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28. DOR: EXPERIÊNCIA DE PACIENTES QUE REALIZARAM PÓ S 
OPERATÓRIO EM UTI 
 
Barbosa TP; Beccaria LM 
 
Introdução: A dor no pós-operatório é um problema que merece atenção da equipe de 
enfermagem, principalmente porque o paciente submetido à grande cirurgia geralmente 
realiza o pós operatório em UTI. Objetivo: Identificar as práticas de controle da dor aos 
pacientes submetidos à cirurgia de grande porte internados em UTI. Método: Pesquisa de 
campo, com abordagem quantitativa, desenvolvida por meio de entrevistas com questões 
sobre a experiência de dor pós operatória, com participação de 167 pacientes que 
realizaram pós operatório em UTI e receberam alta para unidade de internação do próprio 
hospital, onde participaram da pesquisa, no período de julho a dezembro de 2009. 
Resultados: A maioria realizou cirurgia cardíaca, permanecendo de um a três dias na UTI. 
Em relação à experiência de dor no pós operatório em UTI, não apresentaram dificuldade 
para expressar sua dor (142, 85,1%), disseram que quando se queixavam de dor eram 
atendidos rapidamente pela equipe de enfermagem (165, 98,8%), relataram que os 
medicamentos administrados aliviaram totalmente a dor (139, 83,3%), destacaram que 
foram questionados sobre dor várias vezes por dia, nos diversos turnos de trabalho (165, 
98,8%). Quanto ao tipo de questionamento, (91, 54,5%) apontaram que a equipe de 
enfermagem perguntava apenas sobre a presença ou não de dor e não sabiam se utilizavam 
escalas de mensuração, sendo que a situação mais dolorosa destacada foi o incômodo 
devido à incisão cirúrgica. Conclusão: Houve maior preocupação com a incidência e não 
com a qualidade, intensidade ou o quanto a dor poderia estar incomodando, portanto, é 
necessário melhorar as práticas de controle da dor tanto aos profissionais de UTI como de 
outras áreas e também dar maior atenção a esta temática durante a graduação em 
enfermagem. 


