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INTRODUÇÃO: A dor oncológica, como uma das principais causas de sofrimento para
pacientes sob cuidados paliativos, motiva a enfermagem a aprimorar o cuidado e a
avaliação desses pacientes. O Processo de Enfermagem (PE) tem dentre os seus
propósitos a identificação das respostas humanas, permitindo organizar as condições
necessárias à realização do cuidado, a implementação de ações e a avaliação das
mesmas de forma sistemática. A Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) é
uma classificação padronizada que descreve os resultados obtidos pelos pacientes em
decorrência das intervenções de enfermagem, todavia, ainda se encontram em fase
de refinamento e requer estudos sobre sua aplicabilidade. OBJETIVOS: Avaliar a dor
aguda e crônica, de origem oncológica, por meio de indicadores da NOC e verificar a
sua aplicabilidade clínica em pacientes sob cuidados paliativos. MÉTODO: Estudo de
coorte prospectivo, com abordagem quantitativa, a ser realizado em uma unidade de
cuidados paliativos de um hospital universitário do sul do Brasil. A coleta de dados
será realizada em duas etapas. Na primeira, serão selecionados os resultados e
indicadores de enfermagem NOC a serem aplicados no estudo. A segunda etapa diz
respeito à coleta de dados da avaliação dos pacientes pelo uso de um instrumento que
conterá os resultados e indicadores de enfermagem NOC previamente selecionados. O
projeto será apreciado por uma Comissão de Pesquisa e Ética em Saúde, atendendo
às

determinações

das

Diretrizes

e

Normas

Regulamentadoras

de

Pesquisas

Envolvendo Seres Humanos. RESULTADOS/CONSIDERAÇÕES FINAIS: Estudo em
fase de desenvolvimento, que pretende subsidiar com seus resultados a qualificação
da avaliação do paciente oncológico com dor sob cuidados paliativos. DESCRITORES:
dor aguda, dor crônica, avaliação de resultados (cuidados de saúde).
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