internados em UTI? 
(    ) Sim. Por quanto tempo?   _______________________________anos (    ) Não 
 
4- Caso tenha atividades de ensino, ministra/ministrou disciplinas que abordam a 
temática classificações de enfermagem? 
(    ) Sim. Por quanto tempo? ________________________________anos (    ) Não 
 
5- Participa/participou de grupos/projetos de pesquisa que envolvessem a temática 
dor aguda, pacientes de UTI ou sistemas de classificações? (   ) Sim (   ) Não. 
Se sim, qual grupo de pesquisa?_______________________________________ 
Por quanto tempo?________anos 
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APÊNDICE D 

 
VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS E 
FATORES RELACIONADOS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DOR 

AGUDA EM PACIENTES NÃO COMUNICATIVOS 

 
O diagnóstico de enfermagem (DE) faz parte das cinco etapas do processo 

de enfermagem propostas pela Resolução Cofen 358/20091. Trata-se da segunda 

etapa, onde o enfermeiro elaborará o raciocínio clínico frente às respostas 

observadas no paciente, família ou comunidade, baseado nas informações 

levantadas na primeira etapa, denominada histórico de enfermagem. O DE dará a 

base para que as demais etapas (planejamento, implementação e avaliação) 

possam ser executadas. 

Para facilitar a adoção de uma linguagem universal entre os enfermeiros, 

surge desde a década de 70, a necessidade da criação de conceitos, padronizando-

se a utilização de termos. A utilização de classificações possibilita comparações de 

dados de diferentes regiões, projetando tendências da prática e propiciando 

informações que favoreçam a tomada de decisões2. Dessa forma, na Enfermagem, 

foram sendo criadas algumas taxonomias de diagnósticos, resultados e 

intervenções. 

A taxonomia da NANDA-I, que é uma organização internacional, classifica e 

categoriza as áreas de interesse da enfermagem, com o foco no diagnóstico. Em sua 

estrutura, os DE são agrupados em domínios e classes. O domínio é uma esfera de 

conhecimento: nutrição, promoção da saúde, etc. Já as classes são as divisões 

dentro de cada domínio onde se congregam características comuns dos DE3. A 

última versão traduzida para o Brasil data do ano de 2015 e apresenta 13 domínios, 

46 classes e 234 DE. 

Cada DE é formado por um título diagnóstico e uma definição, pelas 

características definidoras que são os sinais e sintomas observados/relatados que 

dão o direcionamento para que o enfermeiro julgue a presença do DE, e pelos fatores 

                                                
1 1 Cofen. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução 358 de 2009. Dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambiente públicos e privados, 

em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Brasília, 15 de outubro de 2009. 
2 Carvalho EC. Taxonomias de enfermagem e estudos de eficácia, eficiência e efetividade: um desafio [editorial]. 
Rev Latino-Am Enferm, 2010; 18(4):2 telas. 
3 Herdman TH, Kamitsuru S (org). Diagnósticos de enfermagem da Nanda: definições e classificação 2015- 
2017. Porto Alegre: Artmed; 2015. 
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relacionados que são as causas que levaram ao aparecimento daquele DE3. 

A NANDA-I localiza o DE “dor aguda” no domínio 12 Conforto, na classe 1 

Conforto Físico e foi incluído em 1996 na Taxonomia. Ele é definido como: 

“Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão 

tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão 

(International Association for Study of Pain); início súbito ou lento, de 

intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível.”3. 

 
Inicialmente, foi realizada uma revisão integrativa da literatura objetivando 

construir as definições conceitual e operacional de cada característica definidora e 

fator relacionado apresentados pela NANDA-I para o DE dor aguda. Essas definições 

objetivam direcionar os enfermeiros sobre como eles poderiam identificar tais 

características na população. 

A construção das definições conceituais auxilia a dar clareza ao significado de 

cada característica definidora e fator relacionado, elucidando eventuais dúvidas, 

padronizando o entendimento dos enfermeiros sobre aquela determinada 

característica ou fator. Já as definições operacionais objetivam descrever como 

aquele dado será coletado ou observado entre os pacientes, uniformizando assim o 

procedimento de obtenção do dado ou fator relacionado. 

 
 

Por favor, leia atentamente os itens e proceda a sua avaliação: 
 

A seguir encontram-se listadas as características definidoras e os fatores 

relacionados do Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda (00132). 

Você deverá classificar cada característica definidora e fator relacionado 

(título) sua definição conceitual e operacional separadamente em relação à 

relevância, clareza e precisão. A Relevância refere-se à capacidade do item ser 

consistente com o atributo definido e com as outras expressões que se relacionam 

ao mesmo atributo. A Clareza refere-se à capacidade do item ser inteligível, com 

frases curtas, expressões simples (apresentar uma única ideia) e inequívocas. E a 

Precisão refere-se à capacidade do item de possuir uma posição definida no 

contínuo do atributo e ser distinto dos demais itens que se referem ao mesmo 
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contínuo4. 

Para isso haverá uma escala Likert conforme indicado (assinale apenas um 

escore): 

 
 

1- nada característico ou indicativo do diagnóstico; 

2- muito pouco característico do diagnóstico; 

3- um pouco característico; 

4- consideravelmente característico; 

5-muito característico. 

 
 

Caso julgue pertinente, você poderá acrescentar outros indicadores 

(características definidoras) ou causas (fatores relacionados) no espaço reservado, 

referindo uma justificativa. Também poderá sugerir modificações em qualquer item 

avaliado (título, definição conceitual, definição operacional) no espaço “sugestões”, 

justificando a sua decisão. 

Muito obrigada pela contribuição! 
 

 
  

                                                
4 Pasquali L. (Org.). Instrumentos psicológicos: manual prático de elaboração. Brasília: LabPAM/ IBAPP; 1999 
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TÍTULO 

 
Dor Aguda 

Relação do diagnóstico com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 
 

DEFINIÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

 

Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular 
real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association 
for Study of Pain); início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com 
término antecipado ou previsível. 

Relação da definição com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS (CD) 

 

CD: Autorrelato da intensidade usando escala padronizada de dor (p. ex., 
escala FACES de Wong-Baker, escala visual analógica, escala numérica de 
classificação) 
Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Relato do paciente em que descreve a intensidade da dor, ou seja, como ele 
avalia e quantifica o grau da sua dor com o uso de escala padronizada de dor. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
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Relato verbal de pessoa consciente e minimamente comunicativa, sendo 
solicitado que quantifique a dor sentida, utilizando escalas padronizadas, 
adequadas para a faixa etária/condição clínica, traduzidas e validadas para o 
Brasil. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 

 

CD: Autorrelato de características da dor usando instrumento de dor 
padronizado (p. ex., Questionário de Dor McGill, Inventário Breve de Dor) 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Trata-se de uma avaliação subjetiva do paciente, buscando o relato verbal da 
pessoa que sente a dor, identificando outras características que não a 
intensidade: localização, qualidade, duração, fatores de melhora e piora, 
fatores associados, influência psicoafetiva. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Relato verbal de pessoa consciente e minimamente comunicativa, sendo 
solicitado que avalie a dor sentida, em relação a localização, qualidade, 
duração, fatores de melhora e piora, fatores associados, influência 
psicoafetiva, utilizando escalas padronizadas, adequadas para a faixa 
etária/condição clínica, traduzidas e validadas para o Brasil. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Comportamento de distração 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Falta de concentração no que se passa à sua volta; atenção increscente aos 
estímulos ambientais; falta de atenção, como um controle adaptativo perante 
um evento doloroso em que a pessoa mantém-se desviada ou afastada do 
mundo real. 

 



146  

Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Observação de que o indivíduo se mantém alheio ao ambiente. 

Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Comportamento expressivo (p. ex., agitação, choro, vigilância) 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Reações comportamentais que expressam dor por meio de: irritabilidade, 
ansiedade, inquietação, agitação, isolamento social, medo, vigilância, 
suspiros, gemidos e choro. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Observação do paciente, identificando-se irritabilidade, ansiedade, 
inquietação, agitação, isolamento social, medo, vigilância, suspiros, gemidos 
e choro. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Comportamento protetor 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Reação à agressão externa (exame físico, procedimentos) na tentativa de 
proteção ou defesa da área do corpo acometida pela dor. 
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Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Observação do indivíduo que retira a região do corpo afetada pela dor quando 
recebe o estímulo (toque, compressão, contato físico). 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Desesperança 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Emoção relacionada à perda da esperança, da confiança em algo positivo, do 
sentido da vida. Uma percepção subjetiva negativa a respeito da dor e um 
desamparo em melhorar as perspectivas para o futuro. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Identificada por meio de relatos verbais negativos sobre o futuro perante a dor. 
Ex: “Essa dor não vai melhorar nunca”, “Essa dor vai me matar”. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
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CD: Diaforese 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Eliminação intensa de suor, transpiração ou perspiração em abundância como 
resposta do sistema nervoso autônomo ao estresse causado pela dor. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Identificada por meio da inspeção da perspiração evidente no rosto, mãos, 
axilas e pregas cutâneas. Pode-se confirmar pela umidificação de um papel 
toalha colocado sobre o local visualmente afetado. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

CD: Dilatação pupilar 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Aumento do diâmetro das pupilas maior que 5 mm decorrente da estimulação 
do sistema nervoso simpático pelo evento doloroso. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Observação, por meio da inspeção, de que o tamanho (diâmetro) pupilar está 
maior que 5 mm auxiliada por um pupilômetro antes, durante e após o evento 
doloroso. Registrar o tamanho no momento imediato à elevação das pálpebras 
superiores. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
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CD: Evidência de dor usando lista de verificação padronizada de dor para 
pessoas incapazes de comunicação verbal (p. ex., Neonatal Infant Pain Scale, 
Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate) 
Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Presença de dor confirmada pela utilização de uma escala ou classificação 
previamente validada, específica para a população a ser avaliada (neonatos, 
crianças, adultos, idosos com demência ou problemas de comunicação, 
pessoas sob ventilação mecânica). 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Constatação da dor por meio da identificação da presença ou ausência dos 
itens das escalas. Ex. escala Behavioural Pain Scale (BPS) para adultos em 
ventilação mecânica, validada para o Brasil. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Expressão facial de dor (p. ex., olhos sem brilho, aparência abatida, 
movimento fixo ou disperso, careta) 
Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Dor demonstrada por mímica facial, com uma expressão facial usualmente 
diferente em relação a momentos em que a dor não esteja presente. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Dor identificada pela inspeção das características da face (mímica facial): 
caretas, olhar abatido, face tensa, aprofundamento do sulco nasolabial, testa 
franzida/enrugada, olhos cerrados com pálpebras enrugadas, olhos 
lacrimejantes, sobrancelhas levantadas, abertura dos lábios, dentes cerrados. 
Relevância 
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1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Foco em si mesmo 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Estratégia de conservação de energia em que o indivíduo acometido pela dor 
tenta se resguardar, poupando-se para passar pelo período de sofrimento, a 
partir de uma imersão em si mesmo, autocentrando-se e assim, concentrando 
toda sua força vital para o enfrentamento desse momento. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Observação de que o indivíduo está pouco comunicativo, podendo estar com 
olhos fechados e pouco contato. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Foco estreitado (p. ex., percepção do tempo, processos de pensamento, 
interação reduzida com pessoas e ambiente) 
Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Indivíduo utiliza um mecanismo de autoproteção, impedindo que outras 
pessoas ou o ambiente possam ser fonte de aumento do sofrimento já 
instalado pela dor. Este recurso visa a defesa contra agressões externas que 
poderiam retardar a sua recuperação ou aumentar o seu sofrimento. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
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Definição Operacional: 
Observação de que o indivíduo apresenta pouca ou nenhuma interação com 
pessoas ao redor e com o ambiente que o cerca. Ex. Fala pouco, geralmente 
em voz baixa, só responde o que é necessário, se esquiva em manter um 

diálogo longo e detalhado, procura não se movimentar voluntariamente ou 
interagir com o ambiente, opta por um ambiente tranquilo, acolhedor, pouco 
iluminado e com pouco ruído. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Gestos de proteção 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Movimento do corpo, voluntário ou involuntário, que revela uma intenção de 
alívio da dor de determinada área do corpo. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Observação do indivíduo tocando, apoiando ou comprimindo um membro ou 
segmento corporal afetado pela dor. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 

 
CD: Mudanças no apetite 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Modificação do desejo ou vontade de comer (aumento, diminuição ou ausência 
da ingesta alimentar habitual), independentemente do tipo de alimento 
oferecido, iniciada a partir (e por causa) da ocorrência do evento doloroso. 
Relevância 

1 2 3 4 5 
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Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Mudança no padrão habitual da quantidade de alimento ingerida, identificada 
pela observação ou relato verbal de alteração do padrão de ingesta de 
alimentos. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Mudanças no parâmetro fisiológico (p.ex., pressão sanguínea, 
frequências cardíaca e respiratória, saturação de oxigênio, concentração de 
dióxido de carbono [CO2] ao final da expiração) 
Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Alterações dos sinais vitais causadas pela liberação de catecolaminas como 
resposta ao estímulo doloroso: 
* aumento da pressão arterial: pressão arterial é a força do sangue empurrado 
contra as paredes laterais dos vasos sanguíneos. A pressão sistólica (PAS) é 
a pressão máxima percebida durante a contração do ventrículo esquerdo ou 
sístole. A pressão diastólica (PAD) corresponde a um rechaço elástico, de 
repouso, que o sangue exerce constantemente entre cada contração. A 
pressão arterial média (PAM) é a pressão que força o sangue no sentido dos 
tecidos, constituindo uma média de todo o ciclo cardíaco. Trata-se de uma 
média aritmética entre as pressões sistólica e diastólica, pois a diástole dura 
mais tempo. Valores de referência: PAS maior ou igual a 140mmHg e/ou PAD 
maior ou igual a 90mmHg; PAM de 70 a 105 mmHg. 
* aumento da frequência cardíaca: número de batimentos cardíacos em um 
minuto. No adulto normal varia de 60 a 100 bpm. 
* aumento da frequência respiratória: número de incursões respiratórias em 
um minuto. No adulto normal varia de 10 a 20 irpm. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 
Precisão 

1 2 3 4 5 
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Definição Operacional: 
* hipertensão arterial: valores de PAS maior ou igual a 140mmHg e/ou PAD 
maior ou igual a 90mmHg; PAM maior que 105 mmHg. 
* frequência cardíaca: valores maiores que 100 bpm. 
* frequência respiratória: valores maior que 20 irpm. 

Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Posição para aliviar a dor 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Postura corporal não usual adotada pelo indivíduo na tentativa de evitar ou 
minimizar a dor. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Observação da postura adotada caracterizada pela posição fetal, em caracol 
ou outra para evitar ou aliviar a dor. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
CD: Relato de outra pessoa sobre comportamento da dor/mudanças na 
atividade (p. ex., familiar, cuidador) 

Relação da evidência com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Descrição ou narração de um cuidador, familiar ou outro membro da equipe de 
saúde que tenha familiaridade no cuidado com o indivíduo, sobre uma 
alteração no comportamento exibido por este, que indique a presença de dor. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 
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Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Definição Operacional: 
Relato verbal de cuidador, familiar ou membro da equipe de saúde sobre 
alterações percebidas no comportamento (fácies de dor, posição corporal, 
alteração no apetite) do indivíduo. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 

Sugestões 
 

 
Outras características definidoras? 
( ) Sim ( ) Não 

Descreva 

 

 

 

FATORES RELACIONADOS (FR) 
 

 
FR: Agente lesivo biológico (p. ex., infecção, isquemia, neoplasma) 

Relação do fator com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Agente que desencadeia uma lesão (alteração patológica ou traumática de um 
tecido) relacionada a um evento biológico (alteração no funcionamento celular 
ou de um órgão ou tecido) ou invasão de microrganismos. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
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FR: Agente lesivo físico (p. ex., abscesso, amputação, queimadura, corte, 

levantamento de algo pesado, procedimento cirúrgico, trauma, excesso de 
treinamento) 

Relação do fator com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Agente que desencadeia uma lesão (alteração patológica ou traumática de um 
tecido) relacionada a um evento físico de uma secção acidental ou cirúrgica 
de tecidos orgânicos. 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Sugestões 
 

 
FR: Agente lesivo químico (p. ex., queimadura, capsaicina, cloreto de metileno, 
agente mostarda) 
Relação do fator com o paciente não comunicativo ( ) Sim ( ) Não 

Definição Conceitual: 
Agente que desencadeia uma lesão (alteração traumática de um tecido) 
causada por um produto químico (por exemplo capsaicina, cloreto de metileno, 
agente mostarda). 
Relevância 

1 2 3 4 5 

Clareza 

1 2 3 4 5 

Precisão 

1 2 3 4 5 
 

Sugestões 
 

 
Outros fatores relacionados? 
( ) Sim ( ) Não 

Descreva 
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APÊNDICE E 
 

Emenda ao CEP 
 

Tem este a finalidade de solicitar a ampliação dos locais de coleta de dados 

para a pesquisa intitulada “Validação Clínica e de Conteúdo das Características 

Definidoras do Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda em Pacientes Não 

Comunicativos”, já aprovada sob parecer número 1.950.820. 

A coleta de dados com os pacientes na fase de validação clínica teve início 

no mês de janeiro de 2018. O atraso no cumprimento do cronograma se deveu a 

questões internas do grupo de pesquisa que estava com outras três pesquisas em 

andamento na fase de coleta de dados. As pesquisas de validação de diagnóstico de 

enfermagem necessitam de enfermeiros avaliadores que receberam capacitação 

prévia e que pertençam ao grupo de pesquisa, o que nos fez postergar em 2 meses o 

início dos trabalhos desta pesquisa. 

Após transcorrido um mês de coleta, totalizamos 24 pacientes de uma 

amostra de 216 pacientes. Consideramos que esse é um número pequeno e que 

dessa forma levaríamos cerca de 10 meses em coleta junto aos pacientes, o que 

acarretaria em atrasos no cumprimento do cronograma do programa de pós- 

graduação. 

Tal fato se deve aos critérios de inclusão serem muito direcionados à não 

comunicação e não termos ideia do quanto eles seriam impactantes na seleção dos 

pacientes. Nota-se que a cada dia da coleta de dados 50% ou mais dos pacientes 

em ventilação mecânica não podem ser incluídos na amostra por apresentarem os 

critérios de exclusão: instabilidade hemodinâmica, contraindicação à mudança de 

decúbito ou por estarem se comunicando com a equipe por qualquer meio. Dessa 

forma, seria interessante poder ampliar os locais de coleta de dados com o objetivo 

de tentar alcançar o número de pacientes calculado no tamanho amostral em um 

período de tempo que não traga prejuízos ao cumprimento dos prazos dentro do 

programa de pós- graduação. 

O HC por ser um hospital de referência recebe pacientes de alta complexidade 

e não é incomum a presença de pacientes em ventilação mecânica nas enfermarias 

e na Unidade de Emergência Referenciada e gostaríamos de poder contar com mais 

essas unidades compondo os locais de coleta de dados para a presente pesquisa. 

Destacamos também que foram anexados os termos de consentimento 

corrigidos (dos juízes e dos pacientes), seguindo a recomendação do parecer 

número 1.950.820 de 07 de março de 2017, que solicitava a inclusão das anotações 

sobre o ressarcimento de despesas e direito à indenização dos participantes da 

pesquisa. Ressaltamos que estas alterações foram realizadas antes do início da 

coleta de dados. 
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APÊNDICE F 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Validação Clínica e de Conteúdo das Características Definidoras do Diagnóstico de 
Enfermagem Dor Aguda em Pacientes Não Comunicativos Responsáveis: 

Enfermeira Doutoranda Marisa Dibbern Lopes Correia Professora Doutora Erika 
Christiane Marocco Duran 

Número do CAAE: 64490516.6.0000.5404 Número do Parecer: 1.950.820 
 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este 
documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar 
seus direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar 
com você e outra com o pesquisador. 

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas 
dúvidas. Se houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá 
esclarecê-las com as pesquisadoras. Se preferir, pode levar este Termo para casa e 
consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir participar. Não haverá 
nenhum tipo de penalização ou prejuízo se você não aceitar participar ou retirar sua 
autorização em qualquer momento. 
Justificativa e objetivos: Esta pesquisa tem como objetivo realizar a validação de 

conteúdo e clínica do diagnóstico de enfermagem dor aguda em pacientes não 
comunicativos em unidade de terapia intensiva (UTI) de adultos. A avaliação da dor 
em pacientes que se comunicam é uma atividade relativamente fácil, pois a dor, 
sendo uma experiência individual é melhor revelada a partir da expressão verbal da 
pessoa acometida. Porém em UTIs na maioria das vezes, os pacientes são 
submetidos a procedimentos como ventilação mecânica, sedação ou outros que 
impedem sua comunicação verbal, deixando a avaliação do auto-relato de dor 
praticamente impossível. Dessa forma, estabelecer o diagnóstico de dor aguda 
passa a ser um desafio para os enfermeiros. 

Assim, propõe-se essa pesquisa de validação com o objetivo de indicar aos 
enfermeiros o que uma pessoa que não se comunica apresenta quando está com dor, 
que, nesta pesquisa, é um diagnóstico de enfermagem. Desta forma, o que for 
identificado pode direcionar a tomada de decisão pela equipe que o assiste no 
sentido de tratar ou prevenir o desconforto. 
Procedimentos: Participando do estudo o paciente está sendo convidado a ser 
observado em três momentos diferentes. No primeiro, será avaliado em repouso sem 
ter sofrido qualquer manipulação há pelo menos 20 minutos. No segundo, será 
avaliado no momento de uma contagem de pulso, onde a pesquisadora irá colocar 
dois de seus dedos sobre o pulso do paciente e contar durante um minuto quantas 
vezes ela sente o “coração bater”. No terceiro momento, após uma mudança de 
posição no leito, que já é um procedimento de rotina da unidade que deve ser feita 
a cada duas horas, quando as condições do paciente estão estáveis. 

Para cada avaliação será utilizada apenas a observação da frequência 
cardíaca (quantas vezes o coração bate em um minuto), da frequência respiratória 
(de quantas vezes respira em um minuto), da pressão arterial quando houver um 
cateter inserido na artéria do braço ou da perna, da saturação de oxigênio 
(porcentagem de oxigênio no sangue) (todas estas já avaliadas na rotina normal da 

Rubrica da pesquisadora:______________  Rubrica do(a) participante:______________ 
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UTI pelo monitor que sempre está ligado), da expressão do rosto, do movimento ou 
não dos braços, de como está respirando com a ajuda do respirador, posições do 
corpo que adota, da pupila (“menina dos olhos”), da presença de suor e, quando 
possível, do relato de outra pessoa de como o paciente age ou reage quando está 
com dor. Os avaliadores somente irão olhar o paciente e assinalar no papel a 
presença ou a ausência dessas condições. Nada será feito com o paciente que não 
seja da rotina normal dos cuidados na UTI. 

Também será analisado o prontuário do paciente para retirar dados pessoais 
e da prescrição de medicamentos pelo médico. Serão anotados numa folha de papel 
e este procedimento não atrapalhará no andamento do serviço dos funcionários da 
unidade. 
Desconfortos e riscos: Esta pesquisa apresenta risco de causar desconforto ao 

paciente durante a execução do procedimento de mudança de decúbito. Estudos 
anteriores mostram que a mudança de decúbito pode ser caracterizada como um 
procedimento que cause dor nos pacientes de UTI. Porém sua realização é 
necessária para evitar que feridas se formem nas costas dos pacientes, decorrentes 
da imobilidade no leito. Assim, este é um cuidado rotineiro que se faz em UTI, 
geralmente a cada duas horas. O que muitas vezes acontece é que a dor ocasionada 
por essa mudança de posição não é identificada e assim, não é tratada corretamente. 
Então, durante a realização desse estudo, quando o paciente for mudado de posição 
e, se a dor for identificada pelos pesquisadores, a equipe da unidade será avisada 
para que medidas de alívio da dor sejam empregadas a fim de minimizar o sofrimento 
do paciente. 

No momento de avaliação do pulso, não há riscos previsíveis, pois é um 
procedimento não invasivo em que apenas dois dedos da pesquisadora tocarão o 
pulso do paciente, sem envolver qualquer manipulação para além disso. 
Benefícios: Os benefícios que esta pesquisa trará estão relacionados ao aumento 
do conhecimento que os enfermeiros terão na identificação da Dor Aguda entre os 
pacientes que não se comunicam. Isso aumentará as possibilidades do paciente ser 
melhor tratado, o que acarretará maiores chances de se ter um tratamento mais 
adequado, com o objetivo de aliviar o sofrimento. Acompanhamento e 
assistência: Quando identificarmos a dor, a equipe que acompanha o paciente na 

unidade será informada para que tome as providências cabíveis para aliviá-la. 
Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em 

sigilo e nenhuma informação será dada a outras pessoas que não façam parte da 
equipe de pesquisadores. Na divulgação dos resultados desse estudo, seu nome e 
o do paciente não serão citados. 
Ressarcimento e Indenização: Você terá a garantia ao direito a indenização diante 

de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Não está previsto qualquer 
ressarcimento em relação à transporte e alimentação, pois a pesquisa se dará 
somente durante a internação do paciente nesta unidade. 
 

Contato: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com 
as pesquisadoras MARISA DIBBERN LOPES CORREIA, doutoranda do Programa 
de Pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Rua Tessália Vieira 
de Camargo, 126 Cidade Universitária Campinas/SP, email 

Rubrica da pesquisadora:______________  Rubrica do(a) participante:______________ 
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enf.marisa.dibbern@gmail.com ou pelo telefone (19) 98442 7282 ou com ERIKA 
CHRISTIANE MAROCCO DURAN, professora doutora da Faculdade de 
Enfermagem da Unicamp, Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 Cidade Universitária 
Campinas/SP, email ou pelo telefone (19) 3521 8824 Em caso de denúncias ou 
reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do estudo, você poderá 
entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
UNICAMP das 08:30hs às 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs na Rua: Tessália Vieira 
de Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936 ou (19) 
3521-7187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br. 
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): O papel do CEP é avaliar e acompanhar 

os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. A Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), tem por objetivo desenvolver a 
regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas pesquisas. 
Desempenha um papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa 
(CEPs) das instituições, além de assumir a função de órgão consultor na área de ética 
em pesquisas 
Consentimento livre e esclarecido: Após ter recebido esclarecimentos sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais 
riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar e declaro estar 
recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por mim, 
tendo todas as folhas por nós rubricadas: 
 
Nome do(a) participante:  _____________________________________________ 
Nome do(a) responsável legal:_________________________________________ 
Contato telefônico:___________________________________________________ __ __ __ _  
e-mail (opcional): ____________________________________________________   

______________________________________________________Data:__/__ /__ . 

(Assinatura do(a) participante ou nome e assinatura do seu responsável legal) 
 
Responsabilidade da Pesquisadora: Asseguro ter cumprido as exigências da 
resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração do protocolo e na 
obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, 
ter explicado e fornecido uma via deste documento ao participante. 
Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado. 
Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa 
exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o 
consentimento dado pelo participante. 
______________________________________________________ Data:__ /__ /__ 
                             (Assinatura da pesquisadora) 
 
 

 

  

Rubrica da pesquisadora:______________  Rubrica do(a) participante:______________ 
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APÊNDICE G 
INSTRUMETO DE COLETA DE DADOS PACIENTE 

AVALIADOR (  ) A (  ) B ____________________________________________ 

 

NOME 

IDADE PESO SEXO ( ) Masculino ( ) Feminino 

LEITO HC 

DATA DE ADMISSÃO DATA DA COLETA 

HD 

ESPECIALIDADE 

CAUSA  DA  NÃO COMUNICAÇÃO ( )  sequela neurológica ( ) presença de tubo  
orotraqueal ( ) sedação contínua ou intermitente ( ) outra – especifique 

ÍNDICE DE GRAVIDADE 

 
 

ESCALA DE RAMSAY (paciente sedado) 

(1) Ansioso e/ou agitado (4) Tranquilo, pronta resposta à percussão glabelar ou 
estímulo sonoro 

(2) Cooperativo, orientado e 
tranquilo 

(5) Resposta lentificada à percussão glabelar ou estímulo 
sonoro 

(3) Obedece a comandos (6) Sem resposta 
 
 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW (paciente não sedado) 

Abertura Ocular Resposta Verbal Resposta Motora 

(1) Sem abertura (1) Sem resposta (1) Sem resposta 

(2) Abertura 
estímulo doloroso 

ao (2) Sons 
incompreensíveis 

(2) Descerebração (extensão: MMII e 
MMSS) 

(3) Abertura 
chamado 

ao (3) Palavras ou frases 
sem sentido 

(3) Decorticação (flexão de cotovelos e 
punhos e extensão de MMII) 

(4) Abertura 
espontânea 

(4) Confusão mental (4) Resposta inespecífica à dor 

 (5) Orientado 
têmporo- 
espacialmente 

(5) Localização e movimento 
retirada ao estímulo doloroso 

de 

  (6) Obedece a comandos simples 
 
 
 
 

ANALGÉSICOS 

Nome   

Dosagem   

Frequência   

Via de Administração   
 

ORDEM: 
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SEDATIVOS 

Nome   

Dosagem   

Frequência   

Via de Administração   

MEDICAMENTOS VASOATIVOS 

Nome   

Dosagem   

Frequência   

Via de Administração   

 

Diagnósticos de Enfermagem assinalados pelo enfermeiro na data da coleta 
(Impresso do PE-UTI) 
 Não Sim 

Risco de Infecção   

Déficit no Autocidado para Banho   

Ventilação Espontânea Prejudicada   

Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas   

Risco de Aspiração   

Risco de Integridade da Pele Prejudicada   

Integridade da Pele Prejudicada   

Mobilidade Física Prejudicada   

Nutrição Desequilibrada: menos que as necessidades 
corporais 

  

Dor Aguda   

   

   

T0 – paciente em repouso, sem ter sofrido qualquer manipulação em 30 
minutos que antecedem a avaliação 
T1 – paciente submetido ao procedimento não doloroso (aferição do pulso 
radial) 
T2 – paciente submetido ao procedimento doloroso (mudança de decúbito) 

Sinais Vitais 
 T0 T1 T2 

PA (mmHg)    

PAM (mmHg)    

FC (bpm)    

FR (irpm)    

Sat O2 (%)    

Pupilas    

CO2    
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Behavioral Pain Scale Versão Brasileira 
 

  T0 T1 T2 

Item Descrição Escore Escore Escore 

 
 
 

Expressão 
facial 

Relaxada 1 1 1 

Parcialmente tensa (por exemplo, 
abaixa a sobrancelha) 

2 2 2 

Totalmente tensa (por exemplo, 
fecha os olhos) 

3 3 3 

Faz careta: presença de sulco 
perilabial, testa franzida e 
pálpebras ocluídas 

4 4 4 

 
 

Membros 
superiores 

Sem movimento 1 1 1 

Com flexão parcial 2 2 2 

Com flexão total e flexão de 
dedos 

3 3 3 

Com retração permanente: 
totalmente contraído 

4 4 4 

 
Adaptação à 
ventilação 
mecânica 

Tolera movimentos 1 1 1 

Tosse com movimentos 2 2 2 

Briga com o ventilador 3 3 3 

Incapaz de controlar a ventilação 
mecânica 

4 4 4 

Total     
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APÊNDICE H 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS (A = ausente; P = presente) 
 
Autorrelato da intensidade usando escala padronizada de dor (p. ex., escala 
FACES de Wong-Baker, escala visual analógica, escala numérica de 
classificação) 
DC: Relato do paciente em que descreve a intensidade da dor, ou seja, como ele 

avalia e quantifica o grau da sua dor com o uso de escala padronizada de dor. 
DO: Relato verbal de pessoa consciente e minimamente comunicativa, sendo 

solicitado que quantifique a dor sentida, utilizando escalas padronizadas, adequadas 
para a faixa etária/condição clínica, traduzidas e validadas para o Brasil. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Autorrelato de características da dor usando instrumento de dor padronizado 
(p. ex., Questionário de Dor McGill, Inventário Breve de Dor) DC: Trata-se de 
uma avaliação subjetiva do paciente, buscando o relato verbal da pessoa que sente 
a dor, identificando outras características que não a intensidade: localização, 
qualidade, duração, fatores de melhora e piora, fatores associados, influência 
psicoafetiva. 
DO: Relato verbal de pessoa consciente e minimamente comunicativa, sendo 

solicitado que avalie a dor sentida, em relação a localização, qualidade, duração, 
fatores de melhora e piora, fatores associados, influência psicoafetiva, utilizando 
escalas padronizadas, adequadas para a faixa etária/condição clínica, traduzidas e 
validadas para o Brasil. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Comportamento de distração 
DC: Falta de concentração no que se passa à sua volta; atenção increscente aos 
estímulos ambientais; falta de atenção, como um controle adaptativo perante um 
evento doloroso em que a pessoa mantém-se desviada ou afastada do mundo real. 
DO: Observação de que o indivíduo se mantém alheio ao ambiente. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Comportamento expressivo (p. ex., agitação, choro, vigilância) 
DC: Reações comportamentais que expressam dor por meio de: irritabilidade, 
ansiedade, inquietação, agitação, isolamento social, medo, vigilância, suspiros, 
gemidos e choro. 
DO: Observação do paciente, identificando-se irritabilidade, ansiedade, inquietação, 

agitação, isolamento social, medo, vigilância, suspiros, gemidos e choro. 
T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Comportamento protetor 
DC: Reação à agressão externa (exame físico, procedimentos) na tentativa de 
proteção ou defesa da área do corpo acometida pela dor. 
DO: Observação do indivíduo que retira a região do corpo afetada pela dor quando 
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recebe o estímulo (toque, compressão, contato físico). 
T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Desesperança 
DC: Emoção relacionada à perda da esperança, da confiança em algo positivo, do 
sentido da vida. Uma percepção subjetiva negativa a respeito da dor e um 
desamparo em melhorar as perspectivas para o futuro. 
DO: Identificada por meio de relatos verbais negativos sobre o futuro perante a dor. 

Ex: “Essa dor não vai melhorar nunca”, “Essa dor vai me matar”. 
T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Diaforese 
DC: Eliminação intensa de suor, transpiração ou perspiração em abundância como 
resposta do sistema nervoso autônomo ao estresse causado pela dor. 
DO: Identificada por meio da inspeção da perspiração evidente no rosto, mãos, axilas 
e pregas cutâneas. Pode-se confirmar pela umidificação de um papel toalha 
colocado sobre o local visualmente afetado. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Dilatação pupilar 
DC: Aumento do diâmetro das pupilas maior que 5 mm decorrente da estimulação 

do sistema nervoso simpático pelo evento doloroso. 
DO: Observação, por meio da inspeção, de que o tamanho (diâmetro) pupilar está 

maior que 5 mm auxiliada por um pupilômetro antes, durante e após o evento 
doloroso. Registrar o tamanho no momento imediato à elevação das pálpebras 
superiores. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Evidência de dor usando lista de verificação padronizada de dor para 
pessoas incapazes de comunicação verbal (p. ex., Neonatal Infant Pain Scale, 
Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate) 
DC: Presença de dor confirmada pela utilização de uma escala ou classificação 

previamente validada, específica para a população a ser avaliada (neonatos, 
crianças, adultos, idosos com demência ou problemas de comunicação, pessoas sob 
ventilação mecânica). 
DO: Constatação da dor por meio da identificação da presença ou ausência dos itens 

das escalas. Ex. escala Behavioural Pain Scale (BPS) para adultos em ventilação 
mecânica, validada para o Brasil. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Expressão facial de dor (p. ex., olhos sem brilho, aparência abatida, movimento 
fixo ou disperso, careta) 
DC: Dor demonstrada por mímica facial, com uma expressão facial usualmente 
diferente em relação a momentos em que a dor não esteja presente. 
DO: Dor identificada pela inspeção das características da face (mímica facial): 
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caretas, olhar abatido, face tensa, aprofundamento do sulco nasolabial, testa 
franzida/enrugada, olhos cerrados com pálpebras enrugadas, olhos lacrimejantes, 
sobrancelhas levantadas, abertura dos lábios, dentes cerrados. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Foco em si mesmo 
DC: Estratégia de conservação de energia em que o indivíduo acometido pela dor 
tenta se resguardar, poupando-se para passar pelo período de sofrimento, a partir de 
uma imersão em si mesmo, autocentrando-se e assim, concentrando toda sua força 
vital para o enfrentamento desse momento. 
DO: Observação de que o indivíduo está pouco comunicativo, podendo estar com 
olhos fechados e pouco contato. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Foco estreitado (p. ex., percepção do tempo, processos de pensamento, 
interação reduzida com pessoas e ambiente) 
DC: Indivíduo utiliza um mecanismo de autoproteção, impedindo que outras pessoas 
ou o ambiente possam ser fonte de aumento do sofrimento já instalado pela dor. Este 
recurso visa a defesa contra agressões externas que poderiam retardar a sua 
recuperação ou aumentar o seu sofrimento. 
DO: Observação de que o indivíduo apresenta pouca ou nenhuma interação com 
pessoas ao redor e com o ambiente que o cerca. Ex. Fala pouco, geralmente em voz 
baixa, só responde o que é necessário, se esquiva em manter um diálogo longo e 
detalhado, procura não se movimentar voluntariamente ou interagir com o ambiente, 
opta por um ambiente tranquilo, acolhedor, pouco iluminado e com pouco ruído. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Gestos de proteção 
DC: Movimento do corpo, voluntário ou involuntário, que revela uma intenção de 

alívio da dor de determinada área do corpo. 
DO: Observação do indivíduo tocando, apoiando ou comprimindo um membro ou 

segmento corporal afetado pela dor. 
T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Mudanças no apetite 
DC: Modificação do desejo ou vontade de comer (aumento, diminuição ou ausência 

da ingesta alimentar habitual), independentemente do tipo de alimento oferecido, 
iniciada a partir (e por causa) da ocorrência do evento doloroso.DO: Mudança no 

padrão habitual da quantidade de alimento ingerida, identificada pela observação ou 
relato verbal de alteração do padrão de ingesta de alimentos. 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Mudanças no parâmetro fisiológico (p. ex., pressão sanguínea, frequências 
cardíaca e respiratória, saturação de oxigênio, concentração de dióxido de 
carbono [CO2] ao final da expiração) 
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DC: Alterações dos sinais vitais causadas pela liberação de catecolaminas como 

resposta ao estímulo doloroso: 
* aumento da pressão arterial: pressão arterial é a força do sangue empurrado contra 
as paredes laterais dos vasos sanguíneos. A pressão sistólica (PAS) é a pressão 
máxima percebida durante a contração do ventrículo esquerdo ou sístole. A pressão 
diastólica (PAD) corresponde a um rechaço elástico, de repouso, que o sangue 
exerce constantemente entre cada contração. A pressão arterial média (PAM) é a 
pressão que força o sangue no sentido dos tecidos, constituindo uma média de todo 
o ciclo cardíaco. Trata-se de uma média aritmética entre as pressões sistólica e 
diastólica, pois a diástole dura mais tempo. Valores de referência: PAS maior ou igual 
a 140mmHg e/ou PAD maior ou igual a 90mmHg; PAM de 70 a 105 mmHg. 
* aumento da frequência cardíaca: número de batimentos cardíacos em um minuto. 
No adulto normal varia de 60 a 100 bpm. 
* aumento da frequência respiratória: número de incursões respiratórias em um 
minuto. No adulto normal varia de 10 a 20 irpm. 
DO: * hipertensão arterial: valores de PAS maior ou igual a 140mmHg e/ou PAD 

maior ou igual a 90mmHg; PAM maior que 105 mmHg. 
*frequência cardíaca: valores maiores que 100 bpm. 
*frequência respiratória: valores maior que 20 irpm. 

VARIAÇÃO DE 20% NO VALOR DO REPOUSO 
 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 

Posição para aliviar a dor 
DC: Postura corporal não usual adotada pelo indivíduo na tentativa de evitar ou 

minimizar a dor. 
DO: Observação da postura adotada caracterizada pela posição fetal, em caracol ou 

outra para evitar ou aliviar a dor. 
T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 

 
Relato de outra pessoa sobre comportamento da dor/mudanças na atividade 
(p. ex., familiar, cuidador) 
DC: Descrição ou narração de um cuidador, familiar ou outro membro da equipe de 
saúde que tenha familiaridade no cuidado com o indivíduo, sobre uma alteração no 
comportamento exibido por este, que indique a presença de dor. 
DO: Relato verbal de cuidador, familiar ou membro da equipe de saúde sobre 

alterações percebidas no comportamento (fácies de dor, posição corporal, alteração 
no apetite) do indivíduo. 
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T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 
 
 

 
FATORES RELACIONADOS 

 
( ) A ( ) P Agente lesivo biológico (p. ex., infecção, isquemia, neoplasma) DC: 
Agente que desencadeia uma lesão (alteração patológica ou traumática de um 
tecido) relacionada a um evento biológico (alteração no funcionamento celular ou de 
um órgão ou tecido) ou invasão de microrganismos. 
 
( ) A ( ) P Agente lesivo físico (p. ex., abscesso, amputação, queimadura, corte, 
levantamento de algo pesado, procedimento cirúrgico, trauma, excesso de 
treinamento) 
DC: Agente que desencadeia uma lesão (alteração patológica ou traumática de um 

tecido) relacionada a um evento físico de uma secção acidental ou cirúrgica de 
tecidos orgânicos. 
 
( ) A ( ) P Agente lesivo químico (p. ex., queimadura, capsaicina, cloreto  de 
metileno, agente mostarda 
DC: Agente que desencadeia uma lesão (alteração traumática de um tecido) 

causada por um produto químico (por exemplo capsaicina, cloreto de metileno, 
agente mostarda). 

 
 

Diagnóstico de Enfermagem DOR AGUDA 
 

T0 T1 T2 

( ) A ( ) P ( ) A ( ) P ( ) A ( ) P 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 

 
 



177  

 

 



178  

 
 

 

 
 



179  

 
 



180  

 


