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RESUMO
Objetivo: relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem relacionada com a
avaliação da escala da dor na área de pediatria. Metodologia: trata-se de um estudo
descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido a partir da vivência de acadêmicos de
enfermagem na internação pediátrica, onde foi realizada capacitação da equipe de
técnicos de enfermagem para a aplicação da escala de avaliação da dor pediátrica, nos
meses de março a junho de 2015. Resultados: abordou-se a equipe de enfermagem dos
turnos da manhã e tarde utilizando a técnica de roda de conversa educativa, onde foram
abordadas a escala de avaliação da dor, a operacionalização da sua aplicação, bem como
as medidas farmacológicas e não farmacológicas para o alívio da dor. Conclusão: durante
as capacitações observaram-se inúmeras dúvidas por parte dos profissionais de
enfermagem sobre o tema escala de avaliação da dor em pediatria, sendo que, ocorrem
por falta de conhecimento e, muitas vezes, resultam em iatrogênias e risco à vida das
crianças.
DESCRITORES: Enfermagem; Dor; Avaliação em enfermagem.
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ABSTRACT
Objective: to report the nursing students' experience related to pain assessment scale in
the area of pediatrics. Methodology: this is a descriptive study of its kind experience
report developed from the experience of nursing students in the pediatric hospital where
the nursing staff technical training was conducted for the application of the scale of
assessment of pediatric pain in the months March to June 2015. Results: addressed to
nursing staff ds shifts in the morning and afternoon using the educational conversation
wheel technique, which were addressed to scale for assessing pain, the operation of your
application, as well as the pharmacological and non-pharmacological treatment for pain
relief. Conclusion: During the training we observed numerous doubts on the part of nursing
professionals on the subject of rating scale of pain in children, and occur for lack of
knowledge and often result in iatrogenic risk to the lives of children.
DESCRIPTORS: Nursing; Pain; Nursing assessment.

INTRODUÇÃO
Dor pode ser definida como uma experiência emocional e sensorial subjetiva
desagradável associada à real ou potencial lesão tecidual, ou descrito em termos
de tal lesão1.
A dor quando não controlada aumenta o número de complicações pósoperatórias, pós-traumáticas, prolongamento nas internações e aumento dos custos
e insatisfação do paciente; funcionando como um “círculo”. A avaliação e o
registro sistemático da queixa de dor são imprescindíveis para a escolha do método
terapêutico adequado e avaliação de sua eficácia2.
Essa avaliação deve ser realizada durante toda a internação, incluindo a
caracterização do local, da intensidade, da frequência, da duração e da qualidade
do sintoma, devendo ser registrada em instrumento adequado. As informações
registradas permitem compartilhamento dos dados entre os plantões e equipe
multidisciplinar, acarretando maior êxito no manejo da dor 3.
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A equipe de enfermagem possui um importante papel, devido a proximidade
com o paciente, além de identificar, avaliar e notificar a dor, programa a
terapêutica farmacológica, aplica a prescrição de medidas não-farmacológicas para
o alívio da dor na prática e avalia a eficácia da analgesia 4.
As crianças podem não expressar a dor por intermédio de palavras, portanto
para reconhecer o nível da dor destes pacientes é necessário observar a sinalização
não verbal indicativa de dor, como por exemplo: fácies de dor, posturas
encurvadas, choro, gemido, entre outros5.
Além disso, a avaliação da dor é um dos itens a serem avaliados pela
acreditação hospitalar definidos pela Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organization, que garante qualidade e segurança nos processos das
instituições de saúde, assim, a aplicação desse cuidado resulta em melhoria do
cuidado prestado ao paciente, bem como qualificação da equipe de saúde
envolvida nessa ação6.
Neste sentido, o presente estudo objetivou relatar a experiência vivenciada
pelos acadêmicos na assistência de enfermagem numa Instituição hospitalar do
município de Porto Alegre, no ano de 2015.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, o qual
aborda a vivência de acadêmicos de Enfermagem acerca da assistência de
enfermagem prestada no contexto das práticas disciplinares em pediatria. A
unidade de pediatria está localizada na região leste da cidade de Porto Alegre - RS,
sendo destinada a atender crianças de até 12 anos de idade.
As atividades descritas neste estudo foram realizadas entre os meses de
março e junho de 2015, com cerca de 12 técnicos de enfermagem, nos turnos da
manhã e tarde.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a realização do estágio supervisionado pode-se observar que a dor
não era avaliada como 5° sinal vital juntamente com a aferição dos demais sinais
vitais, observou-se que a avaliação da dor é obtida na maioria das vezes através do
relato verbal do acompanhante da criança. A criança é medicada conforme a
prescrição médica, não sendo aplicados métodos não farmacológicos antes dos
farmacológicos. Diante disso, identificou-se a necessidade de implementar um
protocolo de avaliação da dor na criança neste setor hospitalar, assim como avaliar
seus resultados7.
Para esta ação foi utilizada a escala comportamental de dor de NIPS
(Neonatal Infant Pain Score) (figura 1) foi desenvolvida por Lawrence e cols. 8, em
1993, para avaliação da dor em RN, adaptada da escala de dor CHEOPS. É composta
de seis indicadores de dor, sendo cinco comportamentais e um fisiológico 9. Mostra
utilidade na avaliação da dor em neonatos a termo e prematuros, possibilitando
diferenciar estímulos dolorosos de não dolorosos10-11. As avaliações são feias em
intervalos de um minuto antes, durante e após o procedimento agressivo. Segundo
seus autores, trata-se de uma escala válida, uma vez que se baseia nas alterações
comportamentais diante do estímulo doloroso12-13.
Avalia

parâmetros

de

expressão

facial,

choro,

padrão

respiratório,

movimentos dos braços e pernas e estado de consciência. Não é recomendada sua
utilização de forma isolada, devendo ser levado em conta o estado geral do RN e o
ambiente onde está inserido13-14-15. Seu escore total pode variar de zero a sete
(com pontuação de zero, um e dois). Para a pontuação obtida têm-se os seguintes
significados: zero, sem dor; um e dois, dor fraca; três a cinco, dor moderada; e seis
a sete, dor forte. O que pode ser observado nas Escalas a seguir:
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Figura1: Escala da comportamental de dor Neonatal Infant Pain Score, Porto Alegre,
Brasil, 2015.

Figura 2: Escala visual analógica, Porto Alegre, Brasil, 2015.

Para avaliação da dor em crianças também pode ser utilizada a escala facial
da dor (figura2) é aplicada em crianças a partir de três anos. Para avaliação devese primeiramente explicar a criança que o que cada face representa. A face zero é
a pessoa feliz por que não sente dor, a face um é aquela pessoa que sente só um
pouquinho de dor, a face dois sente um pouco mais de dor, a face três sente mais
dor ainda, face quatro sente dor forte, face cinco sente dor muito forte. Após peça
que a criança escolha a face que melhor descreva sua própria dor. Registre o
número sob a face que corresponde à avaliação da dor na folha de sinais vitais.
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Esse procedimento deve ser realizado no momento de verificação dos demais
sinais vitais e sempre que necessário utilizando a escala de acordo com a idade do
paciente.
Além de trazer a importância e forma de aplicação das escalas de dor em
pediatria,

acredita-se

ser

importante

reforçar

e

revisar

alguns

métodos

farmacológicos e não farmacológicos já utilizados na unidade.
Em relação aos métodos farmacológicos, o paracetamol tem ação analgésica
e antipirética, seus efeitos colaterais e eventos adversos são incomuns podendo ser
utilizado em todas as etapas da dor, porém devemos ter cuidado com a dose a ser
administrada devido a hepatotoxicidade se ocorrer sobredosagem; e os AINES como
o ibuprofeno, utilizado nos casos de dor leve e moderada, e pode ser usado em
combinação com paracetamol.
Alguns métodos não- farmacológicos que podem ser utilizados para alívio da
dor leve em pediatria é a sucção não nutritiva, aplicação de calor, posicionamento,
massagem, entre outros.
De posse da escala e dos conteúdos a serem revisados, abordou-se a equipe
de enfermagem dos turnos da manhã e tarde utilizando a técnica de roda de
conversa educativa, onde foram abordadas a escala de avaliação da dor, a
operacionalização da sua aplicação, bem como as medidas farmacológicas e não
farmacológicas para o alívio da dor. Foi solicitado para os técnicos de enfermagem
como forma de treinamento e averiguação do aprendizado acerca do tema, a
aplicação da escala diante de situações pré-estabelecidas e o resultado foi
surpreendente, a equipe assimilou rapidamente os conteúdos trabalhados na roda
de conversas educativas, contribuindo para a melhoria e qualidade dos cuidados
prestados aos pacientes pediátricos desta Instituição hospitalar. Durante as
capacitações observaram-se inúmeras dúvidas por parte dos profissionais de
enfermagem sobre o tema escala de avaliação da dor em pediatria, sendo que,
ocorrem por falta de conhecimento e, muitas vezes, resultam em iatrogênias e
risco à vida das crianças.
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CONCLUSÃO
Esta

experiência

foi

de

extrema

importância

aos

acadêmicos

de

enfermagem, pois este período de estágio é parte essencial da formação em nível
de graduação, sendo realizado por um longo período, ou seja, quatro meses, tempo
este que os acadêmicos estão inseridos no convívio com profissionais da área da
saúde e educação, além de pacientes e familiares. Deste modo, esta experiência
tornou-se fundamental para o aprimoramento dos acadêmicos, pois continuamente
foram instigados a desenvolver e atuar como profissionais.
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