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RESUMO
Introdução: A dor aguda é altamente incidente no trauma e assume um notório impacto no
outcome da pessoa em situação crítica vítima de trauma. A gestão eficaz da dor aguda requer
valorização, avaliação e tratamento mediante uma abordagem multimodal suportada em
intervenções de enfermagem farmacológicas e não-farmacológicas. Objetivos: Identificar as
intervenções de enfermagem farmacológicas e não-farmacológicas desenvolvidas no âmbito da
gestão multimodal da dor aguda na pessoa vítima de trauma.Metodologia: Revisão Integrativa
da Literatura (RIL) desenvolvida através da pesquisa científica nas bases de dados CINHAL®
e MEDLINE®. Os procedimentos metodológicos adotados atendem à questão de investigação
em formato PICO: “Quais as intervenções de enfermagem (I) promotoras da gestão da dor
aguda (O) no cuidado à pessoa vítima de trauma (P)?” Não foram estabelecidas comparações.
Resultados: Do processo de identificação, seleção, elegibilidade resultaram 34 artigos,
publicados entre 2015 e 2020, dos quais foram incluídos cinco artigos para análise e extração
de dados. Conclusão: A avaliação da dor sustentada em escalas de auto e heteroavaliação e o
conhecimento sustentado sobre as classes e farmacodinâmica dos analgésicos são identificados
como as principais intervenções farmacológicas. A crioterapia, aplicação de calor, técnicas de
distração, musicoterapia, massagem, mobilização e a presença de familiares/amigos são
identificadas como as intervenções de enfermagem não-farmacológicas.
Palavras-chave: Dor aguda; Gestão da dor; Pessoa vítima de trauma; Intervenções de
enfermagem .
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ABSTRACT
Context: Acute pain is highly incident in trauma and assumes a noticeable impact on the
outcome of the person in a critical situation victim of trauma. Effective management of acute
pain requires valorization, evaluation and treatment through a multimodal approach supported
in pharmacological and non-pharmacological nursing interventions.Objective: To identify
pharmacological and non-pharmacological nursing interventions developed in the context of
multimodal management of acute pain in trauma victim.Methodology: Integrative Literature
Review developed through scientific research in the MEDLINE® and CINAHL® databases the
methodological procedures adopted meet the research question in PICO format: "Which
nursing interventions (I) promote the management of acute pain (O) in the care of the victim of
trauma (P)?”Not form established comparisons.Results: From the process of identification,
selection, eligibility resulted 34 articles, published between 2015 and 2020, of which five
articles were included for analysis and data extraction.Conclusion: The assessment of sustained
pain in self and heteroassessment scales and the sustained knowledge about the classes and
pharmacodynamics of analgesics are identified as the main pharmacological intervention.
Cryotherapy, heat application, distraction techniques, music therapy, massage, mobilization
and the presence of family/friends are identified as non-pharmacological nursing interventions.
Key words: Acute pain, Pain management, Trauma victim, Nursing interventions

1 INTRODUÇÃO
A dor, descrita pela Direção-Geral da Saúde (DGS, 2003) como o 5º sinal vital, é um
fenómeno único e pessoal com especial impacto no bem-estar e qualidade de vida do ser
humano (International Association for the Study of Pain [IASP], 2020). Trata-se de um
fenómeno fisiológico desencadeado por um estímulo nocivo ou potencialmente lesivo, que
desencadeia uma resposta reflexa ou cognitiva para evitar ou prevenir a lesão (IASP, 2020;
McGillion & Watt-Watson, 2010). Apesar da sua função adaptativa e protetora, a dor é sempre
uma experiência pessoal, da qual podem resultar efeitos adversos no bem-estar físico, social e
psicológico da pessoa.
Atendendo à definição, a dor aguda possui uma origem etiológica fortemente
relacionada com o trauma. De acordo com a dimensão do trauma, minor/moderado/grave (Costa
et al., 2020), a pessoa vítima de trauma incorre para uma situação crítica, sendo a condição
descrita potencialmente agravada pela gestão ineficaz da dor aguda.
A prevalência da dor aguda na pessoa vítima de trauma tem um impacto psicofisiológico
significativo manifestado por hipertensão arterial, taquipneia, taquicardia, ansiedade e medo
(Benov et al., 2017).
A Ordem dos Enfermeiros de Portugal (OE, 2008) salienta que os enfermeiros na
prestação de cuidados, do pré-hospitalar à unidade de cuidados intensivos, detêm uma posição

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.5, n.1, p. 617-626 jan./feb. 2022

Brazilian Journal of Health Review 619
ISSN: 2595-6825

de permanente proximidade e por isso, “relevante para promover e intervir no controlo da dor”
(OE, 2008, p.11) aguda e prevenção da dor crónica.
Por ausência de formação e sensibilidade para a temática, a dor aguda na pessoa vítima
de trauma é negligenciada, sendo comum a oligoanalgesia (Saranteas et al., 2019; 2016). Na
prática diária, a dor é interpretada como inerente ao trauma, admitindo-se como condição da
pessoa vítima de trauma (Saranteas et al., 2019).
A gestão eficaz da dor aguda requer valorização, avaliação e tratamento, farmacológico
e não-farmacológico (Allen et al., 2018; Elkbuli et al.,2020; Sullivan et al.,2016). Na pessoa
vítima de trauma, a intervenção especializada de enfermagem revela-se fulcral para o
desenvolvimento de uma estratégia multimodal, que combina abordagem farmacológica e nãofarmacológica, com impacto no outcome da pessoa em situação crítica (Saranteas et al., 2019).
A escassez de estudos com uma perspetiva integrativa sobre as intervenções de
enfermagem farmacológicas e não-farmacológicas na gestão da dor aguda no cuidado à pessoa
vítima de trauma torna pertinente o desenvolvimento da presente RIL.
2 OBJETIVO
Identificar as intervenções de enfermagem farmacológicas e não-farmacológicas
desenvolvidas no âmbito da gestão multimodal da dor aguda na pessoa vítima de trauma.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tipo de Estudo
Foi realizada uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) que atende a procedimentos
metodológicos rigorosos e adequados ao objeto de estudo. A estratégia de pesquisa foi
concebida no motor de busca EBSCOhost e nas bases de dados CINHAL® e MEDLINE®. As
bases de dados foram selecionadas de acordo com a pertinência na área da saúde e referência
técnico-científica para a enfermagem, enquanto disciplina e profissão.
A tipologia do presente estudo proporciona uma compreensão abrangente sobre o objeto
de estudo e contribui para a Prática Baseada na Evidência (PBE) tendo como foco a intervenção
de enfermagem na gestão da dor aguda na pessoa em situação crítica vítima de trauma.
Questão de Investigação
A operacionalização da presente revisão decorre através da formulação da questão de
investigação no formato PICO: Quais as intervenções de enfermagem (I) promotoras da gestão
da dor aguda (O) no cuidado à pessoa vítima de trauma (P)? Não são estabelecidas
comparações.
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Critérios de Inclusão e Exclusão
Os critérios de inclusão determinam como população de interesse a pessoa adulta vítima
de trauma (idade igual ou superior a 19 anos), resultados publicados entre 2015 e 2020 e a
seleção de estudos qualitativos, quantitativos e mistos, bibliografia publicada e literatura
cinzenta. Não foram considerados limitadores linguísticos sob forma a garantir a sensibilidade
na procura pelos estudos relevantes na área temática.
Consideram-se com critérios de exclusão os estudos publicados antes do ano 2015,
realizados fora do âmbito da intervenção de enfermagem e que não incluam a pessoa vítima de
trauma.
Estratégia de Pesquisa
A pesquisa foi realizada entre o dia 15 e 22 de Outubro de 2020 e teve como finalidade
identificar a evidência científica produzida através das bases de dados CINHAL® e
MEDLINE®.
A partir dos termos de pesquisa, em termos naturais ou sinónimos, foram selecionados
os termos de indexação para cada base de dados: MEDLINE® – descritor “MeSH - Medical
Subject Headings” e CINAHL® “Títulos CINAHL – CINAHL Headings”.
A pesquisa foi realizada através dos termos de indexação e termos naturais, que se
articulam com as expressões boleanas OR e AND. Os termos de indexação específicos de cada
base são introduzidos como Major Heading (MH). Os termos naturais aumentam a
sensibilidade de pesquisa e identificam todos resultados com maior interesse para área temática.
A síntese da estratégia de pesquisa desenvolvida surge descrita na Tabela 1.
Tabela 1
Estratégia de Pesquisa
Base de dados

MEDLINE®

CINAHL®

Estratégia de pesquisa
((Trauma) OR (MH “Critical Illness”) OR (MH “Wounds and injuries+”)) AND
((MH “Pain+”) OR (MH “Pain management”) OR (Pain management) OR (MH
“Pain measurement”) OR ( MH “Acute Pain”)) AND (nursing interventions) OR
(non-pharmacological interventions) OR (pharmacological interventions))
((MH “Critical Illness”) OR trauma OR (MH “Trauma+) OR (MH “ Wounds and
injuries+”)) AND ((MH “Pain+”) OR (pain management) OR (MH “Pain
Management+) OR (MH “Acute Pain Control)) AND ((MH “Nursing Interventions”
OR (non-pharmacological interventions) OR (pharmacological interventions))

3 RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO
A escolha dos artigos foi determinada com base nas informações fornecidas no título e
resumo. Em caso de dúvida procede-se à recuperação e análise do artigo em completo.
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Eliminaram-se todos os artigos que de acordo com o título e resumo não correspondam aos
critérios de inclusão descritos.
Todo o processo foi realizado por dois revisores, de forma independente. Desacordos
eventuais entre os revisores implicaram a discussão ou intervenção de um terceiro revisor.
Os resultados finais foram obtidos através de um processo de identificação, seleção,
elegibilidade e inclusão, descritos na Figura 1.
Figura 1.
Processo de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos resultados finais

Os resultados finais decorreram de um processo de identificação, seleção, elegibilidade
e inclusão, tendo-se obtido cinco artigos. A extração dos resultados dos artigos obedeceu à
avaliação da qualidade metodológica de acordo com os instrumentos de apreciação critica
propostos pela Joanna Briggs Institute (JBI) para cada tipo de estudo, conforme descrito na
Tabela 2.
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Tabela 2
Avaliação da qualidade metodológica dos resultados obtidos

Autor/Ano

Tipo de
estudo

Objetivo do estudo

(Weinberg, Ross &
Van
Aswegen,
2018)

Revisão
Sistemática da
Literatura

(Papathanassoglou
et al., 2018)

Randomizado
controlado

(Hsu,
Chen
Hsiep, 2016)

&

(Mota et al., 2019)

Randomizado
controlado

Revisão
Sistemática da
Literatura

Intervenção de Enfermagem

Qualidade
metodológica
(JBI, 2017)

Identificar e analisar as
estratégias não-farmacológicas
desenvolvidas na gestão da dor
na pessoa com traumatismo
torácico.

▪
▪

Nível IV

Analisar
os
efeitos
da
intervenção multimodal na
gestão
da
dor,
estado
hemodinâmico
(pressão
arterial sistólica e média,
frequência
cardíaca),
ansiedade, receio, relaxamento,
motivação e qualidade do sono.
Avaliar
o
impacto
da
musicoterapia nos níveis de dor
e ansiedade no cuidado ao
doente com queimaduras.

▪
▪

Mobilização precoce
Avaliação da dor através
de escala de auto e
heteroavaliação: EVA, EN,
Escala de faces de WongBaker, Questionário de
McGill
Intervenção multimodal
Avaliação da dor através da
CPOT
Administração
de
analgésicos
Técnicas de relaxamento
Massagem
Toque terapêutico
Musicoterapia

Identificar as estratégias nãofarmacológicas implementadas
na gestão da dor aguda na
pessoa vítima de trauma.

▪
▪
▪
▪
▪

Intervenção multimodal
Aplicação frio/calor
Técnicas de distração
Imobilização
Elevação das extremidades
(se aplicável)
Presença
de
familiares/amigos
Intervenção multimodal
Massagem
Técnicas de distração
Electroestimulação

Nível IV

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Nível I

Nível I

Analisar
a
intervenção ▪
Nível V
multimodal
baseada
em ▪
intervenções farmacológicas e ▪
não-farmacológicas na gestão ▪
da dor aguda.
Legenda: CPOT - Critical Care Pain Observation Tool/ EVA - Escala Visual Analógica/ EN - Escala Numérica/
JBI - Joanna Briggs Institute.

(Polomano et al.,
2017)

Estudo de
Caso

A dor é altamente prevalente na pessoa em situação crítica vítima de trauma. Segundo
Mota et al (2019) os estudos mais recentes demonstram que 70% das pessoas vítimas de trauma
no pré-hospitalar revelam dor aguda. No continuum da pessoa vítima de trauma do préhospitalar à unidade de cuidados intensivos, a dor aguda é um problema persistente. Apesar das
recomendações, a evidência produzida sobre o impacto da intervenção farmacológica e nãofarmacológica

combinada,

que

designa

a

intervenção

multimodal,

é

reduzida

(Papathanassoglou et al., 2018).
A fisiologia multifatorial da nocicepção requer uma intervenção multimodal em
substituição da intervenção unimodal. Deste modo, os enfermeiros devem aprofundar o
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conhecimento sobre as intervenções farmacológicas e não-farmacológicas (Polomano et al.,
2017).
A intervenção farmacológica de enfermagem é descrita como essencial na gestão da
dor aguda na pessoa vítima de trauma decorrente da avaliação da dor sustentada em escalas de
auto e heteroavaliação, administração, vigilância e segurança da terapêutica analgésica
(Papathanassoglou et al., 2018; Polomano et al., 2017).
Segundo Polomano et al. (2017) os enfermeiros devem deter conhecimento sobre as
classes de analgésicos, mecanismos de ação no sistema nervoso central e periférico, vias de
administração, dosagem recomendada, efeitos adversos, efeitos sinérgicos, interações
medicamentosas e contraindicações.
A abordagem farmacológica exclusiva é ineficaz na gestão da dor na pessoa vítima de
trauma e admite-se que a gestão eficaz da dor requer uma abordagem permanentemente
farmacológica e não-farmacológica (Polomano et al., 2017).
Como medidas não-farmacológicas na gestão da dor aguda na pessoa vítima de trauma
foram identificadas: a crioterapia, aplicação de calor, técnicas de distração, musicoterapia,
massagem, imobilização, elevação das extremidades, quando aplicável, e a presença de
familiares/amigos (Hsu, Chen & Hsiep, 2016; Mota et al., 2019; Papathanassoglou et al., 2018;
Weinberg, Ross & Van Aswegen, 2018).
A crioterapia implica a aplicação de frio sobre a área de lesão e exclui-se a sua
aplicabilidade em situações de compromisso da integridade cutânea. O frio promove a
vasoconstrição, inibe a sensação de dor, reduz o metabolismo tecidular e o processo
inflamatório. A crioterapia reduz a necessidade de incremento da escada analgésica (Polomano
et al., 2017).
As técnicas de distração devem ser consideradas de acordo com o estado de consciência,
condição física e hemodinâmica da pessoa vítima de trauma. Consiste no apelo a tarefas
cognitivamente mais exigentes para desviar a atenção da dor (Polomano et al., 2017).
A musicoterapia é descrita como eficaz na redução nos níveis de dor e ansiedade.
Baseado na Control Gate Theory, a musicoterapia é descrita como uma técnica de distração
capaz de estimular o hipotálamo e o sistema límbico contribuindo para a secreção de endorfinas
que estão na origem de sentimentos de prazer e bem-estar, com consequente redução da dor
(Hsu, Chen & Hsiep, 2016).
A massagem terapêutica promove a gestão da dor ao induzir o relaxamento físico e
mental através da promoção da libertação de endorfina. O impacto fisiológico da massagem
terapêutica é denotado pela diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial média, redução
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dos níveis de cortisol e noradrenalina e diminuição da atividade dos neurónios alfa-motores
(Papathanassoglou et al., 2018; Polomano et al., 2017).
A imobilização do vollet costal na pessoa com traumatismo torácico fechado é descrito
como fundamental para o controlo da dor aguda e consequente promoção da mobilização
precoce da pessoa vítima de trauma. A gestão eficaz da dor aguda na fase inicial é determinante
para o desenvolvimento do plano terapêutico e prevenção de complicações respiratórias, como
a pneumonia e a insuficiência respiratória, com notório impacto no bem-estar e qualidade de
vida (Weinberg, Ross & Van Aswegen, 2018).
Os estados de ansiedade e medo descritos pela pessoa em situação crítica vítima de
trauma possuem um enorme impacto psicofisiológico e tornam fundamental a presença de
familiares, amigos ou pessoa significativa. A presença de uma pessoa de referência contribui
para a diminuição do estado de ansiedade e medo com impacto nos níveis de dor aguda relatados
(Hsu, Chen & Hsiep, 2016).
4 CONCLUSÃO
A presente RIL identifica as intervenções de enfermagem farmacológicas e nãofarmacológicas que sustentam o continuum da gestão da dor aguda na pessoa vítima de trauma
do pré-hospitalar à unidade de cuidados intensivos.
Os estudos de investigação publicados demonstram a reduzida evidência das
intervenções de enfermagem desenvolvidas e o reconhecimento tacitamente aceite e
verbalizado, mas pouco fundamentado. As intervenções identificadas são limitadas e carecem
de especificidade para que se tornem aplicáveis.
Os estudos desenvolvidos permitem a identificação de intervenções com enfoque
específico no foro traumatológico da pessoa em situação crítica vítima trauma. Emerge a
necessidade de desenvolvimento de estudos que estabeleçam uma abordagem integradora e
sistémica das intervenções farmacológicas e não-farmacológicas de enfermagem na abordagem
à pessoa vítima de trauma. Denota-se igualmente, a necessidade de desenvolvimento de estudos
que avaliem a eficácia das intervenções e que atendam ao contexto de intervenção, do préhospitalar à unidade de cuidados intensivos.
Deste modo, urge a translação do conhecimento para a prática, tornando as intervenções
identificadas como instrumentos mensuráveis e operativos da eficiência, eficácia e segurança
da excelência do cuidar à pessoa vítima de trauma.
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