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Resumo 

Objetivo: Delinear linhas orientadoras de boa prática no controlo da dor e dispneia, da pessoa com doença oncológica, no 
serviço de urgência. 
Metodologia: Pergunta PI[C]O, com recurso à EBSCO (MEDLINE withFull TEXT, CINAHL, Plus with Full Text, British Nursing 
Index), retrospetivamente de Setembro de 2014 até 2009 e guidelines emanadas por entidades de referência: Oncology 
Nursing Society (2011), National Comprehensive Cancer Network (2011; 2014) e Cancer Care Ontario (2010), dos quais 
resultou um total de 15 artigos. 
Resultados: A primeira etapa para um controlo adequado de sintomas é uma apreciação sistematizada. O tratamento 
farmacológico da dor deve-se reger pela escada analgésica modificada da OMS, com inclusão da titulação, equinalgesia, 
rotatividade de opióides, vias de administração, condições dolorosas de difícil tratamento e controlo de efeitos adversos. A 
oxigenoterapia e ventilação não invasiva são modalidades de controlo de algumas situações de dispneia, onde a utilização de 
diuréticos, broncodilatadores, corticóides, benzodiazepinas e opióides fortes são estratégias eficazes. As medidas não 
farmacológicas: apoio psico-emocional, hipnose, aconselhamento/ treino/ instrução, adesão terapêutica, musicoterapia, 
massagem, técnicas de relaxamento, apoio telefónico, reeducação funcional e respiratória aumentam igualmente os ganhos 
em saúde. 
Conclusões: O controlo da dor oncológica e dispneia exigem uma abordagem compreensiva e multimodal. 
Implicações para a Prática de Enfermagem: Linhas orientadoras de boa prática, desenvolvidas com base na evidência 
científica, possibilitam uma tomada de decisão mais sustentada, que contribui para a melhoria contínua da qualidade do 
exercício profissional dos enfermeiros. 

Palavras-Chave: Dispneia, Dor, Oncologia 

Abstract 

Objective: To delineate guidelines of good practice for managing pain and dyspnea, in the person with cancer disease, in 
emergency room. 
Methodology: PI[C]O question, the procedure was using the EBSCO (MEDLINE withFull TEXT, CINAHL, Plus with Full Text, 
British Nursing Index), retrospectively from September 2014 until 2009 and the guidelines issued by reference entities: 
Oncology Nursing Society (2011 ), National Comprehensive Cancer Network (2011; 2014) and Cancer Care Ontario (2010), 
which resulted in a total of 15 articles. 
Results: The first step to achieve adequate control of symptoms is an appropriate assessment. Pharmacological treatment of 
pain should be governed by the modified WHO analgesic ladder, with inclusion of the titration, equinalgesia, rotation of opioids, 
routes of administration, painful conditions difficult to treat and manage adverse events. Oxygen therapy and noninvasive 
ventilation are control rules for some dyspnea situations. The use of diuretics, bronchodilators, steroids, benzodiazepines and 
strong opioids are effective strategies. Non-pharmacological measures: psycho-emotional support, hypnosis, counseling/ 
training/ education, medication adherence, music therapy, massage, relaxation techniques, telephone support, functional and 
respiratory rehabilitation also increase health gains. 
Conclusions: The control of cancer pain and dyspnea require a comprehensive, multimodal approach. 
Implications for Nursing Practice: Guide to good practice lines, developed on the basis of scientific evidence, enable a more 
informed decision-making, which contributes to the continuous improvement of the quality of professional practice of nurses. 
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O cancro é considerado uma das principais 
causas de morte antes dos 70 anos em 
Portugal. Paralelamente, no mundo todos os 
anos surgirão mais 14 milhões de novos casos, 
em que o número de pessoas com cancro é 
expectável que triplique em 2030, como 
resultado também da sobrevivência (Ferlay et 
al., 2013; DGS, 2012; WHO, 2014). Os 
sobreviventes continuam a experienciar 
significativas limitações, comparativamente com 
todos aqueles sem história de cancro (Zucca et 
al., 2012). A presença de sintomas persiste 
permanentemente, derivado dos efeitos 
adversos directos da neoplasia, do tratamento, 
da exacerbação e/ ou do surgimento de novos, 
associados a recidiva ou segundo tumor (Sun et 
al., 2008; Brant et al., 2011). 

O hospital, particularmente, o serviço de 
urgência, continua a ser um dos sistemas de 
suporte mais utilizado (Massa, 2010; Veiga et 
al., 2009). Historicamente, os sintomas têm sido 
e s t u d a d o s s e p a r a d a m e n t e , t o d a v i a 
investigações recentes suportam a necessidade 
de uma visão integrativa. A dor, a dispneia, a 
fadiga, o distress emocional surgem em 
simultâneo e são interdependentes. Deste 
modo, advém a designação de cluster sintomas, 
quando dois ou mais sintomas apresentam uma 
inter-relação entre si, tendo em conta que 
podem partilhar a mesma etiologia e produzir 
efeito cumulativo no funcionamento da pessoa 
(Cleeland & Sloan, 2010). A dor assume 
particular ênfase ao ser um item presente em 
todas as múltiplas escalas de avaliação de 
sintomas (Kim et al, 2009), bem como é o 
motivo mais frequente de recurso ao serviço de 
urgência (Veiga et al., 2009; Richards et al., 
2011), assim como a evidência sugere que 
também predomina um inadequado controlo 
analgésico neste contexto (Bhakta & Marco, 

2014). A incidência da dor no início do trajeto da 
doença está estimada em 50% e que é 
incrementada para aproximadamente 75% em 
estádios avançados, o que significa que o 
sobrevivente não a experiencia apenas como 
resultado imediato do tratamento (Sun et al., 
2008; Cleeland & Sloan, 2010). Numa fase 
avançada da doença a dispneia é um dos 
sintomas que assume particular relevância, 
surge frequentemente associada a dor (cerca de 
45%), representado um cluster sintomas indutor 
de maior ansiedade e fadiga responsável pela 
procura de cuidados de saúde, pelo o que é 
fundamental um sério investimento no seu 
controlo (Dong et al., 2014). Neste sentido, 
pre tende-se enunc iar qua is as l inhas 
orientadoras de boa prática de enfermagem no 
controlo da dor e dispneia, da pessoa com 
doença oncológica, no serviço de urgência. 

ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Como ponto de partida foi formulada a 
seguinte questão de partida, em formato PI[C]O: 
Quais as linhas orientadoras de boa prática 
(Intervention) no controlo da dor e dispneia 
(Outcomes) na pessoa com doença oncológica 
(Population) no serviço de urgência (Setting)? A 
base de dados eletrónica utilizada incidiu sobre 
a EBSCO (MEDLINE withFull TEXT, CINAHL, 
Plus with Full Text, British Nursing Index), onde 
os descritores foram pesquisados com a 
seguinte ordem: [guideline OR practice guideline 
OR evidence based practice OR randomized 
controlled trial] AND [symptoms control OR 
dyspnea OR tachypnea OR cheyne-stokes 
respiration OR respiratory sounds OR chronic 
pain OR cancer pain OR breakthrough pain] 

AND [oncology nursing OR emergency care OR 

acute care OR palliative care]. Os descritores 
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foram procurados, retrospetivamente de 
Setembro de 2014 até 2009, resultando um total 
de 12 artigos. Nos critérios de inclusão 
englobam-se ainda as guidelines emanadas por 
entidades de referência na problemática: 
Oncology Nursing Society (2011), National 
Comprehensive Cancer Network (2011; 2014) e  

Cancer Care Ontario (2010). Nos critérios de 
exclusão inseriram-se todos os artigos com 
metodologia pouco clara, repetidos em ambas 
as bases de dados (N= 3), idade inferior a 18 
anos e com data anterior a 2009. No total, 
obteve-se um total de 15 artigos, como se 
esquematiza na Fig 1. 
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Na elaboração das linhas de orientação de boa 
prática é crucial estabelecer quais os contornos 
para a sua aplicabilidade no contexto clínico, 
sendo, portanto, fundamental analisar a 
qualidade da evidência encontrada. Neste 
sentido, opta-se por seguir os critérios 
aprovados pela Agency of Healthcare Research 
and Quality (AHRQ), expressos em National 
Guideline Clearinghouse, com foco igualmente 
na oncologia (Heidenreich, A. et al., 2013).  

A eleição sobre esta metodologia ao invés do 
Grading of Recomendation Assessment, 
Development and Evaluat ion (GRADE) 
(Guyattet al., 2008) encontra-se relacionada 
com a possibilidade de maior discriminação dos 
níveis de evidência. Paralelemente, atende ao 
raciocínio do National Comprehensive Cancer 
Network (2014), em que para uma segura e 
consistente aplicação nos contextos clínicos, 
somente são aceitáveis níveis de evidência 
considerados de elevada qualidade, ou seja, até 
2a, discriminados na tabela 1. 
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RESULTADOS 

  Primeiramente, apresentam-se os 
achados referentes à dor oncológ ica, 
subdivididos em avaliação inicial, tratamento  

farmacológico e não farmacológico, vias de 
administração e controlo de efeitos adversos, 
onde se inserem também as recomendações 
e n c o n t r a d a s q u a n t o à f o r m a ç ã o d o s 
enfermeiros, conforme demonstra a Tabela 2. 
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Paralelamente, no que concerne ao controlo da 
dispneia, a boa prática inicia-se, de igual modo, 
em uma apreciação incial estruturada, que 
permite averiguar a necessidade de realização  

de oxigenoterapia ou ventilação não invasiva, 
assim como quais as estratégias farmacológicas 
e não farmacológicas mais adequadas, como se 
explicita na Tabela 3. 
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Deste modo, é possível inferir que, apesar da 
dor oncológica e dispneia apresentarem uma 
estreita relação, exigem uma abordagem 
específica e diferenciada, com potencial 
sinérgico. 

DISCUSSÃO 
A apreciação da dor é considerada a primeira 
etapa para um controlo eficaz da  

dor, que inclui instrumentos de auto e hetro 
avaliação que possibilitam uma dimensão mais 
mensurável, onde o discurso da pessoa é o gold 
standard na colheita de dados. As caraterísticas 
da dor, a sua influência no estado psico-
emocional, nas actividades de vida diária, a 
existência de outras co-morbilidades e/ ou 
comportamentos aditivos, a realização de 

tratamentos oncológicos prévios ou atuais, os 
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dados analíticos e imagiológicos relacionados 
com a et io logia da dor são aspectos 
considerados fundamentais em uma análise 
compreensiva da pessoa com dor oncológica 
(Ripamonti et al., 2012; Yamaguchi et al., 2013; 
NCCN, 2014; Wengström, Geerling, & Rustoen, 
2014). 
  São vários estudos que propõem a 
seleção de um regime analgésico para a gestão 
da dor oncológica baseado na intensidade, 
descrita na escada analgésica modificada da 
OMS, que frisa a via oral como a preferencial, 
esquemas regulares de prescrição e hora fixa 
para controlo da dor. As doses de resgate (SOS
´s) devem ser adicionados em episódios de dor 
intensa, que se manifestem apesar das doses 
regulares. As diretrizes salientam a importância 
de abordar o distress psicossocial, a intervenção 
paliativa e as estratégias não farmacológicas, 
sendo estes últimos os aspectos menos 
valorizados nos artigos encontrados (Vallerand, 
Musto &Polomano, 2011; Ripamonti et al., 2012; 
Yamaguchiet al., 2013; Choi et al., 2014; NCCN, 
2014). 
  Ripamonti et al. (2012) alertam para 
existência de estudos aleatorizados controlados 
(RCT´s) que revelam, que a morfina em baixas 
doses na dor ligeira a moderada é mais eficaz e 
tem menos efeitos adversos, quando comparada 
com a utilização de tramadol, em que sugeriram 
mesmo a abolição deste estadio na escala 
analgésica modificada da OMS.  
  No controlo farmacológico da dor, a 
titulação de opióides fortes é considerada uma 
estratégia adequada para atingir a eficácia 
terapêutica e controlo de efeitos adversos 
(Caraceniet al., 2012; Ripamontiet al., 2012; 
NCCN, 2014). Os opióides possuem diferentes 
propriedades farmacocinéticas, como a 
velocidade em atravessar a barreira biológica, a 

difusão passiva e ativa, sendo ainda sujeitos ao 
polimorfismo genético do individuo. O sucesso 
da rotatividade está aproximadamente calculado 
em mais de 50% (Dale, Moksnes & Kaasa, 
2010), pelo o que é considerada uma técnica útil 
no controlo da dor, que deve atender aos 
princípios de dose equi-analgésica (Caraceni et 
al., 2012; Yamaguchi et al., 2013; Wengström, 
Geerling, & Rustoen, 2014). 
  A dor neuropática, óssea, visceral e 
irruptiva são condições de difícil controlo, onde 
está recomendada a associação de adjuvantes. 
Na dor neuropática os antidepressivos e 
anticonvulsivantes são considerados fármacos 
adjuvantes de 1.ª linha no tratamento da dor 
neuropática (Caraceni et al., 2012 Caraceni et 
al., 2012; Ripamonti et al., 2012; Yamaguchi et 
al., 2013; NCCN, 2014). No que se reporta à 
utilização de lidocaína (2mg/Kg) em bólus ou 
perfusão venosa ou a cetamina na dor 
neuropática, os resultados da evidência ainda 
não conseguem suportar fortemente a sua 
aplicação no contexto clínico. Na utilização de 
corticóides, a dexametasona tem menor 
s e v e r i d a d e d e e f e i t o s s e c u n d á r i o s 
comparativamente com a metilprednisolona 
(Ripamonti et al., 2012). 
A dor irruptiva possui uma prevalência oscilante 
entre 19-95%, com impacto significativo na 
qualidade de vida, sendo uma condição 
dolorosa de difícil controlo. Paralelamente, é 
reconhecida a importância de enfermeiros 
especialistas em oncologia para incrementar o 
sucesso das intervenções farmacológicas, 
nomeadamente através de uma bateria de 
perguntas para estabelecer a diferenciação 
entre a dor irruptiva e dor basal não controlada, 
na apreciação inicial (Wegström, Geerling & 
Rutoen, 2014; NCCN, 2014). 
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No controlo de efeitos adversos, o risco de 
depressão respiratória induzida por opióides é o 
mais temido pelos profissionais de saúde. 
Jarzyana et al. (2011) recomendam uma regular 
vigilância do estado de consciência da pessoa, 
atendendo aos factores de risco individuais, 
iatrogénicos e fármaco-sinérgicos. Na utilização 
da PCA EV (Patient-Controlled Analgesia), não 
foi encontrado diferencial significativo estatístico 
entre a morfina, hidromorfona e fentanil. A 
administração simultânea com paracetamol ou 
AINES não aumenta o risco de depressão 
respiratória, bem como a util ização de 
monitorização não invasiva (saturação periférica 
de oxigénio e end tidal CO2/EtCO2) não se 
encontra recomenda da em todos os casos, uma 
vez que não incrementa necessariamente os 
ganhos em saúde. Pode ser substituída pela 
observação física das características da 
respiração. Os distúrbios gastro-intestinais são 
os efeitos adversos mais frequentes e exigem 
uma abordagem multimodal (Ripamontiet al., 
2012; NCCN, 2014). 
  No que se refere às estratégias não 
farmacológicas, os cuidados de enfermagem 
centrados na pessoa, que privilegiem a 
indiv idual ização e inclusão de pessoa 
significativa, aumentam os resultados em saúde. 
I n t e r v e n ç õ e s d i r e c i o n a d a s p a r a o 
aconselhamento, educação para a auto-gestão, 
treino/ instrução, follow-up telefónico, literacia 
para a saúde e gestão de caso, com interligação 
com outros profissionais de saúde e serviços de 
saúde incrementam a adesão terapêutica e 
satisfação com os cuidados (Jarzyana et al., 
2011; Vallerand, Musto & Polomano, 2011; 
Ripamonti et al., 2012; Wegström, Geerling & 
Rutoen, 2014; NCCN, 2014). A massagem 
terapêutica, aplicação de quente e/ ou frio, 
posicionamento, hipnose, a estimulação 

transcutânea eléctrica nervosa e musicoterapia 
são consideradas medidas que potenciam o 
regime medicamentoso (Vallerand, Musto & 
Polomano, 2011; NCCN, 2014). 
  Choi et al. (2014) apontam que a maior 
fragilidade encontrada na implementação de 
boas práticas em enfermagem está relacionada 
com a subvalorização da prática baseada na 
evidência. No que concerne à dor oncológica, a 
implementação de auditoria e devolução de 
feedback de registos escritos, em um grupo de 
46 enfermeiras, possibilitou aumentar a 
notificação de efeitos secundários (2-83%), uso 
de ferramentas de apreciação da dor (22-75%) e 
a utilização de estratégias de educação/ treino 
para o auto-cuidado, incluindo cuidadores 
(0-47%). 
  Na avaliação da dispneia, a literatura 
sugere a utilização do acrónimo O, P, Q, R, S, T, 
U e V para melhor realizar a apreciação das 
suas características: (onset) frequência, 
(provoking) factores de alivio e de exacerbação, 
(quality) descrição da sensação de dispneia, 
(region/ radiaton) a existência de outros 
sintomas em simultâneo, (severity) intensidade 
da dispneia, (treatment) medicação utilizada 
para o seu controlo, eficácia e efeitos adversos, 
(understanding) impacto da dispneia no viver 
humano, (values) o nível de intensidade de 
dispneia aceitável/ desejável para a pessoa 
(Maddison, Minhas & Stefaniuk, 2010). 
Relativamente aos instrumentos a incluir na sua 
apreciação, recomenda-se a Escala de 
Avaliação de Sintomas de Edmonton (Edmonton 
Sistem Assessment Scale ) , Escala de 
ansiedade e depressão clínica – HADS, Índice 
de Dispneia Modificado (MDI) e a validação para 

a realidade portuguesa da Numerical Rating 

Scale (NRS) for breathlessness, Modified Borg e 
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Chronic Respiratory Questionnaire (Raymond et 
al., 2010). A etiologia da dispneia deve ser 
cuidadosamente investigada, para determinar a 
necessidade de outras técnicas complementares 
para o seu alívio (NCCN, 2011). 
  L e B l a n c & A b e r n e t h y ( 2 0 1 4 ) 
desenvolveram um estudo com 239 pessoas 
com dispneia refractária, em cuidados paliativos, 
com PaO2>55mmHg, PCO2<50mmHg e Hb 
≥10g/L sobre as vantagens de administrar ou 
não administrar oxigénio, durante 7 dias, 
conc lu indo que, não ex is te d i fe rença 
estatisticamente significativa. Os efeitos 
adversos aumentaram no grupo submetido a 
oxigenoterapia, nomeadamente a xerostomia, 
irritação da mucosa nasal e epistaxis. A 
utilização de ventilação não invasiva em 
situações reversíveis, oxigenoterapia nas 
situações de hipoxemia, boncodilatadores, 
corticóides, benzodiazepinas, cloropromazina e 
diuréticos são medidas de controlo, com eficácia 
testada (Raymond et al., 2010; NCCN, 2011; 
ONS, 2011; LeBlanc&Abernethy, 2014).  
  No controlo da dispneia a utilização de 
opióides fortes é uma medida a considerar, em 
que a dose recomendada varia de acordo com a 
intensidade e esquema analgésico prévio, com 
ou sem opióides (Raymond et al., 2010). Não se 
encontra recomendada na l i teratura a 
administração de opióides ou de outro tipo de 
fármacos por nebulização, no tratamento da 
dispneia (NCCN, 2011; ONS, 2011). As 
estratégias não farmacológicas vocacionadas 
para reabilitação funcional e respiratória, 
aplicação de frio, adoção de estilos de vida 
saudáveis, educação para a auto-gestão/ 
aconselhamento, apoio psico-emocional e 
exercícios de relaxamento/ visualização no 
controlo da ansiedade e a referenciação para 
outros profissionais de saúde/ serviços permitem 

um melhor controlo da dispneia (Raymond et al., 
2010; Farquhar et al., 2011; NCCN, 2011; ONS, 
2011; LeBlanc & Abernethy, 2014).  

CONCLUSÃO  
  A eficácia do regime medicamentoso e/
ou controlo de efeitos adversos pode ser 
potenciada pela utilização, em simultâneo, de 
técnicas não farmacológicas, que contribuem 
para a redução da intensidade da dor basal e 
controlo das exacerbações, aumentam o 
conforto, bem-estar, reduzem o nível de 
ansiedade, dor e dispneia, que são resultados 
sensíveis aos cuidados de enfermagem (Doran, 
2003). Concomitantemente, a manifestação de 
um sintoma raramente ocorre de forma isolada, 
pelo que tanto a avaliação, como o tratamento 
demandam uma abordagem compreensiva e 
mutimodal. Dado que, a combinação de dois ou 
mais sintomas vivenciados em simultâneo, 
podem conduzir a níveis elevados de distress, 
que quando subvalorizados ou subtratados, 
predispõe ao surgimento do burden symptoms. 
Neste sentido, a literatura recomenda a 
existência de linhas orientadoras de boa prática 
para o controlo sintomático, desenvolvidas com 
base na evidência científica, para uma tomada 
de decisão mais sustentada, onde o enfermeiro 
incorpora os resultados da investigação na sua 
prática (Coleman et al., 2009; Vallerand, Musto 
& Polomano, 2011; Wengström, Geerling & 
Rustoen, 2014). Paralelamente, a Ordem dos 

Enfermeiros (2012) reconhece a sua produção 

como uma base estrutural importante para a 
melhoria contínua da qualidade do exercício 
profissional dos enfermeiros, neste caso no 
setting do Serviço de Urgência. 
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