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INTRODUÇÃO
A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de reconstituição da articulação pela substituição por prótese. Após a
cirurgia, há melhora na qualidade de vida, na capacidade funcional e diminuição da dor nos pacientes. A partir de uma query
realizada na instituição do estudo, observou-se que o Diagnóstico de Enfermagem (DE) da NANDA Internatcional (NANDA-I)
Dor aguda foi um dos três DE mais utilizados por enfermeiros de unidades de internação cirúrgica para estes pacientes. Tendo
em vista a responsabilidade do enfermeiro na avaliação da dor dos pacientes, e entendendo este fenômeno como um experiência
sensorial e emocional desagradável que surge da lesão tissular real ou potencial, podendo ter início súbito ou lento e de
intensidade leve a intensa, decidiu-se elaborar um instrumento fundamentado na Nursing Outcomes Classification (NOC), que é
uma classificação de resultados sensíveis às intervenções de enfermagem com possibilidade de ligações à NANDA-I.

OBJETIVO
Construir um instrumento para avaliação da dor em pacientes submetidos à ATQ.

METODOLOGIA
Para o DE Dor Aguda foi selecionado o Resultado de Enfermagem (RE) Nível de Dor com base no capítulo das ligações
NANDA-I-NOC e em pesquisas de validação de conteúdo já realizadas. Este RE possui 14 indicadores, e nove deles foram
selecionados pelos pesquisadores para comporem o instrumento. considerando-se sua experiência clínica com pacientes que
realizam o procedimento cirúrgico investigado e a possibilidade de aplicação dos indicadores e para os cinco níveis da escala
Likert, a partir da literatura, das classificações de enfermagem NANDA-I e NOC, e da experiência dos pesquisadores na prática
clínica.

RESULTADOS

O instrumento elaborado contém nove indicadores: dor relatada, duração dos episódios de dor, expressões faciais de dor,
encolhimento, agitação, irritabilidade, náusea, distúrbio do sono e diaforese. Construiu-se definições conceituais e operacionais
para os indicadores, sendo estes avaliados por meio de duas escalas de medidas, que vão de Grave (1) a Nenhum (5) e de
Desvio grave da variação normal (1) a Nenhum desvio da variação normal (5). O Quadro 1 apresenta parte do instrumento.

Dor relatada
(210201)
Definição conceitual:
Caracteriza-se pelo
autorrelato da
experiência dolorosa. A
resposta pode ser
espontânea ou
solicitada1.

Duração dos
episódios de dor
(210204)
Definição conceitual:
Caracteriza-se pelo
tempo de duração dos
episódios de dor2.

Perguntar ao paciente o
tempo de duração dos
episódios
de
dor,
considerando período de 24
horas.
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Nenhum

1. Dez (10) = Dor de intensidade
insuportável.
2. Sete a Nove (7 a 9) = Dor de forte
intensidade.
3. Quatro a Seis (4 a 6) = Dor de
intensidade moderada.
4. Um a Três (1 a 3) = Dor de fraca
intensidade.
5. Zero (0) = Ausência de Dor.
1. Os episódios de dor duram o
tempo todo.
2. Os episódios de dor duram maior
parte do tempo.
3. Os episódios de dor duram por
mais de 1 hora.
4. Os episódios de dor duram até 1
hora.
5. Sem episódios de dor
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Leve

Aplicar a Escala numérica
verbal (ENV), perguntando
quanto ele classifica sua dor
de 0 a 10.
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INDICADORES

Definição
operacional

Grave

Nível da Dor (2102): Gravidade de dor observada ou relatada
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Quadro 1 – Visão parcial do Instrumento construído para avaliação da Dor Aguda de pacientes submetidos à ATQ

CONCLUSÃO
O instrumento construído para avaliação de pacientes submetidos a ATQ com DE Dor aguda ficou composto pelo resultado
NOC Nível de Dor, nove indicadores. Elaborou-se definições conceituais e operacionais e duas escalas distintas para
mensuração. Ele deverá ser testado e validado para futura implementação no Processo de Enfermagem informatizado do hospital.

