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RESUMO
A dor é uma das principais causas de sofrimento humano, comprometendo a qualidade
de vida das pessoas, interferindo no seu bem-estar físico e psicossocial. Estudos
realizados indicam que os fenómenos sensoriais experienciados no membro fantasma são
sentidos de forma diferente de pessoa para pessoa, constituindo um desafio na abordagem
clínica e terapêutica. Torna-se pertinente estudar a experiência da pessoa amputada em
relação à gestão dos fenómenos sensoriais dolorosos, com recurso a medidas não
farmacológicas.
Realizou-se um estudo fenomenológico, descritivo, transversal de abordagem qualitativa,
cujo objetivo geral foi conhecer a experiência da pessoa amputada na gestão dos
fenómenos sensoriais dolorosos no membro amputado, recorrendo a intervenções não
farmacológicas. O instrumento de colheita de dados foi a entrevista semiestruturada. A
amostra foi não probabilística, do tipo acidental, ficando constituída por 16 participantes.
Da análise de conteúdo, realizada segundo a metodologia de Laurence Bardin, surgiram
quatro categorias temáticas: fenómenos sensoriais experienciados no membro amputado,
intervenções não farmacológicas utilizadas na gestão dos fenómenos sensoriais
dolorosos, fonte de conhecimento das intervenções não farmacológicas e influência dos
fenómenos sensoriais dolorosos no quotidiano. Os resultados obtidos revelam que as
pessoas amputadas sentem dificuldades em conceitualizar os diferentes fenómenos
sensoriais, procurando de forma autodidata, as intervenções não farmacológicas mais
eficazes no alívio da dor, nomeadamente a massagem, as técnicas de distração, o
posicionamento, a gestão do ambiente, entre outras. O impacto destes fenómenos
sensoriais é percecionado no estado emocional e no padrão/qualidade do sono e repouso
da pessoa amputada. Foi ainda visível que esta área de conhecimento carece de maior
investimento e sensibilização com a formação dos profissionais de saúde e eventuais
programas de melhoria contínua de qualidade para com a pessoa sujeita a amputação, de
forma a muni-la de conhecimento relativamente à gestão dos fenómenos sensoriais
através de medidas não farmacológicas e consequentemente para uma melhor qualidade
de vida.
Palavras-Chave: Amputação, dor membro fantasma, intervenções não farmacológicas.

ABSTRACT
Pain is one of the main causes of human suffering, compromising people's quality of life,
interfering with their physical and psychosocial well-being. Studies carried out indicate
that the sensory phenomena experienced in the phantom limb are felt differently from
person to person, constituting a challenge in the clinical and therapeutic approach. It is
relevant to study the experience of the amputee in relation to the management of painful
sensory phenomena, using non-pharmacological measures.
A phenomenological, descriptive, transversal study with a qualitative approach was
carried out, whose general objective was to know the experience of the amputee in the
management of painful sensory phenomena in the amputated limb, using nonpharmacological interventions. The data collection instrument was the semi-structured
interview. The sample was non-probabilistic, of the accidental type, consisting of 16
participants.
From the content analysis, carried out according to Laurence Bardin's methodology, four
thematic categories emerged: sensory phenomena experienced in the amputated limb,
non-pharmacological interventions used in the management of painful sensory
phenomena, source of knowledge of non-pharmacological interventions and influence of
painful sensory phenomena on the everyday. The results obtained reveal that amputees
find it difficult to conceptualize the different sensory phenomena, self-taught looking for
the most effective non-pharmacological interventions in pain relief, namely massage,
distraction techniques, positioning, environmental management, among others. The
impact of these sensory phenomena is perceived in the emotional state and in the
pattern/quality of sleep and rest of the amputee. It was also evident that this area of
knowledge needs greater investment and awareness with the training of health
professionals and possible programs of continuous quality improvement for the person
subject to amputation, in order to provide them with knowledge regarding the
management of the phenomena. sensory through non-pharmacological measures and
consequently for a better quality of life.
Keywords: Amputation, phantom limb pain, non-pharmacological interventions.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, é notório um crescente desenvolvimento quer a nível tecnológico quer ao
nível das ciências da saúde, que se reflete numa crescente longevidade da vida humana.
A prática clínica de enfermagem tem-nos permitido conviver com pessoas que
apresentam diversos problemas de saúde. Estes afetam a pessoa nas suas várias
dimensões, cabendo aos profissionais de saúde oferecer as respostas mais adequadas, no
sentido de solucionar ou minimizar esses problemas, com o objetivo de promover uma
melhor qualidade de vida. Entre as diversas situações com que nos deparamos no dia-adia, existem algumas que, por diversos fatores (pessoais, clínicos, sociais, culturais, entre
outros), nos preocupam e inquietam, nomeadamente o elevado e crescente número de
amputações dos membros inferiores por Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP).
A DAOP caracteriza-se por ser uma doença de natureza obstrutiva do lúmen arterial
resultando num défice de fluxo sanguíneo aos tecidos, tendo como principal consequência
a presença de sinais e sintomas característicos da isquemia. Numa fase inicial, as pessoas
não apresentam qualquer queixa, seguindo-se posteriormente uma fase de claudicação
intermitente e numa fase mais avançada, a dormência ou dor intensa (em repouso) e/ ou
feridas nos dedos dos pés e pernas que não cicatrizam (Normahani et al., 2021). A DAOP
afeta entre 3 a 10% da população em geral e 15 a 20% dos indivíduos com idade superior
a 70 anos (Ferreira, 2020).
A DAOP é a etiologia mais comum para amputação do membro inferior (Varino et al.,
2017). Os fatores de risco associados à DAOP são variados, podendo ser divididos em
fatores de risco intrínsecos (idade, o género masculino e a história familiar) e fatores de
risco extrínsecos (tabaco, diabetes, hipertensão e dislipidemia) (Pires, 2014). As
probabilidades de desenvolver DAOP aumenta 1,5 vezes com um fator de risco e 10 vezes
mais com três ou mais fatores de risco (Columbo et al., 2018).
Em 2015 foram realizadas, em Portugal, 4539 amputações, das quais 2213 foram
amputações major do membro inferior e 1991 estão associadas a doenças do aparelho
circulatório (Matos, Carolino & Ramos 2018). A amputação do membro inferior (ou
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de parte deste) em pessoas com diabetes mellitus é 10 a 20 vezes mais frequente quando
comparada com pessoas não diabéticas (Moxey et al., 2011; World Health Organization
[WHO] 2016). De facto, alguns estudos indicam que 1 em cada 100 diabéticos irá sofrer
uma amputação do membro inferior em alguma fase do desenvolvimento da doença
(International Diabetes Federation [IDF], 2017).
No entanto, no contexto nacional a partir do ano de 2016 é de salientar a existência de
alterações significativas no registo dos Grupos de Diagnóstico Homogéneos, refletindose no número total de amputações dos membros inferiores, por motivo de Diabetes, ter
registado uma diminuição significativa nos últimos anos, a qual se encontra, em grande
medida, associada à diminuição das amputações major (Raposo, 2020).
Apesar da evolução das técnicas cirúrgicas de revascularização e dos inovadores
materiais protésicos (Kolossváry et al., 2020) a amputação de um membro é sempre um
evento crítico e frequentemente inesperado, que implica alterações profundas na
qualidade de vida da pessoa e na adaptação a esta nova condição de vida (Yoo, Keszler
& Petrin 2018). Deste modo, será fácil depreender que esta condição se associa a uma
importante causa de morbilidade, de significativa redução na qualidade de vida e de maior
risco de morte prematura (Saeedi et al., 2019).
A par da amputação, as pessoas desenvolvem outras patologias como obesidade, doenças
cardiovasculares, distúrbios do sono, entre outras, deparando-se muitas vezes com
processos dolorosos (Flahaut et al., 2018). Assim, a prevalência de amputação e dor pósamputação está a aumentar. Existem dois tipos principais de dor pós-amputação: dor do
membro residual (DMR) e dor do membro fantasma (DMF), com cerca de 95% das
pessoas com amputações a experienciar uma ou ambas (Modest, Raducha, Testa, &
Eberson, 2020).
De acordo com a International Council of Nurses [ICN], (2016), a dor é definida como:
Perceção comprometida: aumento da sensação corporal desconfortável, referência
subjetiva de sofrimento, expressão facial característica, alteração do tónus
muscular, comportamento de autoproteção, limitação do foco de atenção,
alteração da perceção do tempo, fuga do contacto social, processo de pensamento
comprometido, comportamento de distração, inquietação e perda de apetite. (p.54)
O conceito de dor, foi revisado e definido, pela International Association for the Study of
Pain (IASP) como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou
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semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial” (Raja et al., 2020,
p.2), enfatizando o autorrelato verbal em detrimento de comportamentos não verbais
(Raja et al., 2020).
O controlo da dor constitui um dever dos profissionais de saúde, um direito dos utentes e
um passo essencial para a humanização dos cuidados de saúde (Entidade Reguladora da
Saúde [ERS], 2021). De acordo com o Regulamento n.º 429/2018 da Ordem dos
Enfermeiros, é o enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica que, com
recurso às medidas farmacológicas e não farmacológicas, intervém na gestão da dor
(aguda ou crónica). Este é o profissional de saúde mais habilitado para dar resposta a um
projeto de avaliação e controlo da dor, pois é expetável que este profissional detenha
competências que lhe permitam ter elevada capacidade de conceção, gestão, supervisão
de cuidados e ainda que lhe permitam promover a formação e investigação (Ordem dos
Enfermeiros, 2018).
Reitera-se assim, que o tratamento e controlo da dor não passam apenas pelo recurso a
fármacos analgésicos e ao conhecimento dos seus critérios de administração, mas também
a intervenções não farmacológicas. Estas são diversas, e a importância do seu recurso
deve-se ao facto de, muitas delas, modificarem o significado da dor, pelo que a sua
utilidade é reconhecida, quer de forma isolada ou em complementaridade (Ordem dos
Enfermeiros, 2008).
A escassez de estudos que nos permitam conhecer as medidas não farmacológicas que a
pessoa amputada utiliza na gestão da dor, despoletou a concretização deste estudo, que
tem como objetivo major conhecer a experiência da pessoa amputada na gestão dos
fenómenos sensoriais dolorosos com recurso a medidas não farmacológicas.
Foram delineados como objetivos específicos identificar os fenómenos sensoriais e as
características da dor experienciada pela pessoa amputada no membro fantasma, as
intervenções não farmacológicas (INF) utilizadas pela pessoa amputada para gerir a DMF
ou a DMR, a forma como obteve conhecimento para o uso destas INF (conhecimento
próprio, elementos da comunidade, enfermeiros ou outros profissionais de saúde) e
conhecer a influencia da dor no quotidiano da pessoa amputada.
Com a concretização deste estudo e para a consecução dos objetivos traçados optou-se
pela utilização de um desenho de investigação que se enquadra no paradigma das
metodologias qualitativas, com abordagem fenomenológica de cariz descritivo e
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transversal, visto que os objetivos deste estudo se centram na forma como as pessoas
interpretam e dão sentido às suas experiências e ao meio no qual estão inseridas
(Coutinho, 2020).
Como instrumento de recolha de dados será utilizada a entrevista semiestruturada. Os
dados serão colhidos junto de pessoas amputadas em contexto de internamento ou
consulta externa do serviço da especialidade de angiologia e cirurgia vascular, e no
serviço de Medicina Física e de Reabilitação de um hospital central. A amostra é assim
considerada não probabilística acidental (Marconi & Lakatos, 2017).
Ambiciona-se, que esta investigação possa contribuir e estimular novas perspetivas no
cuidar da pessoa amputada a vivenciar um processo doloroso, contribuindo para a
melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem e, consequentemente, para uma
melhoria da sua qualidade de vida.
Este trabalho de investigação insere-se no XI Curso de Mestrado em Enfermagem
Médico-Cirúrgica da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, na unidade curricular
de “Dissertação” constituindo o elemento de avaliação da mesma.
O presente documento encontra-se organizado para além da introdução, em dois capítulos
principais: o enquadramento conceptual, repartido em três temas centrais: a amputação e
as suas implicações, as INF na gestão da dor e a gestão da dor no membro fantasma, o
enquadramento metodológico, onde consta o percurso metodológico (o desenho do
estudo, população/amostra e instrumentos de recolha de informação, a apresentação e
discussão dos resultados obtidos), terminando-se com uma conclusão em forma de nota
final.
Este documento será redigido tendo presente o novo acordo ortográfico, as indicações
presentes no Guia de elaboração de trabalhos escritos da Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra e os pressupostos éticos e deontológicos previstos no processo de
investigação.
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
A realização de uma revisão da literatura, permite compreender o estado atual do
conhecimento sobre um tema, bem como as lacunas existentes, através da consulta de
diversas obras de referência (Fortin, Côté, & Filion 2009).

1.1 A AMPUTAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES
A amputação é uma situação particularmente desfigurante que historicamente transporta
consigo uma imagem de mutilação, derrota e incapacidade. Ao mesmo tempo, é um ato
médico-cirúrgico e uma decisão terapêutica que, embora drástica e de último recurso, tem
como objetivo salvar uma vida. É definida como a ablação total ou parcial de um
segmento corporal pelo ato cirúrgico terapêutico ou pelo traumatismo acidental (Preto,
Martins, & Barreira 2015).
Atualmente, nos países desenvolvidos, as principais causas de amputação de membros
têm origem vascular e afetam principalmente pessoas com idade superior a 65 anos, sendo
38% dos casos realizadas a nível transfemoral (Saruco et al., 2019). Os dados recolhidos
de diferentes fontes pela Amputee Coalition (2017), revelam que a doença vascular é
responsável por mais de 54% das amputações dos membros (inclui diabetes e doença
arterial periférica), 45% são originadas por eventos traumáticos e 2% estão relacionadas
com doenças oncológicas. Em países menos desenvolvidos, os traumatismos decorrentes
de atos violentos em contexto de guerra ou de explosão de minas terrestres são as causas
mais importantes de amputação. Vários estudos têm demonstrado que pessoas amputadas
por doença vascular apresentam alto risco de reamputação (Ziegler-Graham et al., 2008).
Sequeira e Martins (1996), realizaram um trabalho para conhecer a realidade portuguesa
relativamente às amputações de membros efetuadas nos Hospitais do Serviço Nacional
de Saúde num período de quatro anos (1990 a 1993). Após avaliarem 11588
internamentos, identificaram uma média anual de 2897 amputações.
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As estatísticas apresentadas pelo Hospital Dr. Fernando Fonseca revelam um aumento do
número de amputações, relacionadas com a diabetes, superior ao das doenças
arterioscleróticas (Pereira et al., 2016) embora estes dados não representem toda a
população portuguesa (Figura 1).

Figura 1 - Número de amputações segundo a etiologia entre 1997 e 2015 no Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca
Fonte: Adaptado de Pereira et al., 2016, p.3

A amputação conduz a pessoa, a uma complexidade de processos psicológicos e
interações na relação entre pessoa-família-equipa de saúde, tal como o medo da perda de
uma parte do corpo e a sensação de desintegração corporal (Columbo et al., 2018; Madsen
et al., 2016). Outras mudanças, também causadas pela amputação, são: “(…) dificuldades
com as habilidades básicas e as atividades diárias, perda de independência, sentimentos
de inferioridade, problemas relativos ao bem-estar, mudanças negativas em sua vida
profissional, mudanças de identidade e mudanças na sua vida afetiva ou sexual" (Senra,
Oliveira, Leal, & Vieira como referido por Bergo & Prebianchi 2018, pp.35-36).
Para Sabino et al., (como referido por Bergo & Prebianchi, 2018) após a amputação, a
pessoa pode passar por um conjunto de reações emocionais, vivenciar um desajustamento
com a sua nova condição de dependência forçada, bem como, a perda da autoestima, e
lidar com diferentes reações e sentimentos (exemplo: tristeza, revolta, choque, aceitação,
raiva e ideação suicida). Para além destes processos psicológicos e emocionais, Pozek et
al., (2016) referem ainda, que após a amputação deve-se estar atento à infeção do local
cirúrgico, à necessidade de revisão do local da amputação e os custos económicos
associados, como consequências prejudiciais com grande impacto na pessoa, salientando
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a dor pós-amputação como uma das complicações mais debilitantes para a pessoa
amputada. Comorbilidades como fibromialgia, enxaquecas, síndrome do intestino
irritável, bexiga irritável e síndrome de Raynaud têm sido associadas à cronicidade da dor
pós-amputação.

1.1.1 Particularidades da dor
A amputação é caracterizada por um quadro doloroso que pode manifestar-se de
diferentes modos, revelando-se uma situação clínica cuja sintomatologia álgica,
diversificada, constitui um desafio para a abordagem clínica e terapêutica da pessoa
amputada com dor. A tudo isto adita a singularidade própria que cada pessoa possui
relativamente à perceção, resposta, avaliação e tratamento da dor. Estes poderão ser
modificados por vários fatores (biológicos, cognitivos, psicológicos e socioculturais) que
podem influenciar a experiência da dor no amputado (Naves, 2020).
Segundo, Steyaert e Lavand’homme (2018) e Yoo et al. (2018) a dor pré-operatória
intensa pode ser para algumas pessoas amputadas, um preditor de dor pós-operatória no
membro fantasma, que é de natureza semelhante à dor pré-amputação.

Este quadro

álgico pode, de acordo com Anderson-Barnese et al. (2009 como referido por Virani et
al., 2015), ser explicado pela teoria da memória propriocetiva. As memórias de dor préamputação armazenadas no cérebro continuam a enviar sinais de dor constantes que
imitam a qualidade e a localização da dor pré-amputação, apesar da perda do membro.
Portanto, é fundamental fornecer um plano terapêutico multidimensional e analgésico
adequado para o tratamento da dor pré-amputação como meio de garantir o controle ideal
da dor pós-operatória (Virani et al., 2015; Collins et al., 2018).
Atualmente, o fenómeno da dor já não é visto apenas associado aos órgãos sensoriais. A
Ordem dos Enfermeiros (2008) reforça que a dor deve ser contextualizada como uma
experiência individual, subjetiva incluindo uma componente emocional que influência a
nossa perceção da dor. A dor abrange diversas dimensões como: i) a fisiológica, associada
aos seus aspetos físicos, neurológicos e bioquímicos; ii) a sensorial, refere-se ao local,
qualidade e intensidade da dor; iii) a afetiva, inclui respostas emocionais negativas ou
positivas, relativamente ao estado emocional, como por exemplo, depressão ou agitação;
iv) a cognitiva, com a atribuição do significado à dor, atitudes e outros, ligados ao
desenvolvimento cognitivo; v) a comportamental, expressão facial, vocal, corporal e
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muitas outras; e a vi) sociocultural, ligada a fatores ambientais, familiares, étnicos,
culturais, espirituais, religiosos, sociais e contextuais (National Pharmaceutical CouncilJoint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations[NPC-JCAHO] 2001;
Ordem dos Enfermeiros, 2008; Raja et al. 2020).
Todas estas dimensões compõem a perceção da dor de modo igual, mas só a avaliação
das dimensões sensorial e emocional nos permitem obter dados acerca da dor, perante as
possíveis variações da localização, da qualidade e da intensidade, resultando em
diagnósticos e tratamentos múltiplos para cada indivíduo.
As componentes da dimensão sensorial dependem umas das outras para que se obtenham
resultados consistentes, a partir da descrição do indivíduo, sendo possível diferenciar e
classificar os tipos de dor e podendo a componente emocional também demonstrar ter
grande impacto na interpretação da dor, por parte do indivíduo (Batalha, 2016).
Em 2012, a World Health Organization [WHO] foi mais longe ao referir que as emoções,
comportamentos, crenças culturais e espirituais e as atitudes acerca da dor e do controlo
da mesma, vão influenciar significativamente a forma como a dor é experienciada,
modificando a transmissão de estímulos nocivos para o cérebro (Raja et al., 2020)
Do ponto de vista da sua fisiopatologia, a dor pode ser classificada em três categorias
principais: dor nociceptiva, dor neuropática e dor psicossomática.
A dor nociceptiva pode ter origem somática (recetores da pele, músculo e osso) e costuma
ser geralmente bem localizada, enquanto que a de origem visceral (compressão,
infiltração ou distensão de vísceras torácicas ou abdominais diz respeito ao sistema
gastrointestinal e ao coração) é habitualmente mais difícil de localizar.
A dor neuropática é descrita como latejante, moinha ou rigidez. Esta é causada por uma
lesão ou uma doença que afeta o sistema somatosensorial e é problemática, devido à sua
origem diversificada, cronicidade e resistência às terapias convencionais. Esta, é ainda
classificada como central ou periférica, dependendo da localização da lesão, apresentando
sensações como, queimadura, formigueiro, dormência, picadas e/ou choques elétricos
(Haanpää & Treede, 2010).
A dor psicossomática, normalmente, surge nas pessoas ansiosas que passam por uma
situação de stress ou distúrbio psíquico (exemplo: alucinações) e tendem a ter uma
resposta exagerada a estímulos (Beato, 2016).
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A dor ainda pode ser classificada, consoante a sua duração: dor aguda ou dor crónica. As
diferenças entre ambas não estão relacionadas apenas com a duração. A dor aguda é uma
resposta imediata consequente à ativação de sistemas nociceptivos e tem como função
dar o aviso de lesão a nível dos tecidos, funcionando como um fator de alerta. É definida
como tendo o início recente e duração limitada (Gibson et al., 2019; Raja et al., 2020).
A dor crónica, ao contrário da dor aguda, não tem função protetora. Esta classificação de
dor pode ser considerada como uma doença, podendo ser originada da dor aguda. Passa
a ser considerada dor crónica quando, depois de já ter passado o tempo de recuperação de
um tecido, a dor persiste por três meses ou mais. Atualmente, considera-se como um
sintoma grave, pois precisa de atenção e de um tratamento específico, uma vez que afeta
o doente psicologicamente (Gibson et al., 2019; Raja et al., 2020). O indivíduo sofre
alterações de personalidade, estilo de vida e capacidade funcional (perturbação do sono,
redução de apetite e irritabilidade), repercutindo-se na qualidade de vida. podendo levar
à depressão. O transtorno mais frequente é o da fobia social (Beato, 2016).
Um número significativo de pessoas amputadas têm dor relacionada com a amputação e
destas, cerca de 80% padecem de dor crónica (Sherman et al., 1984 como referido por
Yoo et al., 2018), tornando-se esta um dos sintomas mais debilitantes para as pessoas
amputadas (Modest et al., 2020).
Dado o carácter nefasto subjacente ao processo doloroso e à importância atribuída à
vigilância, controlo e gestão da dor como um direito humano universal, têm sido
divulgadas recomendações nacionais e internacionais, dirigidas aos profissionais de
saúde, no sentido de uma abordagem consistente e eficaz da dor (Direção Geral da Saúde
-DGS, 2017; Department of Health and Human Services, 2019; Ordem dos Enfermeiros
2008).
Em 2001, foi implementado o Plano Nacional de Luta Contra a Dor, pela Direção Geral
da Saúde (DGS) em colaboração estreita com a Associação Portuguesa para o Estudo da
Dor (Direção Geral da Saúde , 2001). Este plano estabeleceu que todos os profissionais
de saúde deviam possuir conhecimentos gerais sobre a abordagem da dor e determinou
as orientações genéricas para o controlo da dor aguda no período peri-operatório,
abordando as intervenções terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas. A Direção
Geral da Saúde, tendo em conta a necessidade de um controlo da dor, publicou a Circular
Normativa de 14 de junho de 2003, que edificou a dor como o quinto sinal vital, pela sua
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representatividade como sinal de alarme vital para a integridade do indivíduo e elementar
para o diagnóstico e monitorização de inúmeras patologias, mas não deve ser causa de
sofrimento desnecessário (Direção Geral da Saúde, 2003).
Neste sentido, a DGS tem emitido várias orientações técnicas sobre a avaliação e o
controlo da dor em diferentes contextos. Ao reconhecer o inadequado controlo da dor, a
Ordem dos Enfermeiros (OE) publica em 2008 o Guia Orientador de Boa Prática para a
Dor, onde também ele faz referência ao papel do enfermeiro na promoção e intervenção
no controlo da dor, no sentido de uma prática orientada e sistemática que contribua para
a qualidade dos cuidados prestados (Ordem dos Enfermeiros, 2008).
A dor pós-cirúrgica, foi o tema assinalado no ano 2017, pela International Association
for the Study of Pain (IASP). Como norma de boa prática, a dor deve ser sistematicamente
valorizada, diagnosticada, controlada, avaliada e registada. Existem variadas formas de
controlar, minimizar ou eliminar a dor (Steyaert & Lavand’homme, 2018).
No entanto, a IASP refere que apesar do avanço na tecnologia e na saúde, e apesar de
atualmente a dor estar equiparada ao 5º sinal vital, é, pela sua subjetividade, muitas vezes
subestimada e sub-tratada (Raja et al., 2020). O tratamento da dor deve ser uma prioridade
e a prevenção da sua cronicidade, uma preocupação. Só deste modo se podem reduzir as
comorbilidades associadas ao seu tratamento e os gastos associados (Appleton, 2018).
Relativamente à pessoa amputada a identificação da etiologia da dor é especialmente
importante, porque ao longo do espectro de recuperação de uma amputação podem existir
diversos fatores desencadeadores do fenómeno álgico (infeção, lesão cutânea do membro
residual, dor miofascial, neuroma, dor do membro fantasma, neuropatia periférica, entre
outros), e a adequada abordagem de tratamento e respetiva duração podem diferir (Yoo
et al., 2018), tendo como foco a resolução do processo doloroso e prevenção da sua
cronicidade.

1.1.3 Fenómenos Sensoriais Após Amputação
A cirurgia mutiladora provoca alterações no sistema nervoso periférico (SNP) ou sistema
nervoso central (SNC), originando fenómenos sensoriais (diferentes tipos de sensação e
dor) ainda não compreendidos na sua plenitude, nomeadamente as sensações fantasmas
quer sejam dolorosas ou não dolorosas (Collins et al., 2018; Urits et al., 2019).
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A distinção entre sensação dolorosa e não dolorosa é altamente subjetiva e por vezes,
difícil de conseguir (figura 2). A utilização de descritores, incluídos nas escalas de deteção
da dor neuropática, podem constituir uma preciosa ajuda, ainda que os adjetivos utilizados
possam ter significado diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo: pode ser utilizada a
palavra “formigueiro” como sendo uma sensação, mas outra pessoa pode descrevê-la
como algo doloroso. Tal descrição torna quase impossível saber se a diferente
classificação resulta da interpretação individual ou se a qualidade da sensação é realmente
diferente. Este facto justifica que muitos estudos não estabeleçam uma distinção explícita
entre a dor e a sensação do membro fantasma (Hill, 1999; Yoo et al., 2018; Schone et al.
2022).

Dor no Membro
Residual
Sensações fantasma
dolorosas
Dor do Membro
Fantasma

Fenómenos sensoriais
pós-amputação

Sensações fantasmas não
dolorosas

Sensação do Membro
Fantasma

Figura 2 - Fenómenos sensoriais experienciados pela pessoa amputada após cirurgia mutiladora

Outros autores, consideram que a sensação membro fantasma (SMF) se refere a qualquer
experiência sensorial não dolorosa percebida como vinda do membro ausente (Collins
et al., 2018; Hsu & Cohen, 2013; Mallik et al., 2020). É uma experiência comum e quase
universal no pós-operatório imediato (Naughtin & Erskine, 2021) e, frequentemente,
designada por sensação fantasma (SF) (Hsu & Cohen, 2013; Naughtin & Erskine, 2021).
A SMF é um termo geral que abrange uma pluralidade de sintomas com duração variável.
Estes podem apresentar-se como perceções cinéticas (movimento dos dedos de uma mão
amputada, que são tipicamente voluntários), cinestésicas (mudanças percebidas no
tamanho, forma ou posição da extremidade ausente), “como se a mão estivesse torcida ou
apertada em uma posição específica”(Hsu & Cohen, 2013, p.123), ou exterocetivas
(aquelas que são influenciadas por sensações externas, como toque, temperatura, pressão,
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prurido, vibrações ou parestesias (Urits et al., 2019; Yoo et al., 2018). Ocorrem
tipicamente em regiões do corpo com representações corticais maiores, como as mãos e
os pés (Hsu & Cohen, 2013) e na maioria dos casos, o membro fantasma é percecionado
como possuindo o mesmo tamanho, forma e postura antes de ser mutilado. No entanto,
este fenómeno, designado por telescoping, está presente em 25-66% das pessoas
submetidas a amputação major, percepcionando um encurtamento gradual do membro
amputado, resultando na sensação que a porção distal do membro encurta para se tornar
mais próximal (Anderson, 2018).
As alterações sensoriais dolorosas que ocorrem após a amputação são identificadas e
referidas por muitos autores, como: a dor no coto ou dor do membro residual (DMR) e a
dor do membro fantasma (DMF), (Hill 1999; Hsu & Cohen, 2013; Urits et al., 2019).
Apesar da maioria das pessoas amputadas percecionarem a presença do membro mutilado
(SMF) muitas descrevem-na associada a um estímulo extremamente doloroso, localizado
distalmente ao local da amputação, em pontos precisos do membro fantasma, a designada
dor do membro fantasma (DMF) ou no local da cirurgia ou extremidade proximal
remanescente, a designada dor do membro residual (DMR), sendo-lhe comumente
angustiante (Garcia-Pallero et al., 2022; Modest et al., 2020).
Por exemplo, no estudo desenvolvido por Browder e Gallagher (como referido por Mallik
et al., 2020, p.2) a dor do membro residual (DMR) era geralmente expressa como
“facada, choque ou ardor e descrita como ocorrendo na extremidade inferior do resíduo,
próximo à cicatriz”. Já Sunderland, (como referido por Mallik et al., 2020, p.2),
caracteriza-a como “uma tempestade de nervos e movimentos espontâneos, temperatura
fria da superfície, suor e fluxo sanguíneo reduzido para o coto”.
O inicio da dor é variável, surgindo imediatamente após a amputação ou nos meses
seguintes (Virani et al., 2015; Schley, et al., 2008; Yoo et al., 2018). Frequentemente, a
pessoa amputada tem dificuldade em diferenciar a dor sentida no membro residual da
DMF, justificando assim a variabilidade da prevalência da dor pós amputação (Yoo et
al., 2018). A identificação relativa da localização destes fenómenos dolorosos é difícil de
identificar, em particular por causa da natureza subjetiva da dor e do ambiente emocional,
muitas vezes afetado, decorrente do fenómeno da amputação (Barbin, Seetha, Casillas,
Paysant, & Pérennou, 2016. Segundo Urits et al., (2019) o diagnóstico de DMF depende
inteiramente das descrições/autorrelato destas pessoas. Assim sendo, o fenómeno da dor
no membro fantasma (DMF) é um tipo complexo de dor, pouco compreendido, apesar
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de sua existência na literatura desde 1551, quando o médico militar francês Ambroise
Paré a referiu nas suas publicações (Batsford et al., 2017).
A DMF é uma dor neuropática, definida como uma dor causada por uma lesão dos nervos
periféricos e do SNC ou doença do sistema somatossensorial (Collins et al., 2018;
Limakatso & Parker, 2021) associada à perceção do toque, pressão, temperatura, posição,
movimento e vibração (Flahaut et al., 2018) e descrita por muitas pessoas amputadas
como uma dor tipo “choques elétricos, facadas, pontadas, ardor, espasmo, aperto ou
torção” (Urits et al., 2019, p.64; Osumi et al., 2019) frequentemente, de forma
intermitente, podendo persistir durante minutos ou até algumas horas (Naughtin &
Erskine, 2021). Uma pequena minoria de pacientes, predominantemente aqueles com
doença vascular isquémica, sente DMF constante e incessante (Naughtin & Erskine,
2021) podendo prevalecer 6 meses após a amputação (Yoo et al., 2018). A prevenção de
fatores como a alta ansiedade pré-operatória e catastrofização da dor pode reduzir a sua
incidência (Urits et al., 2019). A catastrofização da dor é uma estratégia de coping
cognitiva mal adaptativa, caracterizada por uma orientação negativa exagerada em
relação à dor e à antecipação de resultados negativos. Assim, este fenómeno de má
adaptação psicológica à dor, leva o indivíduo a magnificar a experiência dolorosa,
tornando-a mais intensa (Fernandes, 2019).
Um estudo realizado por Sherman et al, concluíram que a DMF manteve o nível de
intensidade por um período de 30 anos (Mallik et al., 2020), chegando a ser classificada
como 5,3 numa escala de zero a dez (Urits et al., 2019). De acordo com os estudos de
Mallik et al., (2020), Coimbra e Medeiros (2018) a incidência de dor fantasma é maior
em pessoas amputadas do sexo masculino em comparação com o sexo feminino, mas
outros estudos não demonstraram nenhuma diferença.
Flahaut et al., (2018) salienta que esta DMF pode aparecer dentro de 1 semana após a
amputação, mas metade das pessoas a sentirá durante as primeiras 24 horas após o ato
cirúrgico. Algumas vezes, a mesma pode durar vários anos (Barbin et al., 2016). A tudo
isto, somam-se vários fatores que parecem aumentar a intensidade da dor no membro
fantasma, como mudanças sazonais, stresse, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e o
stresse situacional (Ortiz-Catalan et al., 2016).
Porém, pouco se sabe acerca dos genes que são responsáveis pela perceção desta sensação
fantasma dolorosa (Collins et al., 2018; Urits et al., 2019). Os principais mecanismos
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indicados na literatura parecem ser a sensibilização do SNC, lesão dos nervos periféricos
e reorganização cortical (Batsford et al., 2017; Garcia-Pallero et al., 2022). Contudo, o
facto de cada indivíduo possuir uma identidade genética diferente, também revela
diferenças quanto ao tipo e quantidade de neurotransmissores e recetores da dor, o que
significa que a expressão da dor possa ser causada por traços genéticos e não apenas
fatores psicológicos. Faz prova disso, a grande diversidade de dados relativamente à
incidência da DMF (Yoo et al., 2018; Urits et al., 2019).
Esta factualidade pode ser também atribuída ao tempo decorrido após a amputação, ao
tipo de amputação (cirúrgica ou traumática), à presença de dor previamente à amputação,
à existência de patologias associadas (como diabetes mellitus e a doença vascular
periférica), a diferentes metodologias escolhidas na recolha de dados e à diversidade das
escalas escolhidas para a sua avaliação (Mallik et al. 2020; Yildirim & Sen, 2020). Por
outro lado, muitas pessoas amputadas não partilham publicamente suas experiências de
DMF por medo de serem estigmatizados como doentes mentais (Almeida, 2017; Collins
et al., 2018).
Em suma, diferentes fenómenos sensoriais, sejam eles dolorosos (DMF, DMR) ou não
(SMF) podem coexistir na mesma pessoa (Barbin et al., 2016), sendo comuns em pessoas
amputadas dos membros inferiores e superiores, podendo interferir com o tratamento, a
reabilitação e a qualidade de vida (Preto et al., 2015).
A respeito disto, os métodos existentes para avaliar a dor na pessoa amputada não
contemplam todos os aspetos contextuais que influenciam a experiência dolorosa, pelo
que os profissionais de saúde devem estar atentos a estes fatores, na medida em que
podem influenciar a perceção da dor (Flahaut et al., 2018).
O cuidar da pessoa amputada com dor implica lidar com a expressão da dor, mas também,
com aspetos como o diagnóstico, significado, prevenção e alívio. “A gestão da dor
envolve mais aspetos do que a evidente procura de alívio [enfase adicionada]” (Fernandes
2000, p.70).
Segundo a Ordem dos enfermeiros [OE] (2008), é o Enfermeiro o profissional de saúde
mais capacitado para promover e intervir no controlo da mesma, enquanto profissionais
privilegiados pela proximidade de tempo e contacto. A gestão da dor tem como princípio
a prevenção, sempre preferível ao tratamento, uma vez que a dor instalada é mais difícil
de controlar (Lavand’homme et al., 2017; Tiippana et al., 2016). A intervenção
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farmacológica na dor é uma base para o seu efetivo alívio, mas sendo a dor mais do que
uma experiência sensorial, outros métodos de alívio são também uma parte importante do
cuidado (Garcia-Pallero et al., 2022).

1.2 ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS NA GESTÃO DA DOR
O inadequado alívio da dor pós-operatória pode resultar em alterações clínicas e
psicológicas que implicam o aumento da morbidade e da mortalidade, além de diminuir
a qualidade de vida e configurar baixa qualidade dos cuidados de saúde prestados (ElAqoul et al., 2018; Trevelyan, Turner, & Robinson, 2016).
Segundo Rothgangel, Braun, de Witte, Beurskens, e Smeets (2016) são inúmeras as
pessoas amputadas a vivenciar processos dolorosos e o tratamento padrão da DMF (dor
neuropática) consiste essencialmente em terapêutica analgésica multimodal [antagonistas
do recetor N-metil-D-aspartato (NMDA), antidepressivos, os anticonvulsivantes,
anestésicos locais, calcitonina e opioides], baseado em mecanismos supra-espinhais,
espinhais e periféricos (Borgo et al., 2019; Associação Portuguesa para o Estudo da Dor,
2018). Este tratamento muitas vezes não é eficaz, além de comportar efeitos colaterais,
altos custos e evidência de baixa qualidade em relação à sua eficácia a longo prazo
(Modest et al., 2020; Naughtin & Erskine 2021).
No perfil de competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem
Médico-Cirúrgica, é descrita como uma unidade de competência “a gestão diferenciada
da dor e do bem-estar da pessoa” (Regulamento n.º 429/2018 de 16 de julho, p. 19363).
No sentido de dar resposta a esta competência o Enfermeiro Especialista deve garantir a
gestão de medidas farmacológicas de combate à dor e demonstrar conhecimentos e
habilidades em medidas não farmacológicas no alívio da dor aprovisionando-se do
algoritmo de controlo da dor publicado pela Ordem dos Enfermeiros, (figura 3).
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Figura 3 - Algoritmo para controlar a dor
Fonte: Adaptado da Ordem dos enfermeiros (2008).

As terapias não farmacológicas para controle da dor inserem-se no campo das Terapias
Integrativas e Complementares em Saúde. Podem ser definidas como a aplicação de
métodos ou técnicas para prevenção e/ou tratamento da dor que não envolvem a
administração de fármacos (Ordem dos Enfermeiros, 2008).
As intervenções não farmacológicas estão relacionadas com a experiência dos
profissionais de saúde que prestam cuidados. Assim, a OE recomenda que o enfermeiro
tenha um papel ativo na promoção de cuidados direcionados para a eliminação ou redução
da dor utilizando intervenções não farmacológicas em complementaridade e não em
substituição da terapêutica farmacológica e selecionando as intervenções considerando as
preferências da pessoa, os objetivos do tratamento e a evidência científica disponível
(Ordem dos Enfermeiros, 2008). Embora “não substituam as intervenções farmacológicas
a sua ação não deve ser negligenciável no tratamento da dor ligeira a moderada”(Batalha
2010, p. 64) mas, utilizadas para complementar a ação terapêutica dos fármacos. Devem
ser escolhidas de acordo com os recursos existentes em cada serviço, da sensibilidade da
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pessoa à dor, do desenvolvimento cognitivo, estratégias de coping, do tipo de dor e das
suas caraterísticas, assim como do contexto (Ordem dos Enfermeiros, 2013).
A nível internacional a Sociedade Americana de Dor, em conjunto com Sociedade
Americana de Anestesiologistas, criou um painel interdisciplinar de especialistas que
desenvolveram um guia para a prática clínica a partir da extensa revisão de evidências
que incluem os métodos não farmacológicos. São 32 recomendações que vão desde o
planeamento peri-operatório, a avaliação da pessoa alvo de cuidado, a estrutura e políticas
organizacionais até à transição e educação pós-alta (Chou et al., 2016).
Existem diversos documentos institucionais e científicos onde é feita alusão a várias
medidas, sendo a sua categorização diferente de autor para autor. No entanto, de acordo
com o nível em que é processada a modulação do estímulo doloroso, podem ser
categorizadas nas dimensões cognitivo-comportamental, físico, de suporte emocional e
ambiental (Batalha, 2016; (National Pharmaceutical Council-Joint Commission on
Accreditation

of

Healthcare

Organizations[NPC-JCAHO]

2001;

(Ordem

dos

Enfermeiros, 2013)
As intervenções cognitivo-comportamentais incluem, designadamente, a intervenção
educacional, exercícios de relaxamento, a imaginação guiada, a distração e o biofeedback.
As intervenções físicas, incluem a aplicação de calor e ou frio, a massagem, o exercício
e a estimulação elétrica transcutânea. Por sua vez, as intervenções de suporte emocional
incluem o toque terapêutico e o conforto (Sousa 2015; Urits et al., 2019).
Neste sentido, o Enfermeiro inicia a sua ação ao identificar e caracterizar o tipo de dor,
assim como a sua localização para posteriormente iniciar tratamento, que nem sempre é
sinónimo de terapêutica medicamentosa. Assim, o controlo da dor torna-se mais eficaz
quando envolve simultaneamente técnicas farmacológicas e não farmacológicas
(Naughtin & Erskine, 2021); Ordem dos Enfermeiros, 2013). Estas últimas são, na sua
maioria, de baixo custo em comparação com as farmacológicas e de fácil utilização,
podendo ser ensinadas às pessoas e cuidadores e aplicadas em meio hospitalar e no
domicílio (Sousa, 2015; Yildirim & Sem, 2020). Como tal, a escolha da técnica mais
adequada a cada caso, é determinante na sua eficácia, o que torna fundamental a
elaboração da história da dor, permitindo recolher informação pertinente que orienta a
avaliação e controlo da dor (Raja et al., 2020). Seguidamente desenvolvem-se de forma
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mais pormenorizada as diferentes categorias de medidas não farmacológicas
anteriormente referidas.

1.2.1 Intervenções comportamentais
As técnicas comportamentais são utilizadas com o objetivo de modificar a resposta da
pessoa à dor, podemos recorrer a técnicas de modificação comportamental, relaxamento
e biofeedback ( Sousa, 2015).
A modificação comportamental “Consiste na alteração, programada, do modo de agir
da pessoa, recompensando o comportamento pretendido e ignorando o comportamento
indesejável. (…) A modificação comportamental pode ser útil nas pessoas com dor
crónica. (…) Ao usar métodos comportamentais para alterar o comportamento associado
à dor, ou para encorajar atividades do doente, só se terá êxito se houver uma abordagem
da equipa dos cuidados de saúde” (Watt‑watson, 2003, p.377).
É necessário reverter as alterações comportamentais que resultaram em comportamentos
de dor desadequados, incentivando a pessoa a regressar a uma atividade normal e
demonstrando-lhe como ultrapassar as ideias incorretas acerca da sua capacidade para
desempenhar determinadas tarefas. “Ignoram-se queixas e elogiam-se os resultados”
(Coniam & Diamond 2001, p.41).
O relaxamento muscular é considerado uma das técnicas mais eficazes perante a
realização de procedimentos dolorosos pelos enfermeiros (Batalha, 2016). O relaxamento
pode ser utilizado para o controlo da dor devido aos seus efeitos diretos na tensão
existente na musculatura. Ao reduzir a hiperatividade muscular diminui o agravamento e
manutenção da dor. O Plano Nacional de Luta Contra a Dor, refere que esta técnica
possibilita a distração do pensamento, uma vez que as pessoas estão hipervigilantes em
relação à sua dor (Direção Geral de Saúde, 2001).
Por sua vez, o relaxamento ao diminuir a tensão muscular produz uma sensação de calma,
tranquilidade e bem-estar. Facilita o sono, aumenta o autocontrolo, distrai e permite o
reforço da relação enfermeiro/doente sendo extremamente útil na redução da ansiedade
prévia aos procedimentos dolorosos e aumenta a tolerância à dor. Existem vários tipos de
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relaxamento como o muscular, exercícios de respiração diafragmática e exercícios de
relaxamento ativo (Ordem dos Enfermeiros, 2013).
O biofeedback é definido por Watt-Watson como um sistema de aprendizagem
voluntária do controlo sobre funções orgânicas reguladas de forma autónoma para que a
pessoa seja capaz de avaliar a reação ao stress fisiológico e substituí-la por outra reação
não geradora de stress. O indivíduo aprende a substituir a tensão muscular por
relaxamento muscular(como referido por Sousa, 2015).

1.2.2 Intervenções cognitivas
Dentro das intervenções cognitivas inclui-se a informação preparatória ou antecipatória
que consistem em informar a pessoa acerca de determinado procedimento a ser realizado,
permitindo “desenvolver expectativas realistas acerca do que poderá acontecer”,
(Batalha, 2010, p. 68) e contribuindo assim para a redução da ansiedade e aumento do
seu sentimento de controlo (Virani et al., 2015; Urits et al., 2019). Esta informação
envolve a descrição das fases do procedimento. A informação, além de ser um direito da
pessoa e família é também um imperativo do enfermeiro como boa prática dos cuidados.
A distração (cognitiva) é uma técnica que permite desviar a atenção do procedimento
doloroso para coisas agradáveis. É geralmente utilizada como estratégia de gestão do
stresse e da dor moderada, provocada por procedimentos dolorosos, uma vez que a
perceção da dor tem uma componente psicológica. O facto de se direcionar a atenção para
algo que não o estímulo nocivo ajuda a que a perceção da dor seja menos intensa (Yoo et
al., 2018). A distração envolve vários métodos cognitivos e comportamentais que
permitem desviar a atenção da dor para coisas agradáveis. No guia orientador de boa
prática da Ordem dos Enfermeiros (2013) é feita referência à distração nas intervenções
comportamentais. No entanto, outras classificações foram encontradas. De acordo com
Batalha (2010) a distração é classificada na categoria das intervenções, cognitivocomportamentais. São inúmeras as formas de distração e todas partilham as virtudes dos
métodos emocionais podendo ser usados em todas as idades, através de discussões acerca
de filmes, jogos, música, técnicas respiratórias entre outros, ajudando-os a desviar o seu
pensamento do procedimento/fenómeno doloroso em causa. Estas técnicas além da sua
eficácia são de baixo custo, requerem pouco tempo não sendo necessário uma preparação
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prévia e são úteis no controlo da dor de curta duração (Batalha, 2010; Ordem dos
Enfermeiros 2013).
Outra das intervenções que pode ser utilizada designa-se por modulação ou simulação.
Consiste em informar a pessoa acerca do procedimento a realizar, demonstrando o uso de
estratégias e sugerir comportamentos que a ajudem a lidar com a realidade (Ordem dos
Enfermeiros, 2013). A modulação pode ser feita através da observação de vídeos nos
quais outras pessoas estão a ser submetidas ao mesmo procedimento a que a pessoa será
submetida (Thogersen et al., 2020). O reforço positivo consiste no elogio ou recompensa
a seguir ao procedimento doloroso após utilização de estratégias positivas para o alívio
da dor. Tem como objetivo modificar o significado da dor a partir de um acontecimento
doloroso, transformando-o num desafio (Roenn, Paice, & Preodor, 2009) (Ordem dos
Enfermeiros, 2013).

1.2.3 Intervenções cognitivo-comportamentais
Estas intervenções combinam pelo menos uma intervenção cognitiva e uma
comportamental. O seu propósito é modificar os processos cognitivos da pessoa para
atenuar a sua perceção de dor, baseando-se no pressuposto de que as cognições ou
avaliações da pessoa acerca de determinados eventos ou situações influenciam o modo
como ela se sente e percebe tais procedimentos. Tem como finalidade que a pessoa
compreenda a associação que existe entre os pensamentos, sentimentos ou
comportamentos que advêm da dor ou aqueles que aumentam a sua intensidade (PachecoBarrios, Meng, & Fregni, 2020; Modest et al., 2020). Dentro destas intervenções pode
incluir-se a técnica de imaginação guiada. Esta técnica permite através da indução de
um estado de concentração relativamente a uma ideia ou imagem obter uma sensação de
bem-estar e relaxamento. Permite conduzir a imaginação para um lugar agradável, para
uma atividade favorita e com pensamentos positivos (Pakula, 2019; Yoo et al., 2018 ).
No entanto, outros autores classificam-na na categoria de intervenção cognitiva.
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1.2.4 Métodos físicos
Nos métodos físicos podem incluir-se: a aplicação de calor ou frio, a massagem, o
posicionamento e a Neuroestimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS).
A aplicação de calor consiste na sua aplicação na zona dolorosa promovendo a
circulação sanguínea. Produz um efeito analgésico pela ativação do mecanismo de
supressão da dor e pelo relaxamento muscular, dependendo os seus efeitos locais ou
gerais da intensidade e do tempo de aplicação. A aplicação de frio, por sua vez, tem um
efeito contrário do calor pela diminuição da circulação periférica o que favorece a redução
do edema, tendo uma ação anti-inflamatória (Chou et al., 2016; Roenn et al. 2009).
A massagem consiste na estimulação cutânea para aliviar a dor através de relaxamento e
distração o que irá ativar os mecanismos que inibem a dor. São inúmeras as técnicas de
massagem, sendo a sua eficácia aumentada se for combinada com outras técnicas não
farmacológicas (Sousa, 2015).
O posicionamento consiste na mudança de posição para promover o conforto. É
reconhecida a sua utilidade no alívio da dor. É extremamente benéfico e não deve ser
esquecido. O uso de almofadas, permite um posicionar confortavelmente e proporciona o
bem-estar ( Freitas, 2017; Hsu & Cohen, 2013).
A TENS consiste na transmissão de estímulos elétricos através da colocação de elétrodos
na pele, na área da lesão ou da dor, mais propriamente no trajeto do nervo, sendo a sua
ação explicada pela “teoria do portão”. A teoria do controlo portal sugere que a
informação só consegue passar quando a porta está aberta. O fechar da porta é a base do
alívio da dor (Batalha, 2010; Johnson et al., 2015). Na TENS os impulsos são transmitidos
através de fibras A, mais rápidas e de maior calibre enquanto o estímulo doloroso é
transmitido através de fibras de calibre menor, do tipo C, mais lentas. Desta forma, os
impulsos emitidos através desta técnica chegam primeiro ao corno posterior da medula e
despolarizam a substância gelatinosa, impedindo que os estímulos da dor passem para o
tálamo levando a que os portões da dor sejam fechados (Gibson et al., 2019).
Embora esta técnica seja referida como eficaz no controlo da dor é pouco frequente a sua
utilização na prática de Enfermagem. A falta de aplicação da técnica na prática clínica
pode dever-se à confusão de se tratar de uma intervenção autónoma ou interdependente

39

da enfermagem, ou se consideram que é uma técnica reservada exclusivamente a outros
profissionais (Alves, 2017).

1.2.5 Intervenções de suporte emocional
A Ordem dos Enfermeiros (2008) considerou como intervenções de suporte emocional,
o toque terapêutico e o conforto. Definiu o conforto como a sensação de tranquilidade
física e bem-estar corporal, que pode ser conseguido através da promoção de apoio e
segurança, através da promoção do relaxamento, redução da ansiedade e controlo da dor,
entre outros sintomas que provocam desconforto ao doente. Kolcaba, (2002, como
referido por Cardoso et al., 2019) esclarece que é uma medida usada para confortar a
pessoa numa situação geradora de stresse, contrariando a sua contribuição para um
aumento da perceção dolorosa.
Independentemente do tipo de intervenções utilizadas, a relação de ajuda estabelecida
com a pessoa pode maximizar o controlo da dor através de comportamentos que
demonstrem interesse, tais como, o toque.
Não se pode imaginar a prática dos cuidados de enfermagem sem o ato de tocar. O toque
pode ser crucial para o alívio da dor. É utilizado terapeuticamente, mas também pode ser
usado para aumentar o apoio e a confiança entre a pessoa alvo de cuidado e o enfermeiro,
sendo um componente vital na comunicação (Bergo & Prebianchi, 2018; Ordem dos
Enfermeiros, 2008). Também o auto-toque de uma área dolorosa pode impedir que os
sinais de dor cheguem ao cérebro, minimizando assim a experiência de dor (Kammers,
de Vignemont, & Haggard, 2010; Aternali & Katz, 2019)
Outra medida pode ser a música. A utilização da música pode ter objetivos terapêuticos,
na medida em que promove a comunicação e o relacionamento. Segundo alguns estudos,
a música possui propriedades analgésicas e ansiolíticas, diminui o stresse, a tensão e
proporciona relaxamento podendo ser aplicada, quer em procedimentos dolorosos, quer
em situações de stresse associadas ao internamento (Bergo & Prebianchi, 2018; Nurhayati
& Madsiri, 2019) De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2013, p.42), a música
“…permite a fuga para um universo sem dor, ao abrigo da imaginação.”
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1.2.6 Intervenções ambientais
Finalmente, mas não menos importante, o ambiente que rodeia a pessoa é um aspeto a
considerar na prevenção e tratamento da dor. Uma atmosfera mais confortável assim
como, uma decoração e mobiliário adequados às necessidades da pessoa favorecem um
ambiente tranquilo e familiar. Devem ainda evitar-se ruídos acústicos, tácteis
luminosos. O controlo da temperatura ambiente é igualmente importante (Batalha,
2010; Chou et al., 2016), assim como a redução da incidência de luzes e do ruído ambiente
(Ordem dos Enfermeiros, 2013).
As estratégias são inúmeras, e para além das apresentadas existem outras, cuja eficácia
no controlo da dor se encontra relatada, no entanto, a sua utilização não é tão frequente
na prática de Enfermagem. Este tipo de estratégias, designam-se terapias complementares
onde se incluem: a hipnose, acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, homeopatia,
Shiatsu, Reiki entre outras e existe um número crescente de enfermeiros com
competências nestas terapias podendo vir a implementá-las com benefício para os
consumidores de cuidados de saúde. Estas estratégias podem permitir que não se
desenvolva uma experiência de dor, não guardando essa memória negativa ou aliviando
a intensidade, quando de outra forma, não puder ser eliminada (Ordem dos Enfermeiros,
2013).
Contudo, ainda é inadequada a sua gestão pois, após a avaliação inicial, imperam as
medidas farmacológicas em detrimento das intervenções não farmacológicas,
caracterizadas como intervenções de enfermagem autónomas, que são negligenciados ou
incorretamente realizadas pelos profissionais de saúde (Batalha, 2013; Sousa, 2015),
emergindo a necessidade de sensibilizar os profissionais, para a sua aplicação e adaptação
à realidade dos contextos (Batalha, 2013; Batsford et al., 2017).
Madsen et al., (2016) afirmam que existe uma lacuna no cuidar profissional em relação
ao acompanhamento da transição saúde/doença de pessoas amputadas. É neste contexto
que se inserem as teorias e os modelos de enfermagem que dão suporte à prática dos
cuidados e que promovem uma linha de pensamento que facilita os processos de tomada
de decisão no exercício da profissão.
Dos vários Modelos Teóricos de Enfermagem que nos permitem compreender esta
vivência, a Teoria das Transição de Meleis é o mais adequado. No processo de transição
de uma pessoa, as condições de transição devem considerar a individualidade da pessoa,
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no que respeita à sua perceção única, sobre o significado que esta atribui à saúde e à
situação de doença. No entanto, para se compreender a experiência de transição é
importante conhecer as condições pessoais e ambientais (significados, crenças e atitudes,
estatuto socioeconómico, nível de preparação e conhecimento e condições da
comunidade) que atuam de forma a promover ou inibir a transição de modo saudável. Os
padrões de resposta incluem indicadores de processo (sentir-se ligado, interagir, sentir-se
situado, desenvolver confiança e coping) e resultado (mestria e identidades fluidas
integrativas) que se podem encontrar em simultâneo numa transição saudável (Meleis et
al., 2010). A pessoa amputada vivencia sentimentos contraditórios ao longo da transição,
que só são compreensíveis no contexto da vivência de uma amputação. A família funciona
como uma proteção no processo de transição, daí que também eles devam ser alvo dos
cuidados de enfermagem.
Salienta-se a importância do papel do enfermeiro enquanto promotor e elo de ligação
entre a família, o utente e os restantes elementos da equipa multidisciplinar que prestam
cuidados de saúde. Deve procurar, juntamente com a família, a melhor forma de integrar
a prestação de cuidados decorrente da alteração de saúde na dinâmica familiar diária e se
necessário, mobilizar recursos existentes na comunidade. No entanto, a intervenção de
enfermagem deverá ser no sentido de trabalhar com a família e não para a família,
respeitando sempre a sua autonomia e capacidade de decisão em função dos seus valores
(Potter & Perry, 2003).
Na sua ação profissional os enfermeiros facilitam o processo de transição das pessoas,
antecipando respostas, promovendo a saúde e o bem-estar e sustentando o
desenvolvimento de ações de autocuidado (Meleis 2010). O papel do enfermeiro assenta
assim numa intervenção dirigida, intencional e sistemática, na preparação e
acompanhamento de todo este processo de transição saúde/doença.
Reiteramos assim, o desconhecimento dos processos implícitos (mecanismos
fisiopatológicos e neuro-químicos, fatores individuais psicoemocionais e sociais) no
surgimento dos fenómenos sensoriais dolorosos vivenciados pela pessoa amputada,
expressos na ausência de intervenções claras para auxiliar a gestão da mesma. De facto,
os fenómenos sensoriais dolorosos, nomeadamente a dor no membro fantasma é
potencialmente uma das síndromes mais complexas de gestão de dor crónica. Inúmeros
autores alegam que o tratamento dos fenómenos sensoriais dolorosos localizados no
membro amputado pode incluir o tratamento farmacológico, estratégias não
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farmacológicas não invasivas e ou invasivas (Luo & Anderson, 2016; Garcia-Pallero et
al., 2022; Urits et al., 2019).
De seguida, apresenta-se a síntese da evidência no que diz respeito à utilização de medidas
não farmacológicas na gestão da dor/fenómenos sensoriais dolorosos na pessoa
amputada.

1.3 GESTÃO DA DOR NO MEMBRO FANTASMA: SCOPING REVIEW
Uma revisão sistemática da literatura centra-se em desenvolver uma síntese das
evidências existentes, de modo a contribuir para uma componente prática sustentada.
Tendo como objetivo principal identificar o conhecimento disponível sobre as
intervenções não farmacológicas, realizadas na pessoa amputada, para gestão da dor no
membro fantasma, realizou-se uma revisão da literatura com aproximação da
metodologia prevista para uma Scoping Review, tendo presente os princípios e etapas
defendidas por Peters et al. (2020).
A pesquisa foi efetuada e orientada de forma a responder à seguinte questão de pesquisa:
“Quais são as intervenções não farmacológicas aplicadas na gestão da dor do membro
fantasma, da pessoa amputada?” Como objetivos pretendeu-se identificar as intervenções
não farmacológicas aplicadas na gestão da DMF e, paralelamente, as características das
mesmas.
A questão de pesquisa foi elaborada de acordo com a mnemónica PCC em que o “P”, de
população, corresponde à pessoa adulta amputada (que nas bases de dados consultadas é
aquela com idade igual ou superior a 19 anos), o “C”, de conceito, são as intervenções
não farmacológicas na gestão da dor do membro fantasma. Importa clarificar que por dor
do membro fantasma, identificado como descritor controlado (“phantom limb pain”
MeSH) se remete a perceção de sensações fantasmas dolorosas e não dolorosas que
ocorrem após a perda completa ou parcial de um membro. A maioria dos indivíduos com
uma extremidade amputada terá a impressão de que o membro ainda está presente e, em
muitos casos, associada a dor (Ramachandran & Hirstein, 1998). Por último o “C” de
Contexto: que poderá ser qualquer um nomeadamente: o hospital, o domicílio, as
estruturas residenciais de apoio a idosos, entre outros. A pesquisa nas bases de dados foi
realizada dia 7 de julho de 2021. Incluíram-se estudos, em inglês, português e espanhol.
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Foram excluídos desta revisão estudos de acesso restrito, não disponibilizados de forma
integral e gratuita.
Após a formulação da questão iniciou-se o processo de pesquisa na base de dados Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), via EBSCOhost. Os descritores
controlados, utilizados na estratégia de pesquisa foram selecionados no MESH (Medical
Subject Headings), no DeCs (Descritores em Ciências da Saúde) e na Terminologia
CINAHL, assim como foram adotados descritores não controlados para ampliar o número
de pesquisas relacionadas. A estratégia de pesquisa foi adaptada às bases de dados
pesquisadas, seguindo seus critérios de pesquisa. Utilizaram-se os operadores booleanos
“AND” e “OR” para combinar os termos (ver tabela 1).
Tabela 1 - Estratégia de pesquisa consoante a base de dados utilizada.
Base de
Dados

Equação de Pesquisa

(MH “Amputation" OR AB “Amputation") AND (MH "Pain Management"
OR AB "Pain management" [AB]) AND (MH "Phantom Limb" OR AB
CINHAL
"Phantom Limb" OR MH "Pain" OR AB "Pain”) AND (AB “non(via EBSCO) pharmacological” OR AB nonpharmacological OR AB “Alternative
therapies” OR MH "Complementary Therapies" OR AB “Complementary
Therapies”)
(MH “Amputation" OR AB “Amputation") AND (MH "Pain Management"
OR AB "Pain management" [AB]) AND (MH "Phantom Limb" OR AB
Medline
"Phantom Limb" OR MH "Pain" OR AB "Pain”) AND (AB “non(via EBSCO) pharmacological” OR AB nonpharmacological OR AB “Alternative
therapies” OR MH "Complementary Therapies" OR AB “Complementary
Therapies”)

Artigos

3

6

1.3.1 Seleção dos estudos
Da pesquisa realizada nas bases de dados referidas, encontrámos um total de 9 artigos.
Diante da seleção das publicações, utilizou-se o gerenciador de referências “Mendeley”,
para armazenamento e organização dos estudos, bem como exclusão de artigos
duplicados. Após retirar os artigos duplicados ficámos com 7 publicações disponíveis.
Após análise do título e resumo dos mesmos, procedemos à eliminação de 3 artigos por
não responderem à questão de pesquisa: um cujo título e resumo remetem para atletas
com deficiência por etiologias distintas, sendo um estudo focado nas pessoas com lesão
da medula espinhal e paralisia cerebral, e não na pessoa amputada; o outro, aborda a
electroestimulação transcutânea na dor crónica, sem incluir as pessoas amputadas e por
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último, um outro em que o foco principal era o tratamento farmacológico para controlo
da dor do membro fantasma.
Após análise integral destes 4 artigos, verificou-se que um dos artigos incluía no seu
estudo além de pessoas amputadas, uma pessoa com lesão do plexo braquial. Contudo,
foi incluído na seleção, pela riqueza de informação que traria à revisão. Perfazendo,
assim, um total de 4 artigos finais, uma vez que apenas estes iam ao encontro dos
objetivos definidos inicialmente.
De forma a enriquecer a revisão, analisámos as referências bibliográficas dos estudos
viáveis para a nossa revisão, tendo como objetivo a possibilidade e integração de estudos
adicionais. Assim, aos 4 artigos provenientes da pesquisa da base de dados, adicionámos
2 artigos obtidos através de referências bibliográficas, o que perfaz a totalidade de 6
documentos analisados para discussão de resultados.
O resultado da seleção dos estudos será apresentado em diagrama de fluxo PRISMA
(figura 4).

Figura 4 - Fluxograma PRISMA (adaptado): processo de seleção de referências
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1.3.2 Apresentação dos resultados
De seguida apresenta-se a tabela onde são apresentados os dados dos estudos selecionados
para análise. Na tabela 2 apresentam-se os estudos obtidos através das bases de dados e
na tabela 3, os estudos identificados através de bibliografia dos estudos elegíveis.

Tabela 2 - Artigos identificados nas bases de dados
Artigo Autores / Ano

País de
Origem

Título

Tipo de Estudo

A1

Segal, N., Pud, D., Amir,
H., Ratmansky, M.,
Kuperman, P., Honigman,
L., & Treister, R. (2021)

Additive Analgesic Effect of
Transcranial Direct Current
Stimulation Together with
Mirror Therapy for the
Treatment
of Phantom Pain.

Estudo experimental
correlacional com
Israel
amostragem aleatória
de multicasos.

A2

Yildirim, M., & Sen, S.
(2020)

Mirror Therapy in the
Management of Phantom Limb
Pain.

Estudo de caso com
abordagem
qualitativa,
exploratória.

A3

Flahaut, M., Laurent, N. L.,
Michetti, M., Hirt-Burri, N., Patient care for postamputation
Jensen, W., Lontis, R.,
pain and the complexity of
Applegate, L. A., &
therapies: living experiences.
Raffoul, W. (2018)

A4

Barbin, J., Seetha, V.,
Casillas, J. M., Paysant, J.,
& Pérennou, D. (2016)

Turquia

Estudo qualitativo
com amostragem não Suíça
aleatória.

The effects of mirror therapy on
Estudo qualitativo,
pain and motor control of
revisão sistemática
phantom limb in amputees: A
da literatura.
systematic review.

França

Tabela 3 - Artigos identificados através de bibliografia dos estudos elegíveis
Artigo

Autores / Ano

Título

Mirror Therapy and
Transcutaneous Electrical
Nerve Stimulation for
Estudo
Management of Phantom Limb randomizado
Pain in Amputees - A Single
controlado.
Blinded Randomized
Controlled Trial

A5

Tilak, M., Isaac, S. A.,
Fletcher, J., Vasanthan, L.
T., Subbaiah, R. S., Babu,
A., Bhide, R., & Tharion,
G. (2016)

A6

Mirror therapy for phantom
Foell , Bekrater-Bedmann,
limb pain: Brain changes and
Diers, Flor (2014)
the role of body representation
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Tipo de Estudo

Estudo de coorte.

País de
Origem

India

Alemanha

A identificação que foi atribuída a cada artigo (e.g. A1), tem como objetivo facilitar a
discussão e leitura do documento apresentado. Os documentos obtidos remetem-nos para
vários tipos de estudos publicados em língua inglesa, sem limite temporal, fora do
contexto de nacional, em países do continente asiático como Turquia, Israel, Índia e países
do continente europeu como, França, Suíça e Alemanha. Foram estudadas populações,
com tempos de amputação que variam de menos de um mês a um período superior a dois
anos.
O artigo A1, teve como objetivo avaliar se uma combinação de TE com Estimulação
Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) produz um efeito analgésico superior em
comparação com a terapia de espelho sozinha em pacientes que sofrem de dor fantasma
devido a amputação recente (últimas 8 semanas). Das trinta pessoas com amputação
unilateral do membro inferior que foram recrutados, só 29 pacientes completaram o
estudo. Três meses após o tratamento, a redução da intensidade da dor foi significativa
no grupo de tratamento combinado. Os resultados, mostraram que combinar ETCC com
terapia de espelho resulta em um efeito analgésico robusto de longa duração. Esses
resultados são encorajadores e podem contribuir para a compreensão dos mecanismos
subjacentes da dor fantasma.
O artigo A2, teve como objetivo avaliar a eficácia da terapia do espelho (TE) através de
acompanhamento online na gestão da DMF. Até à data da publicação foi o primeiro
estudo de caso neste contexto (online) de investigação, sobre esta temática. A paciente
era uma mulher de 28 anos que experienciava DMF que teve início no 4º dia pósamputação transumeral traumática (por acidente de viação). Esta dor intensificava no
período noturno e era desencadeada quando ingeria alimentos quentes e picantes. A
terapia teve início três meses e meio depois da amputação e consistiu, primeiramente,
numa sessão educacional de 40 minutos com a enfermeira/investigadora por meio de um
aplicativo de chat móvel. A paciente praticou a terapia de espelho em casa, por quatro
semanas (28 dias) com sessões diárias durante 20 minutos. A paciente pontuou a
intensidade de sua dor, antes e depois de cada sessão de prática, em uma escala numérica
de 0 a 10. Identificada redução gradual do score de dor ao longo deste período.
O artigo A3, de cariz qualitativo com abordagem fenomenológica através da aplicação de
uma entrevista semiestruturada a 5 pessoas (4 delas amputadas por etiologias e
localizações do local de amputação diferentes; o outro elemento, apresentava lesão do
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plexo braquial). Este tinha como objetivo conhecer as escolhas terapêuticas dessas
pessoas amputadas, a eficácia dos tratamentos escolhidos e o seu impacto na qualidade
de vida. Mostrou que foram tentadas várias abordagens de tratamento e não responderam
da mesma forma. Algumas sem sucesso no alívio da dor e com implicações na qualidade
de vida. A hipnoterapia e a electroestimulação percutânea associada à TE foi a que teve
maior efeito na gestão da dor. No entanto, vários meses após o final do estudo, sem terapia
continuada a sintomatologia associada DMF instala-se, novamente. Não se verificou
consenso na implementação no tratamento com recurso a uma só INF ou combinado.
O estudo de A4, corresponde à primeira revisão sistemática da literatura sobre a eficácia
da TE na gestão da dor e controle do membro fantasma em amputados (membro inferior
ou superior). Foram selecionados e analisados 20 estudos, com metodologias distintas.
Dezassete dos 18 estudos relataram a eficácia da TE na gestão da DMF. O nível de
evidência mostrou-se insuficiente, não se podendo recomendar a TE como tratamento de
primeira linha na DMF, referindo que mais pesquisas (ensaios clínicos randomizados) são
necessárias para avaliar o efeito da terapia de espelho na DMF, na integração e uso do
membro protético, e também para determinar as condições ideais para sua aplicação.
No estudo de A5, composto por 26 pessoas amputadas com o objetivo de avaliar e
comparar a terapia do espelho (TE) e a Estimulação nervosa elétrica transcutânea (TENS)
na gestão da DMF em pessoas com amputação unilateral (membro superior ou inferior).
O estudo foi realizado no período de 4 dias consecutivos. As intervenções não
farmacológicas foram aplicadas por um fisioterapeuta. Realizada alocação aleatória das
26 pessoas, constituindo grupos mistos (homens e mulheres) de 13 elementos:
No grupo I, dos 13 elementos (12 homens e 1 mulher), quatro pessoas eram amputadas
do membro superior e 3 do membro inferior, com uma média de idade 42,62 ± 10,69
anos, realizaram TE; as pessoas amputadas movimentavam o membro não amputado em
frente de um espelho e visualizavam o seu reflexo ao mesmo tempo, durante 20 min.
No grupo II, dos 13 elementos (11 homens e 2 mulheres), 3 pessoas eram amputadas do
membro superior e 10 do membro inferior, com uma média de idade 36,38 ± 9,55 anos,
realizaram TENS. Os elétrodos foram aplicados no lado não amputado, nos locais da dor
fantasma do lado amputado para aplicação de corrente elétrica durante 20 minutos. A dor
foi avaliada no início e no fim dos 4 dias dos tratamentos, através da escala visual
analógica e do score de dor universal.
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Este estudo, chegou à conclusão que os tratamentos, com terapia de espelho e TENS são
eficientes por aliviar a dor fantasma. Não há́ diferenças significativas dos efeitos entre os
dois tratamentos a curto prazo.
No artigo A6, teve como objetivos avaliar os efeitos da terapia de espelho na dor fantasma
crónica em amputados do membro superior (unilateral), comparar as mudanças cerebrais
antes e depois do tratamento e identificar os fatores favoráveis ao sucesso do tratamento.
Estudo composto por 13 pessoas com amputação unilateral que experienciavam DMF
pelo menos uma vez por semana e que foram amputados há mais de 2 anos (tempo médio
desde a amputação 21,3 anos) de forma a excluir qualquer tipo de dor aguda do pósoperatório. O estudo consistiu na aplicação da TE e estudo imagiológico por ressonância
magnética. Decorreu ao longo de 8 semanas, com avaliação diária do score de intensidade
da dor utilizando a escala visual analógica, por um total de 8 semanas Este estudo
decorreu em três fases: 2 semanas antes da terapia (pré-fase) para avaliar o nível basal da
DMF, seguido de uma fase da implementação da TE durante 4 semanas, uma vez ao dia;
e por último, 2 semanas seguintes ao tratamento não farmacológico, (pós-fase) para
avaliar os possíveis efeitos a longo prazo da terapia. Os resultados sugerem que diferenças
individuais determinam a eficácia do tratamento. Os efeitos do tratamento estavam
relacionados à reorganização cortical: à medida que a DMF diminuía, a representação nos
córtices somatossensoriais de ambos os hemisférios tornava-se mais semelhante,
recriando parcialmente seu estado normal presumido. O estudo, revela que a terapia de
espelho alivia a dor fantasma. No entanto, o “fenómeno de telescoping do membro
fantasma” (o membro parece mais curto) reduz o efeito da TE. Há́ correlação entre
redução da dor depois da TE e diminuição da atividade do córtex parietal inferior e
redução da mudança das áreas corticais somatosensoriais primárias.

1.3.3 Extração e síntese dos dados
Com o corpo de análise constituído, procedeu-se à extração e síntese dos dados, dando
origem à apresentação dos resultados identificados na tabela 4.
Nesta análise pretendeu-se evidenciar o tipo de intervenção não farmacológica utilizada
na gestão da dor, em que população (idade, sexo, tamanho da amostra, nível e tempo
amputação), em que contexto são aplicadas, assim como os principais resultados e
conclusões do estudo.
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Tabela 4 – Extração dos dados
Artigo

INF estudada

A1

T E+ ETCC
Versus
TE+ETCC
simulada

Objetivo do estudo

População em estudo

Contexto

Avaliar se uma combinação de TE
com ETCC resulta num efeito
analgésico
superior
em
comparação com a TE.

30 pessoas com amputação
unilateral do membro inferior: 7
de sexo feminino e 82 do sexo
masculino. Idade compreendida
entre 21-82 anos.

Hospital

A2

TE

Avaliar a eficácia da terapia do
espelho no tratamento da dor no
membro fantasma, através de um
dispositivo móvel online.

1 pessoa do sexo feminino, com
28 anos de idade e com
amputação trans-húmeral há 3
meses e 2 semanas.

Domicílio

A3

Variadas:
TE
Acupuntura
TENS
Hipnoterapia
Estimulação
medula
espinhal

Descrever a escolha terapêuticas
de 5 pessoas amputadas na gestão
da dor neuropática (tratamentos
farmacológicos
e
não
farmacológicos)

5 pesssoas com Amputação MI
(3), amputação Transradial (1),
e amputação por
Lesão plexo braquial ombro esq
(1). 2 do sexo feminino e 3 de
sexo masculino, com idades
entre os 36-66 anos.

Hospital

Resultados e conclusões
O resultado principal foi a redução da intensidade da dor. Três
meses após o tratamento, a intensidade da dor foi
significativamente. O estudo concluiu que combinar ETCC com
terapia de espelho resulta em um efeito analgésico robusto de
longa duração. Esses resultados são encorajadores e podem
contribuir para a compreensão dos mecanismos subjacentes da
dor fantasma.
A pessoa amputada classificou a intensidade da dor antes e depois
de cada sessão de prática em uma escala numérica de 0 a 10. A
intensidade da dor não mudou após a terapia do espelho na
primeira semana; no entanto, com a continuação da terapia foi
melhorando. O acompanhamento online é fácil, económico e
rentabiliza tempo tanto para a pessoa alvo de cuidado quanto para
o enfermeiro. Os problemas físicos e fisiológicos vivenciados
durante este processo podem reduzir a eficácia da terapia,
destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar na
gestão da DMF que pode incluir psicólogo, massagista,
fisioterapeuta e especialista em terapias complementares para
relaxamento, além do cirurgião e da enfermeira.
Tratamentos não farmacológicos tiveram apenas um pequeno
efeito na redução da intensidade da dor. O efeito da terapia pode
ser dependente da lesão, pois dos pacientes que sofriam de dor
neuropática intensa não responderam da mesma forma. A
hipnoterapia, a TENS e a TE foram as mencionadas, sendo que a
hipnoterapia foi considerada por três dos cinco amputados como
a mais eficaz, sozinha ou combinada com a TE. Vários meses após
o final do estudo, sem terapia continuada a sintomatologia
associada DMF instala-se novamente. É fundamental um plano
terapêutico combinado e personalizado sob a coordenação de uma
equipe multidisciplinar para o bem-estar da pessoa.

51

Tabela 5 – Extração dos dados (continuação)
Artigo
A4

INF estudada

Esclarecer a eficácia da aplicação
da TE na DMF e MMF em
amputados (MI ou MS)

População em estudo
Incluídos 20 estudos
pessoas)
amputadas
membros
superiores
inferiores

Contexto
(258
em
ou

Domicílio

Resultados e conclusões

Dezoito estudos relataram a eficácia da TE em DMF, mas com
baixos níveis de evidência. Um ensaio controlado randomizado não
mostrou qualquer efeito significativo da TE. Quanto ao efeito da
TE no MMF, os 8 estudos em questão relataram eficácia da TE: 4
com baixo nível de evidência e 4 com alto nível de evidência. Uma
alternativa à ilusão visual parece ser a estimulação tátil ou auditiva.
Não se pode recomendar TE como tratamento de primeira linha na
dor fantasma, pois o nível de evidência é insuficiente.
TE
Tanto a TE quanto a TENS foram consideradas eficazes na redução
A5
Avaliar e comparar a TE e TENS 26 pessoas amputadas: 7 do Domicílio
(Grupo I)
membro
superior
e
19
do
da dor a curto prazo. Não foi encontrada nenhuma diferença
na gestão da DMF, em pessoas
membro
inferior
há
mais
de
45
significativa na redução da dor entre os dois grupos.
amputadas,
após
4
dias
versus
dias.
População
No entanto, a TE pode ser usada como uma alternativa segura e
consecutivos de tratamento.
predominantemente masculina
econômica à TENS de membro contralateral na gestão DMF.
TENS
(23 homens e 3 mulheres), com
A TENS, embora eficaz e possa ser administrada em casa, requer
(Grupo II)
uma média de idade no grupo I
treino para aprender a técnica e conhecimento dos parâmetros de
36,38 e no grupo II 42,62 anos.
corrente elétrica, enquanto a terapia de espelho é mais fácil de usar.
A6
TE
Avaliar os efeitos da TE na dor 13 pessoas com amputação Domicílio
O tratamento provocou redução significativa da DMF. A análise de
crónica do membro fantasma em unilateral membro superior há
dados da imagem da ressonância magnética funcional (fMRI)
amputados do MS (unilateral). mais de 2 anos. 4 do sexo
revelou uma relação entre a mudança na dor após a TE e uma
feminino e 9 do sexo masculino,
Comparar as mudanças cerebrais
reversão da reorganização cortical disfuncional no córtex
com idade entre 26-68 anos.
antes e depois do tratamento e
somatossensorial primário. A redução da dor após a TE também foi
identificar os fatores favoráveis ao
relacionada a uma diminuição da atividade no córtex parietal
sucesso do tratamento.
inferior. O fenómeno de “telescoping” do membro fantasma parece
reduzir o efeito da TE.
Abreviaturas: DMF – Dor membro fantasma; SMF- Sensação membro fantasma; ETCC- Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua; H- Homens; M- Mulheres; MI –
Membro inferior; MS- Membro superior; TE – Terapia de espelho; TENS -Transcutaneus Eletrical Nervous Simulation (Neuroestimulação elétrica nervosa transcutânea);
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TE

Objetivo do estudo

1.3.4 Discussão e síntese das evidências disponíveis
A discussão e síntese de evidência será realizada tendo presente a questão de pesquisa e
os objetivos (geral e específicos) desta revisão sistemática.

Intervenções não farmacológicas (INF) aplicadas na gestão da dor
Tendo em conta as características da dor sentida no membro fantasma e descrita por
muitos como um “choque elétrico” (A2), “uma cãibra misturada com uma queimadura”
(A4) cuja sintomatologia álgica piorava à noite (A2) e vinha de forma “violenta e
inesperada” (A3), são referidos diferentes métodos de forma a procurar o alívio da dor.
No entanto, não é consensual a forma de tratamento não farmacológica a ser aplicada na
gestão da DMF. Cada tratamento é capaz de atuar em diferentes níveis, ao longo da via
de sinalização da dor (A3).
A terapia não farmacológica mais utilizada, de acordo com a evidência científica, é a
terapia do espelho, quer seja de forma isolada (A2, A3, A4, A5 e A6) ou em parceria com
outras (A1 e A3). No entanto, são descritos vários fatores que intensificam a dor no
membro fantasma, como mudanças sazonais, stresse, ansiedade, depressão e distúrbios
do sono; (A2) (A4) podendo interferir no sucesso da terapia do espelho (A2).
O autor do A5 fez um estudo comparativo entre a TE e TENS aplicada à extremidade
contralateral do membro amputado, concluindo que tanto a TE como a TENS são duas
opções promissoras. Os autores do estudo de A1 associaram o uso da TE em combinação
com a estimulação transcraniana de corrente continua (ETCC), resultando num efeito
analgésico de longa duração.
Por outro lado, os autores do A3 realizaram entrevistas a cinco pessoas amputadas, não
existindo consenso num tratamento único ou combinado, sendo que na maioria das vezes,
as pessoas são submetidas a altas doses de medicamentos analgésicos. No entanto, no
mesmo artigo, uma pessoa refere que a TE combinada com hipnoterapia, é benéfica.
Os autores do A6 identificam a TE como a terapia a usar na presença telescoping de forma
a ajustar a sua perceção, à imagem virtual fornecida pelo espelho e referem uma redução
significativa da DMF, em cerca de 27%. Esta redução, fez-se acompanhar da uma
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reversão da reorganização cortical disfuncional no córtex somatossensorial primário
observáveis através de imagens de ressonância magnética.
Constatámos que a TE devido à sua natureza segura e não farmacológica, pode ser
adicionada ao plano de cuidados de enfermagem da pessoa com DMF para subsidiar o
tratamento precoce deste fenómeno. No entanto, não é uma terapia de primeira linha na
DMF, pois o nível de evidencia é insuficiente. O autor do estudo A4 vai mais longe e
referiu como contraindicações para a sua aplicabilidade a existência de comorbidades
neurológicas ou psicológicas, dor no membro remanescente ou distúrbios da visão que
impossibilitavam o feedback visual.
Uma alternativa à TE parece ser a estimulação tátil ou auditiva (A4). Os autores do A3,
identificam outras terapias, como a terapia por vibração e a acupuntura na sua revisão
bibliográfica.
Trevelyan et al., (2016) havia identificado a acupuntura como benéfica e eficaz na gestão
da DMF. Acrescenta-se ainda, a esta discussão, o estudo de Mallik, et al., (2020), que
identificaram para além da TE, a imaginação guiada como alternativa terapêutica na
gestão da DMF, referindo-se a estas como “terapias baratas e eficazes para pessoas
amputadas” (p.6). Nesta revisão, Mallik faz referência ao estudo A3, como tendo sido
comprovada a eficácia da TE através de imagens de ressonância magnética.

Implementação das estratégias não farmacológicas na gestão da dor
As intervenções não farmacológicas abordadas pelos autores dos artigos foram aplicadas
por diferentes profissionais desde enfermeiros (A1), a médicos (A3) fisioterapeutas (A5)
ou pelo próprio (A2) (A6) corroborando da evidencia publicada pelos autores do artigo
do estudo de revisão sistemática (A4). De referir que no estudo de caso A2, foi assegurado
o acompanhamento pela enfermeira através de consulta online e no estudo A6, foi
assegurado acompanhamento telefónico.
Nos estudos analisados a família nunca foi mencionada.
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Caraterísticas das intervenções não farmacológicas na gestão da dor
Tendo em conta os artigos em análise a terapia de espelho teve diferentes abordagens,
como podemos observar na tabela 4.
Alguns autores (A4, A6), recomendam instrução e treino prévio, por defenderem que este
procedimento potencializa a eficácia da mesma na gestão na DMF.
O tempo de aplicação da sessão de TE pode variar de 15 minutos até 1hora, e aplicado
com maior frequência (diariamente, na maioria dos casos). Já a TENS isolada, requer
sessões mais longas e intervaladas, com duração maior.
Por outro lado, os autores do A3, foram mais longe e constataram que, vários meses após
o final do estudo, sem terapia continuada, a dor regressa. O seu efeito é rápido e pouco
eficaz a longo prazo. Assim, podemos concluir que promover a continuidade da terapia
de espelho seria interessante para a gestão da DMF.

Em que contexto (domicílio, clínicas, hospitais)
Os autores dos estudos mostram que as INF podem ser aplicadas em diferentes contextos:
no hospital (A1, A3), o domicílio (A2, A4, A5 e A6). Infere-se, assim, que a aplicação de
terapias não farmacológicas como a TE, pela sua facilidade de implementação, sem
necessidade de supervisão pode ser usada no domicílio.

Terapias não farmacológicas utilizadas na gestão DMF nos artigos incluídos
A dor no membro fantasma pode ser incapacitante para quase dois terços dos amputados
(A5). No estudo A3 as pessoas refratárias ao tratamento farmacológico, são na sua
maioria a favor de terapias complementares ao tratamento farmacológico. No entanto,
não foi verificada a correlação entre o benefício do tratamento não farmacológico e o
tempo decorrido desde a amputação (A6).
É fundamental desenhar um plano terapêutico combinado e personalizado sob
coordenação de uma equipa multidisciplinar para o bem-estar da pessoa alvo (Trevelyan,
et al., 2016).
Com base na informação dos artigos analisados podemos afirmar que, uma mesma terapia
pode ter diferentes implementações e é visível a sua influência na resposta ao tratamento.
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A terapia de espelho no estudo de caso A2 só teve efeito analgésico após a primeira
semana de tratamento. No entanto, a experiência da pessoa sujeita ao estudo foi positiva
e encorajadora para dar continuidade à prática da terapia de espelho. Também os autores
do estudo A6 referem que a TE reduziu a dor das pessoas em 27% do score de dor médio
apresentado por estes no início do estudo. Assim como, as pessoas a quem foi aplicada a
terapia do espelho e a TENS percecionaram redução da dor em curto prazo (A5).
Contudo, as pessoas referem que a DMF é recorrente algum tempo após a interrupção da
terapia não farmacológica (A3).
Em contrapartida, combinar estimulação transcraniana por corrente continua (ETCC)
com terapia de espelho resultou num efeito analgésico robusto de longa duração. Foi
observado um efeito superior a 80% e mantido até ao último momento da avaliação, 12
semanas após o final do tratamento (A1). Também a intensidade da dor foi claramente
reduzida com a conciliação da TE e da hipnose (A3).
Em síntese, a terapia de espelho é uma intervenção segura, económica, prática e fácil de
ensinar. Pode ser realizada em casa, por conta própria; portanto, deve ser incluído na
tomada de decisão da enfermagem (A1, A2, A4 e A5), podendo ser ensinadas aos
cuidadores e aplicadas em meio hospitalar ou domicílio (Sousa, 2015; Yildirim & Sem,
2020).

Por outro lado, segundo o estudo A5 a TENS embora eficaz e possa ser

administrada em casa, requer treino e habilidades cognitivas para as especificidades dos
parâmetros da corrente elétrica. Os autores dos estudos A2, A4, A5 e A6 acreditam que a
terapia de espelho associada ao acompanhamento online ou telefónico, desempenha um
papel fundamental na manutenção da continuidade do tratamento.
É extremamente importante ter presente que toda e qualquer vivência é única, individual,
subjetiva e influenciada por um variado conjunto de fatores (Madsen et al., 2016) de
forma a proporcionar “um plano terapêutico sólido e personalizado de acordo com as
crenças individuais” (A3, p.145).
São vários os estudos que corroboram com o A3 afirmando a necessidade de se apostar
na educação da pessoa relativamente a tratamentos não farmacológicos (invasivos ou não
invasivos) na gestão DMF como terapia de espelho, terapia por estimulação sensorial
auditiva, hipnoterapia, acupuntura, TENS, percussão, massagem, reflexologia, bloqueio
nervoso e a estimulação do sistema nervoso central (cérebro e da medula espinhal), pode
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apoiar aqueles que recebem um alívio inadequado da dor por meio de medidas
farmacológicas (Batsford et al., 2017; Virani, et al., 2015; Urits et al., 2019).
Podemos depreender que a dor do membro amputado e as intervenções não
farmacológicas são o fator central e transversal presentes no corpo de análise deste
documento. Como tal, o uso das intervenções não farmacológicas são fatores de peso a
considerar na gestão da dor na pessoa amputada, nomeadamente a terapia de espelho.
Deste modo espera-se que ao serem utilizadas, os efeitos terapêuticos sejam
significativos. No entanto, tal como já verificado nos documentos analisados, não se
constatou uma análise efetiva desta ponderação, o que implica que a decisão do uso destas
atitudes terapêuticas seja ponderada em equipa e de forma personalizada.
Desta forma, consideramos que este estudo permitiu atingir o objetivo inicial ao qual nos
propusemos. No entanto, os resultados encontrados sugerem a falta de informação mais
recente ao nível desta prática, principalmente quando analisados ao nível do contexto
nacional. Não é uma prática frequentemente abordada no contexto nacional, pelo que
surge a necessidade de sensibilizar, quer os pacientes quer, os profissionais de saúde.
O enquadramento teórico da temática permitiu aprofundar conhecimento sobre conceitos,
bem como o papel do enfermeiro na gestão da dor, neste caso, da pessoa em contexto de
cirurgia mutiladora. Após a conceptualização da temática, estão reunidas as condições
para passarmos ao estudo empírico, nomeadamente metodologia, apresentação e
discussão dos resultados e conclusões do estudo, com as suas limitações.
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2. PERCURSO METODOLÓGICO
A investigação é uma atividade de natureza cognitiva que consiste num processo sistemático,
flexível e objetivo de análise, que contribui para explicar e compreender fenómenos sociais. É
através da investigação que se refletem e problematizam os problemas nascidos na prática, que
se suscita o debate e se edificam as ideias inovadoras (Coutinho, 2020).
Segundo Polit e Beck (2019, p.50) a fase metodológica é, “a estrutura arquitetónica do estudo”
uma vez que, é nesta fase que o investigador seleciona o método que permitirá responder à
questão de investigação. Portanto, neste capítulo será abordado e explicado todo o percurso
metodológico efetuado, assim como o desenho de estudo adotado para a investigação: questão
de investigação, objetivos, tipo de estudo, população e amostra, instrumento para recolha de
dados, tratamento de dados e finalmente os procedimentos formais e éticos.

2.1 QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO
Segundo Fortin (2009) e Coutinho (2020) uma investigação envolve sempre um problema, seja
ele (ou não) formalmente explicitado pelo investigador. Sousa et al., (2018) afirmam que a
formulação de uma questão de investigação bem estruturada é uma habilidade básica e uma
característica determinante da competência do enfermeiro, para fazer face à exigência de
respostas exaustivas e precisas. Sendo assim, e de acordo com a temática, formulou-se a
seguinte questão de investigação: Qual a experiência da pessoa amputada na gestão dos
fenómenos sensoriais com recurso a medidas não farmacológicas?
Desta forma, definiu-se como objetivo geral do estudo: conhecer a experiência da pessoa
amputada na gestão dos fenómenos sensoriais dolorosos com recurso a intervenções não
farmacológicas.
Com base na questão de investigação e no objetivo geral anteriormente mencionados, definiuse como objetivos específicos:
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•

Identificar as características dos fenómenos sensoriais experienciados pela pessoa
amputada;

•

Identificar as INF utilizadas pela pessoa amputada na gestão dos fenómenos
sensoriais experienciados no membro amputado;

•

Perceber quem instrói a pessoa em relação às terapias não farmacológicas;

•

Perceber a influencia dos fenómenos sensoriais dolorosos no quotidiano da pessoa
amputada;

2.2 TIPO DE ESTUDO DA INVESTIGAÇÃO
A investigação científica constitui o método por excelência que permite adquirir novos
conhecimentos, no entanto, durante este processo não existem métodos considerados
perfeitos para se seguir, o que permite ao investigador selecionar as técnicas que sejam
mais adequadas para dar resposta à sua questão orientadora (Fortin 2009; Coutinho,
2020). Assim, “a escolha do método depende da orientação que o investigador quer dar
ao seu trabalho, das suas crenças e, sobretudo, da natureza da questão colocada” (Fortin,
2009, p.54).
O presente estudo enquadrou-se no paradigma das metodologias qualitativas, com
abordagem fenomenológica e numa lógica de análise descritiva.
De acordo com Coutinho (2020) uma investigação de nível metodológico qualitativa
baseia-se no método indutivo, pois o investigador pretende desvendar a intenção, o
propósito da ação, estudando-a na sua própria posição significativa, isto é, o significado
tem um valor enquanto inserido nesse contexto. Este adota uma postura de quem tenta
compreender a situação sem impor expetativas prévias ao fenómeno estudado. A
metodologia qualitativa ou subjetivista serve para compreender o sentido da realidade
social na qual se inscreve a ação. O investigador observa, descreve, interpreta e aprecia o
meio e o fenómeno tal como se apresentam, mas não mede nem o controla. Pretende-se o
entendimento do fenómeno em questão, sem explicações ou generalizações. (Fortin,
2009; Coutinho, 2020).
A fenomenologia é atualmente muito utilizada pelas ciências humanas e sociais. Para
Coutinho (2020, p. 349) a investigação fenomenológica caracteriza-se por colocar a
tónica no «individual» e na «experiência subjetiva». Assim, o seu propósito é descrever
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o fenómeno na perspetiva dos participantes, estudando as experiências vivenciadas pelos
indivíduos, tal como são descritos (interpretados) pelos sujeitos. A descrição feita pelo
investigador aponta para a essência das experiências de vários indivíduos que
experienciaram o mesmo fenómeno (Creswell, 2014).
A experiência vivida é tida como objeto de estudo, em que o conjunto complexo de dados
num todo indivisível, criando um corpo de conhecimentos profundamente compreensivo
e interpretativo.
À enfermagem, enquanto ciência, a fenomenologia permite assim, investigar o mundo
interior das vivências humanas, acedendo aos seus significados pessoais, circunscrita
numa determinada situação e moldada por um contexto único, revestindo-se de especial
importância para a evolução do conhecimento da disciplina de enfermagem, tendo em
conta que a prática profissional está associada às experiências de vida das pessoas.
Ser-se enfermeiro é dar e construir significados das experiências vividas, permitindo
realizar um ‘cuidado’ de enfermagem significativo ao outro. A natureza da problemática
reforça a necessidade de centrar a prática da investigação em fenómenos humanos
relevantes para os cuidados de saúde (Rodriguez & Smith, 2018).

2.3 CONTEXTO E PARTICIPANTES DO ESTUDO
Uma das etapas fundamentais no processo de investigação é a seleção dos participantes,
pois são eles que fornecem toda a informação que constitui a base da investigação, que
por sua vez dá resposta ao problema de estudo e permite alcançar os objetivos delineados
(Fortin 2009; Coutinho, 2020).
Um conjunto de elementos ou pessoas que partilham características comuns, definidas
por um conjunto de critérios, definem a população. Quando é escolhida uma população a
ser alvo de um estudo, é designada por população-alvo. Raramente existe a possibilidade
de estudar a população-alvo na totalidade, pelo que se opta por estudar a população
acessível, considerando-se esta como a porção da população a que é possível aceder
(Coutinho, 2020).
Neste sentido a população-alvo deste estudo foram as pessoas amputadas, seguidas no
serviço de Angiologia/Cirurgia Vascular e no serviço de Medicina Física e Reabilitação
de um centro hospitalar e universitário, na região centro de Portugal.
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Inicialmente previa-se que o contexto de recolha de dados fosse restrito ao serviço de
Angiologia e Cirurgia Vascular (internamento e/ou em consulta externa programada), no
entanto, com as medidas impostas pela pandemia (distanciamento social, consultas
adiadas, entre outras) compulsou que existissem alterações estruturais do serviço de
internamento supracitado, com redução do número de pessoas internados e migração das
instalações para outro local, causando distanciamento relativamente à consulta externa
desta especialidade cirúrgica. Assim, o contexto de recolha de dados passou a incluir
também consulta de Amputados do Serviço de Medicina Física e Reabilitação da mesma
unidade hospitalar para constituir a amostra.
Foram delineados critérios de inclusão e critérios de exclusão. Como critérios de
inclusão, centrámos o nosso estudo: i) em pessoas amputadas há pelo menos três meses
(referente à última amputação), permitindo o tempo necessário à pessoa para lidar com
os fenómenos sensórias dolorosos que advêm da cirurgia mutiladora e possivelmente,
evitar constrangimentos com a dor aguda do pós-operatório recente, e ii) com idade
superior ou igual a 18 anos, que aceitassem voluntariamente colaborar no estudo, depois
de devidamente informadas e esclarecidas.
Consideraram-se como critérios de exclusão pessoas com deficits cognitivos e ou da
comunicação, que não consigam descrever as suas ações e experiências.
Relativamente ao método de amostragem utilizado considera-se a amostra como não
probabilística, uma vez que nem todos os elementos da população tiveram a mesma
probabilidade de serem escolhidos (Marconi & Lakatos, 2017) obedecendo ao critério
tipológico geral para a formação da amostra num estudo fenomenológico (Lune & Berg
2017). Quanto à técnica de amostragem optou-se pela não probabilística acidental, uma
vez que a identificação dos participantes para estudo cingiu-se às pessoas que se
encontravam internadas ou que compareceram às consultas no período de recolha de
dados. A recolha de dados terminou quando se verificou a saturação dos dados (Ribeiro,
Souza, & Lobão 2018). A amostra ficou constituída por 16 participantes. A tabela 5
resume os aspetos relativos às caraterísticas sociodemográficas dos participantes.
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Tabela 6 - Características sociodemográficas dos participantes
Código da
entrevista

Sexo

Idade

E01

Masculino

20

E02

Masculino

E03

Habilitações
Literárias

Meio
onde
Vive

Local de
Amputação

Motivo da
amputação

Tempo de
amputação

9º Ano

Urbano

Transmetatársica
à direita

Trauma

3 meses

66

4ª Classe

Rural

Supracondiliana
à esquerda

Isquemia

9 meses

Masculino

63

4ª Classe

Rural

Supracondiliana
à esquerda

Isquemia

2 anos

E04

Masculino

69

4ª Classe

Urbano

Infracondiliana à
direita

Trauma

31 anos

E05

Masculino

54

12º Ano

Urbano

Infracondiliana à
esquerda

Trauma

38 anos

E06

Masculino

62

4ª Classe

Urbano

Supracondiliana
à esquerda

Isquemia

1 anos e
8 meses

E07

Masculino

55

Sem
escolaridade

Urbano

Supracondiliana
à esquerda

Isquemia

7 anos

E08

Feminino

71

4ª Classe

Urbano

Supracondiliana
à direita

Infeção
(osteite)

8 meses

E09

Masculino

72

6º Ano

Urbano

Supracondiliana
à direita

Isquemia

11 anos e
3 meses

E10

Feminino

86

1ª Classe

Urbano

Supracondiliana
à direita

Isquemia

7 anos e
6 meses

E11

Masculino

84

Sem
escolaridade

Rural

Supracondiliana
à direita

Isquemia

2 anos e
5 meses

E12

Masculino

59

4ª Classe

Urbano

Membro
superior direito

Trauma

40 anos

E13

Masculino

61

4ª Classe

Urbano

Infracondiliana à
esquerda

Isquemia

5 anos

E14

Masculino

56

9º Ano

Rural

Infracondiliana à
direita

Isquemia

4 meses

E15

Masculino

71

4ª Classe

Rural

Supracondiliana
à direita

Isquemia

8 anos

E16

Masculino

70

4ª Classe

Rural

Infracondiliana à
direita

Isquemia

10 meses

Dos 16 participantes que constituíram amostra, 14 destes eram do sexo masculino
(87,5%) e 2 do sexo feminino (12,5%), 62,5% residia em meio urbano. Dentre as pessoas
entrevistadas, 6,25% (n=1) eram adultos jovens (20 anos), 43,75% (n=7) eram adultos e
50% (n=8) eram idosos (65 a 86 anos). A média de escolaridade foi de apenas ± 4,5 anos.
No que diz respeito à etiologia de amputação, 68,75% (n=11) etiologia vascular, 6,25%
(n=1) infeção e 4,25% (n=4) por trauma, destes 87,5% (n=14) possuíam amputação
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major. Quanto ao tempo médio de amputação é 10,7 anos (mediana ± 4,7 anos), sendo
que o tempo máximo decorrido desde a amputação é de 40 anos e o mínimo é de 3 meses.

2.4 PROCEDIMENTO E INSTRUMENTO PARA A COLHEITA DE DADOS
O investigador, numa colheita de dados, deve ter a noção de que o instrumento
selecionado irá responder às suas expectativas, de modo a atingir os objetivos da
investigação inicialmente propostos.
Nos estudos qualitativos, o investigador tem como objetivo colher o maior número de
informações possíveis, de modo abranger os vários aspetos do fenómeno. Para isso,
utiliza frequentemente, como instrumento de colheita de dados, a entrevista. De acordo
com Fortin (2009):
A entrevista não é uma simples conversa; é um modo de comunicação verbal
estabelecido entre o investigador e os participantes, com a finalidade de recolher
dados relativos às questões de investigação formuladas. (…) um processo
planificado, de um instrumento de observação que exige dos que o executam uma
grande disciplina. (p. 245)
Assim, o instrumento adequado à recolha de dados foi a entrevista semiestruturada. Neste
tipo de entrevista, o investigador formula questões a partir dos temas que pretende
estudar, segundo uma ordem que lhe convém, de modo que, no fim todos os temas tenham
sido abordados (Bardin, 2016) “caracterizando-se por serem abertos, relacionados com a
experiência e intuição, resultando em descrições temáticas” (Coutinho, 2020, p. 351).
Para tal foi desenhado um guião das entrevistas (Apêndice I) constituído pela explicação
do estudo e seus objetivos, tipo de entrevista a efetuar, com quinze perguntas, destinandose oito destas para a caracterização dos participantes (características sociodemográficas)
e sete perguntas de resposta aberta (questões orientadoras) que visavam a recolha das
perceções das pessoas amputadas na experiência da gestão dos fenómenos sensoriais no
membro amputado, com recurso a medidas não farmacológicas.
À entrevista semiestruturada somou-se a utilização de um gravador áudio,
complementada com notas escritas, com o objetivo de documentar também, as reações e
o comportamento não verbal. A observação foi assim um dos principais meios de
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pesquisa, imprescindível na investigação qualitativa. O investigador examina o
comportamento dos participantes e os acontecimentos que se produzem no meio natural
(Fortin, 2009).
À priori foi realizado um pré-teste da entrevista, entre o dia 8 e 19 de fevereiro de 2022
aos três primeiros participantes (que não constituem a amostra), escolhidos por
conveniência e facilidade de contacto, com a finalidade de perceber se as questões eram
claras e de fácil compreensão. Este pré-teste revelou a necessidade de melhorar algumas
formas verbais e a organização das perguntas de resposta aberta que foram subdividas e
incluída uma questão referente à sensação fantasma não dolorosa, pois muitas vezes,
como nos mostram alguns estudos científicos que abordam a temática da DMF, existe
dificuldade em diferenciar uma sensação fantasma dolorosa de uma não dolorosa. O
tempo previsto de duração das entrevistas foi reduzido (previa-se 20-30 minutos),
encurtando-se a duração para 10-15 minutos. A primeira parte, referente às variáveis
sociodemográficas e clínicas, permaneceram inalteradas.
O guião de entrevista ficou assim constituído por duas partes, a primeira dizia respeito
aos dados sociodemográficos (idade, sexo, escolaridade, estado civil, local de residência
(rural ou urbano), e dados clínicos (causa, nível e tempo de amputação, assim como a
presença de DMF). A segunda parte, constituída por questões abertas, permitiram a
identificação e descrição de sensações no membro fantasma, as estratégias não
farmacológicas utilizadas na gestão da dor no membro fantasma, perceber quem instrói a
pessoa amputada a experienciar fenómenos sensoriais dolorosos, acerca das INF a utilizar
e a influencia da dor no seu quotidiano.
O processo de recolha de dados realizou-se entre março e maio de 2022. As entrevistas
efetuadas foram integralmente transcritas e guardadas informaticamente em texto, através
do programa Microsoft Word, tendo as mesmas sido designadas pela letra (E) seguida de
um número de 01 a 16 segundo a ordem pela qual foram efetuadas as entrevistas, que
corresponde a cada um dos 16 participantes no estudo, garantindo-se assim a
confidencialidade. Desta forma, as dezasseis entrevistas realizadas, constituem o corpus
de análise deste estudo. Após a realização das entrevistas e da sua transcrição, efetuámos
várias leituras das mesmas e com o intuito de compreendermos a totalidade do discurso
dos participantes, para além da mensagem verbal, utilizámos alguns símbolos capazes de
ajudar na compreensão da linguagem não-verbal expressa pelos mesmos, pois “ (…)
muitas das vezes as palavras não chegam para o doente expressar a totalidade de dor que
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está a sentir e pode mesmo não utilizá-las, daí que devemos estar atentos ao que o doente
nos transmite de uma forma não-verbal, para melhor compreender a sua dor” (Nobre,
2008, p.136).
Assim, nas unidades de significação transcritas, encontram-se representadas as
expressões através do símbolo [ ]. Os silêncios nos discursos dos participantes
acompanham a sua expressão do olhar e estão identificados com o sinal de pontuação de
reticências. Passámos posteriormente para a análise dos dados, onde procedemos às
diferentes etapas da redução fenomenológica. As transcrições, em formato Word foram
transferidas para o software Qualitative Solutions Research (QSR) Nvivo versão 12, a fim
de identificar no discurso dos participantes a frequência do conteúdo emitido. Optou-se
pelo método de codificação manual, ferramenta do software, fazendo-se a codificação de
unidades de texto em categorias.
Apesar das críticas que os processos de codificação através de software têm suscitado na
literatura (Goble, Austin, Larsen, Kreitzer, & Brintnell, 2012), procurou realizar-se aqui
uma abordagem com um grau de complexidade que permitisse abranger a totalidade dos
dados obtidos.

2.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
A ética é a ciência da moral e arte de dirigir a conduta que “compreende o conjunto de
permissões e interdições que têm um enorme valor na vida dos indivíduos e em que estes
se inspiram para guiar a sua conduta” (Fortin, 2009, p.114).
Com o surgimento da investigação qualitativa em enfermagem, a investigação fica
embutida de novas e evolutivas exigências éticas. Segundo Streubert e Carpenter (2013)
os investigadores devem orientar as suas ações segundo certos princípios éticos de forma
a não prejudicarem os participantes. Assim, os princípios mais importantes de uma
pesquisa incluem o princípio de não maleficência, em que o investigador não pode de
forma alguma prejudicar o participante em qualquer fase do estudo e o princípio da
autonomia, devendo o participante colaborar no estudo de forma voluntária, obtendo-se,
portanto, o seu consentimento informado. Os investigadores devem ainda assegurar-se
que a confidencialidade e anonimato são respeitados apoiando assim o princípio da
beneficência e justiça.
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Neste sentido, foi formalizado um pedido à Comissão de Ética e Conselho de
Administração do Centro Hospitalar em assunto, com parecer positivo (Anexo I), de
forma autorizar a realização do estudo nos serviços de angiologia/cirurgia vascular e de
medicina física e reabilitação, sendo depois a autorização individual dos participantes
assegurada pelo preenchimento do consentimento livre e esclarecido (Apêndice II).
Segundo Fortin (1999) para que o consentimento ocorra é necessário informar os
envolvidos sobre vários elementos, nomeadamente as finalidades e objetivos do estudo,
riscos incorridos, relação risco-benefício da participação, assim como a informação sobre
a possibilidade de abandonar o estudo a qualquer momento da investigação. Este significa
que a pessoa que participa foi informada e compreende adequadamente o estudo em que
vai participar, tendo a capacidade para decidir se o quer ou não participar (Polit & Beck,
2017). Este formulário, após assinado, foi guardado separado do instrumento de colheita
de dados, não havendo deste modo ligação entre o consentimento informado e os dados
recolhidos na entrevista. Foi dada liberdade à pessoa para decidir que informação
partilhar, assegurado o anonimato e confidencialidade dos dados de forma a evitar
inconvenientes relacionados com a sua exposição.
Foi também assegurado que todos os materiais inerentes ao estudo e que dizem respeito
aos participantes, foram guardados de forma confidencial durante o processo e pesquisa,
e destruídos após a sua realização, sem que nenhuma informação pessoal fosse divulgada.

2.6 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS
Streubert e Carpenter (2011, p.92) citando Banonis (1989) apoiam que o propósito da
análise de dados “é preservar o que é único em cada experiência de vida do participante
e permitir uma compreensão do fenómeno em estudo”.
Contudo, todos os dados provenientes de um estudo, independentemente do método de
colheita de dados utilizado, nada representam se não forem devidamente registados,
analisados e interpretados. Tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido a
uma análise de conteúdo.
Cabe destacar, então, a importante função do investigador ao utilizar a Análise de
Conteúdo (AC) na análise dos dados. Segundo Bardin (2016),
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(...) a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido da comunicação (como
se fosse o recetor normal), mas também e principalmente desviar o olhar para uma
outra significação, uma outra mensagem entrevista através ou ao lado da
mensagem primeira. A leitura efetuada pelo analista, do conteúdo das
comunicações não é, ou não é unicamente, uma leitura <<à letra>>, mas antes o
realçar de um sentido que se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar
significantes para atingir significados, à semelhança da decifração normal, mas
atingir através de significantes ou de significados (manipulados), outros
<<significados>> de natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc. (p.
47-48)
Tais características assemelham-se às ideias da pesquisa qualitativa e ao papel do
pesquisador dessa área.
Após a realização das entrevistas semiestruturadas às pessoas amputadas, as mesmas
foram transcritas e depois analisadas segundo os pressupostos teóricos da Análise de
Conteúdo, de Laurance Bardin (2016), em especial, segundo os pressupostos da análise
temática.
A análise de conteúdo prosseguiu, então, com as etapas sugeridas pela autora: 1) préanálise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência e
interpretação (Bardin, 2016, p.125).
Para a análise, foram seguidas as regras indicadas por Bardin (2016, p.149-150):
homogeneidade (a obtenção dos dados deve ser igual); exaustividade (deve-se esgotar a
totalidade do texto, sem omissões); exclusividade (o mesmo elemento não pode ser
classificado em mais de uma categoria aleatoriamente); objetividade (mesmo com
codificadores diferentes, os resultados devem ser iguais); e pertinência (os documentos
devem ser adaptados ao objetivo e ao conteúdo).
Inicialmente, foram realizadas várias leituras sucessivas e minuciosas de cada uma das
entrevistas, que permitiu definir o corpus de análise, que de acordo com Bardin (2016, p.
122) “(…) é o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos
procedimentos analíticos”.
Posteriormente delimitámos as unidades de registo que, segundo Bardin (2016, p. 134)
“É a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a
considerar como unidade de base, visando a categorização (…)”.
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Finalmente, organizámos a categorização (passagem de dados brutos a dados
organizados), ou seja, explicitámos as categorias e as subcategorias com base nas
unidades de sentido identificadas anteriormente (Bardin, 2016, p.148).
O tratamento dos dados foi realizado com recurso ao software Qualitative Solutions
Research (QSR) Nvivo versão 12.
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3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No presente capítulo serão apresentados os achados obtidos através da análise das 16
entrevistas realizadas a pessoas amputadas que frequentam o serviço de Medicina Física
e Reabilitação e o serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular de um referido centro
hospitalar e universitário da região centro do país. Estes serão enriquecidos por frases
significativas extraídas do discurso dos participantes e confrontados com diferentes
autores pesquisados, permitindo assim a sua discussão.
Na fenomenologia o investigador tem como propósito descrever determinado fenómeno
tal como é experienciado. Neste sentido, procurou-se documentar as experiências
relatadas tal como foram vividas, tendo presente a imparcialidade por parte do
investigador, pois tal como referem Streubert e Carpenter (2011, p.68) “Os investigadores
devem manter quaisquer pressupostos ou preconceitos separados ou colocados à parte ao
longo de toda a investigação”.
A análise efetuada permitiu desenvolver uma estrutura do fenómeno em estudo de acordo
com a análise e compreensão do investigador, passando pela extração de declarações
significantes e a sua organização em significados agregantes (categorias), de onde
emergiram 4 categorias (figura 5) que respondem aos objetivos específicos do nosso
estudo: caracterização dos fenómenos sensoriais, intervenções não farmacológicas
utilizadas, fonte de conhecimento das estratégias não farmacológicas e influência dos
fenómenos sensoriais no quotidiano.
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Fenómenos
sensoriais

Influência da
dor
no quotidiano

PESSOA
AMPUTADA COM
DOR

Intervenções
não
farmacológicas

Fontes de
conhecimento
das INF

Figura 5 - Categorias que emergiram da análise de conteúdo

No entanto, para uma melhor compreensão e perspetiva da globalidade dos dados obtidos,
a apresentação percorrerá todas as categorias e subcategorias na sequência expressa na
figura 6.
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Sensação Membro Fantasma
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Figura 6 - Representação esquemática da estrutura do fenómeno em estudo: vivência da
pessoa amputada na gestão da DMF
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS FENÓMENOS SENSORIAIS
Para Falkenbach (2009), o corpo é sinónimo de identidade. Segundo este autor, o conceito
de identidade encontra-se relacionado com as vivências sensoriais dos indivíduos, de
modo que, o sujeito cria uma imagem de si próprio de acordo com as suas visões de
mundo. Sendo o corpo uma forma de contato físico e social da pessoa com o meio externo,
a imagem corporal da mesma está relacionada com as suas potencialidades e limitações.
São variados os estudos que destacam que na vivência de uma amputação, há alterações
biopsicossociais e estigmas referentes à deficiência, devido à perda do membro (Boemer
& Chini, 2007; Ismael & Oliveira, 2008; Tanaka, 2021). A cirurgia mutiladora é
necessária, mas a perda de uma parte do corpo é frequentemente negada. É nesse contexto
que figuram relatos do membro fantasma, no qual o membro amputado continua presente
na vida da pessoa amputada através da sensação, da perceção do movimento, como modo
de restaurar a parte que falta. O membro fantasma é a relação entre o que se vê e sente no
corpo e o que é percebido pela pessoa com um conjunto de características psicológicas
próprias e singulares.
O membro fantasma acaba sendo o efeito de uma tentativa de readaptação da mente à
ausência de uma parte do corpo, tal como observamos no testemunho que se segue:
“(…) sente-se ali qualquer coisa, mas, como não é palpável não sei o que é.” (E14)
Demidoff, Pacheco, & Franco-Sholl (2007) explicam que esta perceção é justificada pelo
facto de ainda haver a representação do membro amputado no córtex cerebral.
No nosso estudo, foi notória a dificuldade dos participantes diferenciarem os fenómenos
sensoriais justificando assim a subcategorização desta categoria em SMF, DMF e DMR.

Sensação membro fantasma
A sensação fantasma refere-se como já mencionado a qualquer experiência sensorial não
dolorosa percebida como vinda do membro ausente. Esta é uma experiência comum e
quase universal no pós-operatório precoce na maioria dos participantes do estudo.
“(…) dá-me impressão que tenho a perna, sem dor, mas que tenho a perna” (E09)
O membro ausente toma forma e habita de maneira contínua o mundo da pessoa
amputada, pois, os projetos que garantem integridade ao ser humano são possíveis se eles
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estiverem corporalmente íntegros e, na pessoa amputada, isso é possível pela presença,
incontestável, do membro fantasma. O sentir é tão intenso e verdadeiro, que a pessoa
consegue descrever detalhes das sensações vivenciadas:
“Sinto que tenho o pé completo” (E01)
“Ainda lá está… Ainda ao dia de hoje sinto que ainda tenho a perna. De vez em quando,
ando à procura dele quando vou para a cama… ando à procura do resto. Ando à procura
como é que … está pousada, se está bem assim… ando à procura. Vejo a maneira como
está este [direcionando o indicador para o membro inferior direito]” (E02)
“Sinto… sinto a perna e parece que consigo mexer os dedos” (E03)
“Sinto mesmo o formato do calcanhar [rindo-se]” (E06)
“De vez em quando, estão lá os dedos e o pé [referindo de forma tímida]” (E07)
“Até vou com esta perna para a ir coçar e depois pronto… sei que não tenho! Sinto que
parece que tenho o sapato calçado… até o apertar do atacador… tinha e tenho um sapato
que aperta com velcro de lado, tenho essa impressão, que tenho lá o sapato e que tenho
lá o pé. Muitas vezes quando estou deitada, sentir o calcanhar no colchão é matemático!”
(E08)
“(…) digo para a minha patroa o meu coto deve estar frio porque me está a arrefecer o
pé [pé referente ao membro fantasma]!” (E11)
Estes testemunhos estão de acordo com o estudo de (Giraux & Sirigu, 2003), onde grande
parte da sua amostra relatam que, logo após a cirurgia de amputação, sentiram o impulso
de sair da cama e andar, resultando em quedas. Outras pessoas amputadas dos membros
superiores descrevem que tentaram atender o telefone pela perceção ilusória da presença
da mão. Esses factos são consequências da vívida sensação de um membro fantasma.
Também a ilusão do movimento do membro fantasma referida por Hsu e Cohen (2013b)
e Urits et al. (2019) foi experienciada e verbalizada por um dos entrevistados:
“Tenho a sensação que tenho lá a mão, os dedos estão lá mexem e se eu quiser fazer
assim [exemplificando com a extensão da sua mão esquerda] eu faço!” (E12)
“(…) no início logo nos primeiros dias não me dava dores, mas sabe a sensação que eu
tinha? Por exemplo, eu estava na cama sentado e tinha a lá perna assim a abanar por
baixo.” (E15)
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Uma outra sensação de membro fantasma consiste no desaparecimento de partes do
membro, permanecendo apenas, a extremidade distal do membro, o que pode ser
explicado com base no facto de que o modelo postural do corpo se desenvolver
especialmente em contato com o mundo externo. Sendo assim, as extremidades corporais
que mantêm um contato mais estreito e variado com a realidade, tendem a ser mais
presente que as demais (Demidoff et al., 2007). A título de exemplo, E11 que apresenta
uma amputação major (supracondiliana) faz referência apenas à porção distal do seu
membro fantasmagórico:
“Sinto o calcanhar, sinto dedo mindinho, sinto o outro a seguir, só não sinto estes dois
[referindo-se ao 2º e 3º dedo, exemplificando com os dedos da mão esquerda], sinto o
artelho, sinto tudo!” (E11)
Podemos verificar, pelos achados da nossa investigação, que apesar de não percecionarem
nenhum movimento, sentem, muitas delas, a forma e o volume ilusórios do seu membro
fantasma. A Figura 7 (adaptada de Melzack, 1990), retrata bem a condição da SMF. As
linhas pontilhadas na figura indicam a perceção subjetiva da pessoa em relação ao seu
membro amputado e as linhas sólidas indicam as partes mais vividamente experienciadas.
Embora os membros fantasmas tendam a encurtar em comprimento e até mesmo a
aproximarem-se do membro residual, ao longo do tempo após a amputação, eles
obviamente têm certas formas que se concentram em partes distais, como mãos e pés
(Tanaka, 2021). Por vezes, o membro fantasma assume a forma geral do membro antes
da amputação (Tanaka, 2021).

Figura 7 - Desenhos de membros fantasmas baseados na descrição da pessoa amputada
Fonte: Adaptado de Melzack (1990)
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Dor no membro fantasma
A dor do membro fantasma descreve a perceção de um estímulo doloroso vindo da parte
ausente do corpo e é comumente angustiante para quem a experiência. Quadros (2010)
afirma que a incidência de DMF não é afetada por sexo, idade ou nível de amputação,
não corroborando com o estudo de Coimbra e Medeiros (2018) que esta tem uma maior
incidência ao sexo masculino e nas amputações major. Os nossos achados estão em
conformidade com o estudo de Quadros (2010) uma vez que os fenómenos sensoriais
dolorosos foram evidentes em todos os participantes independentemente das suas
características pessoais e físicas [eg. (E01) com amputação transmetatarsica e (E13) com
amputação infracondiliana referiu dor intensa:10; (E14) com amputação supracondiliana
referiu dor moderada:5].
Tanto os trabalhos que serviram de sustentação teórica para o presente trabalho, como o
estudos desenvolvidos por Ephraim et al., (2005) e Richardson et al. (2006), vão de
encontro à maioria dos achados desta investigação, evidenciando o aparecimento da DMF
na primeira semana pós-operatória em cerca de 92% das pessoas amputadas. Tal facto é
evidente nas seguintes transcrições:
Inicio e comportamento do fenómeno doloroso
“(…) foi logo no início, no primeiro dia” (E03)
“(…) começa de repente” (E10)
“(…) não tem hora marcada, é quando calha, agora estou sossegado!” (E11)
“(…) foi logo passado uns dias, um dia ou dois de ser amputado” (E14)
“A primeira vez quando eu sentia lá as dores, foi logo nos primeiros dias... ainda
estava no hospital.” (E15)
No entanto, Moreira et al., (2022) deixa claro que a DMF pode ter início imediatamente
após a cirurgia, ou semanas, meses e até mesmo anos que coaduna com o testemunho
derivado da E13:
“Inclusive apareceu-me a dor fantasma agora à pouco tempo, passado tantos anos … do
que na altura!”
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As pessoas amputadas podem descrever a DMF como uma dor intermitente, queimante,
elétrica, que normalmente dura minutos a horas. Uma pequena minoria de pessoas,
predominantemente aqueles com doença vascular isquémica, sente DMF constante e
incessante (Naughtin & Erskine, 2021).
O testemunho de um dos participantes, amputado devido a isquemia do membro inferior,
corrobora com o referido por Naughtin & Erskine, (2021) e vai mais longe referindo o
alívio trazido pela cirurgia mutiladora:
Intensidade
“Nunca tive assim uma dor que não aguentasse. Era para aí 6. Antes de me amputarem
a perna é que tive muitas dores… depois melhora…foi uma diferença como a água do
joio. Fogo…passei muitas dores na altura em que tinha a perna porque isto começou nos
dedos e só depois é que me cortaram aqui (…) mas dor doí-me sempre!” (E16)
A dor verbalizada pela maioria dos participantes situava-se numa dor moderada a intensa,
esta última, como referência a picos de dor irruptiva, com classificação numérica muito
similar ao observado no estudo de Ephraim et al., (2005).
“Às vezes tenho dor (…) é 8 (…)” (E15)
“A última vez foi há três dias… Para aí num 7 ou 8. Uma dor mesmo forte.” (E09)
“Aguda! Assim, como uma agulha assim espetada, na parte interior dos dois artelhos
[referindo-se também aos dois primeiros dedos do pé amputado], era aí o mais
importante. Mas normalmente era o pé todo(...) de zero a dez atribuía-lhe oito, mais ou
menos, oito e meio (…) durava uns segundos, era até como se a gente metesse o dedo na
tomada elétrica.” (E02)
“(…) aquela dor muito forte que me dava pela perna acima(...) aquela dor insuportável.”
(E08)
“Para aí num 7 ou 8. Uma dor mesmo forte(...) esta dor que eu até disse “aí, aí aí aí aí”
foi sábado (há 5 dias). Dava uns 7 e demorou aí uns 10 minutos.” (E09)
“É uma coisa muito levezinha …” (E13)
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Quanto à frequência e duração da sensação dolorosa no membro fantasma as experiências
são diversificadas, como podemos contatar pelos testemunhos a seguir apresentados:
Frequência e duração
“(…) Dava-me três a quatro vezes por dia, depois começou a separar-se e agora, cada
vez menos” (E02)
“(…) muito raro, rápido, uma questão de segundos” (E05)
“(…) dura uns minutinhos” (E07)
“(…) o máximo duas vezes por semana que pode durar muito tempo se eu não lhe tocar.
A dor do coto é de longe a longe” (09)
“(…) é tal e qual como quando a gente está para parir! Aiiiii! [cerrando os dentes e
fechando as mãos] e passa. Demora uns segundos e passado um minuto ou dois volta
outra vez!” (E10)
“É todos os dias. Já hoje me deu!” Isso ainda não contei, mas é muitas vezes. E na cama,
ooh, ooh [elevando o olhar com aumento do volume da voz]” (E11)
“(…) momentâneo” (E12)
“(…) esporadicamente” (E13)
“Demora segundos e depois passa” (E14)
“Quando me dá eu conto até vinte e cinco e dá-me outra vez! Dá-me constantemente.
Quando me dá dá-me é quinze horas seguidas (…) mais ou menos de três em três meses
e duram 15 horas (…) dá-me duas guinadas e passa (...) a última vez foi há um mês. Ela
quando tiver de vir vem. Dá a qualquer hora do dia!” (E15)
“De vez em quando de mês a mês…quando vem é uma passagem, demora segundos”
(E16)
As características descritas da DMF remetem-nos para o caráter preferencialmente
episódico, intermitente com frequência variável e duração que podia ir de segundos a
horas.
Quanto à prevalência Jensen et al. (1985) reportam um ligeiro declínio na prevalência de
dor do membro fantasma ao longo de 2 anos (de 72% para 59%), outros autores não
descreveram tal diminuição. Num estudo com centenas de pessoas amputadas, Sherman
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et al., (1984) observaram que cerca de 75% dos indivíduos continua a sentir dor fantasma,
alguns dos quais mesmo 25 anos após a amputação. No entanto, vários estudos referem
que esta tende a diminuir ao longo do tempo após a amputação. Este é mais um campo
ambíguo, difícil de avaliar e de caracterizar, para o qual fatores centrais e periféricos
parecem determinar a sua gravidade (Rothgangel & Bekrater-Bodmann, 2019).
A dor fantasma pode aparecer em forma de: ardor, aperto, compressão, ou como uma dor
intensa e frequente, provando assim que, a dor fantasma não é resultado de somente um
evento neural, mas sim a interação de vários eventos neurais (Demidoff et al., 2007;
Estevão et al., 2020).

Tipologia descritiva
A descrição da dor foi, nos participantes em estudo variada e rigorosamente descriminada:
“(…) irritante, como uma picada, uma queimadura na perna.” (E01)
“A dor tipo picada e o pé dormente. O pé dormente é continuo, sempre, 24 sobre 24… E
a picada já não tenho, só de vez em quando… já há muito que não tenho.” (E02)
“Sinto uma espécie de formigueirozinho nos dedos do pé e umas picadas de agulha e está
mais presente à noite durante poucos minutos.” (E03)
“De vez em quando dá as picadelas e parece que vem mesmo do calcanhar. Umas
picadelazitas que vêm do calcanhar, mas eu não tenho lá nada [voltando a enfatizar a
ausência do membro] (…) As picadelas é a mesma coisa que se você chegasse lá com um
alfinete, digo, “aí”, mas depois passa. Ficar dormente no coto é constante quando estou
parado, depois levanto-me.” (E06)
“Um formigueiro e umas picadas de agulhas. E quando o tempo está mais frio dá-me
picadelas, mas quase sempre formigueiro.” (E07)
Sim, às vezes eu até digo assim “aí, aí aí aí aí” … porque sinto mesmo! É muito duro! Às
vezes uma picadela… pica mesmo! Outras vezes um género de ardor (…) vêm ali de baixo
[apontando para o pé do membro fantasma em direção ascendente], do calcanhar por aí
acima!” (E08)
“Tenho dor na perna! Eh e comichão, aqui na barriga da perna. Quando está dor no pé,
é no pé. Quando é aqui atrás [referindo-se à região gemelar, coincidente da perna
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amputada] e vou lá mexer e a dor passa. Parece que me estão assim a rasgar a carne e
às vezes parece que tenho cãibras.” (E09)
“Aí não sei explicar, são tantas dores, que eu não sei explicar! É assim uma coisa
picar…uhm...uma guinada muito forte, treme, treme, treme e é uma dor e depois aquilo
passa e depois passado uns minutos volta-me a dar aquela dor, até rilho o dente.” (E10)
“Quando sinto dor é no pé não é aqui no fim do coto(...)é uma dor chata! É complicado
explicar…talvez um aperto no pé, no género de pressão no calcanhar. Mas, é suportável”
(E13)
“É tipo um fio…como se fosse uma dor… um nervo...eu não sei explicar a dor(...) Às
vezes um formigueiro, agente vai para coçar é tipo uma comichão na ponta dos dedos,
dos pés e depois passa” (E14)
“(…) espetar lá em baixo uma faca no pé do lado de dentro e eu não tinha cá nada!”
(E15)
“(…) como choques elétricos, facada” (E16)
Os achados anteriormente mencionados elucida-nos que muitos pessoas quando sentiam
dor, podiam sentir a integridade do membro perdido. A DMF é claramente um fenómeno
altamente prevalente e heterogéneo em amputados (Schone et al., 2022). Dentre os
sintomas descritos pelas pessoas entrevistadas, os que se apresentam com maior
frequência são: prurido, dormência, sensação de queimadura, formigueiro, cãibra e
pontadas (Giraux & Sirigu, 2003; Haanpää & Treede, 2010). A DMF foi geralmente
considerada irritante/frustante, pois a dor corresponde a um membro que não está presente
corroborando com os achados do estudo de Trevelyan, Turner, & Robinson (2016).
É relevante notar que na descrição da dor foram considerados termos correspondentes a
sensações não dolorosas, nomeadamente formigueiro, prurido e dormência. Isto poderia
ter interferido na prevalência de dor, no entanto, apenas foram considerados estes termos
quando o indivíduo referia dor e escolhia outros vocábulos que a expressassem.
O relato de prurido é interessante uma vez que este é reconhecido como um sintoma de
dor neuropática e é medido como um componente da escala de dor neuropática.
Verificou-se que áreas semelhantes do cérebro, incluindo as áreas pré-motoras, estão
envolvidas em ambas as sensações acima descritas (Richardson et al., 2006).
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O fenómeno de “Telescoping”
Em 50% dos casos, principalmente envolvendo os membros superiores, os membros
fantasmas tornam-se progressivamente menores (em comprimento), ocorrendo uma
retração em direção ao membro residual (Jensen et al., 1985; Tanaka, 2021) como
podemos constatar através dos testemunhos seguintes:
“(…) impressão do tendão estar a encolher…sentia aquela parte…e era isso que
provocava a dor…como um arrepanhar. “(E12)
“(…) tive a sensação que me encolhia, estou sempre em retração. Estou sempre com dor
e aquela dor retrai. Às vezes tenho dor parece que é maçado, dorido, (…).” (E15)
A razão pela qual o telescoping ocorre não é clara, mas pensa-se que tenha a ver com a
representação cortical. Este fenómeno foi classicamente descrito como um processo
adaptativo, atuando como um fator protetor da dor fantasma. Contudo, a evidência sugere
que a dor fantasma e o telescoping estão positivamente relacionados (Machado, 2008;
Pacheco-Barrios, Meng, & Fregni 2020).
Kuffler (2018) refere que fatores precipitantes como a ansiedade, depressão e
comportamento negativista possam conduzir ao desenvolvimento da DMF, aspeto
também constatado no relato dos participantes:
Fatores precipitantes
“É incomoda … mais à noite.” (E01)
“Para mim essas dores provêm de a gente estar muito tempo parado. Se a gente levantar
de manhã e pusesse a manga, talvez não sentisse o que sinto e andasse melhor.” (E06)
“E quando o tempo está mais frio dá-me picadelas (…) também quando um gajo está
parado e… um gajo sente, quando um gajo está a andar já não sente.” (E07)
“(…) quando ando mais nervosa, ela ataca-me mais.” (E08)
“(…) às vezes o barulho.” (E09)
“(…) o calor é mais suportável que o frio.” (E12)
Os fatores que podem modular a experiência da dor fantasma podem dividir-se em
internos (intrínsecos ao individuo) e externos (fatores ambientais e material) (Flor, 2002).
Como fatores internos os participantes relataram a atenção, a emoção, os reflexos
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autônomos, o toque no coto ou pressão. Já como fatores externos: as alterações climáticas,
nomeadamente o frio, fim do dia e noite, o ruído ou a colocação de uma prótese, aspetos
também referenciados no estudo de Rohlfs e Zazá, (2000) como referido por Demidoff
et al., 2007).
Entretanto, Estevão et al. (2020) referem que este fenómeno complexo e doloroso se deva
à existência de três mecanismos envolvidos: periférico, medular e cerebral. Estes podem
desencadear diversos estímulos físicos, como a dor; psicológicos como o pensamento
focado na amputação e na dor e ambientais como a flutuação da temperatura ou mudança
climática, como fica demonstrado na diversidade de experiências vividas por cada uma
das pessoas.

Dor no membro residual
Enquanto a maioria dos amputados experimenta a resolução da dor no membro residual
(coto) nos primeiros meses após a cirurgia, uma pequena minoria continua a ser
atormentada por dor crónica, revelada através da alusão a fenómenos sensoriais como
dormência e formigueiro:
“O local é aqui [apontando para o coto]? Aqui, aqui está dormente, mas não sinto dor
nenhuma! “(E02)
“(...) sinto dormência e formigueiro.” (E06)
“Sim, às vezes, de 0 a 10 para aí 6. Onde está cortado, … é aqui! [apontando com o dedo
indicador da mão direita para o local da amputação]” (E07)
O fator causal de experiência prolongada de dor é raro e muitas vezes associado ao uso
da prótese. Uma prótese bem ajustada tem um papel fundamental no cuidado e conforto
em relação ao coto (Naughtin & Erskine, 2021).
“(…) a prótese é nova… e tenho dor no joelho (…)” (E05)
“Eu em casa não ando com a prótese nunca aceitei a prótese, eu já vou com a 3ª ou a 4ª
e não me adapto.” (E15)
A DMR foi descrita como dormência e formigueiro e caracterizada maioritariamente
como intermitente, de duração variável e intensidade moderada. O impacto nas atividades
diárias variava entre as pessoas amputadas.
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3.2 INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS UTILIZADAS
Numa perspetiva fenomenológica, entendesse que há necessidade de um olhar multi e
interdisciplinar que ajude a pessoa amputada a redimensionar a sua existência, abrindose para novas abordagens terapêuticas que contemple esse novo modo de ser e estar no
mundo. Assente neste propósito, surge esta categoria, uma vez que, para se proporcionar
cuidados de saúde individualizados e planeados é essencial que o processo de recuperação
se dê da forma mais adequada possível e consiga atingir os objetivos almejados, neste
caso, a gestão adequada dos fenómenos sensoriais. Como Lefevre e Lefevre (2004)
referem, existe uma assimetria estrutural no diálogo entre pacientes e profissionais se
considerarmos o domínio estrito do conhecimento biomédico. Foi visível na diversidade
de testemunhos, a falta de literacia em saúde, pois as pessoas referiam muitas vezes
dificuldade na caracterização da sua dor culminando numa dificuldade em aceder,
compreender e usar a informação em saúde:
“(…) eu nem sei explicar.! (…) Olhe, aguento! Pois… que remédio tenho eu!” (E11)
“Eu já tentei, tento perceber e não. Tentei descobrir se havia alguma causa e não consigo
encontrar. É uma coisa inexplicável…é qualquer coisa do cérebro que ativa …” (E13)
Esta realidade prevalece na população portuguesa muitas vezes pelo baixo nível de
escolaridade (Andrade et al., 2020).
As INF são definidas como a aplicação de métodos ou técnicas para prevenção e/ou
gestão da dor que não envolvem a administração de fármacos (Ordem dos Enfermeiros,
2008). A sua utilização não deve ser em alternativa, mas sim em complementaridade da
terapêutica farmacológica. A INF adequada deve ter em consideração a pessoa, o contexto
em que está inserida e os recursos disponíveis.
As intervenções não farmacológicas intrínsecas aos achados a seguir mencionados
cingem-se a diferentes domínios:
Comportamentais

Cognitivas
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“O que me ajuda a passar é fazer por esquecer, mas, não consigo
sempre [franzindo a testa e direcionando o olhar para o chão]
(...)tenho banheira, encho a banheira com água morna, deito-me
e alivia-me! (…)” (E15)
(…) também ajuda o ouvir música (…) e ler a bíblia!” (E01)
“vejo televisão, vou lá para fora… distraio-me. (E02)

Físicas

Suporte
Emocional

Ambientais

(…) tenho um jardinzito e uma enxadita e quando assim ando,
ajuda-me a distrair… não tenho nada! (…) Outras vezes imagino
que o membro está presente quando fecho os olhos, e ajuda!””
(E03)
“Nada! É tudo uma questão mental. Eu só me mentalizo que pronto
é mesmo uma questão cerebral e aguento! Tenho de me abstrair.
Porque como é tão raro eu estou sempre naquela coisa, naquela
expectativa que já passa. Em vez de estar focado naquela dor, vejo
televisão e faço tudo normal como se não tivesse a dor. Eu às vezes,
comento lá com o meu amigo…oh pah estou aqui com esta porcaria
hoje (…)” (E13)
“(…) disse-me para fazer uma terapia de espelho (…) vire o espelho
para a perna que não foi amputada faz movimentos e olha para
perna! Eu já fiz tantas vezes dá a impressão que tenho cá a perna,
mas, não pára a dor! [dando uma gargalhada]” (E15)
“Foi em casa. Estava deitado numa posição, mas eu mudei a
posição e fez com que a dor aliviasse” (E01)
“É uma dor, é uma dorzita que se aguenta, mas se massajar alivia
(…) levanto-me, mudo de posição…” (E06)
“(…) Mudo a posição do coto e faço massagem.” (E08)
“(…) eu é que faço assim e ela passa … “tum tum tum tum”
[batendo com a ponta da canadiana no pé protésico] e passa-me(...)
eu massajo (…) Faço sempre por andar.” (E09)
“(…) basta mudar a posição da perna para passar.” (E14)
“Massagem e um bocadinho de creme.” (E15)
“Pah, … abano o coto várias vezes e isso passa!” (E16)
(…) também ajuda o ouvir música (…) e ler a bíblia!” (E01)
“(…) às vezes basta tocar assim no coto [segurando o coto com as
duas mãos na extremidade anterior]” (E13).
(...)tenho banheira, encho a banheira com água morna, deito-me e
alivia-me! (…) “Massagem e um bocadinho de creme.”” (E15)
“(…) quando estou com essas dores até a televisão me incomoda!
Quero estar sozinha no silêncio!!” (E10

Estas unidades de significação estão de acordo com os achados identificados nos estudos
de Rohlfs e Zazá, como citado por Demidoff et al., 2007 ao identificarem as seguintes
estratégias que parecem aliviar a dor: o descanso/relaxamento muscular, distração,
movimentos do membro residual, uso de uma prótese, elevação do membro residual,
percussão ou massagem no membro residual (Trevelyan, Turner, & Robinson 2016). Isto
prova que a experiência de fenómenos sensoriais no membro amputado é um resultado
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não de um único evento, mas da interação de vários efeitos neuronais (Brunelli et al.,
2015).
Houghton e seus colaboradores (1994), estudaram a história natural dos fenómenos
sensoriais dolorosos e sua relação com a reabilitação e sugeriram que esta deve ser
considerada como um fator determinante no processo de protetização da pessoa
amputada. Um estudo analisou o uso de próteses e o nível de satisfação dos usuários
vítimas de amputações traumáticas de membros inferiores. Embora a maioria desta
população use prótese, grande parte desta não está satisfeita com o conforto
proporcionado. Esse facto pode está relacionado com a persistência de dor fantasma,
referida pelas pessoas amputadas (Barros, Lima, Chamlian, & Masiero, 2006) como o
testemunho obtido na E06 que refere que a prótese é considerada um fator precipitante de
dor e não como INF na gestão dos fenómenos sensoriais.
Por sua vez, a dor é considerada o fator mais importante para ausência de conforto físico
pelo que no testemunho de E15 a massagem e o banho de água quente, proporciona-lhe
conforto/suporte emocional conseguido através do relaxamento justificado por Kolcaba,
(2002, como referido por Cardoso et al., 2019) como uma medida promotora da redução
de stresse e da perceção dolorosa.
A Imaginética do movimento presente nos testemunhos (e.g. E8) é uma técnica que trata
o membro fantasma como parte real do corpo fazendo com que o paciente imagine
movimentos com esse membro perdido (Brunelli et al., 2015). Estas terapias mentecorpo, assim como a terapia de espelho, tentam “enganar” o cérebro fazendo-o pensar
que o membro perdido ainda está lá (Brunelli et al., 2015). O movimento do membro não
afetado induz uma sensação de movimento no membro fantasma.
Estudos demonstraram que o tratamento autoadministrado da terapia de espelho em
domicílio pelos indivíduos, sem supervisão de um profissional, obteve uma redução
significativa da DMF (Darnall & Li, 2012 ; Xavier et al., 2020) experiência não sentida
pelo E15 “Eu já fiz tantas vezes dá a impressão que tenho cá a perna mas, não pára a
dor! [dando uma gargalhada].” Este fato, coaduna com o mencionado por estes dois
investigadores ao referirem que a terapia de espelho totalmente autoaplicável é mais
proveitosa para quem é detentor(a) de maior nível de escolaridade, e assim, apesar de
muito promissor, pode ser que esteja limitado a uma população mais escolarizada,
psicologicamente estáveis ou adequadamente instruídos.
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Entretanto, nos Estados Unidos da América foi desenvolvido um estudo por Chernev &
Chernev (2020) e constatam que pessoas com amputação major eram detentoras de um
baixo nível de escolaridade, evidenciando a presença dos fenómenos sensoriais
fantasmagóricos, dolorosos e não dolorosos em simultâneo, convergindo num pósoperatório de maior complexidade, coadunando com o déficit de conhecimento na
implementação de intervenções farmacológicas e não farmacológicas.
Também a estimulação medular (EM), uma terapia não farmacológica invasiva, realizada
aquando da dor crónica refratária ao tratamento farmacológico e não farmacológico não
invasivo, obtida através de um dispositivo implantável que estimula as colunas dorsais
transdurais da medula espinhal, tem-se mostrado uma terapia eficaz no tratamento da
DMF (Corbett et al., 2018) é utilizada pelo E03, referindo melhora significativa da dor e
da qualidade de vida:
“(…) portanto, isto foi há já quase 1 ano feito [referindo-se à colocação do
electroestimulador medular] e carrego no botão para fazer a descarga. E tenho isto…foi
a melhor coisa que me aconteceu! (E03)
Este testemunho corrobora com estudos secundários realizados por Anjos, Santos e Silva
(2018); Garcia-Pallero et al., (2022); e Hsu e Cohen (2013), uma vez que estes estudos
apresentam resultados positivos quanto à implementação da neuroestimulação na gestão
de um quadro de dor neuropática, nomeadamente a DMF.
Munindo-nos de uma investigação recente, realizada em 16 países e concretizada por
Limakatso e Parker (2021), com o objetivo de saber quais os tratamentos considerados
eficazes na gestão da DMF junto de 27 médicos e investigadores. De um total de 37
tratamentos realizados a pessoas com DMF, houve um consenso maioritário (> 50%) em
sete, como sendo eficazes na redução do DMF, 6 dos quais eram tratamentos não
farmacológicos, do domínio das intervenções cognitivo-comportamentais nomeadamente
a TE, uso prótese, treino de dessensibilização tátil e realidade virtual.
A par disto, constatamos que a educação sobre DMF e a conscientização e acessibilidade
às intervenções não farmacológicas precisam ser aprimoradas (Trevelyan, Turner &
Robinson 2016).
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3.3 FONTE DE CONHECIMENTO DAS ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS
Ao longo do estudo, pelo testemunho dos participantes, foi notório que as pessoas obtêm
conhecimento de variadas formas para aliviar a sintomatologia provocada pelo processo
de mutilação. Sentiu-se assim necessidade de explorar as fontes que serviram de
conhecimento para a aplicação das intervenções não farmacológicas pela pessoa
amputada e, após a análise de dados, tivemos necessidade de subcategorizar a forma como
as pessoas amputadas obtêm a informação: autodidaticamente, ou junto de profissionais
e ou mesmo no seio da comunidade onde estão inseridos (figura 8).

Autodidata

Fontes de
conhecimento
das INF

Profissionais de
saúde

Outros

Figura 8 - Representação esquemática das fontes de conhecimento das intervenções não
farmacológicas na gestão fenómenos sensoriais da amostra

Autodidata
É hoje reconhecido aos adultos um potencial de desenvolvimento válido para a aquisição
de instrumentos que os apetrechem de competências para navegar na realidade em que
estão imersos. Assim, a relação da pessoa amputada com os enigmáticos fenómenos
sensoriais dolorosos experienciados no seu membro fantasmagórico, conduziu-a, de
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forma voluntária e por vezes inconsciente, à aquisição de estratégias que promovam o seu
alívio, como podemos observar pelos testemunhos que a seguir apresentamos:
“fui eu próprio que descobri estas estratégias que me aliviavam a dor que sentia
(...)tenho lá um vizinho (…) também lhe aconteceu isto, mas ele foi de desastre de mota,
cortaram-no, (…) um dia encontrei-o e começamos a falar nisto, vínhamos a falar na dor
e da maneira que ele falou era as mesmas dores que as minhas, a mesma coisa e disseme como havia de fazer” (E02)
“Sim, nunca tomei nada. No meu caso bastava um toque na perna.” (E05)
“(…) não eu é que faço por mim.” (E09)
“Eu é que me automediquei, faço a massagem e o banho de água morna!” (E15)
Norlyk et al. (citado por Madsen et al., 2016) afirmam ainda que existe mesmo uma
lacuna no cuidar profissional em relação ao acompanhamento da transição saúde/doença
de pessoas amputadas de um membro inferior. Esta procura não controlada de obter
informação pode acarretar perigos, o que nos leva ao questionamento sobre a qualidade
dos cuidados prestados e se estamos a proporcionar uma transição favorável perante este
acontecimento de vida. Vários estudos convergem para a necessidade dos profissionais
de saúde que cuidam da pessoa amputada, terem uma intervenção dirigida, intencional na
preparação e acompanhamento de todo este processo de transição saúde/doença (Madsen
et al. 2016; Meleis 2010; Hyung & Wiseman-Hakes, 2021). Na verdade, num contexto
de saúde, a transmissão da informação assume a natureza de um ato terapêutico, ou seja,
a transmissão, é em si, um cuidado de saúde que necessita de ser integrado num plano
terapêutico da pessoa amputada com dor. Este facto tem relevância jurídica, na medida
em que, por um lado, acentua as obrigações dos profissionais de saúde relativamente ao
modo de transmissão da informação e, por outro lado, justifica a existência do instituto
do privilégio terapêutico (Frutuoso, 2012).

Profissionais de saúde
O profissional de saúde deve atuar como agente de ensino junto da pessoa que se encontra
em processo de transição de modo a dar conhecimento de todo o leque de possibilidades
existentes para o seu controlo e promover o seu envolvimento na escolha das estratégias
mais adequadas tornando-os, assim, parceiros de cuidados. Nas unidades de significação
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que a seguir são apresentadas podemos observar a referência a alguns profissionais de
saúde: dois enfermeiros e uma médica.
“A enfermeira diz-me, você quando está assim, levante-se e mexa-se um bocadito ou
senão com o coto para cima e para baixo, faz-lhe bem.” (E06)
“Mas diz a doutora que é, prontos, por estar sentada e quando estiver a sentir que faça
uma massagem e que mexa a perna (…) Falaram-me na casa da saúde de cuidados
continuados para ir fazendo massagem e mudar de posição a perna de um lado para o
outro que ajuda. “(E08)
“Tenho um filho que está em França e que é enfermeiro e falou-me da terapia de espelho”
(E15)
Sousa (2015) reforça que o uso de intervenções não farmacológicas podem não contribuir
para eliminar a dor, mas contribuem para diminuir o sofrimento por ela causada. O mesmo
estudo revelou desconhecimento dos profissionais de enfermagem relativamente às
diversas intervenções não-farmacológicas eficazes na prevenção e no alívio da dor. É
imperativa que na abordagem à pessoa a vivenciar um fenómeno doloroso, haja uma
gestão diferenciada da dor através da mobilização e a aplicação de conhecimentos e
habilidades em INF, (uma intervenção autónoma da profissão de enfermagem), com vista
à melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados (OE, 2008).
Apesar da variedade de intervenções não farmacológicas para DMF estar dispersa na
literatura, há falta de diretrizes clínicas que orientem a prática (Batsford et al., 2017;
Garcia-Pallero et al., 2022).
É fundamental a implementação de “estratégias de educação, formação e ensino de todos
os intervenientes [que] são essenciais para o desenvolvimento de boas práticas nos
diversos contextos de intervenção profissional” (OE, 2008, p.11), uma vez que a
formação e educação permanente são fundamentais para o cuidado de enfermagem
humanizado e para a produção de conhecimentos que levem a uma compreensão ampla e
aprofundada da experiência sensorial dolorosa e as formas mais eficazes de gestão destes
fenómenos. Em suma, a carência de conhecimentos e a falta de mecanismos de
mensuração deste tipo de dor, dificultam a prestação de um cuidado de enfermagem
efetivo e de qualidade. Por essa razão, a dor é subestimada e o receio causa um
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distanciamento desta manifestação. O recurso único às terapias farmacológicas parece ser
uma forma de afastamento da subjetividade (Queiróz et al., 2015).
Outros
Como podemos observar pelo testemunho que se segue, a experiência do outro constitui
um recurso em termos de saber. Em alguns casos a busca da vivência dos outros, tomase um processo ativo, com o objetivo de aprender:
E03 – “doentes que já estiveram internados e voltaram ‘sigunda’ [sic] vez por outros
motivos também, um que já não tinha perna e outro que esteva a ficar com os dedos meios
pretos, mas já não tinha perna… e depois é que ele me disse oh pah quando acontecer
isto faz assim, assim, assim que isto ajuda muito.”
Do ponto de vista social, Dias menciona que durante um episódio de internamento, o
contato com outras pessoas, como informadores privilegiados, constitui um recurso útil,
especialmente em relação às pessoas internadas há menos tempo ( como referido por
Serra, 2009). O facto da outra pessoa com quem E03 estabeleceu contato ser amputada,
parece poder ser facilitador no estabelecimento de relações entre indivíduos na mesma
condição física, por um fenómeno de identificação.
Durante a hospitalização e o processo de reabilitação, três estratégias de coping foram
adotadas no estudo de Couture, Desrosiers, e Caron (2012), nomeadamente: tentar ver o
lado bom das coisas, realizar novas aprendizagens e ser inspirado por outras pessoas. Esta
última, é assim uma estratégia utilizada com sucesso, promovendo momentos de partilha
com outros amputados bem-sucedidos no seu processo de transição e reabilitação.
Também, a existência de suporte familiar ou cuidador, é um dos fatores a ter em
consideração desde a admissão hospitalar. A avaliação das condições familiares e
pessoais permitirá um planeamento precoce da alta hospitalar.
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3.4 INFLUÊNCIA DA DOR NO QUOTIDIANO DA PESSOA AMPUTADA
Em continuidade do anteriormente mencionado, podemos constatar que a influência da
dor no quotidiano da pessoa amputada, tem diferentes perceções que implicam vivencias
distintas, como esquematizado na figura 9. Para alguns dos participantes os fenómenos
sensoriais influenciam o seu quotidiano e bem-estar, pois o desconforto é constante,
alterando também o estado emocional ou interferindo com o padrão e qualidade do sono.
Outros participantes referem aceitar e adaptarem-se a estes fenómenos sensoriais,
aprendendo a contornar a situação.

Influência da dor
no quotidiano

Não
Reconhecem

Reconhecem

Incómodo/
Desconforto

Alteração padrão
de sono

Alteração estado
emocional

Aceitação/
Adaptação

Figura 9 - Representação esquemática da influência da dor no quotidiano

Algumas pessoas reconhecem que a dor experienciada no membro amputado influencia
o seu dia-a-dia, referindo-se a ela como um incómodo/desconforto, alteração do padrão
de sono e estado emocional corroborando com os achados do estudo de Raja et al., 2020:
“(…) incomoda, de vez em quando dá aquele coisinho” (E07)
“(…) muitas vezes até estou a dormir e acordo com aquilo (…) Não consigo fazer
nada…sinto-me desesperada. Digo asneiras para desabafar e quantos carvalhos [Rindose]. Quando estou com essas dores até a televisão me incomoda! Quero estar sozinha!!E
digo esses carvalhos à vontade [Rindo-se] (…) No geral é mais à noite, às vezes estamos
no sofá à noite a ver televisão e começa a dar-me aquele ameaçozinho e digo para a
92

minha filha vamos ter noite de São João e é! Até de manhã aquilo…. Mas, quando me dá
é de caixão à cova!” (E10)
“(…) dói-me a ponta dos dedos …é dor, é dor. Mas, não me doi aqui, dói-me aqui (…)
dói-me ali em baixo que não está lá nada! Isso é que me faz ficar com nervos (…) sofro
a dor e deixo-me estar (…) Eu choro muito e a minha patroa também chora muito e
depois ela também chora à minha frente e eu vejo a miséria que está aqui a “rincar”. Eu
sinto a minha cabeça com muita tristeza porque eu fui criado muito saudável, saudável
mesmo, nunca fui a um médico.” (E11)
As experiências das pessoas que compõem o estudo mostram-nos, que embora o facto da
amputação seja algo ocorrido no corpo físico, há questões psicológicas envolvidas. Deste
modo, as razões para o sucesso ou insucesso em lidar com os fenómenos sensoriais
dolorosos decorrentes da amputação dependeram de fatores individuais e variam de caso
para caso (Bergo & Prebianchi, 2018; Naves 2020).
As unidades de significado, anteriormente mencionados, vão de encontro ao estudo
desenvolvido por McCartney et al., mostrando que a prevalência da DMF e SMF em
pessoas amputados nos membros inferiores é significativa, mas apenas uma pequena
percentagem considera que se encontra limitada devido aos fenómenos sensoriais (como
referido por Schans, Geertzen, Schoppen, & Dijkstra, 2002; Antunes, Pereira, Afonso, &
Tinoco, 2021). Outros estudos desenvolvidos mencionam que as pessoas amputadas com
DMF, têm uma qualidade de vida consideravelmente pior, do que as pessoas amputadas
sem DMF (Coimbra & Medeiros, 2018). Lerner et al. alertam que a DMR pode ser um
determinante mais importante na qualidade de vida da pessoa amputada, quando
comparado com a DMF (como referido por Schans et al., 2002).
É notório que as pessoas amputadas, que sentem dor, vivenciam experiências
desagradáveis com alteração da qualidade do sono e consequentemente na qualidade de
vida (Quadros, 2010):
“Sinto desconforto, se estou para dormir à noite já não durmo (…) incomoda-me muito,
sim (...) quando me dá não posso fazer nada, nada. Tenho que estar parado. Nem dá para
andar.” (E15)
Além da dor relacionada diretamente com o local da amputação, muitos pacientes
desenvolvem dores nas costas (dorsalgia) atribuída à inatividade e à alteração da
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biomecânica da marcha. Essas causas secundárias de dor podem interferir mais nas
atividades da vida diária do que a DMF, ou a DMR (Roenn et al., 2009).
“Mas, desde que fui amputado tenho tido muitas dores nas costas e nos ombros não sei
se é por andar de moletas ou do corpo ter mais peso para um lado do que para o outro?”
(E06)

Não reconhecem - Aceitação/Adaptação
Os achados sugerem-nos que a amputação de um membro modificou a vida das pessoas
que constituem o estudo. Esta passa a ser pautada por um esforço constante pela adaptação
e pela procura de aquisição da consciência das suas limitações e dificuldades, de forma a
ultrapassarem a situação. Para além das dificuldades encontradas, a vontade de viver e de
continuar junto de todos os que mais gostam, é sem dúvida, o que leva os participantes a
aceitarem e adaptar-se a fenómenos sensoriais (dolorosos ou não) experienciados no
membro fantasma.
“Uma pessoa cria aquele próprio hábito, habitua-se. A gente já sabe quando sente a
pessoa tem aquela atitude de vir coçar ou vir à procura dela e depois aquilo desaparece.
Só me lembra naquele momento. Levei isto na boa (…)” (E14)
Assim, os participantes deste estudo, tendo em conta as suas limitações, relatam terem-se
reorganizado e adaptado à nova condição de vida, que se traduziu pela contínua procura
de utilidade na realização de tarefas que anteriormente faziam. Os esforços dos
participantes são desenvolvidos com o intuito de melhorar a autonomia na realização dos
seus autocuidados. Estes esforços são desenvolvidos no sentido de não dependerem de
ninguém e, deste modo, aumentarem a sua autoestima.
“(…) Nada, nada, continuo na minha vida normal. Agarro na cadeira de rodas, vou e
venho… Ah… tenho uma criação de animais e porcos que é assim mesmo, e eu tenho um
cepo, a minha mulher põe-me as aboboras ao lado e eu agarro nelas e corto-as para uns
tamborzitos. Faço tudo, só não ando! Não dou trabalho a ninguém!” (E03)
“(…) eu evito sempre ficar retraído. Faço sempre por andar. Se a dor não passasse …
aí … já estava a pensar em outras coisas [abanando a cabeça com um olhar triste e vago].
(E09)
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O acabar de um sofrimento e a vontade de viver são expressos nos achados.
Os testemunhos dos nossos participantes revelam que estes estão motivados para se
adaptarem à sua nova condição de vida, enfrentando as adversidades com o apoio
incondicional da família:
“(…) uma pessoa é obrigada a sentir a dor fantasma (…) mas o apoio da família é muito
importante!” (E02)
Corroborando do referido por Sheehan e Gondo (2014), “(…) parte da recuperação
depende do sistema de suporte ao seu redor, assim como do conjunto de habilidades e
capacidades de enfrentamento próprios”. (p.18)
No caso das pessoas acometidas por problemas vasculares, o alívio definitivo da dor
mostra-se como algo prioritário. A dor é insuportável, triste e limitante e, nesse momento,
qualquer tentativa para aliviar/eliminar a dor é extremamente desejada, mesmo que custe
a perda de uma parte do corpo como mencionado em estudos apresentados na sustentação
teórica deste trabalho. A amputação passa a ser vista como mal necessário, sendo
valorizado o sacrifício da perda de uma parte do corpo (Coimbra & Medeiros, 2018). A
dor passa a ter menor impacto na vida da pessoa amputada:
“Não são dores agora (…) à vista daquelas dores que eu tive. Para mim já não são dores!”
(E02)
“(…) tirou-me as dores! Só o facto de me tirar as dores que tinha antes de ser amputado
foi um alívio. Compensou as dores insuportáveis que tinha! Foi um alívio e se fosse outra
vez eu manda cortar outra vez!” (E14)
“A amputação compensou todo o sofrimento que passei (...) A dor que sentia antes era
muito pior, com esta eu vivo bem.” (E06)
Embora haja autores Pirowska et al. 2014 que defendem que a ocorrência de dor no
amputado é independente do nível de amputação, outros há que defendem que
amputações acima do joelho são mais prováveis de causar dor fantasma (Saruco et al.,
2019). Embora não seja um objetivo do nosso estudo relacionar o nível de amputação
com a intensidade da dor, verificou-se que os testemunhos dos participantes não
evidenciaram relação significativa entre o nível de amputação e a intensidade da dor. A
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ocorrência de DMF parece ser independente da idade em adultos, bem como género,
etiologia, nível e lado da amputação (Kelle et al., 2017; Nikolajsen & Jensen, 2001).
Por outro lado, foi notada a relação entre os fenómenos sensoriais e a perceção das suas
próprias capacidades físicas, sem prejuízo da sua saúde geral. Este dado reforça a
importância dos fatores biopsicossociais no desencadeamento da dor fantasma,
considerada outrora como sintoma de distúrbio psicológico ou de personalidade (Beato,
2016; Xavier et al., 2020). No que diz respeito à etiologia de amputação, verificou-se que
as amputações de etiologia vascular prevalecem em relação a outras etiologias, valor que
está de acordo com o indicado na literatura referente a um estudo retrospetivo (80-85%),
desenvolvido por Matos et al., (2018).
Futuramente prevê-se um incremento do número de doentes amputados, com o suposto
aumento dos doentes diabéticos e idosos, devido ao envelhecimento marcado da
população previsto para as próximas décadas (Columbo et al., 2018). Deste modo, tornase imperioso o desenvolvimento de estratégias preventivas à cronificação da dor, e
paralelamente, controlar os custos associados ao tratamento da mesma (Lavandhomme &
Pogatzki-zahn, 2020).
Para terminar a análise e discussão de dados, apresentamos a título de curiosidade, pelo
método de nuvem de palavras, a representação gráfica das palavras mais usuais dos
participantes (Figura 10).
A palavra de maior destaque é sem margem de dúvidas a palavra “dor”, seguindo-se
palavras como “muito”, “sinto”, “perna, “coto” e “passa”. Com uma frequência
claramente menor surge a palavra “coisas” que reflete o desconhecimento relativamente
à dificuldade sentida em caracterizar o fenómeno. É notória a baixa representatividade
das intervenções não farmacológicas, verbalizadas ao longo das entrevistas pela pessoa
amputada, na gestão dos fenómenos sensoriais dolorosos, pois as palavras “música”,
“massagem”, “movimento”, “parado”, “frio”, entre outras, surgem claramente com uma
menor evidência.
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Figura 10 - Nuvem de palavras

Terminada a etapa de discussão e apresentação dos achados deste estudo, constatamos
que a maioria dos participantes relatam mais a DMF que a DMR. Este é um aspeto
interessante, uma vez que, muitas pessoas amputadas receiam partilhar publicamente as
suas experiências de DMF por medo de serem estigmatizados como doentes mentais
(Collins et al., 2018) com distúrbio psicológico ou de personalidade (Beato, 2016; Xavier
et al., 2020).
Quer a DMF, quer a DMR são intermitentes, mas possuem início, frequência, duração,
intensidade e qualidade de dor distintas.
No alívio e controlo dos fenómenos sensoriais foram poucas as pessoas amputadas que
foram instruídas por profissionais de saúde em relação às medidas não farmacológicas
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que poderiam utilizar. Ficou evidente que as pessoas são autodidatas e procuram
geralmente por “tentativa e erro” a estratégia que lhes parece ser adequada na gestão dos
fenómenos sensoriais percecionados.
O impacto na atividade diária na pessoa amputada é, como não poderia deixar de ser,
diferente de pessoa para pessoa, no dia a dia da mesma.
Terminada a apresentação e análise dos achados consideramos pertinente apresentar as
conclusões do nosso estudo.
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NOTA FINAL
A investigação em enfermagem em Portugal já se faz há décadas, no entanto, ainda nos dias de
hoje, parece difícil aos enfermeiros assumir responsabilidade no desenvolvimento desta
vertente profissional. Na escalada da enfermagem, na busca da afirmação como ciência, é
importante cimentar uma prática baseada na evidência, regendo-se por princípios científicos na
procura de novos conhecimentos, que só a investigação poderá justificar. Este crescimento terá,
certamente, como consequência uma maior eficiência e eficácia dos serviços de saúde e,
especialmente, da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados às pessoas doentes e às
suas famílias.
A doença crónica e a diferença física que dela pode advir, poderão forçar uma mudança no
estilo de vida. Desta forma, a pessoa submetida a uma amputação deve ser vista como um todo,
sendo objetivo da equipa interdisciplinar promover a sua independência, aproveitando ao
máximo as suas potencialidades. Para que isto aconteça, esta pessoa tem de se sentir bem, sem
dor e sem complicações, para estar disponível para o processo de transição.
O facto de diariamente nos confrontarmos com a necessidade de se realizarem amputações
major, dada a fase avançada de patologia arterial, reforça a necessidade da realização de um
estudo deste tipo.
Tendo em vista que a perda de uma parte do corpo acarreta repercussões negativas na existência
do ser, a humanização das equipes de saúde, tanto no pré, quanto no pós-operatório, tem crucial
importância. Perceber essa experiência, muitas vezes dolorosa, torna-se essencial para que o
profissional de saúde desempenhe as suas funções, de modo a atuar com um olhar integral para
esses indivíduos e, para isso, só há uma maneira: atentar às experiências de quem vivenciou o
fenómeno estudado.
Ambicionando-se conhecer a experiência da pessoa amputada na gestão dos fenómenos
sensoriais com recurso a medidas não farmacológicas, realizou-se um estudo descritivoexploratório, de abordagem qualitativa. A técnica de recolha de dados foi a entrevista
semiestruturada que durou uma média de 10 a 15 minutos. Recorreu-se a uma amostra não
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probabilística acidental, contando-se com a participação de 16 pessoas amputadas. Foram
garantidos todos os procedimentos éticos e legais.
Da análise dos dados emergiram 4 categorias: i) caracterização dos fenómenos sensoriais, ii)
intervenções não farmacológicas utilizadas na gestão dos fenómenos sensoriais, iii) fonte de
conhecimento das intervenções não farmacológicas e iv) influência dos fenómenos sensoriais
no quotidiano.
Apesar do baixo nível de literacia e dificuldade nos conceitos, os participantes do estudo,
conseguem diferenciar e caracterizar três fenómenos distintos: sensação no membro fantasma,
DMF e DMR.
Referem não terem usufruído de qualquer formação/ensino, por parte dos profissionais de
saúde, em relação às intervenções não farmacológicas, assumindo que são autodidatas na
procura de estratégias que lhe ofereçam algum alívio dos fenómenos sensoriais, utilizando o
relaxamento, a distração, a massagem, aplicação de calor ou frio, o posicionamento, o auto
toque, a música ou mesmo a ausência de ruído.
Alguns dos participantes têm dificuldades em relatar o impacto dos fenómenos sensoriais no
seu quotidiano, pois comparando a dor que sentiam antes da amputação com a que sentem após
cirurgia, tendem a desvalorizar a atual. Contudo, o impacto desta dor é geralmente percecionado
como um incomodo que interfere no padrão/qualidade do sono e também no estado emocional
da pessoa amputada.
A investigação é um processo dinâmico e de construção contínua, pelo que surgiram obstáculos
e/ou limitações que conduziram à reformulação do plano estabelecido e reorientação do
percurso a seguir.
O presente estudo apresenta algumas limitações naturais, que de forma humilde devem ser
assumidas. Uma das mais significativas é o viés de seleção decorrente de vários aspetos. O
estudo foi realizado num único centro hospitalar, num intervalo de tempo reduzido e com as
limitações das medidas de controlo da disseminação da pandemia que acometeu todo o mundo.
Foi utilizada uma amostra de conveniência, de tamanho reduzido e constituída apenas por
pessoas amputadas que frequentavam dois dos serviços existentes no mesmo. Os participantes
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eram maioritariamente do sexo masculino e com uma média de idade elevada. O sucesso da
execução do estudo dependeu da adesão dos participantes e da riqueza da informação partilhada
na colheita de dados. Outro viés também existente neste estudo foi o viés de recordação, pelo
tempo decorrido desde a amputação relativamente elevado. Em conjunto, pelo tipo de estudo
efetuado não é passível de ser feita generalização das conclusões para a população amputada.
Somam-se a estas limitações as dificuldades sentidas, como o tempo disponível para a
concretização do estudo e alguma inexperiência no âmbito da investigação. Estas foram
colmatadas com a pesquisa desenvolvida e com as reuniões de orientação do trabalho, servindo
de estímulo à procura das melhores soluções, para uma melhor prestação de cuidados.
Consideramos ter atingido os objetivos a que nos propusemos inicialmente, sendo certo que a
realização deste estudo, também proporcionou momentos de reflexão, confrontação e aquisição
de conhecimentos.
Enquanto profissionais de saúde com formação especializada em enfermagem de médicocirúrgica, ocorrem-nos algumas sugestões que gostaríamos de deixar expressas a nível da
prática de cuidados, do ensino e da investigação.
No que respeita à prática de cuidados, sugerimos que nos serviços onde foi realizado o estudo
continue o empenho na identificação do foco de dor, registo e implementação de plano de
cuidados individualizado e que no serviço de cirurgia vascular possa surgir um programa de
melhoria continua da qualidade dos cuidados com eventual estruturação de um programa de
ensino direcionado à pessoa amputada de modo a capacitá-la para a gestão da dor com recurso
a medidas não farmacológicas (de forma isolada ou complementar). Este programa deverá ser
implementado no serviço e depois avaliado na perspetiva da pessoa amputada, mas também na
perspetiva dos profissionais de saúde.
Relativamente à componente de ensino parece haver pouca formação que comtemple a gestão
da dor com recurso a medidas não farmacológicas, nomeadamente na pessoa amputada. O
recurso a estas medidas é muitas vezes negligenciado, não se tirando partido destas medidas
nem de forma isolada, nem de forma complementar ao tratamento farmacológico. Assim,
sugere-se que esta temática seja foco de atenção do enfermeiro a realizar formação
especializada em enfermagem médico-cirúrgica.
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Por fim, como a própria fenomenologia preconiza, tem-se a consciência de que esta pesquisa
não se conclui ou fecha. Pelo contrário, os sentidos que emergiram no processo de investigação
instigam questionamentos e dúvidas sobre aspetos do comportamento pessoal e profissional das
equipes de saúde e, em especial, para a Enfermagem, no encontro com estas pessoas em
particular. Por outro lado, julgamos pertinente continuar a haver investigação nesta área e
perceber, do trabalho do enfermeiro de médico-cirúrgica, quais as intervenções não
farmacológicas que mais resultados produzem para obter efeito analgésico na DMF, otimizando
mais o trabalho destes profissionais e conseguindo indicadores precisos que traduzam ganhos
efetivos em saúde.
Pretendemos dar conhecimento dos resultados à instituição na qual foi realizada a colheita de
dados, com o objetivo de partilhar vivências na gestão da dor pelas pessoas amputadas e
promover, nos profissionais que aí trabalham, uma reflexão sobre a intervenção que têm junto
das pessoas submetidas a amputação e que sentem dor. É nossa intenção suscitar algumas
mudanças de comportamento, postura e intervenção junto destes. Ambicionamos também ter
oportunidade de publicar este estudo para divulgar resultados, fundamentar a prática e dar
visibilidade à enfermagem enquanto ciência.
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APÊNDICES

Apêndice I
Declaração de Consentimento Informado Livre e Esclarecido

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO
de acordo com a Declaração de Helsínquia 1 e a Convenção de Oviedo2

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorrecto ou que não está
claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira
assinar este documento.
Título do estudo: Intervenções não farmacológicas na gestão dos fenómenos sensoriais: experiência da
pessoa amputada.
Enquadramento: O estudo a realizar, surge no âmbito da realização do Mestrado em Enfermagem
Médico-Cirúrgica, a ser realizado por Carla Alexandra Mendes Martins, na Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Catarina Lobão e co-orientação do Prof. Dr. Luís Paiva, docentes
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Explicação do estudo: O estudo tem como objetivo geral “Conhecer a experiência da pessoa amputada
na gestão dos fenómenos sensoriais no membro fantasma com recurso a intervenções não
farmacológicas” e será desenvolvido no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no Pólo HUC. Com
este estudo pretendemos melhorar a prestação de cuidados à pessoa amputada.
Desta forma, será solicitada a sua colaboração para participar numa entrevista semiestruturada individual
com preenchimento de um questionário para caracterização sociodemográfica e profissional dos
participantes, com duração estimada de 10 a 15 minutos. Para registar a informação recolhida será
utilizado um gravador. A informação veiculada será posteriormente transcrita. Neste contexto venho
solicitar a sua autorização para participar nesta investigação.
Condições e financiamento: A participação nesta investigação é de caráter voluntário, não existindo
qualquer prejuízo caso não queira participar ou pretenda desistir no decorrer da mesma. Informamos
ainda que o presente estudo mereceu parecer favorável da Comissão de Ética da instituição em que o
estudo está a ser desenvolvido.
Confidencialidade e anonimato: Será garantida a confidencialidade e o uso exclusivo dos dados
recolhidos para o presente estudo, mantendo-se o anonimato de todos os participantes. A privacidade
dos participantes será garantida sendo que todos os contactos serão feitos em ambiente de privacidade
e a sua identidade será do conhecimento exclusivo das pessoas diretamente implicadas no estudo. Na
divulgação dos resultados será também mantido o anonimato.
A sua participação é voluntária, salvaguardando-se o direito de poder deixar de participar em qualquer
altura, sem que daí advenha qualquer repercussão. Se tiver alguma pergunta a fazer antes de decidir
participar, sinta-se à vontade para a realizar.
Ao dispor para qualquer esclarecimento/informação adicional, apresento os melhores cumprimentos.
O Investigador: Carla Alexandra Mendes Martins
E-mail: carla.am.martins@hotmail.com Telemóvel: 938243457
Assinatura:
____________________________________________________________________________________

1

http://portal.arsnorte.min-

saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
2

http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram
fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura,
recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste
estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão
utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas
pelo/a investigador/a.
Nome:
_____________________________________________________________________________________
Assinatura:
_________________________________________________________________________________
Data: ____ /____ /______
SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE
(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir)

NOME:
_____________________________________________________________________________________
BI/CD Nº: _________________________ DATA OU VALIDADE____ /____ /______
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO:
_______________________________________________________
ASSINATURA:
_________________________________________________________________________________
Este documento é composto por 2 páginas e feito em duplicado: uma via para o investigador e outra para
a pessoa que consente

Apêndice II
Guião de Entrevista

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
Guião de entrevista
Estudante de mestrado: Carla Alexandra Mendes Martins

Temas: Intervenções não farmacológicas na gestão dos fenómenos sensoriais:
experiência da pessoa amputada.
Tipo de Entrevista: Entrevista semiestruturada.
Duração estimada da entrevista: 10 a 15 minutos
Local: Gabinete privado/ Sala de reuniões/enfermaria.
Participantes: Pessoas amputadas em contexto de internamento e ou consulta externa
num serviço de angiologia e cirurgia vascular e seguidas na consulta de Medicina Física
e de Reabilitação, de um hospital central.
Objetivos do estudo:
•

Identificar as características dos fenómenos sensoriais experienciados pela pessoa
amputada;

•

Identificar as INF utilizadas pela pessoa amputada na gestão dos fenómenos
sensoriais experienciados no membro amputado;

•

Perceber quem instrói a pessoa em relação às terapias não farmacológicas;

•

Perceber a influencia dos fenómenos sensoriais dolorosos no quotidiano da pessoa
amputada;

Finalidade: Conhecer a experiência da pessoa amputada na gestão dos fenómenos
sensoriais

dolorosos

com

recurso

a

intervenções

não

farmacológicas

e

consequentemente a perceção dos seus efeitos na gestão das sensações fantasmas
dolorosos.

ENTREVISTA Nº_______

Objetivos

Parte I - Legitimação da entrevista
PARTE II -Caracterização Da Amostra

INTRODUÇÃO

Promover a legitimação da
entrevista.
Promover um ambiente
facilitador à livre expressão das
vivências experienciadas pelo
participante.

▪ Identificar o perfil
sócio demográfico da pessoa
amputada

Apresentação pessoal do entrevistador: nome e
profissão
Contextualização sumária do trabalho em curso:
tema, objetivos e importância das entrevistas no
contexto do estudo.
Explicação sobre:
a) Os objetivos da pesquisa;
b) A função do entrevistador;
c) A estrutura;
d) A utilização de suporte áudio (solicitar
autorização para gravar em suporte magnético);
e) A confidencialidade e o anonimato.
f) Informação ao participante que poderá ter acesso
às conclusões do estudo;
g) Informar sobre a possibilidade de interromper a
entrevista a qualquer momento);
h) Disponibilização para eventuais esclarecimentos
de dúvidas e apresentação posterior dos resultados
do estudo;
i) Leitura e assinatura do consentimento
informado.

Observações

Utilizar postura
e
linguagem
adequada
ao
perfil social e
cultural
do
participante.

Colocar
o
gravador em local
pouco visível de
modo
a evitar
constrangimentos.

Hora de início ______ Hora de fim ______
Sexo: □ Masculino
Que idade tem?

□ Feminino

Estado Civil: □ Solteiro(a) □ Casado(a) □ União
de facto □ Divorciado(a) □ Viúvo(a)
Quais as suas habilitações literárias? Qual a sua
profissão?
Com quem vive?
Onde vive? □ Meio Rural □Meio Urbano
Local de amputação?
Há quanto tempo foi amputado (a)?

PARTE III - Questões Norteadoras

▪ Identificar as características
da dor/sensações fantasmas
experienciadas pela pessoa
amputada.

DESENVOLVIMENTO

Conteúdos/questões

▪ Identificar as INF utilizadas
na gestão da dor na perspetiva
da pessoa amputada;

• Já teve a sensação de que seu membro perdido
ainda está lá? Se sim, isso incomoda-o?
• Já sentiu dor no local da sua amputação? Já
sentiu dor no seu membro amputado?
Se sim: Consegue localizar no tempo o início da
sua dor?
• Recorde as situações de maior dor após a sua
amputação… Quão forte era a sua dor?. Qual o
número que descreve a intensidade dessa dor:
Ausente [0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10] Mais aguda possível.
• Como é a sua dor…pode descrever-me essa dor?
( )queimação, ( )choque, ( )peso, ( )aperto, ( )fria, (
)agulhas, ( )facada, ( )outra….
• Como é que a sua dor se comporta ao longo do
tempo?
( )Sente dor constante o tempo todo e muitas vezes
dor explosiva em algum momento. Descreva-a….
( )Sente um único tipo de dor o tempo todo.
Descreva-a….
( )Sento apenas um tipo de dor em alguns
momentos. Em outros momento eu fico sem dor.
Descreva-a….
• Como fez a gestão da mesma?
• Considera que o alívio da dor pode ser efetuado
com outras medidas além dos fármacos? Que
medidas? (a)

Registar aspetos
significativos da
comunicação não
verbal
(registos
efetuados
à
posteriori).

▪ Perceber quem instrói a
pessoa em relação às terapias
não farmacológicas;

Quem lhe falou delas? /Como se apercebeu que
essa técnica aliviava a sua dor?
Onde e quando as aplica?
No pós-operatório ou durante a sua recuperação
alguém lhe falou nisso?

▪ Perceber a influencia da
DMF e DMR no quotidiano da
pessoa amputada;

• O quanto desagradável é a dor que sente:
Ausente [0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10] Mais aguda possível.
• A dor que sente influencia o seu dia-a-dia? Faleme um pouco, da forma como a experiência/a gere
a dor membro fantasma.
(a)
Questões a usar para clarificação
Distrai-se ao ler um livro ou ver televisão, Ouve
música, Imagina-se noutro lugar, Tenta isolar-se e
permanecer imóvel, Dorme, Muda de posição
Massagem Aplicação de frio/calor, Outros…

PARTE IV Finalização Da
Entrevista

CONCLUSÃO

Finalizar a entrevista

Agradecimento pela disponibilidade na
participação;
Validação da informação;
Reforço do anonimato e do sigilo da informação
recolhida;
Informação sobre a possibilidade de uma nova
entrevista;
Disponibilização para qualquer esclarecimento.

Facultar contacto
telefónico para
eventuais
esclarecimentos

ESTRATÉGIAS DA COLHEITA DE DADOS
-

Entrevista semi-estruturada, aplicada sob a forma presencial e transcrição das
respostas para o papel.

-

Utilizar um tipo de um diálogo simples e claro para o entrevistado;

-

O diálogo deve fomentar adesão do entrevistado à entrevista;

-

Clarificação de questões sempre que necessário

-

Adotar uma postura de atenção e sensibilidade para com o entrevistado;

-

Respeitar os silêncios que possam surgir;

-

Solicitar esclarecimentos relacionados com a narração, quando assim for
necessário;

-

Solicitar exemplos;

-

Desmistificar expressões chavão utilizadas pelo entrevistado durante a
entrevista;

-

Realização de anotações de interesse;

ANEXOS

Anexos I
Autorização da Comissão Ética para Realização do Trabalho de Investigação

