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Introdução 
A exposição a procedimentos dolorosos traz às 
crianças e aos adolescentes um enorme 
sentimento de impotência. A dor é, ainda, um 
assunto pouco conhecido e compreendido pelos 
profissionais de saúde, sendo necessária a 
utilização de ferramentas que facilitem a 
comunicação com as crianças e adolescentes e 
que podem ajudá-los a expressar seus 
sentimentos de forma mais precisa sobre a dor. 
Considerando a expressividade da população 
adolescente, a necessidade de um cuidado 
específico e o desconhecimento sobre a 
efetividade da utilização de instrumentos 
pediátricos de avaliação da dor nesta população, 
este estudo tem como objetivo avaliar a dor de 
adolescentes utilizando os Cartões de Qualidade 
da Dor. 

Métodos/Procedimentos 
O estudo piloto foi descritivo exploratório. A coleta 
de dados foi realizada mediante a aplicação de um 
instrumento em validação, os “Cartões das 
Qualidades da Dor", constituído por 18 cartões 
concebidos para estimar as dimensões sensorial-
discriminativa, motivacional-afetiva e cognitiva-
avaliativa. 

Resultados 
Os sujeitos do estudo foram 19 adolescentes, 
sendo 10 (53%) do sexo masculino e 9 (47%) do 
sexo feminino. Quanto à faixa etária, 11 (58%) 
tinham até 13 anos e 8 (42%) tinham idade 
superior a 13 anos. Dentre os 18 cartões, o cartão 
que foi mais selecionado pelos adolescentes para 
qualificar sua experiencia dolorosa foi o “Enjoada” 
(11%), seguido pelo cartão “Cansativa” e “Forte” 
(10%), “Agulhada” (9%), “Latejante” (6%), 
“Queimação”, “Formigamento”, “Apavorante;’, “Em 
aperto” (5%) “Enlouquecedora” e “Aborrecida” 
(4%). Os cartões que foram menos escolhidos 
foram “Mordida” e “Espalha” (1%), em seguida de 
“Fisgada” (2%), “Fria”, “Atormenta” e “Repuxa” 
(3%). Notou-se um predomínio de componentes 
afetivos e sensoriais (“Enjoada”, “Cansativa”, 
“Agulhada”, “Latejante”, “Queimação”, 
“Formigamento”), em seguida de componente 
Avaliativo (“Forte”). Vale ressaltar que há uma 
maior variedade de cartões com componentes 
sensoriais, estes equivalem a 44,44% do total de 

cartões. Por mais que os resultados sugiram que 
haja um aumento na quantidade de cartões 
identificados de acordo com o maior tempo de 
internação, não é possível associar estes dados 
devido ao reduzido número da amostra. 

Os adolescentes utilizaram os cartões para 
expressar seus sentimentos e não somente para 
caracterizar sua(s) dor(es). 

Discussão 
Para os adolescentes, a dor é sempre estressante 
e pode ser assustadora, seja ela a ameaça ou 
propriamente dita. Portanto, ouvir e permitir que os 
adolescentes expressem seus sentimentos sobre 
sua doença e sua dor lhes possibilita entender sua 
nova realidade e conferir significados, 
proporcionando à equipe profissional a 
compreensão de seus comportamentos, medos e 
anseios, dirigindo o cuidado de uma forma mais 
objetiva e efetiva. Por mais conhecida que seja a 
importância da avaliação da dor, não está bem 
estabelecida a maneira de fazê-la e quais 
instrumentos utilizar, sobretudo em adolescente de 
diferentes fases desenvolvimento. 

Conclusões 
Os resultados sugerem, diante desta amostra 
inicial, que o objetivo da pesquisa foi alcançado, 
foi possível utilizar os cartões para avaliar a dor 
dos adolescentes. Além disso, o instrumento 
facilitou a comunicação com o adolescente que 
pode expressar de forma precisa seus sentimentos 
e significados em relação à dor visando, assim, 
melhorar a qualidade em seu cuidado. 
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