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Eu preciso de ajuda? Quem devo
contatar?
Contate seus líderes da rede nacional:
Professor João Manoel da Silva Jr.
Diretor
Departamento de anestesiologia
Universidade de São Paulo
E-mail: João Manoel da Silva Junior [joao.s@usp.br]
Professor João Batista S. Garcia
Tratamento de Dor e Paliativo
Universidade Federal do Maranhão
E-mail: João Batista Garcia [jbgarcia@uol.com.br]

Contato PAIN OUT:
Christin Arnold
E-mail: Christin.Arnold@med.uni-jena.de
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Selecionando um pesquisador para o projeto
O hospital vai alocar 2-4 pessoas para realizar a coleta de dados
As pessoas coletando dados 1. Pode ser um aluno (de enfermagem ou médico) / enfermeiro / residente;


Podem usar os dados para promover seus estudos, p. ex. diploma e/ou publicação.

2. Não terá - na medida do possível - deveres clínicos na enfermaria onde estiver coletando
os dados
 Isso serve para impedir que pacientes se sintam obrigados a agradar o pesquisador
nas respostas dadas ao preencherem o questionário.
3. Será fluente em leitura em inglês;
4. Terão tempo para receberem treinamento sobre a metodologia do projeto. Isso inclui:
i.
ii.

iii.

Ler o manual do projeto (POPs) e preencher um questionário;
Coletar 10-15 conjuntos de dados de pacientes em teste & registrar os dados na máscara PAIN OUT - isso só
pode ser feito após a aprovação do comitê de ética;
Participar da reunião inicial para receber treinamento adicional.

5. Terão tempo para coletar dados para o projeto em 1 ou 2 enfermarias.
i.

# pacientes: 80-120 pacientes X2 fases, durando 4 meses cada -> ~30 pacientes\mês ->~7\semana;
•

ii.

~ 15% dos pacientes abordados para participarem podem se recusar a participar.

Tempo necessário: 20-30 minutos por paciente -> ~ 3-4h / semana por 8 meses de coleta de dados.

6. Como o treinamento para coleta de dados E obter experiência com a coleta de dados
consomem bastante tempo, tente, na medida do possível, fazer com que os mesmos
3
pesquisadores permaneçam durante todo projeto.

Índice [resumo]
Parte 1. Primeiros passos
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web
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Segue um Índice detalhado
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Parte 1 Conceito e projeto atual do PAIN OUT
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1.1 Conceito e projeto atual do PAIN OUT
A intenção deste manual é servir de guia para o pessoal
participando do projeto ‘Uma iniciativa para ajudar os
provedores de serviços de saúde a otimizarem o
gerenciamento de dor pós-operatória no Brasil por meio
de constantes melhorias na qualidade’.
Este manual tem 3 objetivos:
(1) Fornecer informações sobre o contexto do projeto;
(2) Descrever os itens em questionários PAIN OUT;
(3) Oferecer orientação:
– Como coletar os elementos de dados dos pacientes e dos
seus históricos médicos
– Como registrar dados no servidor baseado na web.
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1.2 Qual o objetivo do PAIN OUT?
Melhorar o gerenciamento da dor pós-operativa, no mundo inteiro.
COMO?
• Coletando dados sobre gerenciamento de dor perioperatória dos
pacientes em centros cirúrgicos
• Concentrando os dados em um banco de dados (=registro),
• Fornecendo feedback para equipe em cada centro sobre como
estão gerenciando a dor dos seus pacientes,
• Fazendo benchmarking dos dados para permitir a comparação
com pacientes similares em outras enfermarias e hospitais.
• Realizando projetos de melhoria de qualidade com centros únicos
ou múltiplos.
Os dados podem ser usados como base para estudos observacionais.
Atividades como essas devem fornecer aos provedores de serviços
de saúde informações sobre a adequação e eficácia do tratamento
que eles oferecem.
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1.3 Como funciona e o que os pesquisadores fazem?
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1.4. O projeto segue uma
Estrutura pré-pós:

[*] objetivo 80 – 120 conjuntos de
dados\enfermaria

[*] Coletado >80 conjuntos de dados por enfermaria
em AMBAS as fases de coleta de dados serão um prérequisito para que um hospital conclua o projeto

[*] Objeto: 80 – 120 conjuntos de dados\enfermaria
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1.5 Treinando para coleta de dados em PAIN OUT
(1) Leia as informações aqui.
(2) Preencha o questionário.
(3) Assim que você passar no questionário E que um contrato for assinado com o
seu hospital, a Cláudia enviará para você:
– Um Código do Pesquisador Foi criado exclusivamente para você. Marque todos os
questionários que você coletar com esse código e digite isso para todos os conjuntos
de dados que você inserir no servidor de benchmarking.
– O seu hospital receberá um nome de usuário e senha fornecendo acesso ao website
do projeto e máscara de entrada de dados.

(4) Colete conjuntos de dados de 10 a 15 pacientes (tanto questionários de
processo e resultados) e digite os resultados na máscara de inserção de dados.
– Notifique a Cláudia que você fez isso.
– Vamos revisar os dados e verificar se estão consistentes com a metodologia do
projeto.

(5) Durante a reunião de início, vamos revisar a metodologia de coleta dedados
novamente.
Coletar dados dos pacientes e inseri-los corretamente no servidor de
benchmarking é um processo de aprendizado.
A qualidade dos dados inseridos no banco de dados depende do seu trabalho.
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1.6 É crucial obter dados de qualidade
Como obter dados de qualidade?
– Familiarize-se com a metodologia do projeto.
– Certifique-se de que os dados que você inserir na máscara
baseada na web estejam corretos.
 Por exemplo, data de nascimento, altura, doses médicas

– Evite dados faltantes garantindo que todas as células estejam
preenchidas quando preencher o questionário e quando
inserir dados na máscara baseada na web.
DESSE jeito

X

NÃO desse
jeito

– Em caso de dúvida - entre em contato conosco.
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1.7 Randomização
Se você não tiver tempo de abordar todos os pacientes que cumprirem os critérios de
inclusão no dia em que você coletar os dados - não é necessário randomizar.
Você precisa randomizar se houver pacientes demais na enfermaria para você coletar em
um dia.
Randomização é um processo de 3 passos:
Passo 1 Obtenha uma lista de pacientes na enfermaria que estiverem no primeiro dia de
pós-operativo.
Se a lista não estiver numerada, numere-a.

Passo 2 Crie um conjunto de números randomizados.
Use um randomizador, como www.randomizer.org ou sorteie números de
uma caixa.
Passo 3 Selecione os pacientes de acordo com os números na tabela de randomização
20
Passo 3 e pelo tempo que você tiver para coleta de dados.

1.8 Quantos casos devem ser coletados?
• Um caso conta se você tiver preenchido tanto o
questionário de Processo quanto o de resultados.
• Você precisa coletar um mínimo de 80 casos [*] durante
cada fase do projeto, LINHA DE BASE e PÓS-INTERVENÇÃO
em cada enfermaria participando do projeto;
– Cada fase durará cerca de 4 meses.

• Como nem todos os pacientes abordados concordarão em
participar, você precisará abordar um adicional de ~15%.
– -> aborde ~ 25 - 30 pacientes por mês ou ~ 7 por semana.
[*] Regra geral: enfermarias em que forem coletados menos de 80
conjuntos de dados não continuarão na fase seguinte do projeto.
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1.9 Hora de coletar dados para um caso?
Assim que você ganhar experiência, levará ~ 20 - 30 minutos para coletar
dados para um caso.
– Ou seja, tanto os questionários de processo quanto os de resultados.

Qual a melhor hora do dia para ir a uma enfermaria coletar dados?

 Isso depende da rotina da enfermaria.
 Alguns pesquisadores vão de manhã cedo, antes do começo dos turnos.
 Alguns pesquisadores preferem ir depois do fim dos turnos da manhã,
antes da alta dos pacientes.
 Tente coordenar esse ponto com a Enfermeira Chefe.

É melhor gastar seu tempo coletando menos conjuntos de dados de maior qualidade, mas dentro
da quantia necessária - melhor que dezenas de conjuntos de dados com pouco tempo para
cuidar da qualidade.
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1.10 Como obter os questionários PAIN OUT?
Novos sites que entrarem para o projeto
receberão esses materiais junto com seus
endereços de login.
Também é possível baixar questionários do web
site.
– Isso é especialmente relevante quando você
precisar de um questionário de resultados de
paciente em um idioma que não aquele usado
normalmente em seu país.
– Ver página seguinte.
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1.11 Acessando documentos no website PAIN OUT

www.pain-out.eu

24

Parte 2 Questionários PAIN OUT
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2.1 Resumo de questionários para avaliar a
qualidade
Avedis Donabedian, um pioneiro em pesquisas sobre Sistemas de Saúde
Públicos descreveu três aspectos distintos da qualidade em atendimento
médico. Eles incluem:
• Resultados
• Processos
• Estruturas
Os três questionários são descritos em maior detalhe nos slides seguintes.
Pesquisadores em cada site são responsáveis por coordenar que os 3
questionários são preenchidos pelas pessoas apropriadas e que os dados
sejam inseridos no servidor de benchmarking.
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2.2 Questionários PAIN OUT

Pode ser preenchido diretamente no servidor baseado na web se estiver disponível
conexão WiFi na enfermaria.
Use essa opção apenas se você tiver ganho proficiência na coleta de dados. Você não
terá papel para backup para consultar nem verificar os resultados.

O questionário pode ser enviado por e-mail e preenchido
eletronicamente. Se você selecionar essa opção, entre em
contato com a PAIN OUT.
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2.3 O questionário do processo
O questionário do PROCESSO
consiste de 5 seções:
(1) Informação administrativa
(2) Triagem/ critérios de inclusão
(3) Demografia
(4) Histórico médico relativo a dor
(5) Medicamentos perioperatórios
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2.4 Onde obter os dados?
Obtenha as informações para o
questionário do processo apenas a
partir do histórico médico.
Não peça essas informações na
entrevista com o paciente.
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2.5 Opções de resposta (i)
A maioria dos itens no Questionário do Processo tem 3 opções de
resposta: "SIM" / "NÃO" / "NÃO É POSSÍVEL OBTER A INFORMAÇÃO"
Selecione “NÃO” quando o formulário usado para
registrar um tratamento específico estiver no histórico
médico, mas a categoria não tiver sido preenchida.
Exemplo: Você encontra o formulário para
encomendas pré-medicação, mas não há instruções
sobre como administrar pré-medicação.
Selecione ‘sim’ quando você
encontrar informações
positivas para o elemento de
dados.
Então selecione
Uma das opções listadas, ou,
se não estiver listada,
escreva a informação em
“Outros”
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2.5 Opções de resposta (ii)
Selecione “Não é possível obter
as informações” quando o
formulário usado para registrar
Um tratamento específico no
seu hospital está faltando no
histórico médico.
EEXEMPLO: Você não encontra
formulário sobre a prémedicação no registro médico.
Selecione

Observe:
Use ‘outros’ APENAS quando
você tiver CERTEZA de que
essa opção já não estiver
listado na tabela acima.
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2.6 Informações
administrativas

32

2.7 Informações administrativas: itens A - C

A Data
Relativa à data de quando você estiver preenchendo o questionário.
Codificado como ano-mês-dia: 201a mm dd, p. ex. 20120801 (= 2012 agosto 1).

B Tempo
Hora do dia que o questionário está sendo preenchido.
Os dados devem ser coletados entre 08:00 a 18:00.
A hora é codificada como horas-minutos: hh mm, e.g. 1426 (= 2.26 pm).

Enfermaria C
A enfermaria é onde você coleta os dados.
Use o nome dado a você pela PAIN OUT.
Quando você inserir os dados na máscara baseada na web, certifique-se de que você
esteja inserindo os dados no grupo certo de benchmarking.
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2.8 Informações administrativas, item D, código do paciente & número do quarto

D Código do pesquisador (= escrito como ‘Assistente de pesquisador’ no formulário)
Você receberá um código da PAIN OUT. O código é apenas seu.
Não passe esse código para outras pessoas coletando dados para a PAIN OUT.
Marque seu código em todos os questionários que você coletar e em todos os questionários
que você inserir na máscara da web.
Seja consistente na maneira com que você insere o código na máscara de inserção de dados.
P. ex. se o seu código for ‘01’ digite ‘01’ ; se for ‘1’, digite ‘1’.
Código do paciente & Número do quarto
Eles são para o seu uso, para ajudar você a manter os Questionários de Processo e de
Resultados de um paciente específico juntos e para ajudar você a achar o quarto dos
pacientes aos quais você passou o Questionário de Resultados. Esses itens não serão
inseridos no registro PAIN OUT.
Quando você inserir os dados na máscara baseada na web - um identificador único será
criado automaticamente para cada paciente.
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2.9 Triagem: critérios
de inclusão
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2.10 S1: Tempo após a Cirurgia & Tempo de
Internação
X
Um paciente pode ser recrutado para a pesquisa se:
(1) Estiver no primeiro dia de pós-operatório E

(2) Se tiver voltado à enfermaria da cirurgia há pelo
menos 6 horas.
(2)

(1)
Colete dados entre 8:00 e 18:00,
qualquer dia da semana

Em PAIN OUT nós procuramos avaliar como a
equipe está gerenciado a dor do paciente na
enfermaria após a cirurgia. Portanto o paciente
Precisa voltar à enfermaria por um período
mínimo. Decidimos que esse período será de 6
horas.
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2.11 S2: Idade de consentimento e acima

X
O paciente atingiu a idade de consentimento ou a
ultrapassou.
Na maioria dos países a idade de consentimento é
de 18 anos.
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2.12 S3: paciente deu consentimento para
participar
Você precisa perguntar ao paciente se ele/ela concorda em
participar da pesquisa PAIN OUT.
Muitos sites aceitam consentimento ORAL (= o paciente diz que
concorda em participar). Contudo certos comitês éticos exigem
que os pacientes assinem uma carta de consentimento.
Você precisa verificar os requerimentos no seu hospital.

O consentimento é uma questão legal e ética importante.
Se um paciente não estiver interessado em participar, você não
deve exercer pressão sobre ele para que participe.
Tampouco devem os membros da equipe, parentes ou amigos.
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2.13 Se não for dado o consentimento, marque a razão.

X

X

Use ‘Outro’ apenas se a
razão NÃO estiver
listada acima. Verifique
várias vezes!
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2.14 Tome uma decisão - incluir ou excluir
Assim que você revisar S1 & S2 & S3 para um paciente - você precisará decidir se o
paciente pode ser incluído ou não na pesquisa:
Se você marcou em SIM todos os itens (S1 + S2 + S3) -> o paciente pode ser incluído.
1. Passe o Questionário de Resultados para o paciente.
2. Complete o questionário do processo.
Se você marcou para NÃO algum dos itens S1 e/ou S2 e/ou S3 então o paciente deve
ser excluído.
Nesse caso:
1. Não passe o Questionário de Resultados para o paciente.
2. Não preencha o resto do Questionário de Processo.
3. SALVE o formulário e insira as informações sobre S1 & S2 & S3 na máscara
baseada na web. Todas as publicações exigem informações sobre o número de
pacientes abordados, os que não foram incluídos (e as razões) e os recrutados.
Portanto é importante coletar informações sobre os pacientes que foram
abordados, mas não recrutados.
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2.15 Caso especial de ‘Paciente não quer participar’ [i]
Quando um paciente não quiser participar na pesquisa por
se sentir doente demais ou com dor demais (ou por
qualquer outra razão), você pode oferecer sua ajuda na
leitura em voz alta das questões no Questionário de
Resultados ( = fazer uma entrevista).
No evento de uma entrevista:
• Selecione ‘SIM’ para consentimento (permissão) em S3;
• NÃO selecione S3b;
• No final do Questionário de Resultados, selecione SIM
indicando que o paciente foi entrevistado e as razões
– ver slide seguinte.
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2.15 Caso especial de ‘Paciente não quer participar’ [ii]
Ver texto no slide anterior
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2.15 Caso especial de ‘Paciente não quer participar’ [iii]

Se você entrevistar um paciente, marque esse e a
razão para a entrevista no final do questionário de
resultados.
X

X
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2.16 Caso especial: pacientes com deficiência
cognitiva
Se um paciente for portador de deficiência cognitiva, ele não pode dar
seu consentimento.
Geralmente você teria que excluir esse paciente.
Contudo, se o comitê de ética no seu hospital concedeu permissão,
você pode obter dados de processo do histórico médico do paciente.
Isso significa:
• Marque SIM para S3.f
• Complete o Questionário do Processo
• Não passe o Questionário de Resultados para o paciente.
Qual é a razão para coletar esse tipo de dados?
Avaliar como o seu hospital lida com a dor em populações vulneráveis.
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2.17 Demografia

Esta seção consiste de 7 itens:
D1 Gênero
D2 Ano de Nascimento
D3 Peso
D4 Peso
D5 Nacionalidade
D6 Ano de Nascimento
D7 Língua do questionário de resultados
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2.18 Demografia: D1 - D4
D1 Gênero
Marque masculino ou feminino
D2 Ano de Nascimento
Está codificado como ano: "19yy", p. ex. "1970“
D3 Peso
Informe o peso em quilogramas
D4 Altura
Informe a altura em centímetros
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2.19 Demografia: D5 - D7
D5 Nacionalidade
Obtenha essa informação apenas se estiver disponível no histórico médico.

D6 País de Nascimento
Obtenha essa informação apenas se estiver disponível no histórico médico.
D7 Língua do Questionário de Resultados
Marque a língua em que o paciente preencherá o Questionário de Resultados.
Pacientes devem receber o Questionário de Resultados na sua língua nativa. Isso deve
fazer com que eles entendam mais facilmente as perguntas e dar responsas confiáveis.

Você encontrará uma biblioteca de questionários multilíngues no web site do projeto.
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2.20 CAMPOS EM BRANCO
Campos em branco são usados para coletar
dados que sejam interessantes para o seu site.
O pessoal no site coletando esses dados será
responsável por definir os elementos de
dados.

Essa informação será inserida na máscara
baseada na web, disponível para análise
offline.

Veja o slide seguinte para exemplos de como
fazer isso.
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Os seguintes itens são EXEMPLOS de como usar os Campos em Branco:
No seu site você deveria definir se os Partos em Cesariana serão
realizados como emergência ou procedimentos agendados.
1. Atribuir Campo em Branco 1 para definir essa informação.
2. Crie um código: Emergência = 1; Agendado = 2.
3. Quando você se deparar com um paciente que passou por Cesariana,
escreva no Espaço em Branco 1, ‘1’ se foi um procedimento de
emergência e ‘2’ se foi agendado.
4. Informe os outros pesquisadores trabalhando com você sobre esse
esquema de codificação para que sigam essa prática quando
estiverem coletando dados.
No seu hospital você está seguindo pacientes após prostatectomia radical. Os códigos ICD9 não distinguem entre as
abordagens aberta ou laparoscópicas. Você pode fazer isso usando um Campo em Branco.
1. Atribuir Campo em branco 2 para isso, código: Aberto = 3; Laparoscópico = 4.
2. Quando você se deparar com um paciente que passou por Cesariana, escreva no Espaço em Branco 2, ‘3’ se foi
um procedimento de emergência e ‘4’ se foi laparoscópico.
3. Informe os outros pesquisadores trabalhando com você sobre esse esquema de codificação para que sigam
essa prática quando estiverem coletando dados.
No seu hospital você deve avaliar o efeito de fornecer diferentes modos de informação para pacientes sobre as suas
opções de tratamento contra a dor.
1. Atribua o Campo em branco 3 a isso; Abaixo estão os códigos para os diversos métodos que você usará para
fornecer informações: Panfleto = 1; vídeo = 2; aplicativo enviado ao telefone do paciente = 3;
2. Informe os outros pesquisadores trabalhando com você sobre esse esquema de codificação para que sigam
essa prática quando estiverem coletando dados.
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2.21 Histórico médico

Esta seção consiste de 3 itens:
H1 Comorbidades
H2 Condição existente
H3 Opióides antes da internação atual
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2.22 Histórico médico: H1 Comorbidades, definição
A seção se refere a comorbidades relacionadas ao gerenciamento
da dor após a cirurgia. Como a literatura não fornece uma
classificação que foi considerada adequada para a PAIN OUT,
estabelecemos o seguinte:
Para qualidade para inclusão, uma condição precisa afetar
fortemente como a dor do paciente é gerenciada após a cirurgia.
P. ex. falha renal causando uma restrição de drogas antiinflamatória não esteróide OU apneia do sono, causando uma
restrição dos opióides
E
A condição é uma que é tipicamente documentada no histórica
médica de um paciente de modo padronizado.
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2.23 Histórico médico: H1 lista de comorbidades
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2.24 Histórico médico: H1 Comorbidades, como
preencher
• Verifique se existem comorbidades no histórico do
paciente.
• Se estiverem listadas comorbidades, verifique se eles
batem com alguma das listadas no H1.
• Se houver pelo menos uma coincidência:
– Selecione “SIM” e marque os termos adequados.
– Você pode selecionar diversos termos.

• Se não houver comorbidades listadas no histórico
médico ou nenhuma bater com as listadas em H1,
selecione “NÃO”.
NÃO ENTREVISTA PACIENTES PARA OBTER ESSA INFORMAÇÃO DEVE ESTAR PRESENTE NO ARQUIVO DO PACIENTE.
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2.25 Histórico médico: H1 Comorbidades, algumas definição
Aqui estão sugestões para selecionar algumas das comorbidades.
'Trauma múltiplo' se refere a outros ferimentos (e.g. fratura[s] ou
laceração[ões] ou dano a tecidos) que resultou na internação atual do
paciente, p. ex. um paciente sofreu um acidente de automóvel e está com o
fêmur fraturado E/OU laceração do baço E/OU queimaduras em 30% da
superfície do corpo..
'Abuso de Substâncias’ Em algumas circunstâncias pode ser difícil obter
informações sobre Desordens de Abuso de Substâncias, já que as informações
não foram registradas no histórico médico.
'Fumante Atual’ Selecione se você pode encontrar informações no registro
médico que indica que o paciente atualmente fuma cigarros (independente do
número de cigarros) ou parou no último mês.
'Câncer‘ Selecione essa opção se você encontrar o termo ‘câncer’ ou
sinônimos como
Tumor maligno, doença neoplástica maligna ou neoplasmo.
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2.26 Histórico médico: H1 comorbidades, quando usar ‘OUTRO’?

Antes de inserir uma informação em ‘Outro’, verifique:
[1] Tem certeza de que a condição já não está listada na tabela H1?
[2] Tem certeza de que é uma comorbidade relevante para o
gerenciamento de dor após a cirurgia?
[3] Lembre-se - condições em ‘Outro’ raramente são analisadas - não
perca tempo inserindo essa informação, a menos que você a tenha
considerado relevante!
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2.27 Histórico médico: H2 Condição existente

• Esta seção é relevante apenas para pacientes do sexo
feminino.
• Os dados são coletados, pois existe pouca informação sobre como tratar a dor
de mulheres grávidas passando por cirurgia / após dar a luz e planejando
amamentar.

• Se a mulher estiver grávida ou lactante, selecione a resposta relevante.
• Selecione “NÃO RELEVANTE”: se a mulher estiver além da idade fértil OU
se o paciente for do sexo MASCULINO.
• Selecione “NÃO É POSSÍVEL OBTER A INFORMAÇÃO” se a mulher estiver
em idade fértil e se a informação for sobre gravidez não inserida no
histórico médico.
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2.28 Histórico médico: H3 Opióides antes da internação atual
Se o paciente tiver recebido um opióide quando estava em casa, antes de ser
internado, e se o opióide estiver listado no histórico médico, selecione “SIM”.
Registre o nome do medicamento e a dose diária total.

X

•
•

Opióides antes da internação podem ser dados tipicamente para pacientes
ortopédicos.
É provável que isso varie consideravelmente em diferentes
países.
Opióides antes da internação podem não estar bem documentados.
 Verifique o histórico médico do paciente e histórico de enfermagem.

A lista de opióides em H3 não é exaustiva. Se você não encontrar o opióide ali, liste o em “OUTRO”.
Use “OUTRO” apenas após ter verificado a lista e não ter encontrado o medicamento listado. 58

2.29 Medicamentos perioperatórios & procedimento
cirúrgico

A seção lida com medicamentos dados ao paciente durante diferentes fases
perioperatórias E com codificação do procedimento cirúrgico:
M1-M3 Pré-medicação
P1 - P2 Procedimentos cirúrgicos
M4 - M8 Intra-operatório
M9 - M11 Quarto de recuperação OU unidade de atendimento pós-anestesia (PACU).
M12 - M15 Enfermaria
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2.30 Tipos de medicamentos perioperatórios
Registre os seguintes grupos de medicamentos relativos ao tratamento
de dor:
• Sedativos (apenas quando administrado como pré-medicamento)
• Não opióides






Não esteróides anti-inflamatório,
Paracetamol e dipirona / metamizol,
clonidina,
Gabapentinóides
cetamina

• Opióides
• Anestesia local
Ao primeiro olhar, essa seção do questionário de processo, que
consiste de 8 páginas, parece ser a mais complexa.
Siga princípios centrais e isso será uma tarefa fácil.
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2.31 Como registrar os medicamentos
perioperatórios
• Registre medicamentos administrados ao paciente p. ex. morfina IV
5 mg.
• NÃO registre os prescritos p. ex. morfina IV a cada 10 minutos.
• Registre doses acumulativas dadas em cada fase perioperatória.
• Registre nomes genéricos, e NÃO nomes de marcas.
Existem situações que exigem que você realize cálculos de dose
complexa, p. ex. se a dose estiver escrita como mg/kg/hr OU se um
medicamento for dado por meio de uma bomba PCA continuamente
como bolus tirados pelo paciente.
Nesses casos, você pode escolher:
• Registre o nome do medicamento & via de administração, mas NÃO a
dose.
• Registre a dose total apenas se você tiver certeza de que o cálculo está
correto.
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2.32 Medicamentos perioperatórios: prémedicação

Existem medicamentos dados ao paciente de noite, de manhã e/ou de
tarde da cirurgia, até a indução da anestesia.
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2.33 P1 Procedimento cirúrgico & P2 Duração da Cirurgia
Antes de continuar com a seção seguinte dos medicamentos intraoperatórios, será pedido que você lide com:
- P1 Procedimentos cirúrgicos
- P2 Duração da cirurgia: dia e hora do início da cirurgia.
– Não confunda isso com o início e final da anestesia.
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2.34 P1 Procedimento cirúrgico: como codific
Procedimentos cirúrgicos são classificados usando uma série de sistemas.
Para uniformidade, a PAIN OUT usa o sistema de codificação ICD-9.
• Se os códigos ICD-9 forem usados no seu hospital > use esses códigos.
• Se for usado um código diferente > converta para ICD-9.
• Se o procedimento for descrito usando texto -> use essa informação para
procurar o código ICD9.
Web sites para encontrar códigos ICD9:
http://icd9.chrisendres.com/; certifique-se de que esteja procurando por
‘procedimentos’.
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html, certifique-se de
que esteja selecionando vols 1-3 e procurando os códigos ICD9 (não ICD10)
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Ao registrar códigos ICD9 - cada dígito pode alterar o tipo de procedimento
sendo registrado!
O código ICD9 de um paciente foi escrito na máscara PAIN OUT como ‘81’.
81 é um procedimento e 81.0 é outro.

Para outro paciente - foi escrito ‘84’.
84 ou 84.0 ?
84.0 é Amputação do membro superior
84 é Outros procedimentos no sistema músculo-esqueletal
Se um paciente tiver 2 ou mais códigos de procedimento ->
O primeiro código - deve ser do princípio de procedimento cirúrgico
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2.35 Medicamentos perioperatórios: Intra-operatório

Esta seção consiste de 5 itens:
• M4 Anestesia geral
• M5 Anestesia regional
• M6 Não opióides
• M7 Infiltração na ferida
• M8 Opióides e anestesia local
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2.36 Medicamentos perioperatórios: Intra-operativo, anestesia
Se foi usada anestesia geral,
marque SIM em M4 e selecione o
método, inalação e/ou
intravenoso.
Se foi usada anestesia regional,
marque SIM em M5 a abordagem
usada.
Se o paciente tiver recebido uma
combinação de anestesia geral e
regional -> marque SIM em M4 e
M5.

Marque o(s) medicamento(s) usado(s)
para RA M8
Não esqueça
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2.36 Como registrar a Anestesia Geral em M4.

X
X

X
X
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2.37 Medicamentos perioperatórios: Intra-operatório, não opióides
M6 se o paciente tiver recebido um não opióide, selecione “SIM”.
Então selecione o nome e a rota administrada.
Escreva a dose, se for conhecida.

X

400
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2.38 Medicamentos perioperatórios: Intra-operatório, infiltração na ferida

Infiltração da ferida M7
Se a ferida cirúrgica tiver sido infiltrada,
• seja pelo cirurgião (=injeção única)
• e/ou pelo catéter inserido
• e/ou por outro método, selecione "SIM".
Múltiplas respostas não são possíveis.
Não registre o tipo de medicamento usado.

X
70

2.39 Medicamentos perioperatórios: Intra-operatório,
opióides e anestesia local
M8 opióides e anestesia local e clonidina
Se o paciente tiver recebido um dos medicamentos na lista, selecione “SIM”.
Então escolha os medicamentos apropriados e a via de administração.
• Para opióides, registre a dose, se possível.
• Para anestesia local, a dose não é necessária.
• Para medicamentos administrados por técnica anestésica regional,
marque o método em M5 (anestesia regional).
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2.40 Medicamentos perioperatórios: Sala de recuperação,
M9–M11

Sala de recuperação relacionada a 3 itens:
• M9 Não opióides
• M10 Anestesia regional
• M11 Opióides e anestesia local e clonidina
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2.41 Medicamentos perioperatórios: Sala de recuperação, M9 e M10
M9 Se o paciente tiver
recebido um não opióide,
selecione “SIM”. Então
marque o nome, via e
dose.

M10 Se o paciente tiver anestesia
local na recuperação, selecione
“SIM”. Marque a abordagem.
Lembre-se de adicionar
informações sobre o medicamento
em M11 E PCA, se foi usado.

73

2.42 Medicamentos perioperatórios: Sala de recuperação, M11
M11 Opióides e anestesia e clonidina
Se o paciente tiver recebido um ou mais desses medicamentos, selecione “SIM”. Então
selecione o nome e a via de administração do medicamento.
No caso de opióides, registre a dose total, se possível. Se o cálculo for complexo - não
inclua essa informação.
Para anestesia local -> não registre a dose.
Naloxona está listada em baixo: marque essa opção somente se o paciente tiver recebido
naloxona para tratar de depressão respiratória.
Se tiver sido usado analgésico controlado pelo paciente (PCA): Marque a
caixa apropriada e também a via de administração usada, p. ex. analgésico IV
ou regional.
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2.43 Medicamentos perioperatórios: Sala de recuperação, RA & PCA
Como marcar fentanil epidural com PCA administrado na sala de
recuperação?

E
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2.44 Medicamentos perioperatórios: Enfermaria
Medicação de enfermaria inclui 4 itens:
• M12
• M13
• M14
• M15

Não opióides
Anestesia regional
Opióides e anestesia local
Medição de dor

Siga os
mesmos
princípios
que em
Recuperaçã
o, ver seção
2.40 - 2.43.
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2.45 Medicamentos perioperatórios: Enfermaria, medição de dor
M15 Medição de dor
Esse item avalia se, assim que o paciente tiver retornado à enfermaria após a cirurgia, a
dor foi avaliada pelas enfermeiras e com que frequência.
O item consiste de duas sub-questões:
Em (a) marque SE e COM QUE FREQUÊNCIA a dor foi avaliada e registrada pelas
enfermeiras da enfermaria;
Em (b) marque se o paciente recebeu um analgésico, se a dor foi reavaliada e se isso foi
registrado dentro de 60 minutos do tratamento.
Se sim, quantas vezes a reavaliação foi realizada?

Se o paciente não tiver recebido analgésicos, assim que voltar à enfermaria, selecione
essa opção.
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2.46 Questão 1
Quando estiver em casa, Tiago geralmente toma 7,5 mg de
Midazolam via oral de noite para tratar de problemas sérios
de sono.

Resposta # 3 está correta.

O anestesiologista prescreveu 2 mg de Lorazepam via oral
como medicamento na noite antes da cirurgia.
O que você registra em Sedativos M1 (pré-medicação)?
1. Midazolam 7,5 mg p.o. E Lorazepam 2 mg via oral.
2. Midazolam 7,5 mg via oral
3. Lorazepam 2 mg via oral
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2.47 Questão 2
Tiago passou por cirurgia no joelho. Deram a ele um sedativo
e analgésico como pré-medicamento. Ele foi ventilado por
uma máscara laringal grande. Adicionalmente um catéter
bloqueador de nervo femural foi colocado para administrar
anestésico local.

–

opção #3 está correta.

Qual tipo de anestesia você registra em M4 e / ou M5?
1. Anestesia geral M4
2. Anestesia geral M5
3. Anestesia geral e regional em M4 e M5 E o(s) tipo(s) de
medicamentos administrados em M8.
Ver slide seguinte.
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Questão 2, continuação

X
X
X

X

X

X
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2.48 Questão 3
Raquel passou por cirurgia no cólon. Ela estava com um catéter epidural
com anestésico local e fentanil. Na enfermaria ela recebeu um PCA com
administração contínua e bolus por todo o primeiro dia pós-operatório.
A. Como você registraria isso na enfermaria?

X

Ver slide seguinte
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Opção #4 é a correta;
NÃO informe a dose do anestésico local;
Pode ser complexo calcular a dose de infusão contínua e
bolus - melhor ignorar.

2.48 Questão 3 (cont.)

B. Qual dose você registraria para o PCA?
1. Apenas doses dadas como bolus
2. Apenas doses dadas continuamente
3. Doses combinadas dadas como bolus e continuamente
4. A dose não é necessária
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2.49

83

2.50 Como fornecer informações e como obter
o consentimento? [i]
Fornecer informações. Em todos os países, o comitê de ética [(CE) ou Grupo
de Revisão Institucional (GRI)] de cada hospital exigirá que você forneça ao
paciente as informações sobre a natureza da pesquisa.
As informações podem ser dadas tanto em formato escrito quanto oralmente
quando o pesquisador aborda o paciente para recrutá-lo.

Obter o consentimento. Em certos países, basta que os pacientes dêem seu
consentimento oral para a participação, isso se chama ‘parecer favorável’
(concordância, aprovação).
Em certos países o EC exige que o paciente forneça seu consentimento de
forma escrita. Nesse caso, você precisará dar ao paciente um formulário de
consentimento; peça ao paciente que leia e assine o formulário.

Ambos os fatores, i.e. Como informar aos pacientes e como obter seu
consentimento, são determinados pelo comitê local de ética em cada
hospital.
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2.50 Obtendo consentimento informado

No slide seguinte, descrevemos o formato de uma carta que
você pode usar para pacientes em seu site. Contudo, alguns
comitês de ética exigirão que colaboradores componham e
usem uma carta baseada nas especificações dadas pelo comitê
de ética local.
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2.51 Exemplo de carta de
Informações e Consentimento do
Paciente

A carta
trata de:
[1] Tipo e
objetivo do
estudo
[2] A
participação é
voluntária
2.54 [3] A
anonimidade
será
preservada
2.55 [4] Mesma
qualidade de
tratamento
86

2.52 [1] Tipo e objetivo(s) do estudo
TIPO Os dados coletados em PAIN OUT estão na
categoria de ‘Melhoria de Qualidade’ ou ‘não
intervenção’ ou ‘para observação’ ou ‘estudos
descritivos’ ou ‘pesquisas’.
OBJETIVOS(s) Objetivo primário: As informações
serão usadas para melhorar a maneira como a dor é
tratada neste departamento.
Os resultados também poderão ser usados para avaliar
como melhorar o gerenciamento de pacientes
passando por procedimentos similares em outros
87
hospitais.

2.53 [2] A participação é voluntária
Os pacientes podem ser recrutados apenas de
modo voluntário, por vontade própria.
Ninguém deve forçar nem coagir um paciente a
participar, nem os parentes ou amigos do
paciente nem os membros da equipe.
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2.54 [3] A anonimidade será preservada
Pacientes devem ter a garantia de que suas respostas serão processadas
anonimamente. Isso significa que assim que se inserirem dados para cada
paciente na base de dados web, será difícil rastrear respostas até esse
paciente.
Como? PAIN OUT não registra identificadores de paciente: nome, data de
nascimento completa ou número de identificação do hospital.
Os pacientes podem ficar preocupados que os médicos ou enfermeiras
tratando deles serão notificados sobre as respostas que eles deram. Isso é
mais relevante se um paciente estiver em estado crítico ou insatisfeito com
esse tratamento.
Assegure aos pacientes que: (1) você não pertence à equipe que está
tratando dele (quando isso for verdade) e que (2) a equipe receba apenas
dados resumidos; não resultados de pacientes individuais.
O código usado para cruzar o Questionário de Resposta de um paciente
individual com o Questionário de Processo desse paciente é um código
interno do hospital não seja inserido no banco de dados.
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2.55 [4] Mesma qualidade de tratamento
Garanta aos pacientes que a qualidade do
tratamento que recebem não será afetada de
modo algum,
Se eles decidiram não participar da pesquisa.
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2.56 Recrutando pacientes
Aborde pacientes usando um procedimento padronizado.
Aqui está um resumo dos passos a serem dados.
PASSO 1 Apresente-se e introduza o PAIN OUT.
PASSO 2 Pedindo consentimento.
PASSO 3 Se for dado o consentimento, forneça o Questionário
de Resultados
PASSO 4 O Paciente preenche o questionário / sai do quarto

PASSO 5 Volte para coletar o Questionário de Resultados
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2.57 PASSO 1 Apresente-se e introduza o PAIN OUT

‘Olá Sr./Sra. X, meu nome é Y. Eu venho do
departamento K. Estamos realizando uma pesquisa
para avaliar como os pacientes se sentem após a
cirurgia. Nosso objetivo é melhorar o
gerenciamento de dor após a cirurgia.
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2.58 PASSO 2 Pedindo consentimento

Após informar o paciente sobre a pesquisa, peça
o consentimento.

Como se trata de um estudo observacional,
muitos sites aceitam consentimento oral = o
paciente diz que concorda em participar.
Contudo certos comitês éticos exigem que os
pacientes assinem uma carta de consentimento.

Assista o clipe em:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1wKxibHOn8
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2.59 PASSO 2 Quando o paciente não consente

Se um paciente não estiver
interessado em participar,
você não deve exercer
pressão sobre ele para que
participe.
Tampouco devem os
membros da equipe,
parentes ou amigos.
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2.60 PASSO 2 Quando o paciente não pode consentir
Existem várias razões por que um paciente não dá seu
consentimento. Elas estão listadas em S3 do Questionário de Processo.

Se um paciente não for
recrutado - lembre-se de
registrar a(s) razão(ões) para
tal E insira a informação na
máscara baseada na web.
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2.61 PASSO 2 Pedindo consentimento Verifique-se
Pesquisador: ‘Você gostaria de participar de uma pesquisa
avaliando como os pacientes se sentem após uma
cirurgia?’

Como você deveria responder?
1. ‘Sem problema. A pesquisa é voluntária.’
2. ‘Eu apreciaria se você reconsiderasse. Só levaria alguns
minutos e deve ajudar pacientes futuros.’
3. ‘OK. Eu retornarei mais tarde, talvez sua opinião mude
até lá.’
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# 1 é a resposta correta

Paciente: ‘Não estou disposto a preencher questionários.
Por favor me deixe sozinho’

2.62 PASSO 3 Se for dado o consentimento, forneça
o Questionário de Resultados

Entregue o Questionário de
Resultados.
Peça que o paciente o
preencha.

Diga ao paciente que você o/a deixará para
preencher o Questionário de Resultados.
Informe um horário aproximado para o seu
retorno para pegar o questionário.
Retorne no mesmo dia!
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2.63 PASSO 4 Preenchendo o questionário

Língua do questionário de resultados
Pacientes devem receber - sempre que possível - o Questionário de Resultados na
sua língua nativa.
Isso deve fazer com que eles entendam mais facilmente as perguntas e dar responsas confiáveis.
Para pacientes que vivem em um país em que não se fala sua língua nativa, descubra qual língua eles
preferem no questionário. Mesmo se um paciente tiver morado em seu país adotivo por anos e for
fluente no idioma, ele pode preferir ler na língua nativa, especialmente em momentos de estresse,
como após a cirurgia.
Pergunte ao paciente qual língua eles preferem ter no questionário.

Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XBKol0adsW4
Baixe questionários em várias línguas do web site PAIN OUT.

Está sendo preparada uma versão em português
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2.64 PASSO 4 Mas o paciente está recebendo
O Questionário de Resultados tenta
visitas
descobrir como os pacientes
percebem a dor após a cirurgia.

Nosso objetivo é que os
pacientes preencham o
questionário por si mesmo, sem
ajuda do pesquisador NEM de
parentes ou amigos. Sob essas
condições, as respostas dos
pacientes se baseará
provavelmente no seu próprio
julgamento e seja muito pouco
influenciado pela necessidade
de agradar aos outros, p. ex.
eles podem achar que relatar
altos níveis de dor implica em
críticas aos seus provedores de
saúde.
Existem exceções a esse caso descrito nos slides abaixo.

Assista o clipe em:
https://www.youtube.com/watch?v=uCHgdRVIysk
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2.65 PASSO 4 O paciente precisa de ajuda?
Ao fornecer o questionário, avalie a necessidade de ajuda
do paciente.
Alguns precisarão de:

1. NENHUMA ajuda ao preencher o questionário;
Outros precisarão de:
2. Ajuda com algumas perguntas:
3. Ajuda com todas as perguntas (= entrevista).
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2.66 PASSO 4 Ajuda não é necessária
Situação 1: Não precisa de ajuda para preencher o questionário.
A maioria dos pacientes poderá ler as perguntas independentemente e
escreverão as respostas por sim mesmos.
Por que queremos que eles façam isso?
A PAIN OUT procura descobrir como os pacientes percebem a dor, os efeitos
colaterais e impacto da dor no seu humor, entre outros itens.
Essas avaliações são facilmente afetadas por outras.
O desejo de agradar um parente ou membro da equipe pode alterar a
avaliação do paciente de como ele se sente.
Portanto, o Questionário de Resultados deve ser preenchido pelo paciente por
si mesmo, sem ajuda de outros.
Assim que você entregar o questionário ao paciente, saia do quarto.
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2.67 PASSO 4 Precisa de ajuda com algumas perguntas
Situação 2: Precisa de ajuda com algumas perguntas
Se um paciente não entende uma pergunta
Leia em voz alta uma vez usando o mesmo texto que está na pergunta.

Se ele/ela ainda não entender a pergunta depois disso, marque-a
como não respondida.
Isso se aplica a todas as perguntas no Questionário de Resultados.
Você pode se deparar com essa situação depois que o paciente tiver
passado por todo o questionário e você tiver retornado para pegá-lo.
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2.68 PASSO 4 Quando é uma entrevista?
Situação 3: o paciente precisa de ajuda com todas as perguntas
Se um paciente pedir ajuda com o questionário inteiro,
Você pode realizar uma entrevista.
Quando é uma entrevista?
É quando você segura o Questionário de Resultados em suas mãos,
Leia em voz alta todas as perguntas para o paciente e anote as
respostas por ano.
Ajudando um paciente com 1 - 3 perguntas não conta como entrevista.
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2.69 PASSO 4 O paciente precisa de ajuda?
Existem razões médicas e técnicas pelas quais um paciente pode precisar
de ajuda para preencher o Questionário de Resultado. Por exemplo:
Médico
• está fraco demais,
• com muita dor,
• o braço está engessado
Técnico
• Óculos indisponíveis
• não entende as escalas da avaliação das respostas.
Ajude os pacientes que solicitarem ajuda ->
excluí-los pode deturpar os resultados.
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2.70 [i] PASSO 4 Diretrizes para conduzir uma
entrevista
Traduza o texto aqui
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2.70 [i] PASSO 4 Diretrizes para conduzir uma entrevista

Se você realizou uma entrevista,
marque essa opção na parte de trás do
Questionário de Resultados.
Selecione “SIM” e marque a razão.
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2.71 Questione-se

Como você deveria responder?
1. Você pode participar. Vamos pedir para a sua filha ajudar, ela pode
ler as perguntas em voz alta’
2. ‘Você pode participar, eu vou ajudar lendo as perguntas em voz alta’.
Você concorda?’
3. ‘É verdade, desculpe. Nesse caso, você não pode participar’
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opção #2 está correta.

O paciente não acha os óculos.
Ele diz: Desculpe. Não posso participar. Sou míope
e não consigo enxergar o texto.

2.72 PASSO 5 Pegando o Questionário de Resultados
Passe pelo Questionário de Resultados e verifique se todas as
perguntas foram respondidas.

Se o Questionário de Resultados estiver completo, agradeça ao
paciente e saia do quarto.
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2.73[i] PASSO 5 Revisando o questionário
Se, após revisar o questionário, você perceber que ele está incompleto,
pergunte o paciente se:
1. Ele / ela deixou de responder de propósito OU
2. Não quer responder a(s) questão(ões) OU
3. Precisa de ajuda.
Se o paciente não quiser responder e pedir ajuda, então
Deixe a pergunta sem resposta.
Se o paciente pede ajuda com algumas perguntas (até 3-4):
1. Leia em voz alta a pergunta uma vez.
2. Não altere nenhuma parte do texto.
3. Não dê explicações.
4. Deixe o paciente responder e anote a resposta dele.
Isso não constitui uma entrevista.
Se o paciente não entender a(s) pergunta(s) depois disso, marque-a(s)
como não respondida(s).

Depois, quando
você digitar os
dados
Na máscara da
web, marque
essa(s)
pergunta(s) como
‘não respondidas’.
Ver slide seguinte.
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2.73[ii] PASSO 5 Revisando o questionário

X

Quando você digitar
os dados
na máscara da web,
marque essa(s)
pergunta(s)
Que o paciente
deixou sem reposta
Como ‘não
respondida’
Ver slide seguinte.

X
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2.74 Histórico, estrutura e itens no questionário de
resultados do paciente relatado
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2.75 Resultados para pacientes avaliarem
sua experiência de dor após a cirurgia
No questionário de resultados de Dor Internacional, os pacientes usam os seguintes
resultados para avaliar o gerenciamento de dor que receberam após a cirurgia:
• Intensidade ou severidade da dor,
• Interferência da dor com atividades na cama e fora e com emoções,
• Efeitos adversos relacionados a anestesia e opióides,
• Percepção de cuidado relacionado à dor, prestado pelos profissionais de
saúde.
• Dor crônica antes da cirurgia: existência, intensidade e local.
–

A dor crônica pode ter efeitos sobre a dor sentida após a cirurgia.

A Sociedade Americana da Dor publicou sua primeira versão de um questionário
pedindo que os pacientes avaliassem resultados relativos à dor em 1995. Desde
então o questionário foi revisado algumas vezes. O questionário usado em PAIN
OUT é adaptado e baseado na visão 2010. Também se baseia na experiência obtida
com o registro de dor aguda da Alemanha, o QUIPS.
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2.76 Validação do questionário
O questionário Internacional de Resultados de Dor em inglês.
O trabalho descrito em:
Rothaug et al. A percepção dos pacientes sobre o gerenciamento de dor pósoperatório: validação do questionário de Resultados de Dor Internacional (IPO). Dor J
2013 Nov;14(11):1361-70
Validade
A validade se refere ao grau em que o teste realmente mede o que diz que mede. O
Questionário de Resultados tem boa validade.
Confiabilidade
A confiabilidade se refere à repetibilidade e à consistência do teste. O Questionário de
Resultado tem uma alta consistência interna.

Traduções da versão inglesa original para outras línguas são feitas de acordo
com um procedimento padronizado de tradução e retro-tradução por um
clínico e tradutor profissional. As duas versões são então comparadas e
consolidadas.
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2.77 O questionário consiste de 3 páginas

E 13 perguntas, tratando de:
P1 - P3 Intensidade da dor
P4 - P5 Interferência da dor com atividade física e efeito
P6 Efeitos aversos
P7 - P11 Percepção do cuidado
P12 Gerenciamento não farmacológico da dor
P13 Dor Persistente
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2.78 Escalas usadas na avaliação
[1] Pacientes classificam a maioria dos itens numa Escala de Notas Numéricas

[2] Duas perguntas são avaliadas usando uma escala de porcentagem

[3] Uma série de itens é avaliada usando SIM / NÃO
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2.79 Dor desde a sua cirurgia...
Note que em todas as perguntas, exceto a
última, P13, se pede que os pacientes reflitam
como têm se sentido desde a cirurgia.

Isso serve para lembrar pacientes de
relacionarem cada questão à dor ou sensação
associada com a cirurgia por que passaram.
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2.80 P1–P2 Intensidade da Dor

Questões P1 e P2 pedem para os pacientes avaliarem a pior e menor intensidade
de dor que sentiram desde cirurgia.

Medindo a pior e menor dor ajuda a avaliar o alcance total de dor sentida
durante o teste (quando as pessoas tipicamente sentem menos dor) e ao
realizar atividades que tipicamente causam dor aguda.
Às vezes, os pacientes confundem ‘pior’ e ‘menor’ e preenchem suas avaliações de menor em pior e
vice-versa.
Ao pegar o questionário - favor revisar - a avaliação de menor > pior E todas as perguntas foram
respondidas. Caso afirmativo, indique o paciente e peça que avaliem.
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2.81 P3 Intensidade da dor

Em P3 se pede que os pacientes avaliem quanto tempo desde a cirurgia eles tiveram dor aguda.
Eles avaliam isso como porcentagem.
Em P1 se pede para os pacientes avaliarem a intensidade da pior dor que tiveram - isso pode ser
dor momentânea p. ex. ao se mover ou respirar fundo.
Em P3 se pede para os pacientes avaliarem quanta dor aguda eles tiveram com o tempo.
Pacientes precisariam definir por si mesmos o que eles consideram a ‘pior’ dor
E o que é dor ‘aguda’.
Pacientes geralmente acham complicado usar a escala percentual.
Você pode indicar que devem fazer uma estimativa - não precisa ser um cálculo preciso.
Se um paciente ainda estiver passando por dificuldades:
1. Você pode ler a pergunta em voz alta.
2. Se isso não bastar para esclarecer a questão, deixe-a sem resposta

Quando você digitar
os dados
Máscara da web
Marque “pergunta
não respondida”
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2.82 P4 Interferência da dor nas atividades
P4 a, b trata de
atividades na
cama que
tipicamente
causam níveis
maiores de dor
e podem ser
difíceis de
realizar.
P4 d só é
relevante para
pacientes que já
saíram da cama
no momento
em que
responderem ao
119
questionário.

2.83 P5 efeito da dor no efeito
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2.84 P6 Efeitos adversos

P6 a-d pergunta sobre efeitos adversos típicos da anestesia e tratamento com
opióides.
Constipação é um efeito adverso comum dos opióides. Ela não está incluída aqui,
pois é improvável que surja durante o primeiro dia de pós-operativo.
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2.85 Percepções de cuidado
P7 - P11 trata das ‘percepções do cuidado’ p. ex pede
para os pacientes avaliarem como eles avaliam
O gerenciamento de dor que receberam dos seus
provedores de serviços de saúde.
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2.86 P7 Grau do alívio da dor recebido

Pede-se para os pacientes avaliarem o grau de alívio que tiveram em todos os
tratamentos relacionados à dor por que passaram.
Pede-se para os pacientes realizem essa avaliação usando a escala de
porcentagem.
0% indica ausência de alívio - 100% indica alívio completo.
Marque
‘pergunta não
respondida’
Pacientes geralmente acham complicado usar a escala percentual.
quando você
Se um paciente estiver com dificuldades:
digitar os
1. Leia a pergunta em voz alta uma vez. Você pode tentar esclarecer dizendo
dados
‘Pense em todos os tratamentos de dor que você recebeu.
Na máscara da
Você consegue estimar quanto alívio você teve?’
web

2. Se isso não bastar para esclarecer a questão, deixe-a sem resposta
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Escala % – digna de atenção

Em P3, ao avaliar % do tempo em dor aguda – 100% representa o máximo de DOR;
Em P7, ao avaliar % do tempo alívio de dor – 100% representa o máximo de ALÍVIO;
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2.87 P8 & P9: Mais tratamento e fornecendo informações
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2.88 P10 & P11 Participação permitida & satisfação

Alguns pacientes acham as perguntas P10 difíceis de
responder.
Não forneça explicações, deixe-as sem resposta.
Perceba que em P11 ‘Satisfação’ tem a ver com
gerenciamento de dor e NÃO para outras características da
internação do paciente.

Marque ‘pergunta
não respondida’
quando você digitar
os dados
Na máscara da web
depois.
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2.89 P12 Gerenciamento não farmacológico da dor

P12 pede que os pacientes descrevam os tipos de estratégias não
farmacológicas que podem ter usado para controlar a dor e / ou que
podem ter recebido de seus provedores de serviços de saúde.
Fornecer aos pacientes estratégias de tratamento não farmacológico é algo
recomendável por algumas diretrizes de tratamento clínico para certas
condições, p. ex. pacote frio para diversos procedimentos ortopédicos é
aceito como padrão de cuidado em certos países e hospitais.
Esses
tratamentos frequentemente não são documentados no histórico médico,
e é por isso que se pede para os pacientes registrá-los.

Se o paciente
escreve
intervenção no
campo OUTRO
que aparece na
lista, selecione
essa ao inserir
os dados na
máscara.
Informações em
OUTRO
raramente são
acessadas ou
avaliadas.
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2.90 P13 Dor Persistente

P13 pergunta se os pacientes tiveram dor persistente por 3 meses ou mais antes
da cirurgia. “Dor por três meses ou mais” é uma definição de dor crônica.
Se “SIM” é pedido para o paciente caracterizar a dor em termos de
(1) intensidade; (2) região do corpo.

Ter dor antes da cirurgia pode afetar a severidade da dor no início do período pósoperativo. Isso também pode ser um de vários fatores que afetam o
desenvolvimento da dor crônica após a cirurgia.
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2.91 Questionário estrutural
 Será pedido para um membro da sua equipe
preencher um questionário avaliando estruturas em
seu hospital, p. ex. tipo de hospital (público ou
privado) e número de leitos.
 Isso será realizado quando você entrar para o projeto.
 Ajude a verificar que esse questionário foi
preenchido.
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Parte 3: Inserindo dados na máscara baseada na web
Agora que você coletou
os questionários de
Resultados e Processo de
uma série de pacientes,
você pode inserir os
resultados na máscara
baseada na web.
Os resultados ficarão
disponíveis para feedback
na web e também para
análise offline.
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3.1 Acessando a máscara de inserção de dados [i]
1. Acesse o site da PAIN OUT no link
http://pain-out.med.uni-jena.de/
2. Encontre ‘Entrada de Dados’ (Data Entry) e faça o log-in.

Entrada de Dados

Entrada de
Dados
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3.1 Acessando a máscara de inserção de dados [ii]

Obtenha as senhas do site da PAIN OUT e para entrada de dados da
Cláudia.
Você pode pegar a senha recebida e alterá-la para uma que seja
conveniente.
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3.1 Acessando a máscara de inserção de dados [iii]

Módulo de Base

Selecione “Módulo Base” para entrar, editar ou salvar dados.
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3.2 Acessando a máscara para inserir dados

Período de
tempo

Código

(1) Período de tempo = datas em que é exibido dados para
seu site. O padrão é 3 meses; aumente se necessário.
(2) Código = se refere ao código do paciente. Atribuído
automaticamente pelo programa para cada novo
paciente adicionado.
(3) Participante = nome da enfermaria participante.

Participante

Deletar

Adicio
nar
Deletar um novo arquivo

Adicionar um novo arquivo de dados
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3.3 Criar um novo conjunto de dados [i]
Para criar um novo arquivo de dados, clique no botão ‘adicionar’ (no canto inferior
direito da tela; ver slide anterior). Você acessará a tela abaixo. As informações correspondem
às obtidas pelo questionário de Processo. Para que a COLETA DE DADOS corresponda às
Informações Administrativas no questionário de Processo INCLUSÃO à Inclusão, etc.

Informe o
horário e a data
da coleta de
dados

Campos com borda
vermelha são
obrigatórios.

Entre o seu
código de
pesquisador

Entre a fase
do projeto

1 ou 2

1 = linha base
2 = pós-intervenção
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3.3 Criando um novo conjunto de dados [ii]

Se o paciente for incluído (i.e., você informou 'SIM' para S1 & S2 & S3), você em seguida
vai passar por cada uma das abas e informará todos os elementos de dados relevantes
para esse paciente que você coletou nos questionários de Processo e Resultados.
Se o paciente foi excluído em um dos passos de Triagem - Inclusão, salve as
informações e passe para o paciente seguinte.
ABAS
Info Demo / Histórico Méd / Pré-Medicamento / Procedimentos cirúrgicos / Trat Intra-op / Quarto de recup / Enfermaria / Resultado

Salva
r
Lembre-se de SALVAR enquanto você trabalha!
O sistema não salva os dados automaticamente - depende só de você!
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3.4. ‘Não respondida’
Se um paciente preencheu uma pergunta específica - marque
como ‘não respondida’ ao entrar dados na máscara.
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3.5. Menos dor > dor máxima ?
Algumas vezes os pacientes leram errado ‘menos’ e ‘pior’ dor e acabam
registrando os valores invertidos na pontuação, como ‘menos’ no lugar de
‘pior’ e vice versa.
O melhor jeito de lidar com esse erro é revisar o questionário ao pegá-lo do
paciente e perguntar se foi intencional - se sim, saia; se não, peça que corrijam.

Se você não conseguiu detectar num estágio anterior - registre como ‘não
respondida’.

138

3.6 Conjuntos de dados abertos por 8 semanas
Os conjuntos de dados são fechados automaticamente oito
semanas após serem criados.
Assim que fechados, você não pode editá-los mais (*).
-> Certifique-se de ter inserido todos os dados dentro desse
período de 8 semanas.

(*) Caso seja necessário acessar um arquivo para fazer correções ->
contate o escritório de PAIN OUT e disponibilizaremos o arquivo para
edição.
É um procedimento demorado - portanto tente fazer correções
dentro das primeiras 8 semanas após criar um arquivo do paciente.
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3.7 Encontrando conjuntos de dados já inseridos
Alterar os dados aqui

PERÍODO DE
TEMPO

Participante

Nome da enfermaria

Às vezes as pessoas acham difícil encontrar questionários que entraram.
Na tela ‘Questionários’, aumente o filtro relacionado ao PERÍODO. O
período de tempo padrão é TRÊS meses; dados inseridos antes dessa data
não aparecerão.
Assim que você aumentar o PERÍODO DE TEMPO, você quer ver os dados.
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3.8 Obtendo experiência com inserção de dados
Quando você começa a aprender a usar a máscara
baseada na web, salve e reabra um ou dois
Conjuntos de dados que você inseriu e verifique se
os dados foram salvos corretamente. Você pode
deletar conjuntos de dados se você achar que estão
falhos.
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3.9 Preste atenção - entre os dados no grupo de benchmarking
correto [i]
Ao entrar os dados, preste atenção para entrá-los no grupo
correto de benchmarking.
Os nomes das enfermarias que a Cláudia lhe dará serão
relacionados à especialização (= grupo de benchmarking)
que você coletará, p. ex. ortopedia ou ginecologia ou
cirurgia geral ou urologia.
Para um paciente passando por procedimento ortopédico,
insira seus dados APENAS no grupo relevante de
benchmarking, p. ex. no grupo ortopédico.
Entrar dados no grupo de benchmarking ginecológico
causará uma contaminação desse grupo com dados
irrelevantes; você e os seus colegas não disporão de dados
confiáveis para terem seu próprio feedback e para
benchmarking.
Ver slide seguinte
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3.9 Preste atenção - entre os dados no grupo
de benchmarking correto [i]

Ortopedia
Ginecologia
Urologia

Dados coletados de um
paciente que passou por
procedimento ortopédico
devem ser inseridos no
grupo de benchmarking
‘ortopedia’.
O mesmo vale para
procedimentos
ginecológicos ou outras
especializações cirúrgicas.

Ver slide anterior
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3.7 Preste atenção – revise todas as abas [ii]
Assim que terminar de inserir os dados de
um paciente - revise todas as abas para
determinar que todos os elementos de
dados foram inseridos.
Dados faltantes - p. ex. células que foram
deixadas vazias, reduza a qualidade dos
dados na memória.
-> ver slide seguinte.
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Dados faltantes

3.7 Preste atenção revise entradas em
todas as abas assim que terminar
entrar dados de um paciente antes de
entrar no seguinte.
[ii]

Dados faltantes
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Os primeiros 10 conjuntos de dados
• Assim que terminar passar por esses slides, preencha o questionário.
• Depois disso, você receberá acesso às ferramentas PAINOUT (questionários,
senha, um código que identifica você, o ‘Código do Investigador’)
• Colete & Insira 10-15 conjuntos de dados na máscara de entrada de dados
 Crie uma lista de todos os códigos de pacientes anonimizados e os envie para a Cláudia
 Nós revisaremos esses conjuntos de dados e responderemos com feedback
 Assim que estiver OK, você pode começar a coletar dados rotineiramente, com base na
agenda de rede.

Códigos de
pacientes
anonimizados:
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Obrigado pelo seu tempo.
Se você tiver dúvidas sobre algo relacionado ao
questionário ou ao projeto - entre em contato
conosco.
Esperamos que você participar da rede brasileira da
PAIN OUT será útil para você e para os seus pacientes.
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Atualizações de Abril de 2019 incluem:
NÃO PRECISA TRADUZIR - deixe como está

•
•
•
•
•
•

Section 1.4, p 18 – Schematic updated
Section 2.10, p 38 – Days of week for collecting data
Section 2.20, p 50-51 – Blank fields
Section 2.23, p 54 – Comorbidities
Section 2.36, p 69 – Inhalational anesthesia vs TIVA
Section 2.45, p 78 – Measurement of pain – variables changed
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