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Introdução:
O presente estudo trata da
avaliação de dor em adultos
realizada
pelo
profissional
enfermeiro nas Equipes de
Estratégia de Saúde da Família
(ESF), no município de SerraES, onde atualmente não existe
protocolo ou algum instrumento
implantado que subsidie a
tomada de decisões clínicas dos
profissionais da enfermagem, no
que tange as queixas álgicas
relatadas rotineiramente pelos
usuários do serviço.

Objetivos:
▪ Avaliar a dor dos usuários nas
consultas de enfermagem e
verificar a sua percepção sobre
essa abordagem;
▪ Caracterizar a dor da população
atendida na Unidade de Saúde
da Família
▪ Verificar a viabilidade de
implantação da avaliação da
dor
na
perspectiva
dos
profissionais
que
prestam
atendimento na Unidade.

Método:
Estudo de campo transversal,
prospectivo com abordagem
quantitativa e qualitativa dos
dados. Foram estudados dados de
22 enfermeiros e 368 usuários,
sendo 84,2% do sexo feminino,
com média da idade de 48,51
anos.
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Resultados
Localização da dor
22,6%

23,6%

22,6%

Tabela 1- Intensidade da dor
IBD, Serra 2017

Nível de dor

N/%

Leve

82 (22,3)

Moderada

103 (28,1)

Grave

182 (49,6)

Interferência da dor
Os destaques com uma mediana
de 5 foi nas : Atividades gerais,
Humor, Trabalho e Sono.

Viabilidade de Avaliar a
Dor na ESF
Os resultados foram favoráveis
a implantação da avalição da
dor tanto na percepção dos
usuários e enfermeiros.

Conclusão:
Os dados analisados indicam
a viabilidade de implantação
da avaliação da dor como
rotina na assistência aos
usuários.
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