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RESUMO 

Este estudo se pautará na importância do processo de trabalho do profissional 
enfermeiro como componente de contato direto para o enfrentamento da dor oncológica 
durante o tratamento. Portanto, é bom ressaltar que durante todo o atendimento é 
imprescindível e indispensável o trabalho de uma equipe composta com diversas 
especialidades profissionais que interagem no cuidado e assistência ao paciente e sua família. 
A partir da temática deste artigo, a dor oncológica de uma paciente é algo subjetivo, complexo 
e imensurável durante todo o tratamento, envolvendo vários fatores que podem influenciar 
durante este processo, seja por circunstâncias individuais, sociais, psicológicas ou familiares. 
Dessa forma, faz-se necessário um aprimoramento técnico e uma atenção humanizada para o 
cuidado e atendimento a este paciente, principalmente do profissional em questão como 
também de toda equipe de enfermagem. O presente artigo tem como objetivo geral ressaltar a 
importância da atuação do profissional enfermeiro no processo e tratamento da dor oncológica. 
Tais perspectivas como a classificação e caracterização da dor oncológica; a avaliação da 
intensidade da dor do paciente; a elucidação da conduta do profissional enfermeiro no manejo 
e controle da dor, além da capacidade emocional do mesmo durante a assistência prestada no 
tratamento do paciente estão pautadas como objetivos específicos sendo fatores relevantes a 
serem considerados neste artigo. Trata-se de um artigo com o tema atuação do enfermeiro no 
processo da dor oncológica, para isto, este estudo possui caráter exploratório, explicativo e 
qualitativo, embasado em pesquisa bibliográfica como fundamentação teórica para o alcance 
das perspectivas propostas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem. Dor. Enfermagem 
Oncológica. 
 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o INSTITUTO ONCOGUIA (2017) a palavra oncologia 

também conhecida como cancerologia, é de origem grega onde “onkos” (onco) 

significa massa, volume e tumor, e o termo “logia” significando estudo. Portanto 

a palavra oncologia significa o estudo dos tumores, tendo um ramo da ciência 

médica que se dedica ao estudo dos mesmos estando voltado para o seu 

desenvolvimento no organismo humano, buscando formas de tratamento 

eficazes para os mais variados tipos de neoplasias cancerígenas. 
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O câncer é um processo patológico que começa quando uma célula 
normal é transformada por mutação genética do DNA celular. As 
mutações genéticas podem resultar de mutações hereditárias ou 
adquiridas, que levam a comportamento anormal das células. A célula 
inicial geneticamente alterada forma um clone e começa a proliferar 
de maneira anormal, escapando dos processos ou sinais de 
regulação normais do crescimento intracelular e extracelular, bem 
como de outros mecanismos de defesa do corpo. As células 
adquirem características invasivas, e ocorrem alterações nos tecidos 
adjacentes. As células infiltram esses tecidos e ganham acesso aos 
vasos sanguíneos e linfáticos, que as transportam para outras regiões 
do corpo. (BRUNNER & SUDDARTH, 2019, p.83). 

 

Podendo acometer qualquer região do organismo, o câncer é uma 

doença que não tem uma causa especifica, trata-se de um grupo com as mais 

variadas doenças que possuem em comum o crescimento desordenado e 

incontrolável de células que provocam tumores que invadem os mais variados 

tecidos e se multiplicam rapidamente (INCA, apud BRASIL, 2019). 

Com a crescente descoberta de novas pessoas portadoras de câncer, 

um dos fatores ainda deficientes, mas relevantes nesses casos, é o fato dos 

mesmos relatarem a presença de dor durante o tratamento. 

O processo da dor segundo Caponero, Santos e Naylor apud Graner, 

Junior, Rolim (2010), diz respeito ao impacto emocional ocasionado pelo 

câncer sobre os pacientes, revelando a dor como um fator relevante e 

agravante desta patologia, no qual os pacientes sofrem desde o desconforto 

ocasionado pelos exames para diagnóstico até as terapêuticas utilizadas, que 

causam limitações físicas, sociais e psicológicas. 

Nesse âmbito é imprescindível que profissionais de saúde estejam 

preparados, não apenas com as técnicas e terapêuticas padronizadas 

existentes, mas também biopsicossocioespiritualmente para lidar com tal 

situação, seja com o paciente, seja com seu familiar. 

Diante desse fator, existe uma amplitude de profissionais que, por sua 

vez, contribui de modo significativo com o manejo da dor. Porém de maneira 

efetiva, o profissional mais presente na vida do paciente é o profissional da 

enfermagem. Este participa de forma integral no tratamento do câncer. 
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O manejo ativo que implica na atuação do profissional enfermeiro no uso 

de suas atribuições está respaldada pelo COFEN, LEI N 7.498/86, DE 25 DE 

JUNHO DE 1986 que diz: 

 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 
cabendo-lhe: 
I – privativamente: 
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 
dos serviços da assistência de enfermagem; 
i) consulta de enfermagem; 
j) prescrição da assistência de enfermagem; 
l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de 
vida; 
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar 
decisões imediatas; 
II – como integrante da equipe de saúde: 
a) participação no planejamento, execução e avaliação da 
programação de saúde; 
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; 
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 
f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 
causados à clientela durante a assistência de enfermagem; 

 

Considerando o cuidado como uma ação de extrema importância para o 

bem-estar e reintegração da saúde humana, a equipe de enfermagem atua de 

forma essencial, principalmente com o paciente oncológico, mesmo quando 

para este não existam perspectivas de cura ou mesmo de sobrevida (BLACK; 

JACOBS apud STUMM; LEITE; MASCHIO, 2008). 

A justificativa para a realização deste artigo baseia-se no desejo de 

abordar o tema a atuação do enfermeiro no processo da dor oncológica, 

demonstrando o manejo utilizado pelo enfermeiro perante o processo doloroso 

provocado pelo câncer, destacando a importância de um bom trabalho 

desenvolvido pela assistência do enfermeiro. Estando a mesma delimitada a 

trabalhos científicos que abordem a atuação do enfermeiro no processo da dor, 

considerando importante todo conhecimento, procedimento e temática utilizada 

durante os cuidados a serem realizados com o paciente. Dessa forma, é 

imprescindível ao enfermeiro o desempenho de seu papel de forma eficaz, 

garantindo qualidade e sucesso no manuseio da dor. 
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O artigo almeja responder quais ações o enfermeiro pode utilizar no 

processo da dor oncológica, tendo como objetivo geral ressaltar a importância 

de atuação do enfermeiro no processo da dor provocada pelo câncer. Obtendo 

como objetivos específicos: caracterizar e classificar a dor; demonstrar a 

avaliação da intensidade da dor do paciente oncológico; elucidar sobre conduta 

expectante do enfermeiro no manejo e controle da dor; abordar as práticas 

utilizadas pela enfermagem ao paciente oncológico com dor; discorrer sobre o 

estado emocional e psicológico do enfermeiro durante a assistência prestada 

ao paciente com dor oncológica. 

De acordo com os objetivos estipulados neste artigo, acredita-se que 

uma assistência de qualidade realizada pelo enfermeiro ao paciente oncológico 

com dor, tem impacto importante no tratamento do mesmo. 

O presente estudo insere-se na área de saúde oncológica, sendo um 

trabalho explicativo, exploratório e qualitativo, embasando-se em pesquisa 

bibliográfica.  

A pesquisa é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 
realizados de importância, por serem capazes de fornecer dados 
atuais e relevantes relacionados o tema. O estudo da literatura 
pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e 
certos erros, e representa uma fonte indispensável de informações, 
podendo até orientar indagações. (LAKATOS 2003, p.158 apud 
MARINO, 2018). 
 

Lakatos (2003, p. 183) apud MARINO, 2018 diz que “A pesquisa bibliográfica 

não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas 

propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”. 

O artigo tem como fonte secundaria, sendo material de pesquisa 

embasado em materiais previamente analisados e publicados, sendo utilizados 

para amostra estudos realizados sobre atuação do enfermeiro no processo da 

dor oncológica. 

Os dados utilizados na elaboração do artigo foram coletados mediante 

livros, artigos científicos periódicos que abordam o tema delimitado. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
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CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA DOR 

 

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), o 

conceito da dor mais cabível referido pelas literaturas pode ser descrito 

como“uma sensação desagradável, subjetiva, relacionada a uma lesão real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão” (SILVA &RIBEIRO-FILHO, 2006 

apud GRANER; JUNIOR; ROLIM, 2010, p. 347). “A adoção dessa 

caracterização pela comunidade científica reconhece a natureza 

multidimensional da dor, isto é, o envolvimento de variáveis fisiológicas, 

cognitivas e comportamentais” (GUIMARÃES,1999 apud GRANER; JUNIOR; 

ROLIM, 2010, p. 347). 

A dor é um sintoma abstrato e subjetivo principalmente quando se 

relaciona à pacientes com câncer avançado e submetidos a cuidados 

paliativos, sendo denominada por dor total, atingindo dimensões físicas, 

psíquicas, sociais e espirituais. (ANDRADE, et al., 2018). 

 

A dor é um sintoma frequentemente associado ao câncer. A 
Associação Internacional para o Estudo da Dor refere que a dor é 
uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, que pode estar 
associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. 
Considera ainda que cada indivíduo utiliza o termo dor e classifica 
sua intensidade, a partir de suas experiências pessoais (ROCHA, et 
al., 2015, p.97). 

 

As classificações a serem mencionadas, embora se apliquem à dor em 

oncologia, comumente são validadas a outras experiências dolorosas, podendo 

ser identificada pela sua origem, intensidade e localização. Quanto a sua 

origem, a dor pode surgir quando a doença se infiltra num determinado local ou 

causa metástase, quando é decorrente dos tratamentos ao qual o paciente é 

submetido como as radioterapias, quimioterapias ou outros métodos, ou ainda, 

pode não estar relacionada ao câncer e sim decorrente de outras patologias 

existentes no histórico do paciente. Quanto a sua intensidade, ela é 

classificada como aguda quando a duração varia de minutos a semanas, 

posteriormente a lesões nos tecidos, processos inflamatórios ou outras 
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moléstias; pode ser crônica quando sua duração varia de meses a vários anos, 

normalmente acompanhado pelo processo da doença ou associada a alguma 

lesão tratada. Quanto a sua localização, a dor pode ser somática, quando suas 

características forem definidas como contínua e/ou latejante estando localizada 

podendo ser controlada quando sua causa for identificada; pode ser episódica 

ou com cólicas, quando usualmente possa ser localizada originando-se nas 

vísceras abdominais e/ou torácicas; e neuropática, associada a causas neurais 

resultando em funções anormais do sistema nervoso central, pode ser 

constante ou esporádica comumente associada a causas devido à injúria 

neural, invasões tumorais dos nervos, plexos, ou ainda devido a eventos 

advindos do tratamento. (ARANTES, 2008; GUIMARÃES, 1999 apud 

GRANER; JUNIOR; ROLIM, 2010). 

 

AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DA DOR DO PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

Sendo um desafio aos pesquisadores, a mensuração da dor é 

considerada subjetiva, complexa e multidimensional de experiência dolorosa ao 

paciente. Mesmo com os avanços na elaboração de instrumentos facilitadores 

na comunicação entre pacientes e profissionais da área, as últimas décadas 

possibilitaram o conhecimento tanto da incidência, duração e intensidade da 

dor sentida, quanto do alívio obtido após aplicação das diferentes técnicas 

analgésicas utilizadas. Dentre os meios clínicos mais utilizados se sobressaem 

os considerados subjetivos ao relato de dor do paciente, sendo utilizados 

instrumentos em níveis de mensuração ordinal, pois mesmo que pouco 

utilizado no meio clinico, a mensuração através da razão, se sobressai com 

uma melhor precisão quando este relata o que sente, especialmente quando se 

fala em dor aguda. (PEREIRA; SOUZA, 1998) 

“O controle da dor deve ser baseado em avaliação cuidadosa com 

elucidação das possíveis causas e dos efeitos deste sintoma na vida do 

paciente, investigando fatores psicossociais que possam estar influenciando 

seu impacto, no paciente”. (BRASIL; INCA, 2001, p. 20). 
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Uma completa anamnese e exames clínicos complementares são de 

total importância na avaliação realizada no paciente, podendo ainda ser 

necessário outras investigações laboratoriais ou radiológicas (BRASIL; INCA, 

2001). 

Dor é uma experiência única e pessoal. Não há linguagem padrão 
para descrições de dor, variando dentro de uma mesma família ou 
grupo cultural. Pode ser extremamente difícil para o paciente com 
doença avançada, encontrar uma linguagem que descreva sua dor 
não só por ser uma experiência sem semelhança com qualquer 
sensação prévia, como pela presença de seus componentes 
emocional, social e espiritual. (BRASIL; INCA, 2001, p. 20). 

 

Podendo a enfermagem fazer o uso de diferentes escalas que 

mensurem a intensidade da dor do paciente, estas possuem vantagens e 

limitações diferenciadas. Portanto, ao questionar o paciente sobre a dor 

sentida, sua intensidade e localização, o tipo de intervenção e escala utilizada 

deve levar em conta sua idade, suas habilidades de comunicação e se possui 

algum dano prejudicial ao lado cognitivo e físico do paciente, devendo fazer 

uso do mesmo instrumento durante todo tempo que o paciente permanecer 

internado, utilizando métodos simples e de fácil manuseio, pois instrumentos 

muito complexos dificultam a aplicação realizada por profissionais de nível 

técnico, e são melhores conduzidos quando utilizados por enfermeiros durante 

a realização de exames físicos e do raciocínio clínico. (FONTES; JAQUES, 

2007). 

A utilização de instrumentos conhecidos como unidimensionais para 

obtenção de informações referentes à dor e analgesia, são frequentemente 

utilizados em clínicas e hospitais, pois requerem resultados em tempo hábil, 

podendo citar como mais utilizadas, a escala visual numérica (EVN), a escala 

visual analógica (EVA) e a escala de categoria verbal ou visual. Sendo que, 

para obter um bom resultado, é necessário que haja um entrosamento entre a 

equipe e o paciente estabelecendo entre eles, como objetivo, um valor 

aceitável de dor, num valor de referência de um a três, utilizando uma escala 

de um a dez, tendo o intuito de manter a dor abaixo ou igual ao valor estipulado 

por ambos. Sendo esses instrumentos mais utilizados de fácil aplicação, ainda 

assim, se faz necessário o emprego de outros instrumentos que levem em 



8 

 

consideração os componentes afetivos da dor. Portanto, mensurar um sintoma 

intrínseco e saber o quão intensa é a dor sentida por um paciente, não é uma 

tarefa fácil, porém é possível utilizar métodos, sejam verbais ou visuais, que 

determinemos valores e intensidade da dor que o paciente possa estar 

sentindo ou mesmo já sentiu no decorrer da vida (FONTES; JAQUES, 2007). 

Nas literaturas, há diversas escalas para esta aferição, no entanto a 

visual analógica – EVA é a mais utilizada, pois depende dos aspectos 

cognitivos e da capacidade de raciocínio dos pacientes, entre outras, o que não 

impede que os profissionais utilizem as outras escalas que podem ser 

escolhidas na medida em que facilite o entendimento do paciente. Contanto 

que sejam decifradas usando uma mesma medida de valores. (BRASIL; INCA, 

2001). 

• Ela pode ser uma linha de 10 centímetros – não numerada- onde o 
paciente marque “onde” se encontra a dor experimenta, onde o 
avaliador através de uma régua dividida em centímetros pode ter o 
valor considerado por alguns como o mais exato por admitir frações 
numéricas. 
• No entanto, são de mais difícil compreensão por necessitarem de 
raciocínio abstrato refinado, sem a visualização de escalas. Alguns 
autores consideram que as cores induzem falsos resultados por 
preferências individuais, especialmente nas crianças. 
• Em nossa experiência, a escala que facilite a compreensão do 
cliente não interfere no resultado. Ela pode ser uma escala visual 
numérica, onde o paciente confere uma nota de zero a 10 para a dor 
da qual se queixa, com ou sem cor à sua escolha. 
• Os intervalos entre os numerais de referência também devem ser 
interpretados por valores fixos e previamente combinados. Valores 
universalizados devem ser priorizados ou referidos. 
• Dor leve (0-1-2 e 3), Dor moderada (4 - 5 e 6), Dor intensa (7- 8 – 
9 e 10), de preferência no verso para não induzir a avaliação dos 
clientes (BRASIL; INCA, 2001, p. 63). 

 

 
CONDUTA DO ENFERMEIRO NO MANEJO E CONTROLE DA DOR  
 

Segundo LOPES-JÚNIOR (2019, p. 01): “Em Oncologia, inúmeros e 

complexos desafios permeiam a prática profissional do cuidado personalizado 

à pessoa com câncer e à sua família”. 

Considerando o grande impacto causado pelo câncer, é importantíssimo 

que haja uma boa comunicação entre profissional e paciente, destacando-se o 

diálogo como de caráter essencial e determinante para as relações humanas, 

devendo os profissionais de saúde desenvolverem uma escuta minuciosa 



9 

 

permitindo um melhor entendimento sobre a situação-saúde do cliente, o que 

aumenta o vinculo e a confiança entre ambos e os objetivos almejados se 

tornam mais eficazes (RENNÓ; CAMPOS, 2013; POTT et al., 2013; apud 

THEOBALD et al., 2016). 

“Nessa concepção teórica, a equipe de saúde deve atuar na perspectiva 

de empoderar o usuário para que ele possa participar de forma ativa e 

consciente no cuidado de sua saúde (HERR et al., 2013, p. 35). ” 

Pensando no bem-estar do paciente oncológico, é necessário que haja 

uma boa assistência prestada pelos profissionais que o atende. 

 
Tendo em vista o impacto negativo da dor na qualidade de vida do 
paciente oncológico, identificar e estimular o uso de estratégias 
eficazes para minimizar essas sensações dolorosas é de grande 
relevância no contexto da assistência e, sempre que possível, deverá 
ser tratada de forma preventiva, evitando-se, assim, todo o sofrimento 
associado a essa condição (ROCHA, et al., 2015, p.97). 

 

Sendo o profissional que mais tem contato com o paciente, o enfermeiro 

independente do foco que se almeja, é o provedor dos cuidados essenciais ao 

mesmo, fazendo-se necessário uma abordagem complexa que leve em 

consideração modalidades de intervenções biopsicossociais, devendo este, 

manter-se em constante capacitação (SILVA; ZAGO, 2001). 

 

A atribuição do enfermeiro é prestar assistência aos pacientes com 
câncer na avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e 
atendimento aos familiares, desenvolvendo ações educativas, ações 
integradas com outros profissionais, além de apoiar medidas 
legislativas e identificar fatores de risco ocupacional. Desse modo, 
este profissional está inserido na prevenção, antes do processo de 
doença, durante ou ainda no final (ROLIM et a., 2019, p. 42).  

 

“Desta forma, é imprescindível que os profissionais de saúde estejam 

atentos aos recursos disponíveis ao manejo da dor, na medida em que esta 

experiência constitui um potencial redutor da qualidade de vida de indivíduos e 

grupos” (ARANTES, 2008; KURITA PIMENTA, OLIVEIRA JÚNIOR & 

CAPONERO, 2008 apud GRANER, JUNIOR, ROLIM, 2010, p. 346). 

“No entanto, o tratamento adequado e ágil contribuirá para a 

minimização dos impactos indesejados da doença (HERR et al., 2013, p. 34). ” 
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Porém, além de atuarem diretamente no cuidado oncológico, os 

enfermeiros devem desenvolver em seu perfil, atitudes que acrescentam 

valores aos pacientes e seus familiares, cuidar do seu estado emocional para 

que durante os cuidados prestados o seu psicológico permaneça sem 

sofrimentos que não interfiram no tratamento oferecido, devendo ter a aptidão 

de separar a vida profissional da vida pessoal (CARMO et al.,2019). 

Ao cuidar de pessoas portadoras de câncer deve-se levar em 

consideração que as mesmas merecem assistência integral, mesmo que não 

disponham de muito tempo de vida. O papel da equipe de enfermagem integra 

o cuidado, que possibilita movimentar ações que mantenham a vida. “Cuidar do 

ser humano constitui-se a essência do trabalho em enfermagem” (STUMM; 

LEITE; MASCHIO; 2008, p. 76). 

Nessa perspectiva, cuidar de alguém com dor não significa apenas 
realizar técnicas para deixa-lo “confortável”, mas, também, mostrar na 
relação profissional/paciente interesse, compaixão, afetividade, 
consideração que tem o intuito de aliviar, confortar, apoiar, ajudar, 
favorecer, promover, restabelecer e torna-lo satisfeito com o seu 
viver, acentuando a capacidade do profissional em estimular o bem-
estar do mesmo (ALVES et al., 2011, p. 199). 

 

PRÁTICAS UTILIZADAS PELA ENFERMAGEM AO PACIENTE 
ONCOLÓGICO COM DOR 
 

Sendo a enfermagem a equipe que possui maior contato como paciente 

durante o tratamento do mesmo, esta possui estratégias diárias de conforto e 

alivio para as rotinas e procedimentos a serem realizados, compartilhando com 

o paciente e seus familiares, dores e sofrimento sentidos (ALVES et al., 2011). 

 
A prática de atender um paciente com dor oncológica é muito ampla e 
a sua avaliação é o ponto fundamental para o planejamento do 
cuidado, exigindo do profissional de enfermagem suporte educacional 
para o manuseio e gerenciamento dessa sensação álgica (CUNHA; 
RÊGO, 2015, p. 143). 

 

Para obter sucesso no tratamento da dor e pontuar uma linha de 

cuidado, é preciso que haja uma avaliação de natureza cuidadosa, entendendo 

e padronizando os diferentes tipos de dor. Portanto, no início, é necessário que 

seja realizada uma adequada avaliação da dor que irá direcionar, 
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subsequentemente, a uma linha de intervenções que servirão como base para 

o tratamento (BRASIL; INCA, 2001). 

Uma vez que a terapêutica medicamentosa é um dos recursos mais 

utilizados no manejo da dor, este recurso nem sempre é eficaz no controle 

deste sintoma, sendo necessário o emprego de outras técnicas alternativas 

relevantes e capazes de complementar as medidas convencionais ao manejo 

da dor em pacientes com câncer (BARDIA et al., 2006; BARNES, BLOOM & 

NAHIN, 2008; BRAUER, SEHAMY, MELTZ & MAO, 2010 apud GRANER, 

JUNIOR, ROLIM, 2010). 

A promoção de medidas de conforto é um aspecto inerente e 
indissociável à profissão do enfermeiro e, portanto, imprescindível ao 
cuidado humanizado e de qualidade ao paciente. O conforto promove 
alívio, consolo e encorajamento para a superação de fenômenos 
desagradáveis como a dor, proporciona melhor interação enfermeiro-
paciente e favorece o estabelecimento de vínculo efetivo entre as 
partes envolvidas. O uso de habilidades interpessoais e de 
comunicação, como ouvir, refletir e acolher a expressão de 
sentimentos integra também o processo de conforto. Assim, deve-se 
buscar uma interação com o paciente, visando a envolvê-lo 
ativamente em seu processo de cuidado e, (...) essa necessidade não 
é menos importante, permitindo que eles próprios estabeleçam as 
medidas de conforto que mais sejam adequadas às suas 
necessidades, o que contribui para a promoção da saúde dessa 
clientela (ROCHA, et al., 2015, p. 101-102). 

 

A abordagem referida pelo BRASIL. Ministério da Saúde. INCA em 2001 

no manual “Cuidados Paliativos oncológicos: controle da dor”, várias são as 

unidades farmacológicas utilizadas no controle da dor; analgésicos opiáceos, 

analgésicos não opiáceos, analgésicos adjuvantes e sedação terminal. Além 

desses, há uma ressalva aos cuidados realizados com recursos auxiliares 

como quimioterapia, radioterapia, procedimentos anestésicos, bloqueios 

(neural, periférico e autonômico), e ainda medidas não farmacológicas, 

modalidades físicas de controle da dor: que empregam aplicações de 

estimulação elétrica transcutânea que consiste no emprego de eletrodos na 

pele do paciente estimulando as fibras mielínicas aferentes, que reduz o 

impulso dos nociceptores à medula e ao cérebro; a acupuntura como aliado no 

alivio da dor, mesmo com a escassez de estudos relevantes em relação a dor 

do câncer; o calor, relaxando a musculatura e aumentando o fluxo sanguíneo; o 

emprego de compressas frias, contraindo a musculatura, diminuindo o fluxo 
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sanguíneo e o edema, reduzindo a velocidade da condução nervosa, 

retardando os estímulos nociceptivos que chegam a medula;  cita ainda, 

métodos mecânicos com o emprego de massagens, exercícios e atividades 

físicas, além de métodos cognitivos que envolvem autocontrole e auto 

regulação, podendo ser utilizadas tanto pelos pacientes quanto por seus 

familiares; técnicas de relaxamento e distração dirigida.  

Para BRASIL; INCA, 2001, p. 73: 

A atuação da enfermagem no esclarecimento de doentes e 
cuidadores sobre o esquema terapêutico, cuidados gerais, no ajuste 
de doses e manejo dos efeitos colaterais, no estímulo à 
implementação de medidas não farmacológicas, é ponto fundamental 
para a adesão aos tratamentos. Acredita-se que pensamentos e 
atitudes podem afetar os processos psicológicos, influenciar no 
humor e determinar comportamentos. Promover mudança nos 
pensamentos e crenças de doentes em relação à dor podem ter 
efeitos antiálgicos. 

 

Mesmo que as terapêuticas complementares não substituem os 

tratamentos medicamentosos convencionais prescritos pela medicina, ainda 

assim são utilizadas concomitantemente. Portanto, muitos pacientes buscam 

outros procedimentos diferentes dos convencionais como alternativas para o 

alívio da dor, substituindo por yoga, técnicas de relaxamento, acupuntura, 

massagens entre outros, o uso dos opioides (BARNES et al., apud GRANER, 

JUNIOR, ROLIM, 2010). 

 

ESTADO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO DO ENFERMEIRO DURANTE A 

ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE COM DOR ONCOLOGICA 

 

Considerando que a enfermagem tem desde os seus primórdios, o 

cuidado como princípio e essência da profissão, as ações realizadas em favor 

da vida, objetivam a cura de doenças e a recuperação da saúde humana. No 

entanto, durante este processo, os profissionais deparam-se com situações de 

resgate e perdas de vidas, e precisam lidar com isso, aceitando a naturalidade 

do ciclo da vida (ALMEIDA; SALES; MARCON; 2014). 

“É sabido que setores de oncologia de longa permanência para 

tratamento propiciam o envolvimento entre profissionais, pacientes e familiares, 
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os quais criam uma relação que está eminentemente envolta de aspectos 

emocionais (KOLHS et al., 2016, p. 247). ” 

Ao cuidar do paciente oncológico, os profissionais de enfermagem 
experimentam situações de sofrimento, angústia, medo, dor e de 
revolta vivenciadas pelo paciente e por seus familiares e, como seres 
humanos dotados de emoções e sentimentos, em alguns momentos 
manifestam as mesmas reações (ALMEIDA; SALES; MARCON; 
2014, p. 35). 
 

Sempre há preocupação em cuidar de pacientes em todas as etapas 

vivenciadas no período de doença, seja ela revoltante, agressiva ou mesmo 

satisfatória. Há reconhecimento por parte da enfermagem, da fragilidade e 

insegurança do paciente, onde se faz necessário a base do conhecimento 

técnico-cientifico e o total preparo na arte do cuidar, além de conseguir 

sustentar um mesmo estado de emoção independentemente das 

circunstâncias da vida, também precisa obter habilidades em suas relações 

interpessoais. Quando o profissional reconhece e compreende as atitudes e 

reações dos pacientes perante o cuidado, isto favorece que o mesmo o aceite, 

reduzindo os desgastes de ambas as partes envolvidas (STUMM; LEITE; 

MASCHIO; 2008). 

No processo de cuidado interativo/intersubjetivo o profissional 
envolve-se com o outro, no sentido de permanecer junto e de entra-
ajuda recíproca. Dessa forma, o cuidado ultrapassa a barreira do 
conhecimento científico, do simples ato simbólico ou procedimento 
técnico. Isto pode ser verificado na manifestação do que existe de 
mais humano naquele que é cuidado e naquele que cuida (STUMM; 
LEITE; MASCHIO; 2008, p. 77). 

O cuidar em oncologia toca a vida pessoal e profissional da equipe de 

enfermagem, despertando neles novas experiências, capazes de agregar 

valores e competências totalmente peculiares a esta especialidade (CARMO et 

al., 2019). 

Sempre existe o desejo por parte dos enfermeiros que sejam superadas 

questões cotidianas vivenciadas pelos mesmos, tanto que muitos buscam um 

envolvimento cada vez menor com os pacientes, na busca de dominar suas 

fraquezas e transpor sentimentos de insegurança e sensação de inferioridade, 

assim como os desafios enfrentados diariamente no setor oncológico (CARMO 

et al., 2019). 

Por outro lado, existem profissionais com sentimentos de realização ao 

prestarem cuidados à pacientes em declínio de vida, demonstrando total 



14 

 

compaixão ao mesmo ao desenvolverem novas práticas cotidianas de cuidados 

em alas oncológicas hospitalares (ALMEIDA; SALES; MARCON; 2013). 

 De acordo com KOLHS et al., 2016, p. 248: 

Os pacientes oncológicos carecem de afeto, e a proximidade 
constante da equipe de enfermagem com o paciente/família favorece 
emoções que podem resultar em empatia, que significa se colocar na 
posição do outro, imaginar como seria se você ou sua família 
estivesse nessa situação. Isso ocorre, geralmente, com pacientes que 
fazem tratamento por longo período, gerando solidariedade, carinho 
entre a equipe de enfermagem e paciente e seus familiares. (...) Essa 
sensação/sentimento de dever cumprido é experienciada pelos 
enfermeiros como de situações prazerosas, frente a pacientes que 
necessitam de atenção, em que o acompanhamento e cuidado 
prestado, restabelecendo a saúde, e pensar que toda assistência 
prestada valeu a pena e o paciente teve o melhor possível no 
cuidado. Com isso, a sensação produz satisfação e ânimos durante o 
trabalho, sentindo-se mais valorizado e útil quanto profissional. 

 

Diante disso, os profissionais muitas vezes, utilizam o lazer como 

estratégia de enfrentamento para amenizar tais situações emocionais, 

realizando fora do ambiente de trabalho, atividades que subjugam favoráveis 

aos sentimentos vivenciados. Contudo, ainda em seu cotidiano de trabalho, o 

profissional precisa usar meios que ofereçam, ao paciente e seus familiares, 

qualidade no atendimento, de forma adequada e eficaz, resguardando também 

o seu próprio estado físico e psicológico (KOLHS et al., 2016). 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caracterizando-se pelo crescimento desordenado das células, 

desenvolvendo tumores através de mutações genéticas do DNA celular, o 

câncer muita das vezes não possui uma causa específica, espalhando-se 

rapidamente pelo corpo e atingindo outros órgãos. Apesar das inúmeras e 

recentes descobertas sobre o câncer e do crescente número de pessoas com 

esta patologia, um dos fatores de maior relevância nessa situação é o relato da 

dor sentida pelos mesmos, sendo um processo de grande impacto no cotidiano 

pessoal, familiar, social e psicológico do paciente. Essa situação requer total 

atenção da equipe que o atende, de forma que englobe todo o contexto 

vivenciado pelo mesmo, tendo uma visão mais amplificada pelo profissional 
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enfermeiro e sua equipe, que são os que possuem maior contado e 

compartilham das emoções dos pacientes e seus familiares, estando este 

profissional amparado pelo seu órgão de registro para uso legal de suas 

atribuições, tornando o cuidado, principal e fundamental ação no tratamento, 

recuperação ou mesmo na manutenção da vida humana. 

Sendo definida como uma sensação desagradável e subjetiva, estando 

relacionada a uma lesão real ou potencial, a dor é um sintoma abstrato 

frequentemente associado ao câncer. Suas classificações variam, levando em 

consideração fatores como a sua origem, que pode ser referenciado a um 

determinado local, a um tratamento específico ou decorrente de outras 

patologias. Pode ser classificada quanto a sua intensidade, de forma aguda 

quando possuir uma curta duração ou de forma crônica quando sua duração for 

extensa.  Pode também ser classificada quanto a sua localização, de forma 

somática quando possuir características definidas, episódicas quando é 

localizada nas vísceras e neuropáticas quando existirem funções anormais do 

sistema nervoso central de modo constante ou esporádica, ou ainda advindo 

de eventuais tratamentos.  

Muitos são os métodos desenvolvidos por pesquisadores e utilizados por 

profissionais enfermeiros para avaliar a dor sentida por um paciente. Porém os 

mais utilizados são os instrumentos que contem níveis de mensurações 

ordinais, sendo que o mais confiável se sobressai quando o paciente esta em 

perfeitas condições do uso de sua razão, tendo a capacidade de relatar aquilo 

que sente. Não só o uso de instrumentos é necessários na mensuração da dor 

de um paciente, este deve ser avaliado de forma holística podendo ser 

necessário o uso de ferramentas complementares para concluir a investigação. 

Durante a escolha do método a ser utilizado com o paciente, questões como 

idades e capacidades de comunicação, física e cognitiva devem ser colocadas 

em consideração. Portanto, a utilização de instrumentos unidimensionais como 

a escala de EVA, também citada em variadas literaturas, é a mais utilizada por 

profissionais enfermeiros, por obter resultados em tempo hábil. 

Considerando o enfermeiro como principal protagonista no manejo da 

dor, por está constantemente em contato com o paciente, deste se espera que 
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sejam desenvolvidas ações de cuidados essenciais em diversas modalidades, 

com capacidade de empoderar pacientes e seus familiares de forma positiva 

para que participem ativamente das estratégias propostas ao cuidado. Para 

isso é necessário que o profissional em questão esteja constantemente em 

atualização, buscando e desenvolvendo novas modalidades de cuidados que 

sejam eficazes ou que possam ao menos minimizar a dor do paciente 

oncológico. 

Apesar do tratamento medicamentoso ainda ser uma das primeiras 

opções a serem utilizadas no alivio da dor de um paciente, existem outras 

praticas complementares que veem ganhando espaço e mostrando resultados 

positivos quando combinados a medidas farmacológicas. O enfermeiro por sua 

vez, deve possuir amplo conhecimento sobre tais praticas e desenvolver planos 

terapêuticos que sejam aceitos e estimulem a adesão ao tratamento por parte 

dos pacientes e seus familiares. 

Durante todo processo de cuidados prestados ao paciente oncológico, e 

por mais que sejam realizadas ações de conforto, cura ou recuperação da 

saúde, o enfermeiro vivência e compartilha das emoções dos pacientes e seus 

familiares. Existe entre ambos uma troca de sentimentos e por mais 

conhecimento técnico-cientifico que o enfermeiro possua, este precisa 

preservar o seu estado físico e psíquico, utilizando também formas de 

enfrentamento para alívio das próprias tensões emocionais do cotidiano. 

Conclui-se que como peça de fundamental importância no processo de 

cuidados a serem proprorcionados ao paciente no processo da dor oncológica, 

o enfermeiro possui um amplo leque de ações que sustentam o conhecimento 

técnico-científico que possuem, possibilitando um plano hábil que contemple 

todos os aspectos de gerenciamento dos cuidados e dê suporte aos obstáculos 

que comprometam os resultados almejados. 
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