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“Mas se me viesse de noite uma mulher. Se ela 

segurasse no colo o filho. E dissesse: cure meu filho. 

Eu diria: como é que se faz? Ela responderia: cure 

meu filho. Então- então porque não sei fazer nada e 

porque não me lembro de nada e porque é de noite- 

então estendo a mão e salvo uma criança. Porque é 

de noite, porque estou sozinha na noite de outra 

pessoa, porque este silêncio é muito grande para 

mim, porque tenho duas mãos para sacrificar a 

melhor delas e porque não tenho escolha.” 

LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. 



 
 

 
RESUMO 

 
A dor como 5º sinal vital, por ter um caráter subjetivo, é resultado de experiências e 
sensações vivenciadas ao longo da vida. No entanto, quando se referem à recém-
nascidos e lactentes, a avaliação da dor ainda     representa um obstáculo à 
assistência prestada. A proposta deste estudo foi analisar se mães que 
acompanham seus filhos durante a internação, e,  enfermeiras que atuam em uma 
Unidade de Terapia Intensiva conseguiam interpretar os sinais faciais emitidos pelos 
recém-nascidos a termo e lactentes durante sensações dolorosas e, se conheciam 
os instrumentos de avaliação da dor. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório 
que utiliza métodos quantitativos e qualitativos, envolvendo 13 mães e 14 
enfermeiras, além de duas crianças que participaram da tomada fotográfica, como 
sujeitos da pesquisa. Para a coleta de dados foi utilizado uma entrevista semi-
estruturada, além de oito imagens, sendo quatro de recém-nascidos a termo, e 
quatro de lactentes, avaliadas através da escala Sistema de Codificação Facial 
Neonatal. Através deste estudo foi possível concluir que mães e enfermeiras 
identificam a dor nos recém-nascidos e lactentes. A avaliação e o conhecimento a 
respeito dos instrumentos disponíveis para a mensuração dolorosa devem estar 
presentes na prática clínica de todos os profissionais envolvidos nos cuidados aos 
indivíduos que ainda não verbalizam as sensações dolorosas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Palavras-chave: DOR. CRIANÇA. AVALIAÇÃO DA DOR  



 
 

 
ABSTRACT 

 
Pain as the 5th vital sign, to have a subjective character is the result of experiences 
and sensations experienced throughout life. However, when referring to newborns 
and infants, assessment of pain still represents a barrier to care. The purpose of this 
study was to examine whether mothers who accompany their children during 
hospitalization, and nurses who work in an Intensive Care Unit could interpret facial 
signals emitted by newborn infants at term and during painful sensations, and knew 
the instruments pain assessment. This is a descriptive study that uses quantitative 
and qualitative methods, involving 13 mothers and 14 nurses, and two children who 
attended the Snapshot as research subjects. To collect the data we used a semi-
structured interview, and eight images, four of newborns at term and four infants, 
assessed by scale Neonatal Facial Coding System. Through this study it was 
concluded that mothers and nurses identify the pain in newborns and infants. The 
assessment and knowledge about the tools available to measure pain must be 
present in clinical practice for all professionals involved in the care of individuals who 
have not yet verbalize painful sensations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a dor é 

conceituada como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada 

a lesões reais ou potenciais. (SOUSA et al, 2006) 

Ela  é um fenômeno complexo e subjetivo, que marca de maneira única a vida da 

criança. Esta experiência está associada a vivências experimentadas, e, pode ser 

causada pela própria doença, pelo tratamento, pelos procedimentos e potencializada 

pelo medo, ansiedade e incertezas. (SILVA et al, 2011) 

Para a criança hospitalizada a experiência pode ser traumática já que a internação 

está muitas vezes associada à coleta de exames, ao ambiente desconhecido, 

aparelhos estranhos, separação dos pais, mesmo que por um curto período. (VIANA 

et al, 2006) 

LAPA & SOUZA, 2011 estudaram a percepção dos escolares sobre a hospitalização. 

Os resultados aos quais chegaram relacionados à dor, foram que as crianças 

percebem, sentem e verbalizam  as sensações dolorosas, descrevendo à sua 

maneira como se sentem em relação a ela.  

Em relação aos recém-nascidos,  SOUSA et al, 2006, afirma que impossibilidade de 

qualquer forma de verbalização  faz com que as atitudes comportamentais sejam as 

principais formas de expressão dolorosa nessa faixa etária. 

O neonato com dor emite sinais identificados por meio de alterações 

comportamentais e fisiológicas. Existem comprovações científicas de que a 

exposição repetida à dor no período neonatal pode causar complicações para o 

desenvolvimento da criança, incluindo um aumento da ansiedade e vulnerabilidade 

ao estresse na vida adulta. (GUIMARÃES, 2006) 

Dentre as repercussões que a dor pode desencadear no recém-nascido estão 

incluídos ainda desenvolvimento cerebral prejudicado, o que ameaça a instabilidade 

fisiológica. Os problemas decorrentes de tais complicações costumam aparecer 

durante a infância. Além disso, a dor pode agravar o quadro clínico do recém-

nascido, sendo necessárias intervenções complementares ao alívio da dor. (SOUSA 

et al, 2006) 
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SOUSA et al, 2006,  ainda afirma que a identificação e avaliação da dor em recém-

nascido ainda é um desafio para o cuidado de enfermagem, principalmente pela 

dificuldade de verbalização destes pacientes às sensações dolorosas 

experimentadas durante a internação. O passo inicial da  abordagem da dor interfira 

na prática da assistência é o seu reconhecimento por parte da equipe de 

enfermagem que presta os cuidados primordiais para a manutenção do bem-estar 

da criança hospitalizada. 

A avaliação da dor é tão importante que em 2002, a Joint Comission on 

Accreditation of Healthcare Organizations (JCHAO) incorporou-a como quinto sinal 

vital, sendo prioritária  e de fundamental importância sua intervenção e reavaliação, 

sendo este um dos pontos considerados para a acreditação hospitalar. (VIANA et al, 

2006) 

A American Pain Society em 2003 afirmou que o tratamento da dor é parte 

importante do cuidado, sendo referida como o “quinto sinal vital”, de modo a 

aumentar a conscientização por parte dos profissionais de saúde sobre  a 

importância do tratamento efetivo.  Ela ainda refere que o registro da avaliação 

dolorosa é tão importante quanto os registros dos sinais vitais como pulso e 

temperatura, e, que deve ser mensurado em todos os pacientes. (BRUNNER & 

SUDDARTH, 2011) 

No Brasil, a portaria GM  do Ministério da Saúde de 19 de março de 2002, 

estabelece o Programa Nacional de de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. 

(BRASIL, 2002) 

Esta portaria leva em consideração   estudos nacionais e internacionais, que 

demonstram que a dor é a razão principal pela qual os usuários procuram os 

serviços de saúde. Ela considera ainda que a dor é uma das principais causas do 

sofrimento humano, gerando incapacidades, comprometimento da qualidade de 

vida, impactando de modo significativo na vida do indivíduo. Por isso, a dor constitui 

atualmente um dos grandes problemas de saúde pública. (BRASIL, 2002) 

PESSINI, 2002, afirma que a questão da dor e do sofrimento humano, no ambiente 

hospitalar ainda é um dos grandes pontos de interrogação que dificulta a tomada de 

decisões frente à dor. Ele ainda constata que os seres humanos passam por uma 

“profunda crise de humanismo.”  

Segundo PESSINI apud ESTEVES, 2002 p 122-123: 
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Fala-se insistentemente de ambientes desumanizados , tecnicamente 
perfeitos, mas sem alma e sem ternura humana. A pessoa vulnerabilizada 
pela doença deixou de ser o centro das atenções e passou a ser 
instrumentalizada dentro de unidades  especializadas como  as Unidades 
de Terapia Intensiva, onde muitas vezes se busca restabelecer os sinais 
vitais, sem levar em conta as condições de vida ou mesmo se existe vida 
naquele doente. A manipulação do corpo se faz presente e rouba aquilo que 
é mais precioso à vida: dignidade.   

 

Dentro das concepções de ESTEVES, 2012, o ambiente hospitalar gera sofrimento. 

À partir disto os profissionais podem implementar uma política de cuidado que honre 

a dignidade daquele que necessita de assistência, visto que é importante o controle 

da dor para diminuir o sofrimento e garantir a dignidade humana.  

Diante dessas considerações torna-se importante pesquisar sobre o tema 

verificando as condições da enfermagem em implementar ações que resultem na 

diminuição da dor nessa população. 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O Hospital Regional de Assis (HRA) é um hospital geral, considerado de média 

complexidade, situado no município de Assis, que atende 25 municípios da região. 

Ele possui vínculo com o Departamento Regional de Saúde de Marília. Sua 

capacidade planejada é de 174 leitos, instalada de 151 e operacionalizada de 145, 

tendo um total de 145 leitos em funcionamento.  

A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, inaugurada em novembro  de 2008,  é 

uma UTI mista que atende recém-nascidos a termo, lactentes,  crianças e 

adolescentes. Ela possui seis leitos, dos quais dois se destinam a clientes em 

isolamento em precauções universais do tipo respiratório de contato. 

 Em outubro de 2011, período no qual fui admitida na Unidade de Terapia Intensiva,  

iniciava-se a utilização das escalas de avaliação da dor nos clientes internados. 

Todos os funcionários passaram por treinamentos a respeito da utilização das 

escalas de dor e como identificar os sinais que o cliente apresenta.  

Após tal treinamento, foi realizada a mudança nos impressos de controle incluídos 

na SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem. Além dos parâmetros vitais 

avaliados, foi incluído a avaliação da dor, como o quinto sinal vital. Assim, a unidade 

possui impressos com um campo definido para as escalas de dor, que contemplam 

as escalas NIPS – Neonatal Infant Pain Scale, NFCS- Neonatal Facial Coding 

System, Ecala visual analógica e Escala de Faces. Estas escalas encontram-se 

também anexadas nas pranchetas de uso dos profissionais de enfermagem e na 

cabeceira de cada leito para facilitar o acesso dos profissionais.  

Entretanto, percebe-se ainda a dificuldade com que os profissionais aplicam as 

escalas e identificam a dor nas crianças internadas. Isto gerou-me uma inquietude 

em saber o conhecimento destes profissionais na identificação da dor do recém-

nascido e lactentes e, assim, propor uma comparativo de conhecimento das mães 

na identificação da dor. 
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 1.2 HIPÓTESE 

 

Os questionamentos controversos  realizados pela equipe de enfermagem a respeito 

da introdução das escalas de  avaliação da dor, geraram discussões em torno do 

assunto e os estudos apresentados por alguns membros da própria equipe, fizeram 

com que houvesse uma preocupação maior com a percepção dolorosa nas crianças 

internadas. Assim, o reconhecimento da dor como um sinalizador de disfunções 

fisiológicas passou a ter mais importância.  

Segundo GUINSBURG, 1999 p 149: 

 

 

Calcula-se que cada recém-nascido internado em unidade de terapia 
intensiva neonatal receba de 50  a 150 procedimentos potencialmente 
dolorosos ao dia e que pacientes abaixo de 1000 gramas sofram cerca de 
500 ou mais intervenções dolorosas ao longo de sua internação. Apesar dos 
avanços no conhecimento da fisiologia da dor nessa faixa etária ainda, do 
desenvolvimento de métodos de avaliação da dor para o lactente pré-verbal 
e da existência de medidas para o alívio da dor, ainda há uma grande 
lacuna entre o conhecimento teórico e a conduta prática por parte dos 
profissionais de saúde. 

 

A hipótese levantada para a dificuldade na avaliação da dor em crianças é a 

limitação de  conhecimento dos profissionais quanto aos aspectos fisiológicos e 

comportamentais que o recém-nascido e os lactentes apresentam frente às 

sensações dolorosas. 

Como citado acima, o desconhecimento teórico sobre os mecanismos dolorosos 

ainda constituem uma grande problema para a prática assistencial. (SOUSA, 2006) 

Para as mães é importante a identificação da dor, e, muitas vezes, elas são as 

primeiras a identificá-la. Analisar a compreensão da identificação da dor e seu 

reconhecimento pelas mães é importante porque elas sinalizam para a equipe de 

enfermagem as sensações dolorosas de seus filhos. (SOUSA, 2006) 

Para a equipe de enfermagem, cuja proximidade com o paciente é fundamental e 

inevitável, a importância do reconhecimento da dor possibilita o atendimento integral 

das necessidades de conforto e bem-estar  do cliente. (SMELTZER  & BARE, 2011) 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVOS GERAIS  

 

Analisar como as enfermeiras e as mães identificam a dor em recém-nascidos (RN) 

a termo e lactentes através de sinais  e expressões faciais.   

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar se as enfermeiras reconhecem os sinais sugestivos de dor 

pela expressão facial do RN a termo e lactente; 

 Verificar se as mães, assim como as enfermeiras conseguem 

identificar a dor em seus filhos; 

 Compreender os mecanismos fisiológicos da dor e demonstrar a 

importância da identificação e avaliação através deste estudo.  
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A dor é reconhecida como o 5º sinal vital, sendo tão importante quanto a respiração, 

pulsação e temperatura. Em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, muitas vezes 

para se chegar a um diagnóstico são necessários vários procedimentos, muitas 

vezes dolorosos que causam dor, agitação e estresse. Este ambiente, muitas vezes 

atrapalha o processo de crescimento e desenvolvimento das crianças, visto que 

todos os avanços tecnológicos não são capazes de aliviar o sofrimento causado 

pelos procedimentos. (ROCHA, 2009) 

As consequências para o neonato poderão ser percebidas a curto, médio e longo 

prazo. A curto prazo a dor pode levar à irritabilidade, diminuição da atenção, 

alteração no padrão do sono. As alterações percebidas a longo prazo incluem 

dificuldades de cognição, déficit de atenção e concentração na vida escolar. 

(ROCHA, 2009) 

O reconhecimento da dor e sua avaliação são importantes porque através destas 

ações  torna-se possível  a promoção  do alívio e melhora do quadro das crianças 

em unidades de terapia intensiva, eliminando qualquer tipo de complicação que 

possa vir a ocorrer no desenvolvimento social e cognitivo das crianças(ROCHA, 

2009).  

GUINSBURG, 1999, afirma que os prejuízos decorrentes das sensações dolorosas 

podem ser evitados ou eliminados, utilizando para o seu  alívio terapias 

medicamentosas, como o uso de analgésicos, e, medidas não farmacológicas como 

a utilização de solução glicosada durante a coleta de sangue. A autora ainda cita 

que o emprego de soluções glicosadas antes da realização de procedimentos pode 

diminuir o tempo de choro da criança durante o procedimento. 
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2 METODOLOGIA 

  

2.1 DELINEAMENTO 

 

Este  estudo é de caráter descritivo e exploratório e utiliza métodos quantitativos e 

qualitativos para avaliar o conhecimento das mães e enfermeiras na identificação da 

dor no recém-nascido a termo e lactentes através da expressão facial.   

O estudo descritivo, segundo GIL, 2002, é utilizada para descrever algumas 

características do objeto estudado, podendo ser uma população, a representação de 

um tema ou um fenômeno. Sendo assim, as pesquisas descritivas abordam 

opiniões, ações e crenças da população. A pesquisa exploratória proporciona maior 

familiaridade com o tema, tornando-o mais explícito.  

GIL, 2002, também afirma que este tipo de pesquisa leva a uma proximidade maior 

com a problemática do estudo, possibilitando através de entrevistas obter 

informações de sujeitos que tiveram experiências práticas com o problema. 

Segundo MARCONDES 2002, o período neonatal tem início com o nascimento e se 

encerra aos 29 dias. Recém-nascidos a termo são aqueles nascidos entre 38 e 42 

semanas. O período de lactência compreende o 29º dia de vida até o segundo  ano.  

 

2.2 AMOSTRA  

 

A amostra foi  composta por 14 enfermeiras que atuam na UTI do Hospital Regional 

de Assis e por 13 mães que acompanharem seus filhos durante a internação no 

período de novembro  de 2012. Inicialmente a amostra seria composta por 15 mães, 

no entanto, durante o desenvolvimento do estudo, duas entrevistadas solicitaram 

que suas entrevistas fossem excluídas do estudo, uma devido ao óbito da criança e 

outra porque não queria ter sua entrevista divulgada.  A escolha das mães ocorreu 

de acordo com a ordem de internação das crianças. Para participar do estudo as 

mães  aceitaram através da assinatura do termo a participação. Foram  excluídas as 

crianças que não se enquadraram na faixa etária selecionada, ou que as mães não 

as acompanhantes durante  o período de internação. 
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2.3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

  

A pesquisa se desenvolveu  em fases distintas. A primeira consistia  no 

levantamento teórico acerca da temática da dor em crianças. Neste primeiro 

momento foi realizada uma pesquisa utilizando os descritores em saúde “dor”, 

“crianças” e “enfermagem”, indexados no DECS. Foram localizados na base de 

dados LILACS, 85 artigos, dos quais 85,8% (73 artigos) foram descartados por não 

atenderem aos objetivos do estudo. Além dos artigos selecionados foram utilizadas 

teses de mestrado e doutorado indexados no Banco de Teses e Dissertações da 

USP, além de capítulos de livros e artigos selecionados aleatoriamente que se 

relacionavam à temática da dor disponíveis no site da Sociedade Brasileira de 

Pediatria, SCIELO, Jornal de Pediatria.  

Como referencial para a pesquisa foi utilizado o artigo intitulado Avaliação da dor 

como instrumento para o cuidar de recém-nascido pré-termo, SOUSA et al, 

publicado em 2006 na Revista Texto & Contexto Enfermagem. Este artigo foi 

escolhido por se aproximar dos objetivos do estudo que será realizado. 

O estudo se desenvolveu  de acordo com a Resolução nº 196 de 10 de outubro de 

1996, que regulamenta as pesquisas realizadas com seres humanos. 

O projeto foi  enviado por meio de formulário eletrônico para o CONEP – Comissão 

de Ética e Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde  e entregue ao Comitê de Ética 

e Pesquisa do Hospital Regional  de Assis para  ser avaliado e autorizado que o 

estudo fosse realizado nas Unidades de Internação Pediátricas do referido Hospital. 

O estudo recebeu parecer favorável, de número 322/2012 (Anexo 1). 

Todos os envolvidos na pesquisa receberam orientações  sobre o estudo,  e 

assinaram  o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual  concordaram  

em participar. Aos responsáveis pelas crianças selecionadas para os registros 

fotográficos além do termo, foi entregue para que assinassem a Autorização para 

Utilização de Imagens.  

No segundo momento, foram  elaborados dois questionários contendo 10 e 9 

questões(Apêndices A e B),  que foram  aplicados às mães acompanhantes e às 

enfermeiras que atuam na UTI. Os questionários foram  elaborados tendo como 
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base o questionário validado aplicado pelas autoras do artigo intitulado Avaliação da 

dor como instrumento para o cuidar em recém- nascido pré termo. O primeiro 

questionário, aplicado às enfermeiras era composto   além das questões 

quantitativas e qualitativas, imagens dos  grupos etários - recém-nascidos a termo e 

lactentes onde elas deveriam   identificar as expressões faciais que melhor 

expressam a dor nos recém-nascidos e lactentes. 

O questionário aplicado às mães era composto de   questões qualitativas e 

quantitativas e  imagens relacionadas ao grupo etário ao qual seu filho pertence. 

Para tomada fotográfica das crianças foi  utilizada máquina digital da marca SONY, 

modelo DSC – W530, sem utilização de flash, pois sua utilização poderia alterar a 

mímica facial das crianças (SOUSA et al, 2006). Foram  selecionadas duas crianças, 

um recém-nascido a termo e um lactente cujos critérios de seleção foi : tempo de 

internação na UTI superior a três dias, acompanhados pelas mães, sem suporte 

ventilatório e sedação. Após o registro fotográfico foi  utilizado o Sistema de 

Codificação Facial Neonatal – NFCS tendo em vista a identificação do momento real 

da dor expressa pelos recém-nascidos e lactentes. As crianças foram  fotografadas 

durante procedimentos de  enfermagem, momentos de sono e repouso. Cada 

criança teve  um registro no qual a dor foi  mensurada através da Escala NFCS. 

Após os registros fotográficos, as imagens foram  criteriosamente selecionadas. 

Foram descartadas aquelas das cuja nitidez, contraste e brilho descaracterizassem 

as expressões faciais dos indivíduos selecionados. As circunstâncias em que as 

imagens foram captadas foram registradas em um caderno de anotações. Apenas a 

pesquisadora e sua orientadora souberam  em quais momentos as imagens foram 

registradas. 

Do total, foram selecionadas quatro fotos de cada faixa etária selecionada para o 

estudo, em seguida foram reveladas em tamanho A4 e  organizadas em uma pasta 

do tipo catálogo, e, numeradas em algarismos romanos. A foto I do grupo das 

imagens do recém-nascido a termo, corresponde ao momento de sono e repouso; a 

imagem II à realização de curativo na região abdominal – referente a ileostomia 

prévia; a imagem III se refere ao momento de mensuração de pressão arterial e, a 

imagem IV, a uma punção venosa. 

A imagem I do grupo das imagens relacionadas ao lactente representa o momento 

de sono e repouso; a imagem II, à administração de medicamento por via 

endovenosa; a III corresponde ao momento da realização de punção capilar e a 
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última imagem (IV) foi realizada durante troca de fixação de cateter venoso 

periférico. 

As fotografias que melhor caracterizaram os grupos etários estudados- recém-

nascidos a termo e lactentes- foram: as imagens IV e III do neonato e lactente 

respectivamente. Enquanto o  lactente apresentou as seguintes características 

faciais: fronte saliente, olhos espremidos, boca aberta, língua tensa, o neonato 

apresentou: fronte saliente, olhos espremidos, sulco naso-labial aprofundado, boca 

aberta. Ambos totalizaram  quatro pontos, o suficiente para ser avaliado como um 

momento de dor através de escala NFCS. 

Os dados obtidos através dos questionários foram tabulados e tratados de maneira 

descritiva para apresentação dos resultados e análise descritiva.  O estudo após 

conclusão final foi apresentado à banca de TCC para finalidade de conclusão do 

curso de Enfermagem e obtenção do título de bacharel em Enfermagem.  

O hospital que serviu como local de estudo receberá uma cópia do trabalho, e, 

posteriormente será apresentado aos funcionários das unidades pediátricas os 

resultados obtidos com a pesquisa. 
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3 DOR E CULTURA  

 

 

A dor está presente desde muito tempo na vida do homem. Ela surge desde o 

momento de seu nascimento até a hora da sua morte. Sem, ela as espécies não 

teriam sobrevivido e se desenvolvido ao longo dos tempos. (CINTRA et al apud 

ESTEVES, 2012) 

A vivência adquirida no seio familiar e o pensar do  indivíduo enquanto membro de 

uma sociedade exercem influências  que refletem no modo de pensar, agir, no 

conceito de espaço e tempo, e atitudes frente às doenças, a dor e outras formas de 

incômodo. (PIMENTA, PORTNOI  apud ESTEVES, 2012) 

Ainda afirmam que os métodos pelos quais os indivíduos são educados na infância 

influenciam diretamente  na formação de expectativas frente à dor, o qual exercerá 

papel crucial na vida adulta. Nas situações em que são expostos à dor, nota-se que 

os meninos e os homens em geral adotam uma atitude de coragem e virilidade. Às 

meninas e mulheres por sua vez, a expressão dolorosa é mais tolerada, visto que a 

figura feminina se associa à  fragilidade e vulnerabilidade. (PIMENTA, PORTNOI 

apud ESTEVES, 2012) 

Na maioria dos grupos culturais, a dor remete a sentimentos fraternais de 

acolhimento, conforto, punição ou culpa. (ESTEVES, 2012) 

Os homens primitivos acreditavam que a dor presente no corpo era causada por 

demônios ou espíritos de entes falecidos. Os povos da Antiguidade acreditavam que 

a dor era um castigo dos deuses e uma frustração dos desejos da 

alma.(CARDENAS, 2007) 

No ano de 420 a. C, Hipócrates afirmava que a sensação dolorosa era parte de uma 

perturbação do equilíbrio normal do organismo. (CARDENAS, 2007) 

Hipócrates postulou a presença de quatro humores: sangue, flegma, bile branca e 

bile negra, que, em desequilíbrio culminavam na sensação da dor. Os estudos de 

Hipócrates influenciaram os antigos egípcios que, através de métodos de dissecção 

encontraram evidências anatômicas de que o cérebro fazia parte do sistema nervoso 

e possuía dois tipos de nervos os motores e os sensitivos. (PORTNOI, 1999) 
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Na Roma antiga, os conhecimentos dos povos adquiridos anteriormente 

influenciaram os estudos de Galeno, que afirmou que a dor era responsável por 

proteger os seres vivos, pois sua ocorrência significava algum tipo de alteração nos 

órgãos internos ou no ambiente. (PORTNOI, 1999) 

Segundo REY, apud PORTNOI 1999, o Cristianismo adotou a dor como uma 

provação divina que deveria ser tolerada. Por outro lado, através dos sofrimentos de 

Cristo na cruz, a dor foi assimilada a sofrimentos  físicos, que deveriam ser 

passados para obter salvação da alma.    

O apogeu das ciências   possibilitou uma nova visão acerca  dor. Por meio dos 

estudos  Descartes em 1664, a dor passou a ser relacionada   a uma sensação 

percebida pelo cérebro através de estímulos sensoriais. (CARDENAS, 1999) 

À partir do século XVIII, a medicina passou a basear-se na observação e relatos dos 

próprios doentes permitindo a compreensão da transmissão e percepção das  

sensações. Além dos relatos dos doentes, os estudos da dor buscavam 

compreender os tipos de dor, sua localização, os mecanismos e a avaliação da dor. 

(PORTNOI, 1999) 

Em 1973, foi fundada em Washington nos Estados Unidos a IASP- Associação 

Internacional para o Estudo da Dor, cuja missão é formular políticas que apoiem e 

estimulem o estudo da dor em todo o mundo, e à partir de estudos relacionados 

promover o alívio e melhor compreensão da dor. A IASP é o principal fórum 

profissional para ciência, prática e educação no campo da dor. Ela está presente em 

87 países, incluindo o Brasil. (IASP, 2012) 

No contexto individual, o aprendizado social a respeito da dor exerce um papel 

essencial no desenvolvimento das diversas significações atribuídas às sensações 

dolorosas. Esse aprendizado tem início, como afirma SMELTZER & BARE apud 

ESTEVES, 2012, dentro do contexto familiar, modificando-se ao longo do tempo e 

mantendo-se no convívio social individual. Diante da experiência dolorosa, os 

indivíduos adultos tendem a questionar o porquê de tal acontecimento. Em busca de 

respostas, eles recorrem não apenas à ciência, mas às religiões e aos valores 

morais de sua cultura. 

PIMENTA; PORTNOI apud ESTEVES, 2012 escreve que a bagagem cultural que o 

indivíduo adquire tem importante papel na tolerância à dor, haja vista que os 

estímulos sensoriais que iniciam a dor insuportável para uma pessoa, podem ser 
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menos toleráveis para outra. Além disso, as diferentes experiências experimentadas 

pelo indivíduo, se associam aos limiares distintos da dor, mensurados pela aplicação 

de estímulos (calor, pressão) de intensidade crescente em uma região pequena da 

pele.  

Também é de parecer dos autores supracitados que “o limiar de percepção à dor 

representa a menor intensidade com que um estímulo passa a ser percebido como 

doloroso.” 

O ambiente hospitalar gera angústias, medo e sofrimento.Comparando  o hospital a 

uma catedral na Idade Média, onde se relembram todas as fases da vida do ser 

humano. O nascimento com suas festividades e esperanças; as doenças,  a 

recuperação da saúde e até mesmo a morte. No entanto, nenhuma sensação é tão 

crítica quanto a experiência dolorosa. Frequentemente pacientes referem não ter 

medo do processo de morrer. Eles temem a dor e o sofrimento que o processo 

causa. (PESSANI, 2002) 

Segundo PESSANI, 2002, o cuidado da dor é a chave para o resgate da dignidade 

do ser humano. A temática da dor é um problema de primeira ordem no mundo 

contemporâneo e precisa ser levado em consideração, visto que ele atinge as 

dimensões física, psíquica, social e espiritual. 

No Brasil,  a preocupação com a experimentação dolorosa, teve início em 1997 com 

a criação do Programa Nacional de Dor e Cuidados Paliativos pelo Ministério da 

Saúde. Estudos epidemiológicos sobre a ocorrência e etiologia da dor são poucos e 

o conhecimento sobre o tema ainda é pequeno. A dor é a razão que leva 

aproximadamente 80% da população a procurar o serviço de saúde. Ela ainda não 

recebe a atenção necessária nos serviços de saúde em nosso país. (PESSANI, 

2002) 

 PESSANI, 2002, afirma ainda que a dor é um desafio para os profissionais da 

saúde, para a sociedade  e para o meio acadêmico. A maioria dos profissionais 

ainda não sabe  o que a dor significa quando se referem a ela. É necessário a 

reestruturação curricular que adote o estudo da dor como fator primordial para a 

melhora do cliente.  
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4  MECANISMOS FISIOLÓGICOS DA DOR  

 

 

SMELTZER et al, 2011  afirmam que a dor depende da interligação entre o sistema 

nervoso do indivíduo e do meio em que ele está inserido, e, que o processamento 

dos estímulos e a percepção dolorosa envolvem o sistema nervoso periférico e o 

central. 

A transmissão da dor recebe o nome de nocicepção. Os receptores neuronais 

envolvidos na transmissão das sensações dolorosas são terminações nervosas 

livres na pele que respondem a estímulos sérios e potencialmente danosos. Estes 

estímulos podem ser tanto físicos quanto químicos ou mecânicos. (SMELTZER et al, 

2011). 

Segundo Almeida et al, 2009, o mecanismo que conduz o impulso doloroso da 

periferia do córtex sensitivo surge na vida fetal e durante os primeiros meses de vida 

pós- natal. Os neurônios e as vias nervosas que processam a sensação dolorosa no 

tronco encefálico surgem à partir da 24ª semana. A falta de mielinização das fibras 

A- delta (A-d) não implicam na diminuição dos mecanismos de condução e 

velocidade do estímulo nervoso, visto que, a curta distância corporal em crianças 

compensa o mecanismo de condução.  

As fibras A- d são pequenas e mielinizadas, as A- beta possuem grande diâmetro e 

mielina. Entretanto as fibras C são desmielinizadas e transmitem impulsos para a 

medula espinhal. Quanto maior o diâmetro da fibra, maior o seu poder de condução. 

(BRANDÃO, 2002)  

Segundo PORTO, 2004, os três mecanismos responsáveis pelas sensações 

dolorosas são a transdução, a transmissão e a modulação. 

A transdução é o meio pelo qual os nociceptores transformam os estímulos em 

potencial de ação. Estes estímulos podem ser tanto físicos, quanto químicos ou 

mecânicos. Além de excitarem os receptores sensíveis aos estímulos, ocorre dano 

tecidual e vascular local, e, ainda a  liberação de substâncias como a histamina, 

prostaglandinas e leucotrienos. Os nociceptores silenciosos presentes nas 

terminações periféricas das fibras- C, em condições equilíbrio do organismos 

encontram-se em repouso, no entanto ao sofrerem uma estimulação através de um 
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processo inflamatório por exemplo, eles respondem ao estímulo através da 

sensação dolorosa. (PORTO, 2002) 

Segundo PORTO, 2004 a  transmissão compreende o conjunto de mecanismos 

utilizados pelo organismo para conduzir  os impulsos nervosos recebidos pelos 

nociceptores para as estruturas do sistema nervoso que respondem à dor.   

O trato espinotalâmico conduz impulsos das fibras C e A-d da medula até o tálamo 

no núcleo ventral póstero-lateral. O segundo trato transmite a dor associadas às 

fibras C do corno posterior da medula espinhal para as regiões de formação reticular 

do tronco encefálico. Os axônios das células de formação reticular projetam-se, 

terminando nos núcleos intralaminares do tálamo seguindo para áreas do córtex 

cerebral. Esta via não está associada na consciência da dor e nas respostas afetivas 

aos estímulos dolorosos. As informações são processadas no córtex cerebral. Ele se 

encarrega de distinguir e diferenciar a localização e intensidade do estímulo 

nervoso. (ALMEIDA et al, 2009) 

ALMEIDA et al, também refere que todos os processos envolvidos no 

processamento da dor em neonatos além de serem importantes para a promoção, 

reparo e recuperação dos tecidos, também agem no processo de amadurecimento 

do sistema nervoso. O funcionamento correto e desenvolvimento do sistema 

nociceptivo é extremamente importante para a sobrevivência do ser humano, já que 

o mecanismo da dor também está diretamente associado aos mecanismos de 

defesa e alerta corporais. 

Os centros e vias responsáveis pela supressão da dor são ativados pelos 

nociceptores. Este fenômeno pode ser explicado através da Teoria das Comportas, 

proposta por Melzack e Wall em 1965. (PORTO, 2004) 

 Esta teoria foi a primeira a mostrar um  sistema modulador da dor. Segundo ela,  a 

estimulação da pele gera impulsos nervosos transmitidos por três sistemas 

localizados na medula espinhal: a substância gelatinosa no corno dorsal, as fibras 

da coluna dorsal e as células de transmissão central. Os impulsos causadores de 

injúrias sofrem a influencia de um mecanismo de comporta. (SMELTZER  et al, 

2011) 

As fibras finas, ou de menor diâmetro estimulam as células que transmitem os 

impulsos dolorosos, aqueles que abrem as comportas. Em contrapartida, as fibras 

de grande diâmetro excitam um outro tipo de célula, que inibem as células que 
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transmitem a dor- fechando a comporta. Este mecanismo sofre grande influência dos 

impulsos nervosos enviados pelo cérebro. Esta teoria foi uma das primeiras a sugerir 

que os mecanismos dolorosos podem ser influenciados por fatores psicológicos. Ela 

ajuda a compreender de que modo terapias como a musicoterapia aliviam a dor. 

(BRANDÃO, 2002) 

 

 4.1 TIPOS DE DOR  

 

KAZANOWSKI e LACCETI, 2005, referem que a dor é “um processo universalmente 

conhecido” e, que os diversos tipos de sensações dolorosas variam entre os 

indivíduos cujas intervenções relacionam-se a cada tipo de dor: 

a) Dor visceral: causada pelo estímulo dos nociceptores profundos, nas 

cavidades torácicas, abdominais, pélvica ou craniana, que se caracteriza 

como profunda e contínua, em cólica ou intensa pressão cuja localização é 

indefinida; 

b) Dor superficial: origina-se pela estimulação dos nociceptores cutâneos, 

provocada por lesão térmica, química ou mecânica, como ocorre em 

inflamação da pele e mucosa; 

c) Dor somática: origina-se nos músculos, na fáscia, ossos e ligamentos. De 

caráter agudo, intenso, muitas vezes resultado de mudanças de posição. 

Pode ser resultado de traumatismos, sendo uma dor localizada; 

d) Dor neuropática: provocada por lesão do sistema nervoso central ou 

periférico. Caracterizada por queimação intensa, moderada e contínua; 

e) Dor fantasma: é a dor neuropática que ocorre após lesão das fibras nervosas 

decorrentes da amputação de um membro. Essa dor geralmente é 

caracterizada como queimação e parestesia. Ao contrário do que se pensa, 

ela não é fruto da imaginação do indivíduo. 

 

De  acordo com SMETLZER et al, 2011, a dor também pode ser caracterizada de 

acordo com seu caráter temporal. 
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A dor aguda está geralmente associada a uma lesão específica. Ela tem o papel de 

alertar o cérebro de que algum dano ocorreu no organismo. A dor aguda é 

acompanhada de manifestações neurovegetativas que costuma desaparecer 

quando há supressão do fator causal e resolução do agente patológico. (PORTO, 

2004) 

A dor crônica é aquela que persiste por uma tempo superior ao necessário para a 

cura de um processo patológico ou associado a doenças crônicas, como por 

exemplo o câncer e artrite reumatóide. Geralmente quando a dor continua por um 

período longo ela acaba se tornando em um distúrbio primário do paciente. 

(SMETZER et al, 2011) 

Se tratadas de maneira inadequada, ambas poder ter efeitos danosos sobre o 

organismo. a dor aguda não aliviada pode interferir no sistema cardiopulmonar, 

resultando na “resposta neuroendócrina ao estresse”, que interfere aumentando 

significativamente a taxa metabólica e débito cardíaco, levando o organismo a 

desenvolver distúrbios fisiológicos como a tromboembolia venosa. (SMETLZER, 

2011) 

Segundo o mesmo autor a dor crônica além de afetar os sistemas orgânicos elas 

levam o individuo a desenvolver dificuldade de enfrentamento à dor, gerando 

insegurança e incapacitando fisicamente o indivíduo, impossibilitando seu 

reestabelecimento social.  
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5 DOR NO PERÍODO NEONATAL E EM PEDIATRIA 

 

 

Por muitos anos, a dor no período neonatal não foi levada em consideração, pois 

existia a crença de que os recém-nascidos, devido a imaturidade do sistema nervoso 

e sua mielinização incompleta não permitiam a transmissão dos estímulos dolorosos. 

(BUENO, 2004) 

SOUSA et al, 2006, refere que somente à partir da década de 1960, foram 

observados através de estudos que a mielinização das fibras nervosas não eram 

imprescindíveis para a transmissão dos impulsos pelo trato sensorial. 

No entanto, até que fossem descobertos os mecanismos sensoriais da dor, milhares 

de neonatos foram submetidos a intervenções cirúrgicas e vivenciaram inúmeros 

procedimentos dolorosos sem qualquer tipo de anestesia e analgesia. (BUENO, 

2009) 

Estima-se que em unidades de terapia intensiva neonatais (UTINs), os recém-

nascidos internados sofram de 50 a 150 procedimentos dolorosos por dia. (SOUSA 

et al, 2009) 

Segundo BUENO, 2004, os recém-nascidos em UTINs merecem especial atenção, 

pois além da quantidade excessiva de procedimentos dolorosos aos quais são 

submetidos, eles também permanecem por um longo tempo internados. A realização 

de procedimentos aumenta à medida que existe a necessidade de estabilizar 

clinicamente o recém-nascido e surge a necessidade de diagnósticos terapêuticos. 

Sabe-se que  quando comparados com recém-nascidos a termo, os prematuros não 

respondem de maneira eficaz a mímica facial e ao choro, e, que os estímulos 

nóxicos, são menores quanto maior a prematuridade. Assim, a observação dos 

sinais indicativos de dor, devem ser analisados minuciosamente, considerando as 

sutis respostas que o RN apresenta. (BUENO,2004) 

Fisiologicamente, a estimulação excessiva, a realização de exame físico, se 

alternam  com procedimentos dolorosos, resulta na estimulação nociceptiva e 

estresse psicológico. Os prematuros apresentam um aumento da excitabilidade dos 

neurônios, devido a exposição a procedimentos dolorosos repetidos, o que aumenta 

a possibilidade de ocorrência de efeitos depreciativos ao sistema nervoso. A dor, 
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pode ser muito danosa, tendo em vista que as reservas que seriam utilizadas para o 

crescimento e reestabelecimento da saúde, são empregadas no controle da 

estimulação da dor nos RNPT. (BUENO, 2004) 

O reconhecimento da dor em RNPT torna-se dificultosa porque além de não 

conseguirem se comunicar verbalmente, eles podem ser submetidos a 

procedimentos que diminuem a emissão sonora do choro, como a intubação 

traqueal ou a diminuição das reservas de glicose. (BUENO, 2004) 

As alterações comportamentais que o RNPT pode apresentar quando sente dor 

podem ser choro, incluindo o não vocalizado, testa franzida, fenda palpebral 

estreitada, acentuação do sulco nasolabial,  lábios entreabertos, tremor de queixo, 

movimentação excessiva de membros, rigidez torácica,  tensão muscular e ainda, 

alterações comportamentais como dificuldades no contato visual e auditivo, sono 

não REM (Rapid Eyes Moviments – sono profundo), por tempo prolongado e 

dificuldade no estado de vigília. Os indicadores fisiológicos que acompanham a 

sensação dolorosa no recém-nascido incluem aumento da frequência cardíaca, 

alterações ventilatórias, queda de saturação de oxigênio, aumento das pressões 

intracraniana e arterial, diminuição do tônus vagal,  sudorese palmar, tremores. 

(BUENO, 2004)  

BUENO 2004,  ainda afirma que a dor  pode levar a congestão venosa, resultando 

em hipertensão intracraniana, devido ao aumento da pressão arterial, lesões na 

substância branca e lesões isquêmicas. 

Em consonância com BUENO, 2004, GUINSBURG, 2010, refere que a  dor em 

indivíduos que não podem exprimi-la através da vocalização  é um fenômeno à 

parte. Os recém-nascidos apresentam atitudes comportamentais que são 

desencadeadas pela dor. Em última análise, como refere a própria autora, estas 

atitudes refletem a linguagem da dor no recém-nascido: 

a) Movimento corporal: Ao receber um estímulo doloroso em geral, os recém-

nascidos apresentam rigidez no tórax e movimentos de flexão e extensão nas 

extremidades corporais. Os estímulos são milimetricamente interpretados pelo 

recém-nascido. Após uma punção capilar em  0,3 segundos o recém-nascido 

retira o membro não puncionado; após 0,4 segundos retira o membro 

puncionado e depois de 1,8 segundos ele chora. A rigidez torácica e a flexão 

dos membros também aparecem diante de outros estímulos desagradáveis 
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não podendo estes serem tratados  como únicos parâmetros na detecção do 

estímulo doloroso.  

b) Mímica facial: As alterações faciais são muito importantes na interpretação 

da dor no recém-nascido.  As expressões específicas da dor que podem ser 

verificadas durante estímulo doloroso são: fenda palpebral estreitada, sulco 

nasolabial aprofundado, lábios entreabertos, boca estirada no sentido 

horizontal ou vertical, língua tensa e tremor de queixo. 

GRUNAU & CRAIG apud GUINSBURG, 2010, afirmam que ao serem 

expostos a sensações dolorosas entre 95% e 98% dos recém-nascidos a 

termo apresentam pelo menos três alterações. Aos serem submetidos a 

estímulos desagradáveis, no entanto, tais características não são 

encontradas. 

C) Choro: O choro do neonato de modo geral tem uma fase expiratória 

definida, seguida de uma leve inspiração, um período de descanso e 

novamente a fase expiratória. A frequência em média é de 80 decibéis e 

segue um padrão melódico. Ao ser submetido ao estímulo doloroso, ocorrem 

alterações sutis que podem ser percebidas tais como tonalidade mais aguda, 

perda do padrão melódico, prolongamento da fase expiratória e duração 

aumentada do choro. 

d) Respostas comportamentais complexas: Essas manifestações difíceis 

de serem reconhecidas tornam-se preocupantes pois a repetição dos 

fenômenos dolorosos em neonatos e crianças internadas por longos períodos 

podem causar as chamadas cicatrizes psicológicas, no qual há o 

desenvolvimento de memória dolorosa. Estudos demonstraram que os 

estímulos da dor influenciam de maneira significativa no desenvolvimento 

psicosocial dos indivíduos submetidos a eles. Alguns autores afirmam que a 

reação observada nas crianças é um mecanismo de “fuga”, do meio ambiente 

agressor exercido pelo próprio indivíduo. A estimulação dolorosa, pode 

interferir no padrão alimentar do recém-nascido e na relação mãe-filho.  A 

repetição de estímulos em crianças internadas por períodos prolongados em 

unidades de terapia intensiva, podem trazer como consequência as possíveis 

cicatrizes psicológicas. 
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Devido a não verbalização dos recém-natos submetidos a estímulos dolorosos, 

foram desenvolvidos instrumentos que decodificam a linguagem da dor. Estas 

escalas “multidimensionais” tentam analisar parâmetros que se associam a algumas 

respostas fisiológicas da dor. (GUINSBURG, 2010)  

Para a mensuração da dor em recém-nascidos, as escalas mais utilizadas são a 

Neonatal Facial Coding Sistem/ Sistema de codificação facial neonatal –NFCS 

(Figura 1), e a Neonatal Infant Pain Scale/ escala de  dor neonatal- NIPS (Figura 2), 

no qual os recém-nascidos são  avaliados  levando em consideração expressões 

faciais e movimentos realizados. (BUENO, 2004) 

GUINSBURG, 2010, refere que GRUNAU & CRAIG idealizaram um instrumento de 

avaliação da dor do recém-nascido que pode ser utilizado para o estudo da dor e 

para a avaliação à beira do leito. A escala NFCS leva em conta a presença ou 

ausência dos seguintes movimentos faciais: fronte saliente, olhos espremidos, sulco 

naso-labial aprofundado, boca esticada, lábios entreabertos, lábios franzidos, língua 

tensa e tremor de queixo. Para cada um dos itens são atribuídos um ponto, sendo o 

máximo 8. A presença de dor é dada quando a pontuação é superior a 2 pontos. 

A NIPS é caracterizada por cinco indicadores comportamentais e um fisiológico que 

inclui a expressão facial, o choro, a movimentação dos braços e pernas, o estado de 

sono/alerta e o padrão respiratório. Esta escala tem sido largamente utilizada tanto 

para recém-nascidos a termo e prematuros, pois através dela é possível diferenciar 

os estímulos dolorosos dos não dolorosos. (GUINSBURG, 2010) 

 

Escala de Codificação da Atividade Facial Neonatal NFCS 

Movimento facial 0 Ponto 1 Ponto 

Fronte saliente  
Olhos espremidos 
sulco nasolabial aprofundado 
Lábios entreabertos 
Boca esticada 
Lábios franzidos 
Língua tensa 
Tremor de queixo 

Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente  

Presente  
Presente  
Presente  
Presente  
Presente  
Presente  
Presente  
Presente  

Presença de dor   ≥3 pontos 

Figura 1: Escalas de avaliação da dor-NFCS ( In Bueno,2004; p 197- 198). 
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Escala NIPS  

Indicador 0 Ponto 1 Ponto 2 Pontos 

Expressão facial 
Choro  
Respiração  
Braços  
Pernas  
Estado de alerta 

Relaxado  
Ausente  
Regular  
Relaxados  
Relaxados  
Dormindo e/ou calmo 

Contraídos  
Resmungos  
Diferente da basal 
Fletidos/estendidos 
Fletidas/estendidas 
Agitado e/ou irritado 

 
Vigoroso  
 
 
 
Agitado e/ou irritado 

Presença de dor  3 pontos 

Figura 2: Escalas de avaliação da dor-NIPS (In Bueno, 2004; p 197- 198). 

 

Além destas duas escalas, a mensuração da dor em crianças de idade reduzida 

pode ser realizada através de outros instrumentos como a Escala CRIES – do 

inglês: Crying, Requires O2 for Saturation above 90%, Increased Vital Signs, 

Expression and Sleeplessness (Figura 3) e a Escala Objetiva de Dor de HANALLAH 

(Figura 4). Enquanto a primeira avalia a dor através dos parâmetros do choro, 

necessidades de oxigênio para manter a saturação maior que 90%, aumento da 

frequência cardíaca (FC), aumento da pressão arterial (PA), expressão facial e 

ausência de sono, sendo indicada para avaliação da dor no recém-nascido; a 

segunda avalia a dor através da linguagem corporal, mesmo sem verbalização. Uma 

pontuação maior ou igual a 6 significa dor importante.(VIANA et al, 2006) 

 

Escala CRIES para recém-nascidos operados 

Parâmetro  0  1  2 

 
Choro  
Fi O2 p/ Sat o2 90% 
FC pré e pós- operatório 
Expressão facial 
Sono 

 
Ausente  
21% 
Mantida  
Relaxada 
Normal 
 

 
Alta tonalidade  
21% a 30% 
Até 20% 
Careta esporádica 
Intervalos curtos  

 
Inconsolável 

30% 
Superior a 20% 
Contraída  
Ausente  

FiO2 – fração de oxigênio inspirado; Sat – saturar o sangue arterial; FC – frequência cardíaca  

     Figura 3: Escalas de avaliação de dor-CRIES (In Viana et al, 2006). 
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Escala Objetiva de Dor HANALLAH 

Parâmetros  0 1 2 

Pressão arterial sistólica 
 
Movimentação 
  
Verbalização (postura para 
as crianças menores) 
 
Choro 
  
Agitação  

Aumento até 10% da basal 
 
Quieto  
 
Sem relatar dor, adormecido 
ou semi 
 
Ausente  
 
Calmo  

Aumento de 11% a 20% da 
basal 
Sem repouso 
 
Dor leve, sem flexão das 
extremidades 
 
Presente e consolável  
 
Leve  

Aumento  21% da basal 
 
Esperneando  
 
Dor moderada e localizada 
 
 
Presente e inconsolável 
 
Histérico  

6 pontos: dor significativa  

     Figura 4: Escalas de avaliação de dor-HANALLAH (In Viana et al, 2006). 

 

A dor é um fenômeno subjetivo que atinge todas as faixas etárias. Os recém-

nascidos costumam ser mais sensíveis às sensações dolorosas, exatamente porque 

os nervos que a controlam ainda não estão bem desenvolvidos. (CLARO, 2004) 

O cérebro humano está orientado para garantir a adaptação ao organismo às 

mudanças do ambiente utilizando as ferramentas necessárias para o enfrentamento 

das diversas situações. O recém-nascido demonstra através de atitudes 

comportamentais suas sensações dolorosas. As crianças maiores além de 

demonstrarem através de atitudes comportamentais ainda verbalizam sua 

experimentação dolorosa. (CLARO, 2004) 

Para CLARO, 2004, a partir dos dois anos, a criança é capaz de demonstrar a dor 

por meio de palavras ou expressões, no entanto, elas dificilmente conseguem 

mensurar quanta dor elas estão sentindo. Nesta fase, poderá ser utilizado o método 

das quatro batatinhas fritas. Neste método a criança diz quanta dor está sentindo 

através da quantidade de batatinhas. 

A avaliação da dor em crianças maiores de três anos pode ser realizada 

empregando-se várias ferramentas. A Escala de Faces de Wong Baker (Figura 5) é 

simples e fácil de aplicar, sendo bem aceita e compreendida pelas crianças. Além 

desta escala existe a  ilustrada por Maurício de Souza cujas faces são 

representadas pelas personagens Mônica e Cebolinha (Figura  6). Para uma 

avaliação detalhada o Questionário de Dor McGill (Figura 7) adaptado e validado 

para a língua portuguesa por Pimenta em 1996 pode ser utilizado. No entanto os 

vários termos empregados implicam na dificuldade para a qualificação da dor, não 

sendo muito usual em pediatria.  (VIANA et al, 2006) 
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 Figura 5: Escala de Faces de Wong Baker (In BALAN, 2012, p. 55).  

 

 

Figura 6: Escala de Faces Maurício de Souza  (In BERGAMO, 2011, p 56). 

 

Escolha as palavras que melhor descrevem sua dor atual. Não escolha aquelas que não se aplicam ao seu caso. 

Escolha somente uma palavra de cada grupo. 

1 
 

1) Vibração  
2) Tremor  
3) Pulsante  
4) Latejante  
5) Como batida  
6) Como pancada 

2 
 

1) Pontada 
2) Choque  
3) Tiro  

3 
 

1) Agulhada  
2) Perfurante  
3) Facada  
4) Punhalada 
5) Em lança  

4 
 

1) Fina  
2) Cortante  
3) Estraçalha 

5 
 

1) Beliscão 
2) Aperto 
3) Cólica 
4) Mordida  
5) Esmagamento 

6 

 

1) Fisgada 

2) Puxão 

3) Em torção 

7 

 

1) Calor  

2) Queimação  

3) Fervente  

4) Em brasa  

8 

 

1) Formigamento  

2) Coceira  

3) Ardor  

4) Ferroada  

9 

 

1) Mal localizada  

2) Dolorida  

3) Machucada  

4) Doída  

5) Pesada  

10 

 

1) Sensível 

2) Esticada  

3) Esfolada  

4) Rachando 

 

11 

 

1) Cansativa  

2) Exaustiva  

12 

 

1) Enjoada  

2) Sufocante  

13 

 

1) Castigante  

2) Atormentada  

3) Cruel  

14 

 

1) Amedrontadora  

2) Apavorante  

3) Aterrorizante  

4) Maldita  

5) Mortal  

15 

 

1) Miserável  

2) Enlouquecedora  

16 

 

1) Chata 

2) Que incomoda  

3) Desgastante  

4) Forte 

insuportável  

17 

 

1) Espalha  

2) Irradia  

3) Penetra  

4) Atravessa  

18 

 

1) Aperta  

2) Adormece  

3) Repuxa  

19 

 

1) Fria  

2) Gelada  

3) Congelante  

20 

 

1) Aborrecida  

2) Dá náuseas  

3) Agonizante  

4) Pavorosa  

5) Torturante  

Dimensão sensitiva: 1-10; Dimensão afetiva: 11-15; Dimensão avaliativa: 16 

  Figura 7: Avaliação da Dor pelo Questionário McGill (IN VIANA et al, 2006). 
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6 TERAPIAS PARA O ALÍVIO DA DOR  

 

 

Segundo PAES e LEÃO, 2010, a percepção sensorial dolorosa pode apresentar 

modificações em função de fatores culturais e estado emocional. A atuação do 

enfermeiro no manejo da dor ganha destaque à medida que soa descobertos novos 

fármacos e técnicas de alívio álgico. 

A maior proximidade com o cliente faz com que a avaliação da dor esteja 

intimamente ligada à prática profissional. O enfermeiro identifica e avalia a dor, 

alertando a equipe médica que implementa a terapêutica prescrita, avaliando a 

analgesia. (PAES e LEÃO, 2010) 

Segundo PAES e LEÃO, 2010, a  utilização de práticas complementares pelo 

enfermeiro, recebe respaldo do Conselho Federal de Enfermagem através da 

Resolução 197/1997, que reconhece as Terapias Alternativas  como especialização 

e/ou qualificação profissional de Enfermagem. Os autores ainda afirmam que 

mesmo tendo sua legitimidade reconhecida pelo sistema COFEN/COREN, ainda há 

resistência nas instituições devido ao desconhecimento por parte dos profissionais e 

por causa do caráter empírico que por muito tempo norteou as práticas de 

enfermagem. 

Os avanços tecnológicos trouxeram novos tratamentos invasivos e cuidados 

médicos e de enfermagem que acabaram por beneficiar a vida de recém-nascidos 

gravemente enfermos. No entanto, a realização de muitos procedimentos traz para 

as crianças dor e sofrimento. a avaliação terapêutica do tratamento da dor é 

extremamente importante. A decisão a respeito do alívio da dor de crianças que 

precisam de cuidados intensivos deve ser individualizada e, nunca negligenciada. 

(BRASIL, 2011) 

CARVALHO e IMAMURA, 2010, afirmam que a avaliação da dor realizada pela 

equipe que atua na Unidade de Cuidados Intensivos, depende muito da 

sensibilidade do observador e da sua capacidade de se comunicar com o cliente, 

sendo necessária a reavaliação periódica do estado do paciente. 

Os pacientes incapazes de se comunicar ou aqueles dos quais os cuidadores não 

identificam o quadro de dor, recebem menos analgesia do que aqueles que se 
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comunicam. Entretanto, nem sempre são tomadas as medidas que aliviam a dor. 

Além disso, a identificação da dor pode causar outro problema como o excesso de 

sedação, levando a indução da instabilidade hemodinâmica e aumento das 

necessidades de outros medicamentos, podendo retardar o desmame em pacientes 

em ventilação pulmonar mecânica, diminuição da interação com o meio, alterando a 

qualidade do sono e retardo na melhora do quadro. (CARVALHO e IMAMURA, 

2010) 

 

6.1 TERAPIAS NÃO FARMACOLÓGICAS  

 

Segundo BRASIL, 2011,  as terapias não farmacológicas para o alívio da dor 

durante procedimentos médicos e de enfermagem, apresentam baixo risco em sua 

utilização além de eficácia comprovada em recém-nascidos hospitalizados.  

Além de apresentar baixo risco, podem ser utilizadas devido ao baixo custo e por 

apresentarem o mínimo de efeitos colaterais. (ESTEVES, 2012) 

A Academia Americana de Pediatria e Sociedade Pediátrica Canadense, recomenda 

desde 2001, a administração de soluções adocicadas para o alívio de dor aguda em 

recém-nascidos hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, que 

são submetidos a procedimentos dolorosos, como por exemplo, punções e 

aspiração endotraqueal. As soluções adocicadas, causam no organismo a liberação 

de   opióides endógenos, causando um efeito analgésico no recém-

nascido.(BRASIL, 2011) 

 Estudos com recém-nascidos a termo mostraram que o uso de soluções glicosadas 

durante a coleta de sangue,  diminuem o tempo de choro, e a resposta fisiológica da 

dor. Recomenda-se o emprego de soluções glicosadas (1,0 ml a 25% ou 2,0 ml a 

12,5%), por via oral, de 1 a 2 minutos antes de procedimentos como punções 

capilares ou venosas. Além disso, pode-se manter uma gaze embebida na solução 

ou utilizar uma chupeta durante o procedimento. (GUINSBURG, 1999) 

A sucção não nutritiva quando empregada, atua inibindo a hiperatividade, 

modulando o desconforto do recém-nascido a termo e prematuros submetidos a 

procedimentos dolorosos. O alívio da dor ocorre por meio da liberação da serotonina 
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no sistema nervoso central através de movimentos ritmados de sucção. (BRASIL, 

2011) 

Segundo BARBOSA, 2012, a promoção do alívio da dor em crianças em idade 

escolar deve ser aplicados com o intuito de aumentar a avaliação, o controle da dor 

e a segurança do paciente. Para isso,  é essencial a elaboração de protocolos 

clínicos.  O uso de distração, como exercícios respiratórios, bolhas de sabão, vídeos 

e jogos podem ter efeito benéfico em escolares. 

 

6.2 TERAPIAS FARMACOLÓGICAS  

 

Esteves 2012, afirma que embora a prescrição medicamentosa seja de 

responsabilidade médica,é imprescindível que a equipe de enfermagem tenha 

conhecimento suficiente para compreender e contribuir para a recuperação do 

paciente, dentro de sua competência legal.  

Os dois principais grupos de fármacos mais utilizados são os aintiinflamatórios não 

esteroides (AINES) e o derivados do ópio, ou opiáceos. Os Aines representam o 

maior grupo de analgésicos, sendo eficazes devido a amplitude dos efeitos 

terapêuticos. Os opiáceos compreendem um grupo cuja ação analgésica é 

conhecida  há muitos séculos. (ESTEVES, 2012) 

Os fármacos mais utilizados para analgesia farmacológica em recém-nascidos e 

lactentes são os AINES, que  atua aliviando a dor através da inibição das vias das 

prostaglandinas e tromboxanas, liberadas durante a agressão tecidual. Sua 

indicação acontece em processos dolorosos leves e moderados. Entre os 

antiinflamatórios mais comuns estão o ibuprofeno, indometacina, paracetamol, 

diclofenaco, entre outros, dos quais o único recomendado no período neonatal é o 

paracetamol. (BRASIL, 2011) 

Segundo GUINSBURG, 2009, o paracetamol, tem início de ação após uma hora da 

administração, não sendo muito efetivo em processos dolorosos intensos. O 

keterolac também é um forte analgésico, sendo 5 vezes mais potente que a 

indometacina e 250 vezes mais potente que a aspirina. Sua vantagem encontra-se 

no fato de não levar à depressão respiratória, tolerância e dependência.  
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Os opiáceos atuam inibindo a dor  através da ativação das vias corticais 

descendentes inibitórias da dor. Entretanto, a interação desses medicamentos com 

outros opiáceos pode levar à depressão do centro respiratório. Dentre os fármacos 

mais utilizados destacam-se a morfina, que representa um potente analgésico e 

sedativo, o fentanil, cuja tolerância aparece rapidamente, o tramadol e a metadona. 

(BRASIL, 2011) 
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7  RESULTADOS E  DISCUSSÃO   

 

 

Embora a avaliação da dor seja reconhecida como o 5º sinal vital, tão importante 

quanto os outros sinais fisiológicos, os referenciais teóricos mostram que a  

avaliação e aplicação da terapêutica proposta  ainda encontra dificuldades por parte 

dos profissionais de saúde. 

O confronto entre dados literários a respeito do conhecimento  dos enfermeiros e 

mães a respeito da emissão de sinais dolorosos de recém-nascidos a termo e 

lactentes, que atuam nas unidades pediátricas e, das mães que acompanham seus 

filhos durante o período de internação justificou a realização de tal pesquisa. 

Neste sentido foram feitos os seguintes questionamentos: 

 Os enfermeiros e as mães dos recém-nascidos e lactentes  conseguem 

reconhecer os sinais que eles  apresentam ao receberem estímulos 

dolorosos? 

 Os enfermeiros conhecem os métodos de avaliação da dor e conseguem 

identificar as sensações através de expressão facial? 

Com o objetivo de obter respostas aos questionamentos, foi aplicado um 

questionário que abrangeu 100% dos enfermeiros que atuam na unidade de 

terapia intensiva de um hospital estadual do município de Assis e, uma parcela 

das mães que acompanharam seus filhos durante a internação. 

Entretanto, deve-se levar em consideração que por não se tratar de um estudo 

multicêntrico, as respostas obtidas podem ter incorporado a  elas elementos da 

cultura local e regional. Além disso, as respostas refletem apenas uma pequena 

parcela dos profissionais enfermeiros que atuam no município. 

Entre os enfermeiros entrevistados houve predominância do sexo feminino 

(85,7%), cuja faixa etária  compreendia entre os 31 e 40 anos (57,1%). Em 

relação ao tempo de atuação profissional, 57,1%(Tabela 1 e 2; Figura 8), 

concluiu a graduação há mais de 9 anos (Tabela 2), cujo tempo de  experiência 

na área pediátrica variava entre 4 e 6 anos (64,2%). 

Tabela 1: Distribuição dos enfermeiros por sexo e idade  
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Sexo n % Idade  n % 

Feminino 12 85,7 20  a 30 anos 2 14,2 

Masculino 2 14,2 31 a 40 anos 8 57,1 

  
  41 a 50 anos  4 28,5 

Total 14 100 Total 14 100 

 

Estudo realizado por GUIMARÃES et VIEIRA, 2008, também mostrou predominância 

de profissionais do sexo feminino, e  tempo médio de formação profissional superior 

há 9 anos. 

 

Tabela 2: Distribuição do tempo de atuação e experiência na área pediátrica 

Atuação profissional  Experiência em pediatria 

  n %   n % 

Menor que 1 ano -  - Menor que 1 ano - - 

1 a 3 anos 2 14,2 1 a 3 anos 2 14,2 

4 a 6 anos 1 7,1 4 a 6 anos 9 64,2 

7 a 9 anos  3 21,4 7 a 9 anos  2 14,2 

Mais de 9 anos 8 57,1 Mais de 9 anos 1 7,1 

Total 14 100   14 100 

 

Ao serem questionados se acreditam que os recém-nascidos e lactentes sentem 

dor, todos os profissionais entrevistados afirmaram que sim. Os motivos mais citados 

para tal resposta foram que seu  sistema nervoso está presente desde antes do 

nascimento e a presença de alterações faciais,  de sinais vitais e comportamentais  

justificam a sensação dolorosa.  Quanto às mães, apenas duas entrevistadas, o que 

corresponde a 33,3%,  responderam que acreditavam que seus filhos não sentiam 

dor durante os procedimentos realizados no hospital. Tal fato, assim como sugere 

estudo feito por SOUSA, 2006 poder ter ocorrido por causa  da pouca idade materna 

das entrevistadas (Tabela 3). As mães entrevistadas que responderam  que seus 

filhos sentiam dor, relacionaram a sensação, à reações apresentadas durante 

procedimentos, como por exemplo, retirada do membro durante punção, e, choro, 

que são indicativos de dor.       

A amostra de mães entrevistadas foi composta por apenas  13 entrevistadas, sendo 

7 mães de lactentes cuja predominância etária variava entre 20 e 40 anos; e, 6 mães 

de recém-nascidos a termo, cuja faixa de etária era predominante era de   11 a 20 

anos. Houve duas recusas na participação da pesquisa. Nas tabelas e nos gráficos, 
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para diferenciação das mães entrevistadas, houve separação entre mães de recém-

nascidos e lactentes, para melhor compreensão dos dados. 

 

Tabela 3: Distribuição da idade materna e número de filhos 

                    Idade materna                       Número de filhos  

 

RN a 
termo Lactentes  

 

RN a 
termo  Lactentes  

  n % n %   n % n % 

11 a 20 anos  3 50 2 28,5 1 filho 4 66,6 3 42,9 

21 a 30 anos  2 33,3 1 14,2 2 a 3 filho  2 33,3 4 57,1 

31 a 40 anos  2 16,6 3 42,8 4 a 5 filhos  - -  - - 

Não informado - -  1 14,2 Não informado  - -  - - 

Total 6 100 7 100 Total 6 100 7 100 

 

No que se refere aos instrumentos de avaliação da dor ou escalas do recém-

nascido, todos os enfermeiros referiram possuir conhecimentos sobre tais 

ferramentas. Todos citaram a escala NIPS, NFCS e Visual analógica. Esperava-se 

este resultado, pois os enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 

receberam treinamento sobre avaliação da dor e os instrumentos utilizados para 

cada faixa etária. 

Enfermeiras e mães quando questionadas sobre as características apresentadas 

pelos recém-nascidos a termo e lactentes com dor, citaram alterações 

comportamentais. Entre as alterações comportamentais mais citadas pelas mães 

dos recém-nascidos e dos lactentes estava o choro (76,9%), agitação (69,2%). 

Quanto às enfermeiras   todas citaram alterações comportamentais e faciais. As 

mais citadas foram choro (100%), agitação (85,7%), tremor de queixo (78,5%), fronte 

saliente (71,4%), olhos espremidos (78,5%) e sulco naso-labial aprofundado 

(71,4%). 

Em consonância com estudo de SCOCHI, et al, 2006, a expressão facial foi 

mencionada pela maioria dos entrevistados, por este motivo tem sido adotada como 

índice de dor em bebês, sendo de grande utilidade na avaliação das sensações 

dolorosas. 

Assim como em estudo de SOUSA, et al, 2006, as alterações faciais foram 

identificadas pelos dois grupos: profissionais e mães, o que deixa claro a 

importância do reconhecimento dos sinais emitidos pelas crianças que não 

verbalizam as sensações dolorosas. 
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Quando questionadas se durante procedimentos dolorosos os recém-nascidos e os 

lactentes recebiam algum tipo de analgesia, 21,4% dos profissionais disseram que 

sim, enquanto 78,5% responderam às vezes. Dentre os procedimentos citados 

houve referência a procedimentos médicos, como punção venosa e drenagem de 

tórax, e procedimentos de enfermagem, como a implantação de cateter central de 

inserção periférica.  

Estudo de SOUSA, et al, 2006, mostrou que a oferta de analgésico acontecia 

principalmente durante procedimentos médicos. Os enfermeiros entrevistados no 

estudo de SOUSA não  citaram os procedimentos de enfermagem como sendo 

dolorosos. Em contrapartida, no estudo aqui discutido, os enfermeiros referiram 

procedimentos de enfermagem a ações como fatores causadores de dor nas 

crianças hospitalizadas. 

Ao analisar as atitudes de mães frente às sensações dolorosas de seus filhos, 

46,1% medicam a criança, enquanto 7,6% relataram fazer massagem, 30,7% 

amamentam seus filhos e, 15,7% fazem carinho e aproximam a criança do corpo. 

GUINSBURG, 1999, afirma que o contato físico entre mãe e filho, além de fortalecer 

o vínculo, também proporciona alívio de sensações dolorosas.   

 

Tabela 4: Distribuição das atitudes maternas frente à dor 

Atitudes maternas  n % 

Medica 6 46,1 

Faz massagem 1 7,6 

Amamenta 4 30,7 

Aproxima do colo 2 15,7 

Total   13 100 

 

Em relação à identificação da face de dor, pode-se verificar através da tabela 5,  que 

em relação aos recém-nascidos a termo, 85,7% das enfermeiras identificaram 

corretamente a imagem IV como sendo experiência dolorosa. Entretanto, em relação 

ao lactente, 43% dos profissionais identificaram a imagem II. Apenas a imagem III 

representava o momento real de dor  no lactente. A repeito da imagem II pode-se 

afirmar que o lactente apresentava expressão facial mais próxima do susto do que 

experiência dolorosa. 
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Quanto às mães dos recém-nascidos a termo, 83,3% escolheram a imagem IV como 

momento de dor e 42,8% das mães de lactentes escolheram as imagens II e III.  

Quando perguntadas a respeito da escolha das imagens todos relataram ter sido a 

expressão do rosto. Ambos os entrevistados conseguiram identificar a dor. 

Entretanto, ao avaliar as imagens houve certa confusão e dúvida geradas pela 

expressão facial das crianças. 

Assim como estudo feito por SOUSA, 2006, os enfermeiros também demonstraram 

desconfiança durante a avaliação das imagens. A maioria dos enfermeiros escolheu 

a imagem II do lactente como a que melhor representava o momento doloroso.  

O tempo de experiência na área também pareceu pouco influenciar na escolha das 

imagens e nas respostas dos questionamentos feitos.  

É possível afirmar que o conhecimento  prévio da equipe a respeito da avaliação 

dolorosa, proporcionou que os profissionais conhecessem os métodos de avaliação 

e sua utilização na prática clínica.  

Em relação às mães, elas conseguiram identificar a dor em seus filhos, assim como 

os profissionais entrevistados. 

 

Tabela 5: Distribuição das respostas das mães e enfermeiras na identificação da face de dor do 

recém-nascido a termo e lactentes  

   
Mães Enfermeiras  

Face com expressão de 
dor  Lactentes  RN a termo Lactentes  RN a termo  

      n % n % N % n % 

Imagem I 

 
-   -  -  - -   - - - 

imagem II 

 
3 42,8 1 16,7 6 43 2 14,3 

Imagem III 

 
3 42,8  -  - 5 36 - - 

Imagem IV 

 
1 14,4 5 83,3 3 22 12 85,7 

Total     7 100 6 100 14 100 14 100 
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CONCLUSÃO 

 

A sensação dolorosa é muito subjetiva, e está relacionada muitas vezes a vivências 

e experiências anteriores. A impossibilidade de verbalização por parte de recém-

nascidos a termo e lactentes, torna sua avaliação difícil.  

Durante o desenvolvimento deste estudo, verificou-se que  os profissionais de saúde 

ainda encontram dificuldades no reconhecimento da dor. Além disso,  mães e 

enfermeiras concordam quando dizem que é importante o tratamento da dor,  e que 

o conhecimento a respeito da avaliação é extremamente benéfico para o 

reestabelecimento da saúde da criança hospitalizada. 

Faz-se necessário a introdução do conhecimento científico na prática assistencial, 

tendo em vista que muitos estudos sobre dor em neonatos, vem sendo realizados 

atualmente. Há uma iminente necessidade de capacitação profissional no intuito de 

oferecer maior qualidade na assistência aos clientes que não verbalizam as  

sensações  dolorosas. 

Os enfermeiros e as mães são instrumentos essenciais no reconhecimento e manejo 

da dor em recém-nascidos e lactentes. A equipe de enfermagem é dentro da equipe 

multiprofissional aquela que mais tem contato com o cliente.  

A elaboração deste trabalho possibilitou o aprimoramento e conhecimento sobre o 

tema, fundamental para a compreensão do papel importante que o enfermeiro 

exerce na avaliação e terapêutica da dor, principalmente na implementação de 

ações  que minimizem os traumas e a memória à dor causados pela internação 

hospitalar.  
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APÊNDICE A 

Instrumento de coleta de dados para enfermeiras  

1.identificação (iniciais) ______________________________________________ 

Sexo: (    )F      (     )M               Idade: _________ 

2. Tempo de atuação profissional 

(    ) < que 1 ano 

(   ) 1 a 3 anos 

(   )4 a 6 anos 

(   )7 a 9 anos 

(   ) mais de 9 ano

3. Tempo de experiência na área pediátrica  

(    ) < que 1 ano 

(   ) 1 a 3 anos 

(   )4 a 6 anos 

(   )7 a 9 anos 

(   ) mais de 9 anos

4. Você acredita que recém-nascidos e prematuros sintam dor? 

(    ) Sim   (    )Não  

Por quê? ______________________________________________________ 

5.Das características abaixo, você sabe quais representam sensações dolorosas? 

(   )chora  

(   )recusa o peito 

(   )boca estirada 

(   )língua tensa 

(   )fica agitado 

(   )boca aberta 

(   )fronte saliente 

(   )tremor de queixo 

(   )fica muito quieto 

(   )olhos espremidos 

(   ) sulco naso-labial 
aprofundado 

(   )protusão da língua 

(   )sudorese 

6. Você conhece os instrumentos de avaliação da dor em recém-nascidos e lactentes?  

(    )Não (   )Sim  Quais? _______________________________________________ 

7. Durante procedimentos dolorosos os recém-nascidos e lactentes recebem algum tipo de analgesia nesta UTI? 

(   )Sim   (   ) Não   (   )Às vezes 

 Se sim, em quais procedimentos? ________________________________________ 

8. Escolha as imagem  que o recém-nascido expressa dor : 

(   ) Foto I 

(   ) Foto II 

(   )Foto II 

(   )FotoIV 

(   ) Foto V 

(   ) Foto V

9. Escolha a imagem  que o lactente  expressa dor : 

(   ) Foto I 

(   ) Foto II 

(   )Foto II 

(   )FotoIV 

(   ) Foto V 

(   ) Foto VI 

10. Por quê você acha que as fotos escolhidas expressa dor?_________________________________________ 

 



 

APÊNDICE B 

 Instrumento para coleta de dados para as mães 

1. Dados de identificação (iniciais): ______________________________Idade: __________ 

2. Esta criança é seu primeiro filho? 

(   ) Sim         (   ) Não      

3. Qual a idade do seu filho?   

(   ) menos de 30 dias (   ) de 31 dias a 1 ano 

4. Na sua opinião, seu filho sente dor durante os procedimentos realizados aqui no hospital? 

(   ) Não    (   ) Sim   Por quê? ____________________________________________________ 

5.  Das características abaixo, você sabe quais representam sensações dolorosas? 

(   )chora  

(   )recusa o peito 

(   )boca estirada 

(   )língua tensa 

(   )fica agitado 

(   )boca aberta 

(   )fronte saliente 

(   )tremor de queixo 

(   )fica muito quieto 

(   )olhos espremidos 

(   ) sulco naso-labial 

aprofundado 

(   )protusão da língua 

(   )sudorese 

6. O que você faz quando acredita que seu filho está com dor? 

__________________________________________________________________________________ 

7. (Apenas responda esta questão se seu filho (a) for RN a termo)Escolha a imagem  que o recém-

nascido expressa dor : 

(   ) Foto I 

(   ) Foto II 

(   )Foto II 

(   )FotoIV 

(   ) Foto V 

(   ) Foto VI 

8. (Apenas responda esta questão se seu filho (a) for lactente)Escolha a imagem  que o lactente  

expressa dor : 

(   ) Foto I 

(   ) Foto II 

(   )Foto II 

(   )FotoIV 

(   ) Foto V 

(   ) Foto VI

9. Por quê você acha que a foto escolhida expressa dor? 

__________________________________________________________________________ 



 

APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), do Projeto de Pesquisa sob o título “Avaliação da dor em recém-
nascidos e lactentes - Estudo comparativo sobre o conhecimento das mães e enfermeiras na identificação da dor”  Meu nome é Ana 
Carolina Fernandes, sou o pesquisadora responsável e minha área de atuação é Saúde . Após receber os esclarecimentos e as informações 
a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você 
poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável  Ana Carolina Fernandes e a orientadora da pesquisa Paula Fernandes Chadi 
nos telefones: 33021055/96142075, e-mail: anacarolfern@yahoo.com.br e/ou pchaditondatti@hotmail.lcom. Em casos de dúvidas sobre a 
ética aplicada a pesquisa, você poderá entrar em contato com o (nome e contato do Comitê de Ética ) . Este estudo tem como objetivo 
analisar o conhecimento das mães e enfermeiras sobre o reconhecimento da dor em recém-nascidos e lactentes. A avaliação da dor em 
recém-nascidos e lactentes é importante porque a criança pode adquirir a memória da dor, trazendo consequências sérias caso sejam 
submetidas novamente a experiências dolorosas. Ainda, os recém-nascidos podem ter complicações no seu desenvolvimento relacionadas 
às sensações dolorosas do qual foram submetidas durante os períodos de internação. 

Este estudo não trará riscos à sua saúde. Você não receberá qualquer tipo de gratificação financeira pela sua participação. Sua 
privacidade será garantida. No questionário constará apenas suas iniciais e para a tabulação de dados serão desconsiderados quaisquer 
dados que possam caracterizar o sujeito da pesquisa. 

É de sua escolha a participação no estudo e, assim, você poderá a qualquer momento retirar seu consentimento, sem 
penalização alguma ou prejuízo ao seu cuidado.  

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, _________________, RG (CPF/ n° de prontuário/ n° de matrícula s/n) ______________, abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo”Avaliação da dor em recém-nascidos e lactentes- Estudo comparativo sobre o conhecimento das mães e enfermeiras na 
identificação da dor”, como sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisadora Ana Carolina Fernandes sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  
 

Assis ,____ de _________ de 20 12. 
_____________________________ 

Assinatura do pesquisado 
 
 

CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM (SOMENTE SE O MENOR PARTICIPAR DA TOMADA FOTOGRÁFICA) 
Eu_________________________________,CPF____________, RG________________, 
depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 
necessidade das   imagem de meu/minha filho (a) , especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, 
através do presente termo, a pesquisadora Ana Carolina Fernandes, RG 44656346-8 do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da Dor 
em Recém-nascidos a termo e lactentes- Estudo comparativo sobre o conhecimento das mães e enfermeiras na identificação da dor” a 
realizar as fotos que se façam necessárias  sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos 
pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 
adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das 
pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 
  

_____________________________ 
Assinatura do pesquisado 

 
_____________________________ 

Responsável legal (caso o sujeito seja menor de idade) 
 
Eu, Ana Carolina Fernandes obtive de forma voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante legal 
para a participação da pesquisa.  

 
________________________ 

Ana Carolina Fernandes 
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