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Definició
“Experiencia desagradable, sensorial y emocional, asociada a un
daño tisular real o potencial, a la cual se añadieron algunas
consideraciones como que el dolor es subjetivo, existe siempre
que el paciente diga que le duele, la intensidad de este dolor es
la que el paciente diga”

IASP   (La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor)

“Es lo que cualquier persona dice que es y existe 
siempre que la persona que lo sufre dice que 
existe” McCaffery



Dimensió del Dolor

• La multidimensionalitat del dolor, implica la 
necessitat d’una intervenció interdisciplinar, 
integral i coordinada entre els diferents 
professionals que formen els equips assistencials 

• El significat del dolor es diferent per cada persona 
i situació: disminució de la autonomia, amenaça i 
sofriment, mal pronòstic, mort propera, pèrdua 
de la qualitat de vida, dependència, etc. 



El ancià...

• Les respostes del pacient dependran de  
factors relacionats amb les característiques 
personals de cada individu, experiències 
prèvies i creences, tant las pròpies com les del 
seu nucli social i cultural al que pertany, 
condicionant la resposta final



Cal tenir present:

• L’ evolució crònica, converteix la queixa del 
pacient en un element estressant i 
desgastador afectant a familiars i als 
professionals

• La “fatiga” d’ uns i altres, facilita una 
tendència a la menysvaloració de la queixa i la 
desconfiança de la seva veracitat  



“la incomprensión “

• L' infermera sol ser el professional mes proper al 
pacient i als familiars, la seva participació en 
l’educació sanitària es clau:
- En la modificació  d’ hàbits i conductes
- En la transmissió, interpretació i facilitació
del compliment de les ordres terapèutiques

• Dins d’aquet equip assistencial, s’ha de propiciar 
que l’ infermeria assumeixi un paper clau en el 
manegi del dolor 



“La Realitat “

• No hi ha formació pre-grau, referent al DOLOR

• No existeix una titulació d’infermera 
especialista en el maneg del DOLOR

• Dificultats per afrontar situacions en pacients 
que refereixen DOLOR 



“Pacients que refereixen DOLOR “

• Quant existeix una pauta fixa...insistir que el 
pacient la mantingui

• Registre de la revaloració del dolor
• Diferencia de criteris de pautes en les 

primeres 24h (que està sedat) a la retirada a 
les 72h 

• Quant passa a planta L’ INFERMERA NO ESTÀ 
PREPARADA

• Aquet canvi no està ben contemplat



• L’ avaluació i determinació de la causa del 
dolor es la clau per aconseguir el control 

• La elecció del instrument dependrà del nivell 
cognitiu, visual, auditiu i capacitat 
comunicativa de cada pacient

• Aquet grup de edat sol ser excloent dels 
en sajos clínics, el que dificulta el millor
coneixement dels seus problemes 

El 50 al 80% ≥ de 65a. Pateix dolor



• S’ha de  sospitar que pateix dolor davant síntomes tan 
inespecífics com confusió, aïllament i apatia

• Un elevat nombre de pacients amb demència pateixen 
dolor, predominantment d’origen osteo-muscular, 
gastrointestinal, genitourinari i per UPP

• El dolor d'òrgans interns o pell es mes difícil de avaluar 
en aquets pacients, que el osteo-muscular que sol 
reproduir-se amb els moviments

• El dolor crònic també es mes difícil de detectar que el 
dolor agut

Identificar



Cures d’infermeria en el tractament 
del dolor:

Podem destacar dos nivells fonamentals de 
participació en el maneg del dolor:

• Es fonamental la valoració inicial, ens servirà de 
guia per desenvolupar el pla de tractament del 
dolor 

Actuació d’infermeria: 
Aplicació de tècniques específiques de tractament del dolor en Infermeria,

atenent  aspectes:  prevenció, vigilància i aplicació terapèutica

ACTIVITAT 
INDEPENDIENT

ACTIVITAT 
INTERDEPENDENT O 
DE COLABORACIÓ



Dolor 
total

Físics:
Altres Síntomes

Efectes secundaris dels 
tractaments

Insomni i Debilitat

Socials :
Aïllament

Pèrdua del rol
Problemes familiars i 

econòmics

Espirituals:
¿Per que Deu em fa patir? 

¿Per que amí?
¿Quin es el sentit de tot això?

Psicológics:
Ràbia

Preocupacions
Disminució de la libido

Problemes de auto imatge



Valoració

• Conèixer la situació
• Mesurar l’ eficàcia 

terapèutica
• Objectivar dades
• Conèixer evolució
• Comunicar e informar 

¿Perquè?

• Causes, Dimensions
• Intensitat factors de mal 

pronòstic

¿Que?

• Inicial i continua
• Instruments de 

avaluació

¿Quant i Com?



ACTITUT ACTIVA

EQUILIBRI
ARMONÍA

RESPECTE REFLEXIÓ

EMPATÍA
COMUNICACIÓ 

HUMANITZACIÓ 

ESCOLTAR 
Afavorir la resolució de conflictes personals



Sistemàtica de actuació:

Identificar- el dolor com un problema:

Les persones ancianes
no ho manifesten
de vegades de forma verbal 
per “no molestar”
i perquè “hi ha que aguantar”

. Observar- comunicació no verbal :
. gestos de dolor,
. expressió facial, postura…

. Preguntar- si sent dolor:
. quant dolor,
. com ho qualificaria …



ESCALAS de valoración del DOLOR en pac. 
en diferentes grados de deterioro 

cognitivo



El dolor implica

Dolor

Rebutg del entorn

Aspecte Social

Aillament

Dependència 
Física
Social

Econòmica

Soletat



• Factors que disminueixen l’ Umbral del dolor: 
la incomoditat, l’ insomni, el cansanci, la por, la 
tristesa, la ràbia, la depressió, el avorriment, la 
introversió, el aïllament i el abandonament social 

• Factors que augmenten l’ Umbral del dolor: la son, 
el repòs, la simpatia, l’empatia, la comprensió,
la solidaritat, les activitats de diversió, la reducció de
l’ ansietat i la elevació del estat d’ ànim

Planificar les intervencions: 



L' Infermera ha de tenir present...
Relacions socials

Son / descans

Estat d’ ànim

ABVD
Qualitat de vida

Mobilitat / activitat

Si menja



Ens planteje’m la possibilitat de desencadenar dolor 
en les nostres actuacions?  

• Inserció / retirada de catèter venós 
• Retirada de apòsit adherit, en la cura de una UPP
• Tècnica de cures en general
• Neteja/fricció en pell fràgil
• Canvis posturals / Fisioterapia

Consideracions de les Cures del 
Pacient Ancià



Actitud davant el dolor 
• Cuidar a pacients que pateixen dolor ens afecta 

emocionalment mes que altres professionals per la 
proximitat continuada amb ells

• La relació terapèutica presenta grans compromisos i 
requereix un elevat grau de maduresa i estabilitat 
emocional

• El problema del dolor No aliviat, com mostren molts 
estudis d’ infermeria, constitueix una de les 
preocupacions ètica en diferents àrees assistencials

“Aliviar el dolor es un repte en la cura del pacient ancià”



Reflexió:
- Canviar actituds passives,

(en espera que el dolor se  ens comuniqui) 

per actituds pro actives en la identificació

- L’ ètica actual basada en el principi
d’ autonomia i en els drets humans,
fan contemplar l’ ètica del dolor com principi 
fonamental que es basa en  el respecte de la
voluntat del pacient a decidir sobre seu propi
dolor, ja que ell sols li donarà sentit



“Se puede aceptar la muerte, pero nadie puede 
aceptar el dolor profundo y devastador. 
El dolor intratable es como el infierno, sin escapatoria, 
sin esperanza. 
Cuando uno no ha experimentado el dolor más 
acerado y profundo, es imposible imaginar la agonía 
de un paciente, al igual que es imposible comprender 
que un tiempo sin dolor, por corto que sea, puede 
representar la felicidad más extrema.” 
(Lars Leksell, Brain Fragments 1992. Neurocirujano 1907-1986) 



Escolta al Ancià
Et dirà el que has de fer

(C.Sanders)

Moltes Gracies

La parte de imagen con el identificador de relación rId4 no se encontró en el archivo.
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