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RESUMO
Identificar a percepção da mentira na avaliação da dor no ambiente hospitalar e qual a influencia no cuidado ao paciente.
Pesquisa qualitativa, realizado em hospital secundário público. Análise dos dados pela sequência proposta por Martins e
Bicudo. Todos os procedimentos éticos foram respeitados. Participaram 112 profissionais com idade média de 39,6 anos
e o tempo médio de trabalho na área de 12,9 anos. Para 86,6% dos profissionais a avaliação da dor é muito importante.
Quando questionados sobre a frequência com que o paciente mente em relação a presença ou intensidade da dor,
73,2% relataram algumas vezes. Foram construídos 3 categorias de análise: “Como você identifica a mentira?”: Relatam
a percepção de mentira pela avaliação comportamental, que não condiz com a intensidade de dor reportada, ou pela
avaliação dos sinais vitais ou do exame físico e suas correlações com a dor relatada. “O que faz quando percebe que o
paciente está mentindo?”: Os discursos variam em manter a conduta e prescrição previamente definida, notificar o fato
no prontuário, comunicar o médico responsável, não administrar a medicação ou então não tomar nenhuma atitude.
“Quais os motivos que levam os pacientes a mentirem?”: A intenção dos pacientes de receberem atenção adicional ou
alguma  vantagem pessoal  foi  o  motivo  mais  relatado.  Outros  referiram  uma  possível  alteração  psicológica  como
ansiedade, medo ou carência. Houve também a possibilidade de distúrbios psicossociais, como vícios farmacológicos e
síndrome de abstinência.

PALAVRAS-CHAVE: Dor; Avaliação da dor; Equipe de Saúde; Mentira da dor.

1 INTRODUÇÃO

Segundo a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a dor é caracterizada como
uma experiência sensitiva emocional que causa desconfortos, sendo muitas vezes ocasionadas por
lesões teciduais. É definida também, como uma manifestação subjetiva, envolvendo mecanismos
físicos, psíquicos e culturais (MERSKEY, 1994; NASCIMENTO, 2011; PEDROSO, 2006).

Para que os profissionais de saúde avaliem a dor de maneira adequada, é importante que
seja escolhido um método apropriado que considere o tipo de dor e a condição clínica do paciente.
Neste contexto, utiliza-se de métodos para “quantificar” o estado de dor, que deverá levar sempre
em consideração a intensidade referida pelo paciente no momento da avaliação. A escala visual
analógica (EVA) é um dos métodos mais utilizados e confiáveis para se verificar a intensidade do
desconforto doloroso em pacientes internados. Ao utilizá-la o profissional pode quantificar de forma
numérica o desconforto e assim registra e comparar os resultados após a intervenção (DA SILVA,
2006).

A mentira da dor tem sido relatada frequentemente no ambiente hospitalar e se apresenta
como uma importante  questão  clínica,  pois  os  pacientes  referem níveis  de  dor  e  incapacidade
inconsistentes com a sua verdadeira sensação. Os pacientes podem exagerar ou fingir a dor devido
ao benefício pessoal ou pressões sociais percebidas (HILL, 2002).

A possibilidade da ocorrência da mentira precisa ser considerada nos estabelecimentos de
assistência à saúde, pois pode haver uma relação estabelecida entre o dano orgânico e os relatos
de dor,  por  isso,  deve-se analisar  a  relação entre  as  evidências  comportamentais  de  dor  e  do
problema de saúde apresentado pelo paciente (TURK, 1993).
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Em nossa realidade, estas considerações levam os pesquisadores a questionarem: Qual a
percepção dos profissionais que cuidam do paciente em relação a mentira na avaliação da dor?
Quando percebem que o paciente está mentindo, qual o impacto deste fato na assistência?

Nesta  perspectiva,  este  estudo  apresenta  como objetivo  identificar  como profissionais  de
saúde que atuam em ambiente hospitalar avaliam a mentira sobre a intensidade da dor relatada por
pacientes e como esta avaliação influencia a conduta profissional destes profissionais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo de caráter qualitativo-descritivo, realizado em um hospital público de nível secundário
da região  Sul  do Brasil,  referência para  traumas.  A instituição pesquisada possui  117 leitos  de
internação clínica e cirúrgica, com média mensal de 560 internações e 5.800 atendimentos no pronto
socorro.

Participaram  da  pesquisa  112  profissionais  da  área  de  saúde,  dentre  eles  enfermeiros,
médicos, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem que atuam nos diversos setores da instituição.
Os dados foram coletados no período de março a maio de 2015, por meio da aplicação de um
instrumento composto de questões abertas e fechadas. Os questionamentos estavam relacionados
a manejo de dor, desde sua identificação, mensuração, tratamento e registro do evento doloroso nos
impressos  de  rotina.  Outras  questões  relacionavam  a  opinião  dos  profissionais  em  relação  a
fidedignidade do relato do paciente e se este relato não fosse confiável, quais os sinais que fazem o
profissional identificar este relato.

Para a análise dos dados, foi utilizada a sequência proposta por Martins e Bicudo (2005),
composta por dois momentos. O primeiro é a análise ideográfica, referente à inteligibilidade dos
significados presentes, que se articulam em suas inter-relações e em sua unidade estrutural. No
segundo momento, a análise nomotética, relacionada à construção dos resultados, à compreensão e
à elucidação do fenômeno estudado.

Para  a  concretização da análise  geral,  foi  feita  a  aproximação de  todas  as  unidades de
significado interpretadas dos participantes da pesquisa. Nesse momento, foram analisadas não mais
na sua individualidade, mas como parte do todo. Esta aproximação resultou na construção de três
categorias: 1ª “Como você identifica a mentira?”; 2ª “O que faz quando percebe que o paciente está
mentindo?”;  3ª “Quais os motivos que levam os pacientes a mentirem?”. Os participantes foram
identificados apenas pela sua categoria profissional, seguida do número de ordem da entrevista.

Este estudo deriva de um projeto maior intitulado “Manejo da dor em um Hospital Secundário
Público:  Avaliação  de  Implantação”,  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  da  instituição  pesquisada
(CAAE: 39596814.3.0000.5231), parecer 921.128 de 2014, conforme preconizado pela resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 112 profissionais de saúde participantes da pesquisa,  108 profissionais pertenciam a
equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos),  quatro a equipe médica e quatro a equipe de
fisioterapeutas. A idade média dos participantes foi de 39,6 anos e o tempo médio de trabalho na
área de saúde foi de 12,9 anos. Predominou-se o sexo feminino com 68,7% dos entrevistados.

A importância da avaliação da dor foi declarada com muito importante para 97 (86,6%) dos
entrevistados,  importante  para  sete  (6,2%)  e  moderadamente  importante  para  um  (0,9%)
profissional. Sete (6,2%) não declaram uma opção.
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A  percepção  da  mentira  na
avaliação da dor é subjetiva, mas foi
frequentemente  identificada  nos
relatos  dos  profissionais
entrevistados. Quando perguntados
sobre  a  frequência  com  que  o
paciente  mente  em  relação  a
presença  ou  intensidade  da  dor  a
maioria  dos  profissionais  (82  –
73,2%) relataram que os pacientes
mentem algumas vezes. No gráfico
abaixo,  observa-se  a  porcentagem
das  frequências  da  percepção  da
mentira pelos pacientes.

Figura 1: Percepção da mentira no relato do paciente durante a avaliação da dor segundo profissionais
assistenciais, 2015.

Os profissionais foram questionados sobre como identificam a mentira pelos pacientes, o que
fazem ao identificar a mentira e os motivos que levam os pacientes a mentirem. Na questão “Como
você identifica a mentira?”, a maioria dos profissionais relata a percepção de mentira pela avaliação
comportamental, que não condiz com a intensidade de dor reportada:

“A maneira que ele age, aparência quando fala tranquilamente sobre o que sente, alega que é
uma dor intensa e aparentemente não demonstra que algo incomoda” (Enfermeiro - 1).
“Quando está  no telefone rindo e quando entro  no quarto  começa a queixar”  (Técnico de
enfermagem - 20).
“Ele entra na triagem chorando e gemendo quando termina ele não está mais chorando nem
gemendo e nem mancando e pede atestado” (Técnico de enfermagem - 44).

Outros citaram a percepção de dissimulação por meio da avaliação dos sinais vitais ou do
exame físico e suas correlações com a dor relatada:

“Sinais vitais estáveis, algum tempo após atendimento está sorrindo e no celular, mesmo que a
medicação não seja para dor intensa” (Técnico de enfermagem - 10).
“...  SSVV (sinais  vitais) estão estáveis,  não vai  conseguir  fingir  o tempo todo” (Técnico de
enfermagem - 14).
“Ausência de sinais que identificam dor intensa: taquicardia, hipertensão, palidez cutânea, face
de dor” (Enfermeiro - 42).

Quando  questionados  “O  que  faz  quando  percebe  que  o  paciente  está  mentindo?”,  os
discursos  variam  em  manter  a  conduta  e  prescrição  previamente  definida,  notificar  o  fato  no
prontuário, comunicar o supervisor ou o médico responsável ou então não tomar nenhuma atitude:

“Administro a medicação de horário e mantenho observação” (Técnico de enfermagem - 6).
“Finjo que não estou vendo para não desmentir” (Técnico de enfermagem - 39).
“... nada, não tem o que fazer, apenas atender o paciente” (Técnico de enfermagem - 34).
“... fala que não tem como adiantar medicação da dor, já que foi feito tem que aguardar fazer
efeito” (Técnico de enfermagem - 75).

Alguns citaram alterar a conduta frente à percepção da dissimulação pelo paciente:
“Administro primeiro os analgésicos mais fracos” (Técnico de enfermagem - 56).
“Ao invés de classificá-lo como amarelo para atendimento rápido deixo na classificação verde”
(Enfermeiro - 1).

Sobre a questão “Quais os motivos que levam os pacientes a mentirem?”, a intenção dos
pacientes de receberem atenção adicional ou alguma vantagem pessoal foi o motivo mais citado:

“Desejo de ser atendido mais rápido” (Técnico de enfermagem - 10).
“Atendimento mais rápido ou às vezes negam ter dor para ter alta hospitalar”  (Técnico de
enfermagem - 57).
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“... para ser atendido mais rápido, pois já conhecem a classificação. Para agilizar atendimento”
(Técnico de enfermagem - 12).

Outros  referiram uma possível  alteração psicológica  como ansiedade,  medo ou carência.
Houve também a possibilidade de distúrbios psicossociais, como vícios farmacológicos e síndrome
de abstinência.

“Medo de sentir dor de forte intensidade, acabam falando que estão com dor para evitar que
ela apareça novamente” (Enfermeiro - 111).
“A pressa de ser atendido, e algumas vezes o desespero de achar que vai morrer” (Técnico de
enfermagem - 34).
“Carência, chamar atenção, medo” (Técnico de enfermagem - 89).
“...  na  minha  opinião  ou  pode  ser  algum  transtorno  psicológico  ou  dependente  químico”
(Técnico de enfermagem - 98).
“Abstinência da dependência química e ansiedade” (Técnico de enfermagem - 71).

A prescrição de medicação inadequada decorrente de um comportamento mentiroso pode ser
um problema para as profissionais médicos e para os pacientes. Nos Estados Unidos, o setor de
administração anti-narcóticos identificou diversos processos penais contra médicos por receitarem
medicação para dor, em especial opióides, para casos de fingimento do paciente. Como resultado,
há relutância de médicos de prescrever opióides para pacientes que realmente precisam e que,
consequentemente, são subtratados (JUNG, 2007).

Estudos prévios identificaram diferentes formas de fingimento relativos as doenças, entre os
quais  cita-se:  Fingimento  puro:  Quando  há  relato  ou  comportamento  de  uma  doença  ou
incapacidade que não existe;  Fingimento positivo (simulação):  Quando há uma doença, mas há
relato ou comportamento de um sintoma que não existe; Fingimento parcial: quando há o sintoma,
mas a intensidade é aumentada ou o comportamento é exagerado; Falsa imputação: associar um
sintoma a uma causa que claramente não tem relação com o sintoma; Dissimulação: Minimizar ou
camuflar o sintoma para ganhos secundários (FISHBAIN, 1999).

Outros estudos identificaram que avaliadores assumem que a linguagem não-verbal é menos
susceptível ao fingimento da sensação de dor que quando referida, e julgam importante a reação
comportamental quando não compatível com a dor relatada. Neste aspecto, a expressão facial é a
principal  referência  para  a  identificação  da presença e  intensidade  da  dor,  por  ser  comumente
reconhecida e por que a magnitude da expressão aumenta quanto maior for a dor (HILL, 2004).

Outro aspecto importante para a correta avaliação da dor é relação profissional-paciente, que
deve existir ao longo do tratamento, pois reforça a avaliação com base no histórico clínico e outros
exames.  Nos  casos  de  dor  crônica,  é  importante  haver  um  planejamento  do  tratamento  e
continuidade de acompanhamento pelo mesmo profissionais ou equipe, para evitar mal controle da
dor, retrocessos no tratamento ou repetição de exames e prescrições não efetivas (JUNG, 2007).

No  sistema  de  saúde  também  pode  haver  mecanismos  de  controle  mais  apurados,
principalmente  para  medicamentos  controlados,  com  o  cruzamento  de  dados  para  identificar  a
procura frequente de serviços de saúde em busca de prescrições controladas (JUNG, 2007).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  profissionais  relatam  situações  em  que  o  paciente  mente  na  avaliação  da  dor,
principalmente ao observarem que as condições clínicas e comportamentais não condizem com o
relato da dor vivenciada.

A  conduta  frente  a  esta  percepção  também  muda,  variando  desde  continuar  com  a
terapêutica previamente prescrita, até em ignorar o relato da dor. Os profissionais citaram também a
importância de orientar o paciente sobre a importância da veracidade do relato de dor. Programas de
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educação no manejo da dor facilitam e capacitam os profissionais a atuarem de forma correta nesta
temática.
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