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Resumo: 

Introdução: As taxas de mortalidade dos Recém-nascidos internados nas Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal vêm  diminuído consideravelmente com a modernização dos 

recursos implantados. Para mensurar e avaliar as alterações comportamentais de dor ou 

desconforto são usadas várias escalas. Objetivo: Caracterizar a avaliação da dor em 

neonatos internados na UTIN, a fim de demonstrar a importância da avaliação e 

tratamento adequado.  Método: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases 

de dados: Pubmed, SCIELO, Medline, Lilacs, Cochrane library e Google Acadêmico, com 

artigos publicados no idioma português, inglês e espanhol e no período de 2007 a 2018. 

Discussão: Com o objetivo de conhecer a percepção de uma equipe da UTIN sobre a 

avaliação e manejo da dor antes e após uma intervenção educativa construída e 

implementada na unidade, Aymar, et al demonstraram na sua pesquisa - ação que a 

percepção dos funcionários durante o manejo e avaliação da dor mudou 

significativamente entre duas primeiras fazes da pesquisa, essas mudanças foram 

percebidas por mais de 76% dos participantes. Resultado: Foram identificados 52 

artigos, excluíram-se os artigos com mais de 10 anos de publicação, restando 13, sendo  

possível  escrever um artigo de revisão composto por: revisões sistemáticas, ensaios 

clínicos, randomizados ou não, que pudessem refletir a melhor evidência disponível na 

literatura. Conclusão: Utilização das escalas de avaliação da dor é de suma importância 

para que os RNs possam passar pela internação de forma mais harmoniosa e 

humanitária, sendo ideal imperativo que os profissionais de saúde sejam devidamente 

preparados para seu uso. Termos de busca: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; dor 

na neonatologia; escalas de dor neonatal; tratamento de dor na neonatal; recém-nascidos 

e prematuros. 

Abstract 

Introduction: The mortality rates of newborns admitted to NICUs have decreased 

considerably with the modernization of the implanted resources. In order to measure 

and evaluate these behavioral changes of pain or discomfort. Objective: To 

characterize pain assessment in neonates admitted to the NICU in order to demonstrate 

the importance of appropriate assessment and treatment. Methodology:  

It is an integrative review, carried out in the databases: Pubmed, SCIELO, Medline, Lilacs, 

Cochrane library and Google Scholar, with articles published in Portuguese, English and 

Spanish language and from 2007 to 2018.  Discussion: In order to know the perception of 
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a NICU team about the evaluation and management of pain before and after an 

educational intervention built and implemented in the unit, Aymar et al. Demonstrated in 

their action research that the perception of the employees during the management and 

The pain assessment changed significantly between the first two stages of the research, 

these changes were perceived by more than 76% of the participants. Results: 52 

articles were identified, articles with more than 10 years of publication were excluded, 

13 remaining, and it was possible to write a review article composed of: systematic 

reviews, clinical trials, randomized or otherwise, that could reflect the best available 

evidence in literature. Conclusion: The use of pain assessment scales is of the utmost 

importance so that newborns can go through hospitalization in a more harmonious and 

humane way and that it is imperative that health professionals be properly prepared 

Keywords: Neonatal Intensive Care Unit; pain in neonatology; neonatal pain scales; 

treatment of pain in neonatal; newborns and premature infants 
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Introdução 

 Nos últimos anos a neonatologia vem passando por inúmeras transformações 

tecnológicas e de veiculação de evidências científicas que proporcionaram melhores 

cuidados aos recém-nascidos (RN) internados nas Unidades de Terapias Intensiva 

Neonatal (UTINs)1.  

As taxas de mortalidade dos RN internados nas UTINs vêm diminuído 

consideravelmente com as modernizações dos recursos implantados. Estas, porém, 

juntamente com os inúmeros procedimentos invasivos, submetem fenômenos dolorosos 

aos RNs.2.    

A Associação Internacional para o Estudo da Dor  (IASP) descreve a dor como uma 

experiência emocional e sensorial desagradável associada a uma lesão tecidual real ou 

potencial. A sensação de dor funciona como um alerta para a percepção de que algo está 

errado e ameaça a integridade física do organismo3.   

Estudos recentes descrevem que os RNs com mais de 24 semanas de gestação 

possuem transmissão dos estímulos dolorosos e memória para dor, tem como resposta 

aos estímulos de dor alterações físicas (frequência cardíaca, frequência respiratória, 

pressão arterial, saturação periférica, sudorese palmar e tônus vagal) e comportamentais 

(choro e mímica facial)4.    

Para mensurar e avaliar essas alterações comportamentais de dor ou desconforto 

existem diversas escalas tais como: o Sistema de Codificação da Atividade Facial 

Neonatal (Neonatal Facial Coding System – NFCS), Escala de Dor no Recém-Nascido e 

no Lactente (Neonatal Infant Pain Scale – NIPS), Escore para a Avaliação da Dor Pós-

Operatória do Recém-Nascido (CRIES), A Escala de Sedação COMFORT, A Escala Perfil 

de Dor do Prematuro (Premature Infant Pain Profile – PIPP)5.  

 O objetivo deste estudo é caracterizar a avaliação da dor em neonatos internados na 

UTIN, a fim de demonstrar a importância da avaliação e tratamento adequado.  
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Métodos  

 O artigo trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases de dados: Pubmed, 

SCIELO, Medline, Lilacs, Cochrane library e Google Acadêmico, com artigos publicados 

no idioma português, inglês e espanhol, no período de 2007 a 2018.  

A coleta de dados foi realizada de junho a setembro de 2018. Os descritores 

foram: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); dor na neonatologia; escalas de 

dor neonatal; tratamento de dor na neonatal; recém-nascidos e prematuros. 

Resultados 

Foram identificados 52 artigos, excluíram-se os artigos com mais de 10 anos 

de publicação, restando 13, sendo  possível  escrever um artigo de revisão composto por: 

revisões sistemáticas, ensaios clínicos, randomizados ou não, que pudessem refletir a 

melhor evidência disponível na literatura. 

Tabela 1: Característica dos estudos elegidos na revisão.  

Autor/Referência Desenho do estudo Objetivo  Conclusão  
Julho 2012/ Santos LM, 
Ribeiroll IS, ntana 
RCB.

1
 

Estudo descritivo e 
qualitativo. 

Analisar os parâmetros 
utilizados pela equipe 
de enfermagem de um 
hospital público da 
Bahia para a 
avaliação da dor no 
recém-nascido 
prematuro e descrever 
as intervenções 
utilizadas para aliviar a 
dor. 

Apontaram a utilização 
do choro e expressão 
facial como parâmetros 
indicativos de dor.  
 

2016 
Carneiro TLDP, Molina 
OS, Santos KSS et al

2
 

Estudo transversal 
descritivo. 

Verificar se a técnica 
fisioterapêutica de 
aceleração de fluxo 
expiratório causa dor 
nos recém-nascidos 
pré-termos. 

Concluiu se que a 
técnica de fisioterapia 
respiratória de 
aceleração de fluxo 
expiratório, utilizada em 
recém-nascido pré-
termo pode esencadear 
dor. 

Julho/Setembro 2016 
Cruz CT, Gomes JS, 
Kirchner RM et aL.

3
 

Investigação transversal Foi avaliar a dor de 
recém-nascidos 
internados em unidade 
de terapia intensiva 
neonatal durante a 
realização de 
procedimentos 
invasivos. 

Avaliar a dor como 
quinto sinal vital, é 
importante para 
planejar e implementar 
a assistência de 
enfermagem ética e 
humanizada. 

Agosto 2008 
Nicolau CM, Modesto K, 
Nunes P et al.

4
 

Longitudinal prospectivo 
de uma série de casos. 

Comparar as variáveis 
fisiológicas com as 
comportamentais para a 
avaliação da dor em 
recém-nascido (RN) 
prematuro. 

As variáveis fisiológicas 
apresentaram pouca 
sensibilidade e 
especificidade para a 
avaliação da dor no RN 
prematuro, quando 
avaliadas isoladamente. 

Setembro-Outubro, 2007 Revisão de literatura Discutir os métodos A atual atenção para 
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Silva YP, Gomez RS, 
Máximo TA et al.

5
 

utilizados na avaliação 
da dor em neonatologia. 

melhores métodos de 
medida 
e avaliação da dor 
contribuiu para 
aumentar a 
sensibilidade dos 
profissionais de saúde 
em relação à natureza 
das experiências 
dolorosas. 

2011 
Santos AP, Alves LC, 
Salge AKM.

6
 

Revisão bibliográfica de 
artigos científicos 
nacionais 

Avaliação da dor em 
recém-nascidos 
criticamente doentes, 
existem evidências 
científicas de que o 
recém-nascido 
apresenta um modo 
característico de 
expressar a dor, 

Revela a necessidade 
de protocolos de 
atuação no manejo da 
dor, assim como de 
capacitação aos 
profissionais para que 
haja condutas 
assistenciais efetivas 
quanto ao processo de 
intervenção e 
tratamento, 

Jan 2012. 
Freitas ZMP, Pereira 
CU, Oliveira DMP.

7
 

Revisão da literatura Foi realizar uma revisão 
da literatura sobre 
escalas para avaliação 
de dor em 
Neonatologia, 
chamando a atenção 
para sua importância na 
prática de enfermagem. 

Revela que, apesar de 
vários estudos 
destacarem a 
importância do tema, a 
avaliação de dor 
neonatal com a 
utilização de escalas 
não é uma prática 
rotineira nas UTIN. 

2009. 
Crescêncio EP, 
Zanelato S, Leventhal 
LC.

8 

Quantitativo, transversal Identificar como os 
enfermeiros de unidade 
neonatal avaliam a dor 
no recém-nascido e 
quais as medidas 
realizadas por eles para 
alívio da dor. 

Que os enfermeiros 
avaliam a dor pela 
expressão facial e o 
choro. E utilizam 
analgésico anti-
inflamatório não-
esteroidal, a mudança 
de decúbito, a 
massagem local e a 
sucção não nutritiva 
para alívio da dor. 

2017. 
Sposito NPB, Rossato 
LM, Bueno M, Kimura 
AF, et al.

9 

Retrospectivo 
transversal 

Determinar a frequência 
de dor e verificar as 
medidas realizadas 
para seu alívio durante 
os sete primeiros dias 
de internação na UTIN. 

Observa-se que os 
recém-nascidos são 
frequentemente 
expostos à dor e a 
baixa frequência de 
intervenções 
farmacológicas ou não 
farmacológicas reforça 
o subtratamento dessa 
condição. 

2013. 
Silva AAL, Gomes AJ, 
Silva GC, et al.

10 

Revisão integrativa Revisar de forma 
integrativa a produção 
científica referente à dor 
no recém-nascido, e 
identificar a melhor 
forma evidente possível 
para o cuidado do 
cliente/família. 

Para melhor adequação 
do manuseio da dor do 
RN, é importante a 
capacitação dos 
profissionais dos 
serviços de saúde 
incluindo uma 
discussão ampla e 
contínua de forma 
objetiva com toda 
equipe sobre a 
importância da adoção 
de medidas adequadas 
à prestação da 
assistência. 

2014 
Melo GM, Lélis ALPA, 
Moura AF,  et al.

11 

Revisão integrativa 
revisão integrativa 

Analisar, em artigos 
científicos, os métodos 
utilizados para 

Não se pode eleger a 
mais adequada, pois a 
escolha dependerá da 
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avaliação da dor em 
recém-nascidos. 

idade gestacional, do 
tipo de estímulo 
doloroso e do contexto 
em que o recém-
nascido se apresenta. 

Março 2016. 
Costa KF, Alves VH, 
Dames LJP et al.

12 

Estudo descritivo, 
exploratório, de 
abordagem qualitativa 

Analisar a percepção 
dos enfermeiros acerca 
da clinica da dor no 
neonato na unidade de 
terapia intensiva 
neonatal. 

Constitui uma pratica a 
ser repensada a 
utilização de protocolos 
e escalas para a 
avaliação dos 
indicadores de dor 
neonatal. 

2014. 
de Aymar CL, de Lima 
LS, dos Santos CMR et 
al.

13 

Intervenção 
desenvolvida na 
modalidade de 
pesquisa-ação, 
desenvolvido em três 
fases. 

Conhecer a percepção 
de uma equipe de 
terapia intensiva 
neonatal sobre a 
avaliação e manejo dor 
antes e após uma 
intervenção educativa 
construída e 
implementada na 
unidade. 
 

Os profissionais 
envolvidos na 
intervenção educativa 
perceberam mudanças 
no manejo da dor na 
unidade e as 
relacionaram às 
estratégias definidas e 
implementadas pelo 
GO. 

Legenda: UTIN- Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. RN- Recém-nascido. GO- Goiás.   

 

Discussão 

 Durante o tempo de internação nas UTINs os RNs passam por inúmeros 

procedimentos invasivos que provocam dor, tais como as punções venosas, as 

sondagens orogástricas e vesicais, as glicemias capilares, a realização de curativos, a 

aspiração de vias aéreas e a intubação endotraqueal dentre outros, conhecer esses 

procedimentos é de extrema importância para que os mesmos só sejam feitos na sua real 

necessidade e usando os métodos analgésicos quando esses procedimentos forem 

realizados. ¹ ² 

Como os RNs não são capazes de expressar a dor por meio verbal, cabe aos 

profissionais de saúde avaliar a dor nos inúmeros procedimentos realizados pelo os 

mesmos dentro da unidade. O estudo3 com 34 recém-nascidos mostrou que os 

procedimentos que mais geraram dor foram aspiração de TOT (tubo orotraqueal), vias 

áreas e a punção venosa, também mostrou que a dor deve ser avaliada como o quinto 

sinal vital e com uma escala validada.  

O estudo de Nicolau et al4 com 50 RNs concluiu que os aspectos fisiológicos, 

frequência cardíaca, frequência respiratória e a saturação de oxigênio, quando avaliados 

isoladamente demonstram pouca sensibilidade, contudo devem ser avaliados juntamente 

com os aspectos comportamentais, choro, a atividade motora e a mímica facial.  
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 Com os avanços dos estudos a dor se tornou uma preocupação entre os 

profissionais de saúde com isso avaliação da dor tem como objetivo mensurar dados 

precisos para estabelecer quais intervenções devem ser feitas para abrandá-la. Silva et 

al5 expôs que com esses avanços à sensibilidade dos profissionais na avaliação da dor 

aumentaram. 5 

Existem diversas amostras científicas6, 7 que apontam que a dor no recém-nascido 

se apresenta de um modo específico e para que haja um tratamento adequado é preciso 

de ferramentas que ajudem a decifrar esse comportamento para isso foi criado as escalas 

de avaliação da dor. Os estudos mostraram que são mais utilizadas as: PIPP, COMFORT, 

NIPS, NFCS, com mais prevalência de uso a NIPS.  6-7 

Crescêncio et al8 demonstraram em seu estudo, Avaliação e alívio da dor no 

recém-nascido, realizado por 32 enfermeiros que avaliam a dor dos RNs pelos 

parâmetros comportamentais (choro e expressão facial) e usam como os métodos não 

farmacológicos (mudança de decúbito, massagem local e a sucção não nutritiva) e 

farmacológicos (analgésico anti-inflamatório não-esteroidal) para o alivio da dor. 

Sposito NPB et al9, teve como objetivo determinar a regularidade dos 

procedimentos invasivos que os RNs são submetidos e verificar as medidas realizadas 

para seu alívio em 171 internações na UTIN, avaliadas pela escala NIPS e chegaram à 

conclusão que mais de 50% dos internados tiveram episódios de dor.   

Silva AAL et al10, revisou 18 artigos com o objetivo de indicar a forma mais 

adequada de identificar a dor e o melhor cuidado para a os RNs e suas famílias e 

constatou que todos os profissionais compreendem que os neonatos sentem dor e 

também que para um melhor manuseio da dor é relevante a qualificação dos profissionais 

de saúde e discussão extensa e objetiva. 

Não se pode optar por uma escala mais adequada, uma vez que a escolha 

decorrerá da idade gestacional, do tipo de estímulo doloroso e do contexto em que o RN 

se apresenta.  Um estudo de revisão integrativa11 de 13 artigos, sugerem o uso de 

escalas validadas e confiáveis sendo unidimensionais ou multidimensionais.  

O estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa de Costa KF et al12,  

com 10 enfermeiros mostrou que o processo da dor no neonato não depende da 

formação completa da mielinização e que a não verbalização dos mesmo impede a 
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avaliação da dor, por tanto é preciso presta atenção aos outros sinais fisiológicos e 

comportamentais.  

Com o objetivo de conhecer a percepção de uma equipe da UTIN sobre a 

avaliação e manejo da dor antes e após uma intervenção educativa construída e 

implementada na unidade, Aymar, et al13 demonstraram na sua pesquisa-ação que a 

percepção dos funcionários durante o manejo e avaliação da dor mudou 

significativamente entre as duas primeiras fazes da pesquisa, essas mudanças foram 

percebidas por mais de 76% dos participantes. 

Conclusão  

 As evidências científicas apontadas neste estudo revelam que os RNs internados 

nas UTINs passam por procedimentos que provocam dor, além do próprio ambiente das 

Unidades de Terapia Intensiva que geram algum tipo de desconforto devido aos inúmeros 

estímulos sensoriais, portanto a utilização das escalas de avaliação da dor é de suma 

importância para que os RNs possam passar pela internação de forma mais harmoniosa e 

humanitária. 

 Dessa forma é necessário que os profissionais que atuam dentro dessas unidades 

sejam devidamente preparados e fiquem atentos a todos os sinais que possam indicar 

que os pacientes estão com algum tipo de dor para utilizar os mecanismos, já citados 

neste estudo, para alívio da mesma, proporcionando, assim, um conforto maior a esses 

RNs que já sofrem muito. 

. 
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