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O tratamento da dor enquanto você estiver no hospital
Por que sinto dor?
A dor é uma sensação desagradável que tanto
pode ser uma dor persistente de pequena
intensidade como uma dor aguda súbita. A dor
física é causada por lesão do tecido e, além
disso, inclui a emoção que a pessoa sente com a
ocorrência da dor física. Cada pessoa sente dor
de modo diferente; entretanto, aquilo que a
pessoa diz estar sentindo é sua verdadeira
percepção da dor.

Qual é a diferença entre dor aguda e
dor crônica?
Dor aguda é aquela que a pessoa sente durante
um curto tempo e depois passa com o tratamento
ou como resultado do processo de cicatrização do
próprio organismo. Pode durar de 6 a 12
semanas, dependendo da causa. A dor aguda é
geralmente provocada por algum tipo de lesão.
A dor aguda, quando não passa, é chamada de
dor crônica. Esse tipo de dor dura 3 meses ou
mais, podendo perdurar por muitos anos. Sua
causa pode ser:
•

Câncer;

•

Uma lesão antiga;

•

Uma doença crônica, como artrite.

Embora talvez não passe completamente, a dor
crônica pode ser reduzida ou aliviada com
tratamento.

Por que o tratamento da dor é
importante?
Controlar a dor é importante para que a pessoa
possa cuidar de suas tarefas diárias
confortavelmente. A dor bem tratada permite à
pessoa caminhar, fazer exercícios de respiração e
dedicar-se a outras atividades que promovem seu
fortalecimento e evitam complicações enquanto a
pessoa estiver no hospital.

Você pode envolver-se no tratamento da sua dor
fazendo o seguinte:
•

Converse com o médico e a enfermeira sobre
as suas opções para o tratamento da dor.

•

Informe ao seu médico quais analgésicos
funcionaram melhor para você no passado ou
se já teve reações adversas / efeitos
colaterais com algum medicamento que deve
ser evitado.

•

Informe o médico e a enfermeira sobre o que
faz a dor melhorar e o que faz a dor piorar.

•

Converse, também, sobre a sua meta de
conforto funcional, ou seja, o nível de conforto
necessário para você poder dedicar-se às
suas
atividades
diárias,
respirar
profundamente, levantar da cama e caminhar.

Vão me perguntar sobre dor?
Enquanto você estiver no hospital, toda a equipe
clínica vai lhe perguntar qual é o “nível de dor”
que você está sentindo no momento. Esse nível
de dor é baseado em uma escala de avaliação da
dor que vai de 0 até 10. A equipe freqüentemente
vai lhe perguntar: “Em uma escala de 0 a 10, qual
é o seu nível de dor no momento?”
A avaliação 0 equivale a nenhuma dor e a de 10 é
a pior dor possível e imaginável. Junto com essa
escala de dor, usamos também a Escala de
Faces Wong-Baker para Avaliação da Dor, a fim
de ajudá-lo(a) a determinar o nível de dor que
você pode estar sentindo. A avaliação 0, ou face
sorridente na escala de faces, equivale a
nenhuma dor; a 10, ou face chorosa, é
equivalente à pior dor possível.
É importante informar a equipe sobre como você
está se sentindo – e se está sentindo dor – para
que possam lhe dar medicamento contra dor para
o seu conforto. Depois de você tomar o
analgésico, a enfermeira vai verificar se ele foi
eficaz, com certeza, para aliviar a sua dor. É

assim que a equipe avalia, ou determina, se o
medicamento contra dor está ou não fazendo
efeito para você.

alimentar com uma dieta rica em fibras a
fim de evitar a prisão-de-ventre.
•

Tontura: muitas pessoas sentem tontura
ou cansaço ao tomar medicamentos
contra dor. Ao chegar em casa, é
importante não dirigir nem operar
equipamentos pesados quando estiver
tomando certos analgésicos contra dor,
tais como narcóticos. Também é
altamente recomendável não tomar
nenhuma decisão importante de natureza
legal até que passem os efeitos do
medicamento contra dor.

•

Algumas pessoas sentem tontura logo de
início quando começam a tomar esses
medicamentos. Enquanto você estiver no
hospital, é importante pedir assistência
para se levantar da cama para usar o
banheiro ou para caminhar, depois de ter
tomado medicamento contra dor, a fim de
evitar quedas.

•

Não consuma nenhuma bebida alcoólica
enquanto estiver tomando medicamento
contra dor.

O que devo fazer se o medicamento
contra dor não estiver fazendo
efeito?
É importante avisar o médico e/ou a enfermeira
se o analgésico receitado não estiver aliviando a
sua dor. Cada pessoa é um indivíduo diferente e
reage diferentemente ao medicamento contra dor.
Se você não estiver sentindo alívio, o seu médico
poderá receitar um medicamento diferente.
Também é importante pedir o seu medicamento
contra dor antes que ela se torne tão forte que
seja difícil controlá-la.

Qual é a forma de administração do
medicamento contra dor?
O medicamento contra dor é administrado de
diversas formas, tais como em pílulas, por
injeção, ou através de um tubo endovenoso,
diretamente na sua corrente sangüínea.

Devo estar ciente de algum efeito
colateral do medicamento contra
dor?
Dependendo do medicamento, é possível que
você tenha alguns efeitos colaterais, que poderão
incluir os seguintes:
•
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Prisão-de-ventre: é importante beber
bastantes líquidos (a não ser que você
esteja sob restrição de líquidos) e se
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