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RESUMO 

 

A exposição a estímulos dolorosos no período neonatal traz consequências a curto e 
em longo prazo. Para tratar a dor no recém-nascido podem ser utilizadas estratégias 
farmacológicas ou/e não farmacológicas. No entanto, poucas são as evidências 
científicas que asseguram o uso da analgesia nessa faixa etária, priorizando a 
adoção de medidas não farmacológicas para alívio da dor. Objetivou-se no estudo 
investigar a natureza e a tendência na produção científica sobre a assistência de 
enfermagem no manejo não farmacológico da dor no recém-nascido. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica onde após escolha do tema e do problema de pesquisa, 
houve investigação das evidências científicas, buscando conhecer o olhar dos 
autores a respeito do tema. O levantamento bibliográfico culminou na construção de 
capítulos que se fundamentam nas percepções dos autores e que perpassam a 
história do cuidado em neonatologia, os mecanismos neurofisiológicos, avaliação da 
dor, seu manejo não farmacológico e as intervenções da enfermagem. Conclui-se 
que o tratamento não farmacológico da dor neonatal deve ser embasado a partir de 
conhecimentos científicos e que a enfermagem, nesse contexto, atua como linha de 
frente desse cuidado. No entanto, percebeu-se que na prática profissional existe 
uma lacuna que impede a aplicação das estratégias para o alívio da dor neonatal, 
seja por falta de capacitação ou por não existir uma sistematização do manejo da 
dor no neonato na maioria das instituições. Dessa forma, deve-se propiciar a equipe 
de enfermagem, conhecimentos para avaliação, controle e manejo da dor nos 
recém-nascidos, além do investimento em pesquisas sobre o tema. 
 

Descritores: Recém-nascido; Dor; Enfermagem Neonatal. 

  



 

 

MELO, Andressa da Silva. Non-pharmacological strategies in the relief of 
neonatal pain: considerations in the light of nursing care. 2017. 45 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Centro Universitário 
Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The exposure to painful stimuli during the neonatal period brings short-term and long-
term consequences. To treat pain in a newborn both pharmacological or/and non-
pharmacological strategies can be used. However, there are few scientific evidences 
that assure the use of analgesia in this age group, prioritizing the adoption of non-
pharmacological measures for pain relief. This study aimed to investigate the nature 
and the trend of the scientific production concerning nursing care on the non-
pharmacological management of pain in the newborn. This is a bibliographical 
research where, after the theme and the research problem were chosen, there was 
an investigation of the scientific evidence, seeking to learn the authors’ perspectives 
on this theme. The bibliographical survey culminated on the construction of chapters 
that fundament on the authors’ perceptions and that pass through the care history on 
neonatology, the neurophysiological mechanisms, assessment of pain, its non-
pharmacological handling and nursing interventions. It is concluded that the non-
pharmacological treatment of neonatal pain must be based upon scientific knowledge 
and that, nursing, in this context, acts as its front line. However, it was noticed that in 
professional practice, there is a gap which prevents the application of strategies for 
the relief of neonatal pain, either due to the lack of training or for a non-existing 
systematization of the management of pain in the newborn in most institutions. As a 
result, it shall be provided to the nursing team, knowledge for the evaluation, control 
and management of pain in the newborns, besides the investment in researches on 
this matter.  
 
Descriptors: Newborn; Pain; Neonatal Nursing.  
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INTRODUÇÃO 

 

O entendimento da dor como quinto sentido presente no recém-nascido (RN) 

é recente, pois a partir dos anos 60 se iniciaram as produções e divulgações 

científicas a cerca do assunto, constatando que a mielinização não era 

imprescindível para a transmissão dos impulsos nervosos. A dor é uma preocupação 

histórica, onde a humanidade em diversas civilizações procurou entender os motivos 

de sua ocorrência e métodos para o seu controle. No RN, a dor pode ser percebida 

de forma mais intensa do que em crianças mais velhas e os adultos, pois os 

mecanismos de controle inibitório são ainda imaturos, o que faz com que a 

capacidade de modulação da dor não aconteça. Sendo uma experiência subjetiva, 

os recém-nascidos não verbalizam a dor que sentem. No entanto, estabelecem uma 

linguagem própria que evidencia a presença de dor por meio de respostas 

comportamentais e fisiológicas aos estímulos nociceptivos. Dessa forma, identificar 

tal linguagem, pode ser um desafio para os profissionais envolvidos nesse cuidado. 

O RN internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTIN) recebe de 50 a 

150 procedimentos potencialmente dolorosos ao dia e tal exposição a esses 

estímulos estressantes ou dolorosos no período neonatal traz consequências a curto 

e em longo prazo. Assim, é imprescindível a correta identificação, avaliação e 

manejo da dor neonatal por parte dos profissionais atuantes nesse setor, 

contribuindo para redução de danos e estabelecendo uma comunicação adequada 

com RN. Mesmo sendo um fenômeno difícil de ser avaliado, estudos tem 

evidenciado a possibilidade da avaliação e tratamento da dor no recém-nascido. 

Para avaliação adequada da dor no RN, existem escalas que englobam diversos 

parâmetros uniformizando os critérios de mensuração em variáveis. 

Simultaneamente, são avaliados parâmetros fisiológicos e comportamentais, 

ampliando as informações a respeito das respostas individuais à dor e de possíveis 

interações com o ambiente. A partir de tal avaliação, deve ser instituída uma 

abordagem terapêutica.  

Tais abordagens podem ser farmacológicas ou não farmacológicas, no 

entanto, poucas são as evidências científicas a respeito da segurança do uso da 

analgesia em recém-nascidos e quais consequências dessa terapêutica sendo 
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preconizada prioritariamente a instituição de medidas não farmacológicas para alívio 

da dor. Nesse contexto, a enfermagem atua como linha de frente, sendo a principal 

responsável por tais medidas, pois perceber nos detalhes sutis uma expressão de 

dor e estabelecer uma conexão ligada no movimento corporal pode determinar a 

diferença na assistência. Além disso, a aplicabilidade de medidas não 

farmacológicas se sujeita a um acompanhamento mais próximo à construção do 

vínculo necessário e ao estabelecimento da comunicação para avaliação da dor. 

Diante do exposto, justifica-se a relevância do presente trabalho para 

assistência de enfermagem ao recém-nascido, visto que através da análise das 

evidências científicas buscar-se-á oferecer subsídios para o aprimoramento do 

conhecimento a cerca dos cuidados de enfermagem na assistência a dor neonatal. 

Além disso, a partir da ampliação do conhecimento, novos conceitos podem ser 

descritos proporcionando respostas aos problemas propostos e possibilidades de 

mudanças na realidade do processo de enfermagem junto ao recém-nascido 

exposto a eventos estressantes. O interesse por essa pesquisa surgiu da vontade de 

responder a inquietação de como a assistência de enfermagem, apropriando-se dos 

métodos não farmacológicos, pode atuar no manejo da dor do recém-nascido. 

Destarte, considerando a relevância da temática e a partir do desejo de 

aprofundamento do conhecimento, emergiu a questão que norteia este trabalho: 

“Como se caracteriza a assistência de enfermagem diante a dor do recém-nascido 

através do uso de intervenções não farmacológicas?” 

Sendo assim, objetivou-se com a pesquisa: investigar a natureza e a 

tendência na produção científica sobre a assistência de enfermagem no manejo não 

farmacológico da dor no recém-nascido; conceituar a dor neonatal, revelando seus 

aspectos fisiológicos e consequências para o desenvolvimento do recém-nascido; 

apresentar os métodos utilizados para avaliar a dor de neonatos; descrever as 

intervenções não farmacológicas no manejo da dor neonatal e a contribuição da 

enfermagem em sua aplicabilidade.  

A partir da pergunta norteadora e dos objetivos propostos, foi estabelecido um 

percurso metodológico, com base nos fundamentos da Pesquisa Bibliográfica, onde 

após a escolha do tema e do problema de pesquisa, houve investigação das 

evidências científicas que atendam o problema de pesquisa buscando conhecer o 
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olhar dos autores a respeito do tema.  A coleta de informações realizada de agosto a 

setembro se deu por intermédio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes 

bases de dados: Literatura Latino–Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Banco de Dados de Enfermagem (BEDENF) e Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (MEDLINE). O levantamento bibliográfico foi realizado 

utilizando os descritores “Recém-nascido, Dor e Enfermagem Neonatal”, de acordo 

com os Descritores em Ciência da Saúde (DECS). Ainda para um maior 

aprofundamento, consideraram-se outros materiais já publicados sobre o tema: 

livros, publicações periódicas e materiais disponíveis na internet nos seguintes 

bancos de dados: Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e 

Ministério da Saúde. Foram definidos como critérios de inclusão a disponibilidade 

dos estudos na íntegra, publicação em Português, ano de publicação a partir de 

2007, estudos que possuíam títulos condizentes com os descritores. Foram 

excluídos estudos que não atendiam aos critérios de inclusão e ainda projetos de 

pesquisa, jornais e materiais não incluídos nas bases de dados citadas a cima.  
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1 A DOR NO RECÉM-NASCIDO: CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA 

NEONATOLOGIA, MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS DA DOR 

NEONATAL E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

A neonatologia é um ramo da pediatria dedicada à assistência à saúde do 

recém-nascido, assim como a pesquisa clínica deste, tendo como foco a redução da 

morbidade e mortalidade neonatal, preconizando as melhores condições possíveis 

ao recém-nascido. Seu surgimento se deu no final do século XIX, na Europa. Sendo 

uma ciência recente, mas em constante crescimento e a partir de avanços na 

tecnologia e na expansão de estudos científicos, pôde-se observar um grande 

crescimento no conhecimento a respeito das alterações patológicas que acometem o 

RN.   

Todavia, a dor no recém-nascido foi por muito tempo desconsiderada seja por 

influência de mitos e crenças, seja por poucas pesquisas a respeito do tema. 

Acreditava-se que a imaturidade do sistema nervoso minimizava ou protegia o 

neonato da sensação dolorosa. Tal crença perpetuou-se por muito tempo, 

principalmente devido aos obstáculos subjetivos do estudo da dor. Na 

contemporaneidade, existem diversos estudos que visam desmitificar essa visão, 

fundamentados no funcionamento neurofisiológico do desenvolvimento, no estudo 

do comportamento do RN e nos prejuízos que a exposição à dor pode resultar. 

 

1.1 HISTÓRICO DO CUIDADO E AVANÇOS TECNOLÓGICOS EM 

NEONATOLOGIA 

 

Num contexto histórico, as crianças permaneceram negligenciadas durante 

muitos séculos pela sociedade, que as considerava como seres sem alma. Eram 

tratados com indiferença e as praticas abortivas, de abandono e de infanticídio eram 

habituais (NETO et al., 2010). 

Segundo Avery (2007), o parto era uma das principais causas de mortalidade 

entre as mães, que viam nele uma experiência assustadora. Às crianças nascidas 

prematuramente, esperava-se a o êxito letal assim como aquelas que nasciam com 

malformações.  Havia um entendimento de que a seleção natural se encarregaria 
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das crianças que não se adaptassem à sobrevivência, fato que explica a associação 

dos prematuros ao termo “fracote”. 

Nesse cenário onde predominavam as altas taxas de mortalidade associado 

ao declínio da natalidade, iniciou-se um receio da população europeia de 

despovoamento e vulnerabilidade da defesa nacional, iniciando um movimento pela 

saúde infantil que objetivava a preservação da vida e que ficou conhecido como um 

dos primeiros momentos da medicina neonatal, pois a partir dessa mobilização 

social cuidados preventivos passaram a ser praticados (RODRIGUES; OLIVEIRA, 

2004). 

Pioneiro da Neonatologia, Pierre Budin foi o primeiro a retratar cientificamente 

os cuidados com os prematuros. Suas preocupações concentravam-se no controle e 

manutenção da temperatura, prevenção das infecções hospitalares, aleitamento 

materno e na presença materna nos cuidados aos prematuros (PACHECO, 2000). 

 Dessa forma, ampliou o cuidado com os recém-nascidos para além da sala 

de parto, sendo responsável pela base da neonatologia moderna, seus princípios e 

métodos. Budin era discípulo de Stephane Etienne Tarnier, professor obstetra 

parisiense que em 1978 desenvolveu com auxílio de um funcionário do zoológico de 

Paris uma incubadora semelhante a uma chocadeira de ovos de galinha, tendo seu 

projeto instalado na Maternidade de Paris (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004). 

Budin vulgarizou a alimentação artificial com leite esterilizado e foi o autor da 

primeira publicação sobre prematuridade em 1888 ao passo que Tarnier fazia 

apologia ao aleitamento materno e a nutrição do prematuro por intubação nasal e 

oral, um visionário visto que a nutrição parenteral apenas surgiria na segunda 

metade do século XX. Ainda no final do século XIX, Karl Siegmend Credé instituiu o 

uso de nitrato de prata a 2% na prática clínica para prevenção da conjuntivite 

neonatal (FERRAZ; GUIMARÃES, 2007). 

Já em 1922, Julius Hesse e Evelyn Lundeen Michael Reese no Hospital em 

Chicago, introduziram conceitos fundamentais na neonatologia contemporânea, 

preconizando a manipulação mínima do recém-nascido, a lavagem frequente das 

mãos, o uso de indumentária adequada e específica da unidade de cuidados do 

recém-nascido. Através da associação da morbimortalidade dos prematuros às 

infecções respiratórias e digestivas foram criados espaços de permanência e adoção 
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de equipamentos e condutas especificas. A partir da Segunda Guerra Mundial os 

estudos associando infecções a patologias se intensificaram, sendo identificada a 

doença da membrana hialina, sendo definida como situação clínica pós-natal e 

imaturidade funcional pulmonar na síntese do surfactante pulmonar. Além disso, 

constatou-se ainda no início do século XX a importância da administração da 

vitamina K. Na década de quarenta do século XX prosseguem os estudos de 

Fisiologia extrauterina em técnicas bioquímicas. Outro marco importante é a 

implantação do método de avaliação do estado do recém-nascido ao 1° e ao 5° 

minuto de nascimento por Virgínia Apgar em 1953 (FERRAZ; GUIMARÃES, 2007). 

Mediante a evolução do conhecimento científico e consolidação dos avanços 

tecnológicos, novos cuidados direcionados aos recém-nascidos foram desenvolvidos 

e implantados, com criação de centros especializados de enfermagem, assim como 

a melhoria nos equipamentos indispensáveis a manutenção da vida destas crianças. 

Tais progressos proporcionaram resultados positivos, porém também aumentaram a 

incidência de iatrogenias, pois demandou dos profissionais uma adequação dos 

procedimentos técnicos, a fim de prevenir e reduzir os danos. Dessa forma ao passo 

que a tecnologia pode se manifestar de maneira positiva, quando envolve questões 

éticas e humanas, ela também propicia um ambiente inseguro e vulnerável às 

iatrogenias, quando o cuidado é desprovido de envolvimento, passando a ser 

mecânico e impessoal (NETO et al., 2010). 

A partir de tal premissa, procedimentos invasivos e cuidados intensivos para 

manter a vida do recém-nascido de risco foram sendo desenvolvidos de modo mais 

eficaz. Concomitante ao aumento da sobrevida dos bebês cresce também o 

estresse, a dor e o sofrimento vivido por estes pacientes, em função da luminosidade 

e ruído excessivos, frequentes manuseios e procedimentos invasivos e dolorosos 

sofridos (SILVA, 2011). Sendo a UTIN uma unidade onde os recém-nascidos estão 

expostos a muitos procedimentos potencialmente dolorosos ao dia, esta se constitui 

como um ambiente paradoxal, pois ao passo que contribui para a diminuição da 

mortalidade neonatal, também expõe os recém-nascidos a diversos estímulos que 

geram estresse, desconforto e dor (GADÊLHA, 2013). 
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1.2 MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS 

 

A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP – 

International Association for the Study of Pain) como “uma experiência sensorial e 

emocional desagradável associada ao dano tecidual real ou potencial, ou descrita 

em termos de tais danos” (IASP, 2016, p. 211). Assim, a dor como uma experiência 

emocional, tem sua percepção e interpretação dos estímulos dependente das 

experiências individuais prévias levando a atividade cortical (GONÇALVES et al., 

2010). Ainda que a dor seja modulada pela experiência, esta não é obrigatoriedade 

um fenômeno doloroso, pois a partir desse raciocínio, o recém-nascido seria incapaz 

de sentir dor visto que não possuem experiências dolorosas anteriores e que assim 

nunca existiria uma primeira sensação dolorosa (GOMEZ, 2014). 

Diferenciar os conceitos de dor e nocicepção, nesse contexto, é importante. O 

termo nocicepção relaciona-se a identificação dos sinais dolorosos pelo sistema 

nervoso que formulam informações relacionadas à lesão e compreende processos 

de transdução, transmissão e modulação do estímulo nociceptivo (KLAUMANN et 

al., 2008). A dor é compreendida não apenas como uma consequência passiva da 

transferência de um estímulo periférico até o córtex cerebral, mas estende-se num 

processo pleno e complexo que não se restringe a áreas corticais e que envolve um 

componente emocional (GONÇALVES et al., 2010). 

De acordo com Gomez (2014) ainda que a consequência da nocicepção seja 

a dor, é possível que ocorra a nocicepção na ausência de um estímulo doloroso, da 

mesma forma que é possível à ocorrência de dor sem que haja nocicepção, pois é 

possível sentir dor na ausência de lesão orgânica objetivável ou estímulo que a 

desencadeie. 

O inicio do desenvolvimento da nocicepção se dá às 6 semanas de gestação, 

onde já encontram-se sinapses entre as células do corno posterior da medula e os 

neurônios sensitivos em desenvolvimento. Tais neurônios crescem perifericamente e 

por volta das 11 semanas de idade gestacional atingem a pele dos membros. 

Posteriormente atingem o tronco e restante das superfícies cutâneas e mucosas em 

torno da 20ª semana. Com o término da gestação, a densidade de terminações 

nervosas nociceptivas no recém-nascido é comparável ao de um adulto, no sentido 
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em que se traduz na capacidade de sentir dor. Os aferentes responsáveis pela 

condução dos estímulos sensitivos até a medula espinhal, são divididos em fibras A-

β mielinizada, fibras A-δ também mielinizadas e as fibras C não mielinizadas. Do 

ponto de vista funcional, até o 3º trimestre da gestação, as conexões sinápticas das 

fibras C não estão maduras, no entanto o sistema nervoso central dos prematuros 

nascidos antes do 3º trimestre é capaz de utilizar temporariamente as fibras A-β para 

transmitir estímulos dolorosos até que esteja concluída a maturidade das fibras 

responsáveis pela nocicepção (VIDAL, 2010). 

Estudos utilizando abordagens diversas determinaram a idade gestacional 

das vias anatômicas responsáveis pela transmissão dos estímulos dolorosos como 

inicialmente à sétima semana estando difundidos às 20 semanas, sendo exceção às 

fibras C que atingem maturidade posteriormente (GONÇALVES et al., 2010). Na 

vigésima semana de gestação o neocórtex fetal atinge um total de 109 neurônios. Às 

24 semanas dão-se as conexões tálamo-corticais e por volta das 30 semanas às 

vias nervosas relacionadas com a nocicepção estão totalmente mielinizadas a nível 

talâmico. Assim, a partir das 30 semanas, o feto possui capacidade anatômica e 

funcional para sentir dor (VIDAL, 2010). 

Considerando as evidências anatômicas, neurofisiológicas, hormonais e 

comportamentais, estudos têm demonstrado que com 26 semanas de idade 

gestacional, o feto já possua as condições necessárias e a maturidade para a 

transmissão aferente da dor, respondendo a qualquer lesão com comportamento 

especifico e com sinais metabólicos, hormonais e autonômicos de estresse 

(MOREIRA et al., 2004). Assim, o sistema nervoso do recém-nascido, ainda que em 

desenvolvimento, é plenamente capaz de transmitir, receber, responder e relembrar 

estímulos nocivos (VIDAL, 2010). 

Dessa forma, os prematuros não apenas sentem dor como também são mais 

sensíveis, pois apresentam:  

O número de fibras nervosas nociceptivas por área é maior que no adulto; a 
mielinização incompleta das fibras nervosas responsáveis pela dor não 
apenas não diminui a possibilidade de dor como também encurta a 
distância, diminuindo a velocidade de propagação e aumentando o tempo 
de sensação de dor; presença de grande quantidade de neurotransmissores 
da dor no córtex (MOREIRA et al., 2004, p.489). 
 

Entender tais conceitos é primordial para os profissionais envolvidos no 

cuidado do recém-nascido, pois a decodificação da linguagem da dor envolve a 
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percepção das alterações de parâmetros fisiológicos e comportamentais. Além 

disso, muitos estudos abordam o conceito de que o neonato não só sente dor, mas 

que a exposição contínua a eventos dolorosos pode ter repercussões orgânicas e 

emocionais que comprometem o seu bem estar em curto prazo que podem modificar 

permanentemente a organização do sistema nociceptivo, potencializando a 

sensibilidade a alterações cognitivas, psicossomáticas e psiquiátricas na infância e 

na adolescência (GUINSBURG; CUENCA, 2010). 

 

1.3 CONSEQUÊNCIAS DA DOR NEONATAL 

 

A exposição a estímulos dolorosos durante o período neonatal pode ser 

incorporada na memória implícita. Esses estímulos repetidos em estágio precoce do 

desenvolvimento podem alterar o limiar de dor, sua percepção e modulação em 

longo prazo (MOREIRA, 2004). Muitas evidências científicas apontam que os recém-

nascidos expostos a stress agudo podem sofrer consequências permanentes a nível 

comportamental. Ainda que as memórias dolorosas precoces não sejam 

conscientemente recordadas, elas podem ser codificadas na “memória processual”, 

levando a padrões anormais de comportamento e processamento sensorial 

possivelmente durante toda a vida do indivíduo (GONÇALVES et al., 2010). 

Os resultantes da exposição a estímulos estressantes e dolorosos em curto 

prazo se manifestam por alterações fisiológicas e comportamentais. No período 

neonatal tais alterações podem ocasionar um aumento da morbidade e da 

mortalidade neonatal. Essas manifestações resultantes das alterações fisiológicas 

incluem: aumento da frequência cardíaca e pressão arterial; variação da pressão 

intracraniana; elevação do consumo de oxigênio; queda na saturação de oxigênio; 

alteração na relação ventilação/perfusão; diminuição da motilidade gástrica. Ainda 

ocorrem alterações a níveis hormonais, pois perante a dor intensa há uma grande 

liberação de adrenalina, corticoesteróides, glucagon, hormônio de crescimento, 

supressão da produção de insulina, retenção de hormônio antidiurético e 

hipercoagulabilidade, tanto durante como após o evento doloroso (BRASIL, 2011).  

Os parâmetros fisiológicos isolados não podem ser usados para determinar 

se o recém-nascido apresenta dor, assim as respostas comportamentais à dor 
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complementam as alterações fisiológicas. Entre as variações comportamentais mais 

estudadas estão à resposta motora à dor, a análise da movimentação facial, o choro 

e o estado de sono e vigília. Devido à dificuldade de avaliação da dor no lactente 

pré-verbal e a natureza subjetiva da experiência dolorosa, o emprego de medidas 

para o alívio da dor ainda é inabitual. Além do reconhecimento da possibilidade de 

dor no recém-nascido, para que se atue terapeuticamente frente aos procedimentos 

e situações possivelmente dolorosas é preciso dispor de instrumentos que englobem 

parâmetros e uniformizem os critérios de mensuração das variáveis (GUINSBURG; 

CUENCA, 2010). Sobre a precisão da descrição da experiência de dor no recém-

nascido, o Ministério da Saúde afirma: 

Uma descrição confiável da experiência dolorosa do neonato é necessária 
não apenas para facilitar o diagnóstico médico preciso, mas também para 
estimar qual é o tratamento mais efetivo para reduzir os diferentes tipos de 
dor e determinar qual deles é o mais benéfico para cada RN (BRASIL, 2011, 
p.35). 

 

 Para tanto deve-se lançar mão do conhecimento a respeito das medidas de 

avaliação da dor no recém-nascido, que impossibilitado de se comunicar 

verbalmente irá demonstrar através sinais comportamentais, fisiológicos e 

emocionais a presença da dor. Uma avaliação eficiente e precoce pode determinar 

uma melhor conduta, visando o menor prejuízo a saúde do bebê.  
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2 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA DOR NO RECÉM-NASCIDO 

 

Um dos grandes desafios na avaliação da dor consiste em diferenciar a dor 

do desconforto, para que seja adotado um diagnóstico eficaz. Estima-se que em 

apenas 30% dos casos de dor neonatal são aplicadas técnicas coadjuvantes para 

minimizar a dor. A dificuldade de avaliar a dor no lactente pré-verbal determina 

principalmente a lacuna entre o conhecimento cientifico e a conduta clínica de 

profissionais de saúde (BRASIL, 2011). 

Segundo Bottega et al. (2014), a dor deve ser avaliada em um ambiente 

clínico, a fim de que se estabeleça uma conduta terapêutica adequada, pois a 

eficácia do tratamento depende da qualidade e confiabilidade da mensuração da 

avaliação. Aprender os aspectos emocionais e sociais que circundam o atendimento 

a neonatos é destacado como necessidade visto que o tratamento da dor não se 

restringe apenas ao medicamentoso.  

Dessa forma, a avaliação da dor na população neonatal é um desafio. A dor 

sendo um fenômeno subjetivo difícil de ser avaliado no RN necessita de 

instrumentos que auxiliem nesse reconhecimento, pautados em evidências 

científicas que subsidiem a avaliação da dor e objetivando minimizar seus efeitos 

nocivos a saúde (Christoffel et al., 2017). Além disso, em diversas etapas do 

desenvolvimento do sistema nervoso central a resposta à dor repetitiva pode 

modificar-se dificultando a sua avaliação e por consequência o seu tratamento 

(BRASIL, 2011). 

Muitas recomendações para o alívio da dor neonatal foram sintetizadas em 

protocolos de cuidados, diretrizes ou consensos que embasam a aplicação dos 

métodos e cujas evidências cientificas apresentaram resultados positivos para o 

manejo da dor.  Porém, ainda que existam diversos parâmetros eficazes para 

avaliação da dor neonatal, e estratégias terapêuticas efetivas para o seu tratamento, 

o subtratamento da dor no RN ainda é um problema em diversos países. A 

implantação dessas diretrizes na prática clínica dos profissionais envolve diversos 

fatores organizacionais e individuais que muitas vezes não contribuem para adoção 

de novas rotinas (Christoffel et al., 2017). 
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2.1 IDENTIFICANDO A DOR ATRAVÉS DOS SINAIS DO RECÉM-NASCIDO 

 

A avaliação e tratamento da dor devem ser interdependentes visto que um é 

praticamente inútil sem o outro. Utilizar medidas de tratamento da dor sem uma 

avaliação sistemática da mesma, não é indicado. Do mesmo modo, uma excelente 

avaliação sem acompanhamento não resultará em benefícios. Para tanto, deve-se 

considerar todos os aspectos que podem afetar a resposta à dor. Muitos indicadores 

podem ser usados na qualificação e quantificação do estímulo doloroso e quando 

analisados em conjunto, permitem a discriminação entre a dor e estímulos não 

dolorosos (SILVA et al., 2007). 

Local, intensidade, frequência, duração, qualidade da dor, bem como o 

registro em documentos específicos estão incluídos na avaliação da dor. No entanto, 

as manifestações de dor no RN, observadas isoladamente, não caracterizam 

precisamente a dor sentida, sendo necessária a associação dos sinais para eficácia 

da avaliação. Assim, a dor pode ser analisada através de parâmetros fisiológicos, 

bioquímicos e comportamentais e quantificada através de escalas. Dentre os fatores 

fisiológicos que se manifestam em episódios de dor, destacam-se alterações na 

frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio e 

dosagens hormonais associadas à reposta endócrino-metabólica. Quanto às 

características comportamentais, o choro é considerado um método primário da 

comunicação nos neonatos (BOTTEGA et al., 2014). 

De acordo com Silva et al. (2007), as alterações fisiológicas são mediadas 

através do Sistema Nervoso autônomo que produz respostas em diversos sistemas 

do RN, porém a variação dos parâmetros fisiológicos pode não estar relacionada 

especificamente com um estímulo doloroso, mas com eventos adversos como fome, 

choro, desconforto, ansiedade ou alterações causadas por alguma patologia. Dessa 

forma, devido aos mecanismos de adaptação que ocorrem nas respostas 

fisiológicas, essas variações têm sido mais úteis quando associadas a 

procedimentos dolorosos de curta duração. 

As principais reações comportamentais do RN frente ao estimulo doloroso 

são: o choro, a atividade motora e a mímica facial. A partir dessas variáveis várias 

escalas foram desenvolvidas para aferir os comportamentos do RN frente à dor. 
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Ainda que os parâmetros comportamentais sejam mais representativos que os 

fisiológicos para avaliação da dor neonatal, a avaliação comportamental é 

dependente da interpretação do observador acerca dos comportamentos avaliados 

(NICOLAU et al., 2008). Os profissionais de saúde tendem a subestimar a dor, assim 

em recém-nascidos que não expressam a dor em palavras, é necessário que sejam 

avaliados indicadores comportamentais que incluem choro, mímica facial e atividade 

motora.  

O choro é pouco específico e outros estímulos podem desencadeá-lo, como 

fome ou desconforto. Porém, associado à outra medida de avaliação é um 

instrumento útil. A mímica facial é um sinal sensível, específico e útil. Estudos 

demonstram que ocorrem movimentos faciais muito mais expressivos quando os 

lactentes são submetidos a uma espetada no calcanhar do que quando são 

submetidos à fricção do mesmo. Já a análise do padrão motor mostra-se menos 

sensível e menos específica que a expressão facial, principalmente em prematuros 

(SILVA et al., 2007). 

 

2.2 ESCALAS PARA AVALIAÇÃO DA DOR NEONATAL 

 

As escalas de Avaliação da dor são ferramentas que permitem a interação e a 

comunicação entre os profissionais integrantes da equipe de saúde, possibilitando 

avaliar a como a dor evolui em cada paciente. É consonante que avaliar a dor do RN 

deve ser feita através de escalas que utilizem diversos parâmetros e busquem a 

uniformização dos critérios de mensuração das variáveis, para que se obtenham 

maiores informações e a respeito das respostas de cada indivíduo a dor e da sua 

interação com o ambiente (BRASIL, 2011). 

Existem diversas escalas para avaliação da dor entre elas destacam-se: a 

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), a Echelle de douleuret d’inconfortdu nouveau-né 

(EDIN), a Behavioral Indicators of Infant Pain (BIIP) e a escala COMFORT. Segundo 

Guinsburg e Cuenca (2010), é indicado que sejam empregadas múltiplas escalas 

pelos diferentes profissionais de saúde, entretanto recomenda-se que pelo menos 

um desses instrumentos seja uma escala unidimensional comportamental, ou seja, 

que considere os diferentes comportamentos de dor expressados pelo RN. Dessa 
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forma, é fundamental avaliar a dor através das expressões comportamentais por 

meio de instrumentos que quantifiquem tais variáveis.   

 

2.2.1 NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) 

 

A Escala de Avaliação de Dor no RN e no Lactente é composta por cinco 

variáveis comportamentais e um parâmetro fisiológico que são avaliados antes, 

durante e após procedimentos invasivos agudos no RN (BRASIL, 2011). A NIPS 

(Quadro 1) um instrumento multidimensional tem a vantagem da fácil utilização, pois 

se baseia na analise do choro, expressão facial e movimentos corporais do RN.  

 

Quadro 1- NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) 

PARÂMETRO 0 PONTO 1 PONTO 2 PONTOS 

Expressão facial Relaxada Contraída - 

Choro Ausente “Resmungos” Vigoroso 

Respiração Relaxada Diferente do basal - 

Braços Relaxados Flexão ou extensão - 

Pernas Relaxadas Flexão ou extensão - 

Estado de alerta Dormindo ou calmo Desconfortável - 

Fonte: Atenção à saúde do Recém-Nascido: Guia para os profissionais de Saúde (BRASIL, 2011). 

 

A Escala NIPS, como apresentada no Quadro 1, define como parâmetros a 

serem avaliados a expressão corporal, o choro, a respiração, atitude muscular do 

braços e pernas e o estado de alerta do RN, possibilitando um escore que pode 

variar de 0 a 7, onde: zero, sem dor; um e dois, dor fraca; três a cinco, dor 

moderada; e seis a sete, dor forte. Recomenda-se que essa escala seja aplicada 

considerando o estado geral do RN e não apenas de modo isolado (FREITAS et al., 

2012). Uma dificuldade presente na aplicação da NIPS consiste em avaliar o 

parâmetro “choro” em pacientes intubados, para tal condição, deve-se dobrar a 

pontuação da mímica facial, sem avaliar o “choro”. 

 

2.2.2 EDIN (Echelle de douleuret d’inconfortdu nouveau-né) 

 

A Escala de dor e Desconforto do RN (EDIN) foi desenvolvida com o objetivo 

de avaliar a dor persistente do neonato cuja sua condição de saúde seja crítica. De 
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aplicação fácil e prática, permite acompanhar o comportamento do RN por períodos 

mais longos a fim de adotar uma terapêutica adequada (GUINSBURG; CUENCA, 

2010). 

Quadro 2 – EDIN (Echelle de douleuret d’inconfortdu nouveau-né) 

PARÂMETRO PONTUAÇÃO 

Atividade Facial 0- Relaxada 

1- testa ou lábios franzidos, alterações transitórias da boca 

2- caretas frequentes 

3- mímica de choro ou total ausência da mímica 

Movimento Corporal 0- relaxado 

1- agitação transitória; geralmente quieto 

2- agitação freqüente, mas é possível acalmar 

3- agitação persistente, hipertonia de membros 

Qualidade do Sono 0- dorme com facilidade 

1- dorme com dificuldade 

2- cochilos curtos e agitados 

3- não dorme 

Contato com 

enfermagem 

0- atento à voz 

1- tensão durante a interação 

2- chora à mínima manipulação 

3- não há contato, geme à manipulação 

Consolabilidade 0- quieto e relaxado 

1- acalma rápido com voz, carinho ou sucção 

2- acalma com dificuldade 

3- não acalma, suga desesperadamente 

Fonte: Atenção à saúde do Recém-Nascido: Guia para os profissionais de Saúde (BRASIL, 2011). 

 

A EDIN (Quadro 2) baseia-se na avaliação de cinco indicadores 

comportamentais que são: atividade facial; movimento corporal; qualidade do sono; 

contato ou interação com a enfermagem e consolabilidade. Sua pontuação define-se 

entre 0 a 15 pontos, sendo que um escore maior ou igual a 7 pontos é considerado 

presença de dor no RN (VIDAL, 2010). 

 

2.2.3 BIIP (Behavioral Indicators of Infant Pain) 

 

A BIIP ou escala de Indicadores Comportamentais da Dor no Lactente 

(Quadro 3) é uma recente alteração no Sistema de Codificação Facial do Recém-

Nascido (NFCS), incluindo a avaliação do estado de alerta e da movimentação das 

mãos do RN, aumentando a especificidade da avaliação comportamental e a 

possibilidade de interação entre o paciente e o ambiente(GUINSBURG; CUENCA, 

2010). 
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Quadro 3- BIIP (Behavioral Indicators of Infant Pain) 

PARÂMETRO PONTUAÇÃO DEFINIÇÃO 

Estado de Sono/Vigília 

Sono Profundo 0 Olhos fechados, respiração regular, ausência de 

movimentos das extremidades 

Sono ativo 0 Olhos fechados, contração muscular ou 

espasmos/abalos, movimentos rápidos dos olhos, 

respiração irregular 

Sonolento 0 Olhos fechados ou abertos (porém com olhar vago, 

sem foco), respiração irregular e alguns movimentos 

corporais 

Acordado/Quieto 0 Olhos abertos e focados, movimentos corporais raros 

ou ausentes 

Acordado/Ativo 1 Olhos abertos, movimentos ativos das extremidades 

Acordado/Chorando 2 Agitado, inquieto, alerta, chorando 

Face e mãos 

Fronte saliente 1 Abaulamento e presença de sulcos acima e entre as 

sobrancelhas 

Olhos espremidos 1 Compressão total ou parcial da fenda pálpebra 

Sulconasolabial 

aprofundado 

1 Aprofundamento do sulco que se inicia em volta das 

narinas e se dirige à boca 

Estiramento horizontal 

da boca 

1 Abertura horizontal da boca acompanhada de 

estiramento das comissuras labiais 

Língua tensa 1 Língua esticada e com as bordas tensas 

Mão espalmada 1 Abertura das mãos com os dedos estendidos e 

separados 

Mão fechada 1 Dedos fletidos e fechados fortemente sobre a palma 

das mãos formando um punho cerrado/mão fechada 

Fonte: Atenção à saúde do Recém-Nascido: Guia para os profissionais de Saúde (BRASIL, 2011). 

 

De acordo com a escala BIIP (Quadro 3) são avaliados indicadores do estado 

do sono. Ainda são avaliadas características de face como: fronte saliente, olhos 

espremidos, sulco nasolabial aprofundado, estiramento horizontal da boca e língua 

tensa; e movimentos das mãos: mão espalmada e mão fechada. 

 

2.2.4 Escala COMFORT 

 

Desenvolvida inicialmente para avaliar o estresse e desconforto em crianças 

de zero a 24 meses internadas em UTI e submetidas à ventilação mecânica, a 

escala COMFORT (Quadro 4), é uma escala que tem sido empregada em RN 

submetidos à ventilação mecânica, para avaliar o grau de sedação (FREITAS et al., 

2012). 
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Quadro 4 – Escala COMFORT 

ALERTA PONTOS 

Sono Profundo 1 

Sono Leve 2 

Cochilando 3 

Totalmente acordado e alerta 4 

Hiperalerta 5 

CALMA/AGITAÇÃO  

Calmo 1 

Levemente ansioso 2 

Ansioso 3 

Muito ansioso 4 

Pânico 5 

RESPOSTA RESPIRATÓRIA  

Sem tosse e respiração espontânea 1 

Respiração espontânea com pouca ou nenhuma resposta à ventilação 2 

Tosse ocasionalmente ou como resistência ao respirador 3 

Respira ativamente contra o respirador ou tosse regularmente 4 

Briga com o respirador, tosse ou sufocação 5 

MOVIMENTAÇÃO FÍSICA  

Sem movimentos 1 

Movimentos leves ocasionais 2 

Movimentos leves frequentes 3 

Movimentos vigorosos limitados às extremidades 4 

Movimentos vigorosos incluindo tronco e cabeça 5 

LINHA DE BASE DA PRESSÃO ARTERIAL (PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA)  

Pressão abaixo da linha de base (LB) 1 

Pressão arterial consistentemente na LB 2 

Elevações infrequentes de 15% ou mais (1 a 3) durante o período de observação 3 

Elevações frequentes de 15% ou mais (mais de 3) acima da LB 4 

Elevação sustentada maior que 15% 5 

LINHA DE BASE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC)  

FC (Frequência Cardíaca) abaixo da LB 1 

FC consistentemente na LB 2 

Elevações infrequentes (1 a 3) de 15% ou mais acima da LB durante o período de 

observação 

3 

Elevações frequentes (>3) de 15% ou mais acima da LB 4 

Elevação sustentada maior que 15% 5 

TÔNUS MUSCULAR  

Músculos totalmente relaxados sem tônus 1 

Tônus reduzido 2 

Tônus normal 3 

Tônus aumentado e flexão de extremidades 4 

Rigidez muscular extrema e flexão de extremidades 5 

TENSÃO FACIAL  

Músculos faciais totalmente relaxados 1 

Músculos faciais com tônus normal, sem tensão facial evidente 2 

Músculos faciais com tônus normal, sem tensão facial evidente 3 

Tensão evidente em todos os músculos da face 4 

Músculos faciais contorcidos 5 

Fonte: Atenção à saúde do Recém-Nascido: Guia para os profissionais de Saúde (BRASIL, 2011). 
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Segundo Freitas et al. (2012), para essa escala consideram-se oito itens de 

desconforto fisiológico ou ambiental. Valores de pontuação menores que 17 

apontam para sedação excessiva, entre 17 e 26 pontos indicam sedação adequada 

e maiores que 26, sedação insuficiente.  Apartir da avaliação sistemática das 

variáveis da escala COMFORT, devem ser aplicadas intervenções, sendo essas 

variáveis reavaliadas para que a conduta terapêutica a ser traçada seja eficaz 

(BRASIL, 2011). 

 

2.3 PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO RECONHECIMENTO DA DOR 

 

A proximidade das atividades assistenciais dos profissionais de enfermagem 

no desempenho do seu exercício profissional os torna responsáveis quanto à 

avaliação sistemática do RN, assim como a implementação de medidas de 

prevenção, redução ou eliminação do desconforto resultante dos estímulos 

indesejáveis ou procedimentos invasivos e dolorosos (AMARAL et al, 2014). A 

avaliação da dor neonatal, portanto, deve ser um compromisso do enfermeiro e da 

equipe de enfermagem, pois esses profissionais lidam diretamente com esses 

pacientes 24 horas por dia. Dessa forma, a dor deve ser valorizada como o quinto 

sinal, sendo avaliada sistematicamente e tratada de acordo com protocolos 

previamente estabelecidos (MOTTA, 2013). 

Para tanto, as diversas escalas utilizadas na avaliação da dor no RN devem 

ser de conhecimento e aplicação clínica na rotina de trabalho da equipe de 

enfermagem, que deve estar treinada e familiarizada com seus parâmetros. No 

entanto, a maioria dos enfermeiros baseia-se para avaliar a dor neonatal em reações 

corporais, estresse no comportamento ou alterações dos sinais vitais do RN, ao 

invés de utilizarem escalas de dor variadas. A não utilização das escalas para 

avaliação da dor no RN pode resultar no subtratamento da dor ou no uso 

indiscriminado de medicação, com riscos evitáveis de reações adversas a esses 

medicamentos (Christoffel et al., 2017). 

Um estudo realizado na Bahia mostra que apesar do reconhecimento da 

importância da avaliação da dor no RN, a equipe de enfermagem não utiliza escalas 

para avaliação desse processo, assim como não existe uma política setorial, que 
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vislumbre a dor como um dos parâmetros vitais a serem avaliados segundo 

protocolo de serviço. De acordo com esse estudo, percebeu-se ainda, que a 

identificação de dor no RN acontece de forma não sistematizada e fragmentada. E 

que não existe nenhum tipo de impresso ou escala que auxilie na avaliação mais 

precisa da equipe de enfermagem (SANTOS et al., 2012). 

Para Christoffel et al. (2017) o ideal é que a avaliação da dor aconteça de 

forma sistematizada sendo registrada sempre que realizada. Cabe aos profissionais 

de enfermagem o registro e anotação no prontuário para uma melhor assistência no 

controle da dor. A dor deve ser avaliada rotineiramente e as intervenções adequadas 

devem ser prescritas e administradas, com posterior reavaliação e documentação da 

efetividade do tratamento aplicado. 
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3 INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O CONTROLE E O ALÍVIO 

DA DOR NO RECÉM-NASCIDO 

 

As estratégias para o alívio da dor aumentam a homeostase e a estabilidade 

do RN e são ferramentas essenciais no cuidado e suporte a neonatos. Apesar de 

existirem poucas evidências científicas a respeito dos efeitos em longo prazo da 

analgesia farmacológica, a dor intensa deve ser manejada através dos agentes 

farmacológicos, enquanto que a dor de menor intensidade e o desconforto podem 

ser manejados por meio do emprego de medidas não farmacológicas (MATSUDA et 

al, 2014). 

De acordo com estudos feitos com RN intubados e em ventilação mecânica, 

existe controvérsia a respeito dos benefícios do uso de opióides como analgésicos, 

uma vez que o uso dessa analgesia foi relacionado com desfechos desfavoráveis. 

Assim, no período neonatal o emprego profilático dos agentes farmacológicos é 

extremamente discutível devido à falta de segurança dos fármacos empregados 

nessa faixa etária (BRASIL, 2011). 

A partir de uma avaliação adequada e sistemática da dor há possibilidade do 

uso de medidas eficazes para prevenção ou alívio da dor. O tratamento da dor é um 

direito humano fundamental ao qual todos os indivíduos que sofrem desta devem ter 

à sua disposição informações, e quando possível, intervenções para o tratamento. 

No que diz respeito ao RN, esse direito transpassa a questão ética, uma vez que os 

efeitos da exposição à dor acarretam consequências significativas para o 

desenvolvimento do bebê. Para tanto, a decisão a respeito do alívio da dor neonatal 

deve considerar a individualidade e jamais deve ser negligenciada. Inicialmente o 

tratamento da dor deve fundamentar-se na diminuição da exposição do RN a 

procedimentos dolorosos desnecessários, planejando a assistência (CARVALHO, 

2017). 

 

3.1 MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA O MANEJO DA DOR NEONATAL 

 

As Intervenções não farmacológicas têm sido recomendadas para o alívio e 

manejo da dor aguda durante procedimentos, pois apresentam eficácia comprovada 
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e baixo risco para o RN assim como um baixo custo operacional (BRASIL, 2011). De 

acordo com Matsuda et al. (2014), as medidas não farmacológicas objetivam a 

prevenção da intensificação de um processo doloroso, a desorganização, o estresse 

e a agitação, ou seja, visam minimizar as repercussões da dor.  

Abordaremos os métodos não farmacológicos mais indicados e que 

apresentaram, segundo evidências científicas, resultados eficazes no alívio da dor 

no RN, fundamentando-os nas intervenções de enfermagem.  Baseando-se na 

literatura consultada, os métodos que a serem discutidos são: oferta de soluções 

adocicadas; sucção não nutritiva; amamentação; contato pele a pele; diminuição do 

estímulo tátil; contenção facilitada; redução das interferências ambientais. 

 

3.1.1 Soluções adocicadas 

 

O efeito analgésico da administração de soluções adocicadas tem sido alvo 

de muitos estudos e seu uso é recomendado para recém-nascidos a termo e 

prematuros para alívio da dor aguda em procedimentos de rotina da UTIN, como 

punções venosas e aspiração endotraqueal. O uso dessas soluções acarreta a 

liberação de opióides endógenos que são dotados de propriedades analgésicas 

intrínsecas. Estudos demonstram que usada durante procedimentos dolorosos, as 

soluções adocicadas diminuem o tempo de choro, atenuam a mímica facial e 

reduzem a resposta fisiológica à dor (BRASIL, 2011). 

 O emprego de soluções adocicadas é eficaz em neonatos submetidos a 

procedimentos de leve a moderadamente dolorosos, sozinho ou em combinação 

com outra estratégia de alívio da dor. A mais efetiva dentre as várias soluções 

pesquisadas, é a sacarose, seguida pela solução glicosada. A sacarose ou a glicose 

quando utilizadas para gerenciamento da dor, devem ser prescritas como medicação 

(BRASIL, 2011). 

A sacarose oral é comumente utilizada como analgésico e tem sido 

amplamente estudado para este propósito, entretanto, ainda existem lacunas no 

conhecimento que incluem dosagem adequada, mecanismo de ação, efeitos 

calmantes versus analgésicos e consequências em longo prazo. A glicose também 

se mostrou eficaz na redução a breves procedimentos dolorosos. Estudos 
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evidenciaram que a administração de glicose de 20% a 30% reduziu os escores de 

dor durante procedimentos dolorosos. Dessa forma, foi concluído que a glicose pode 

ser usada como alternativa à sacarose.  Porém, ofertar sacarose 24% parece ser 

mais efetivo do que as soluções glicosadas, devendo ser associada a outras 

medidas não farmacológicas como a sucção não nutritiva, por exemplo (MOTTA; 

CUNHA, 2015). 

Segundo Motta e Cunha (2015, p. 132): 

A sacarose é indicada em procedimentos como coleta de sangue capilar, 
aspiração naso/orofaríngea e endotraqueal, punção lombar, punção venosa 
ou arterial, injeções intramusculares, cateterização urinária, passagem de 
sonda gástrica/enteral e exame ocular (para retinopatia da prematuridade), 
além de ser uma terapia acessória ao manejo farmacológico em 
procedimentos como inserção de cateter central de inserção periférica 
(PICC), cateter central cirúrgico, cateter arterial percutâneo e dreno de 
tórax.  
 

Recomenda-se o emprego clínico de água com sacarose ou glicose, na 

concentração de 1 ml a 25%, por via oral, administrada na porção anterior da língua, 

2 minutos antes de pequenos procedimentos como punções capilares ou venosas 

(BRASIL, 2011). Os efeitos adversos estudados envolvem pequenas quedas de 

saturação durante a administração das soluções adocicadas, engasgos, tosse ou 

vômito. Outros efeitos podem incluir alterações metabólicas como hiperglicemia e 

enterocolite necrosante, porém não foram comprovados e estudos, sendo ainda 

efeitos hipotéticos (MOTTA; CUNHA, 2015). 

 

3.1.2 Sucção não nutritiva  

 

Por ser um reflexo natural do RN, a sucção é uma das medidas 

comportamentais mais utilizadas não somente para analgesia como também para 

promoverconforto e calma. A sucção não nutritiva (SNN) com a chupeta ou dedo 

enluvado promove a inibição da hiperatividade e modula o desconforto do recém-

nascido, auxiliando a sua organização após estímulos dolorosos e minimizando 

consequências fisiológicas e comportamentais, além de diminuir a intensidade e a 

duração da dor aguda em neonatos (MOTTA; CUNHA, 2015). A analgesia ocorre 

durante o ritmo dos movimentos de sucção que estimula a liberação de serotonina 

no sistema nervoso central (BRASIL, 2011). 
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O Mecanismo de ação da SNN ainda não é definido, porém acredita-se que 

os efeitos analgésicos desse método são ativados pela estimulação oro tátil e 

estruturas de mecanoreceptores, não se relacionando com vias opióides (LIMA, 

2015). Os efeitos da SNN estão relacionados ao aumento da oxigenação, melhora 

nas funções respiratória e gastrointestinal, diminuição da frequência cardíaca e do 

gasto energético, benefícios que ocorrem durante a sucção ritmada, porém existe 

possibilidade de ocorrência de efeito rebote com sua interrupção (MOTTA; CUNHA, 

2015). 

 

3.1.3 Amamentação e contato pele a pele 

 

A oferta de leite materno, retirado diretamente do seio ou ingerido através de 

sonda nasogástrica, além de benefícios nutricionais e de proteção contra infecções 

para o RN também pode ser uma estratégia para o alívio da dor neonatal. (BRASIL, 

2011) Uma pesquisa que comparou um grupo de recém-nascidos amentados ao 

seio a outro que somente recebeu o colo materno durante coleta de sangue concluiu 

que a amamentação foi eficaz na redução da dor no RN a termo, porém a mesma 

eficácia não é encontrada em recém-nascidos pré-termo. O alívio da dor 

potencializa-se diante a combinação com outras estratégicas farmacológicas 

(MOTTA; CUNHA, 2015). 

A amamentação como o ato de sugar diretamente a mama materna, engloba 

quatro aspectos que fundamentam sua eficácia no alívio da dor: o cheiro materno, 

os mecanismos anti-nociceptivos não opióides do leite e da sucção da mama 

materna, o aconchego do colo em contato com a mãe e o contato de contenção 

(MOTTA; CUNHA, 2015). Ainda que estudos comprovem a eficácia da 

amamentação durante procedimentos dolorosos, nem sempre é possível estabelecer 

o aleitamento materno. Para esses casos, o contato pele a pele precoce ou posição 

canguru é tido como uma forma capaz de contribuir na redução da resposta à dor 

(MAIA; AZEVEDO; CONTIJO, 2011). 

Estando ou não associado à amamentação, o contato pele a pele tem se 

mostrado eficaz na diminuição da dor no RN durante procedimentos agudos, 

principalmente após punções capilares. De acordo com estudos, o contato pele a 
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pele apresentou redução da duração da mímica facial indicativa de dor comparável a 

administração de glicose oral (BRASIL, 2011). Esse método apresenta como 

vantagens: o aumento do vínculo mãe-filho; a diminuição do tempo sem estimulação 

sensorial; o incentivo ao aleitamento materno; o aumento da competência e 

confiança dos pais no manuseio do seu filho; um melhor controle térmico; a melhora 

no relacionamento da família com a equipe de saúde; diminuição da infecção 

hospitalar e permanência hospitalar, além de promover efeito analgésico (MAIA; 

AZEVEDO; CONTIJO, 2011). É recomendado que o contato pele a pele seja iniciado 

antes e mantido durante e após o procedimento doloroso (BRASIL, 2011). 

 

3.1.4 Toque e manuseio 

 

A forma do toque e manuseio ao RN possuem importância significativa 

durante a internação na UTIN. Sabe-se que a sensibilidade tátil é o primeiro sistema 

sensorial a se desenvolver. Ao nascer essa sensibilidade já é presente em todo 

corpo do RN. A exposição aos estímulos táteis positivos e negativos permitem 

respostas de aprendizado e interferências na reação dos próximos estímulos. 

(BRASIL, 2011). 

De acordo com Moreira et al. (2004) no RN o toque pode ser estressante ou 

confortante dependendo da maturidade fisiológica. Em prematuros extremos, a pele 

frágil exige um toque muito cuidadoso, sendo muitas vezes estressante se não feito 

da maneira correta. Dessa forma, os pais devem ser orientados quanto a esse 

cuidado: 

Permitir que ele segure um de seus dedos com sua pequena mão, deixar a 
mão em sua cabeça sem tocá-lo em diferentes partes do corpo, por 
exemplo, pode diminuir o estresse. Passar a ponta dos dedos em suas 
costas, braços ou pernas poderá não parecer muito confortável, pois 
oferece muito estímulo para que ele possa organizá-los, ou mesmo faz 
cócegas, podendo acarretar uma conduta de não aceitação desse contato, 
pelo menos neste período (MOREIRA et al., 2004, p. 501). 
 

Por outro lado, nos prematuros mais velhos, o toque pode ser útil. O toque 

com segurança por um curto espaço de tempo, tem se mostrado eficaz inclusive no 

ganho de peso. A forma como o RN é manuseado pode levar a um estresse 

fisiológico e um desconforto. Alguns indicadores de estresse durante o manuseio 

para procedimentos incluem: aumento ou diminuição da frequência cardíaca; 
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aumento da frequência respiratória; diminuição dos níveis de oxigenação; alterações 

da coloração da pele (MOREIRA et al., 2004). 

É importante que o bebê esteja autorregulado, pois a dificuldade da 

organização pode resultar em processos de desadaptação envolvendo rigidez de 

funcionamento ou retrocesso no desenvolvimento. Para tanto são recomendados 

cuidados para o correto suporte do RN. Destacam-se o mínimo manuseio; a 

promoção da maturação e organização comportamental, facilitando estados de 

vigília e sono; a conservação da energia do RN; a interpretação comportamental 

correta; e as respostas adequadas aos comportamentos do bebê (BRASIL, 2011). 

 

3.1.5 Intervenções posturais 

 

Em consequência do baixo tônus muscular e incapacidade dos seus sistemas 

de auto-organização, prematuros não toleram manipulações frequentes e 

rapidamente fadigam e se desorganizam comportalmente e fisiologicamente, não 

conseguindo realizar os ajustes posturais adequados. Assim, as intervenções 

posturais delimitam o ambiente do RN e promovem a autorregulação, reduzindo o 

estresse fisiológico e comportamental produzido pela dor aguda. Nesse sentido, a 

contenção e o posicionamento apropriado no RN contribuem para sua organização 

motora (ANDREAZZA, 2016). 

Posicionar o RN de forma organizada estabelece conforto ao mesmo tempo 

em que protege seu desempenho motor. De acordo com o Ministério da Saúde “o 

gasto de energia do subsistema motor no bebê pré-termo pode ser 

significativamente diminuído pela utilização de uma contenção adequada, que 

possibilite mínima movimentação e maior tranquilidade, traduzindo-se em melhor 

homeostase” (BRASIL, 2011, pg. 61). Dentre as intervenções posturais, a contenção 

facilitada é tida como uma estratégia de conforto efetiva, pois atenua-se a resposta 

psicológica e comportamental da dor em prematuros. Essa posição constitui-se no 

posicionamento em flexão dos membros superiores e inferiores, simulando o 

posicionamento fetal. Seus benefícios incluem a sensação de segurança, a auto-

organização, o conforto e a diminuição da perda de calor (ARRIEL; PEREIRA, 2014). 
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Segundo Andreazza (2016, p.40) “a contenção restringe a movimentação e 

deve ser realizada com flexão dos membros inferiores mantendo posição neutra e 

simetria da cabeça, ombros e quadril”. Um suporte postural adequado ao RN pode 

permitir melhora no sono e regulação das suas funções fisiológicas para atingir 

estabilidade e conservar sua energia. Não existe posicionamento igualmente 

apropriado para todos os Recém-nascidos, sendo imprescindível a avaliação 

individual continuamente e atenta aos sinais de desorganização, além de considerar 

atentamente as peculiaridades clínicas como: estado hemodinâmico; presença de 

secreção pulmonar; trabalho respiratório; ausculta pulmonar; acesso venoso; 

Fornecer uma proteção necessária sem superproteger o bebê deve ser considerado, 

reduzindo a proteção de acordo com a melhora clínica, o crescimento e o 

desenvolvimento da interação com o meio ambiente (BRASIL, 2011). 

 

 

3.1.6 Interferências ambientais 

 

A UTIN muitas vezes é considerada um ambiente físico estressante para o 

RN e suas famílias devido ao excesso de luminosidade e de sons, prevalecendo às 

interações tecnológicas sobre as impessoais, trazendo um tom de frieza e 

desvalorização do cuidado humanizado. Os equipamentos, sons dos alarmes, as 

luzes piscando geram ansiedade e interferem no comportamento dos Rins e seu 

desenvolvimento (MOREIRA et al., 2004). O ambiente da UTIN para o recém-

nascido é extremamente diferente daquele em que se encontrava no útero. Nem 

sempre esse ambiente permite flexão ou limites adequados e a ação da gravidade 

dificulta muitos alguns movimentos importantes para organização do RN, como levar 

o dedo à boca para sugar. Há excessos de manuseios por diferentes profissionais e 

sem uma previsão de horários para acontecer. Tais interferências geram um gasto 

energético que pode refletir negativamente, em termos fisiológicos no 

desenvolvimento do RN (BRASIL, 2011). 

A estrutura das UTIN resulta num ambiente barulhento. Os níveis de ruído 

são elevados, com média de 77,4 decibéis (dB) com picos de ruídos que podem 

chegar a 85,8 dB. A respeito dos efeitos fisiológicos dos ruídos em neonatos estão: 



 

 

 

37 

Alteração na frequência cardíaca, aumento na pressão arterial, diminuição 
na saturação de oxigênio, apneia (mais frequentes nas menores idades 
gestacionais), aumento na pressão intracraniana e possíveis efeitos 
neuroendócrinos e na imunidade. Não se pode afastar os possíveis danos 
cocleares do ruído em sinergia com o uso de medicamentos ototóxicos 
(BRASIL, 2011, p. 121). 
 

Alguns sons, entretanto, são úteis. A voz da mãe parece atrair o bebê. Assim, 

conversar com ele, cantar, ler histórias pode ser uma maneira de acalmá-lo e tal 

prática deve ser incentivada. Para prematuros extremos qualquer tipo de ruído pode 

ser prejudicial. “Assim, muitas vezes, mesmo a voz dos pais ou uma música que 

tanto acalmava podem ser desagradáveis ao bebê nos momentos em que ele estiver 

mais irritado ou muito estimulado” (MOREIRA et al., 2004, p.498). Algumas 

mudanças são fundamentais nos cuidados para diminuição dos ruídos para o bebê, 

como descritas abaixo (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Mudanças nos cuidados para diminuição do ruído para o bebê 

PROBLEMAS POSSIBILIDADES 

Manuseio da Incubadora Não apoiar objetos sobre o tampo de acrílico, não escrever 
sobre ele, não bater com os dedos, cuidado no manuseio de 
todas as suas partes. 

Ruído de água nos dutos do 
respirador 

Atenção e retirada frequente. 

Ruído de alarmes Atender prontamente, desligar o som durante o manuseio, não 
deixar o beep-beep funcionando. 

Choro do bebê Atender prontamente 

Gravações, brinquedos 
musicais, caixas de músicas. 

Não usar dentro da incubadora. 

Transmissão do ruído para o 
bebê 

Colocar o bebê dentro da incubadora pode atenuar o ruído 
ambiental em 4 a 8 dB. Todos os orifícios devem estar 
devidamente vedados. Bebês mais graves devem ser colocados 
no canto mais silencioso da UTIN, o mais longe possível da pia, 
porta e telefone. Em situações especiais podem ser utilizados 
protetores auriculares. 

Fonte: Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso: Método Canguru (BRASIL, 2011). 

 

Além dos altos níveis de ruídos, a UTIN possui uma iluminação excessiva e 

constitui um fator de estresse para o RN devido a menor defesa deste em relação à 

luz ambiente. O excesso de luminosidade pode causar aumento da atividade 

motora, bradicardia, privação do sono e interferência na consolidação do sono 

(BRASIL, 2011). A luminosidade pode ser reduzida através da utilização de mantas 

para cobrir as incubadoras a fim de bloquear a luz. Garantir um tempo de silêncio 

durante o dia, apagando as luzes por algumas horas, onde o bebê não é manipulado 
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também é uma estratégia utilizada por muitas Unidades de Tratamento 

Intensivoneonatal (MOREIRA et al., 2004). 

Face ao exposto, é importante que o ambiente físico possa ser modificado de 

modo a: diminuir o nível de ruídos e o som; reduzir a quantidade de Luz; dar maior 

atenção ao posicionamento do RN; utilizar tratamentos menos estressantes; reduzir 

o número de vezes em que o bebê é incomodado a partir do conceito do mínimo 

manuseio; preservar a temperatura em um ambiente termo-neutro, evitando 

aberturas prolongadas das incubadoras e exposição repetidas do RN ao frio 

(MOREIRA et al., 2004). 

 

3.2 A ENFERMAGEM NA TERAPÊUTICA NÃO FARMACOLÓGICA  

 

Para o manejo da dor do RN, o profissional de enfermagem deve estar atento 

a sua comunicação não verbal através da linguagem corporal. A partir do 

relacionamento efetivo, a percepção do cuidado se torna mais fácil. A equipe de 

enfermagem, nesse sentido, deve utilizar as medidas não farmacológicas para o 

controle da dor neonatal, já que tais medidas não necessitam da interferência de 

outros profissionais. Em uma pesquisa realizada na Bahia notou-se que existe uma 

preocupação com o conforto e o bem-estar do RN através da implementação de 

algumas medidas como a contenção, a diminuição do barulho e do excesso de luz 

da UTIN, a mudança de decúbito, o toque e a sucção não nutritiva (SANTOS et al., 

2012). 

Além da identificação da dor e da promoção das medidas terapêuticas, a 

enfermagem precisa se basear em evidências científicas, descartando o empirismo e 

o subtratamento, objetivando uma assistência efetiva no manejo da dor no RN. A 

associação do tratamento adequado da dor e da sistematização da assistência de 

enfermagem resulta em cuidado mais humanizado (FALCÃO et al., 2012). 

Segundo Cordeiro e Costa (2014), para os procedimentos dolorosos que são 

inevitáveis na assistência ao RN recomenda-se que medidas não farmacológicas 

sejam adotadas de acordo com o tipo de procedimento. Algumas estratégias se 

mostram mais eficazes para determinados procedimentos se comparada a outros 

métodos. Uma pesquisa convergente-assistencial que objetivava construir, em 
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consonância com a equipe de enfermagem, uma proposta de protocolo de cuidados, 

baseada nos métodos não farmacológicos, para o manejo do desconforto e da dor 

no recém-nascido internado em uma UTIN, agrupou métodos de alívio não 

farmacológicos de acordo com a eficácia da sua utilização para determinados 

procedimentos (Quadro 6). 

Quadro 6 – Procedimentos invasivos e condutas não farmacológicas 

PROCEDIMENTOS CONDUTAS 

Punção arterial/ venosa 

(coleta de exames, 

cateter central de 

inserção periférica, teste 

do pezinho, punção 

periférica) 

1-Oferecer glicose a 25% (via oral lento) ou gotas de leite materno, de 

dois a três minutos antes, durante e após o procedimento. 

2- Realizar a contenção do RN durante o procedimento. 

3- Promover o contato pele a pele. 

4- Estimular a sucção nutritiva (quando a mãe estiver na unidade, o RN 

pode ser colocado no seio materno) e/ou estimular a sucção não nutritiva 

em RN que não podem sugar. 

Pressão positiva 

contínua nas vias 

aéreas (CPAP) 

1-Instilar 1 gota de soro fisiológico 0,9% nas narinas antes de colocar a 

pronga ou lubrificar a pronga com vaselina. 

2- Utilizar proteção dupla com hidrocoloide grosso em “T” ou um protetor 

tipo “focinho de porco”.  

3- Fixar adequadamente as traqueias, evitando que a pronga fique 

“dançando”.  

4- Realizar massagem no septo nasal a cada oito horas. 

Fixação de sonda 

Orogástrica (SOG) e 

nasogástrica (SNG) 

1-Realizar a fixação do “tipogatinho” por duas pessoas. 

2- Sempre proteger a pele com hidrocolóide fino 

Aspiração de tubo 

orotraqueal (TOT) e vias 

aéreas superiores (VAS) 

1-Realizar o procedimento sempre por duas pessoas, mesmo em sistema 

fechado. 

2- Certificar-se da medida do tubo antes da aspiração. 

3- Manter proteção ocular do RN durante a aspiração. 

Punção lombar 4- Realizar a contenção do RNdurante o procedimento. 

Fonte: Métodos não farmacológicos para alívio do desconforto e da dor no recém-nascido: uma 
construção coletiva da enfermagem (CORDEIRO; COSTA, 2014). 

 

Analisando o quadro acima, percebe-se que as medidas podem se apresentar 

eficazes de acordo com o procedimento doloroso e que para determinados 

procedimentos deve-se associar condutas para o manejo da dor. Outras atitudes 
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também devem são importantes para adequação dos procedimentos técnicos, como: 

planejamento e organização prévia dos procedimentos; realização dos 

procedimentos em dupla; racionalização dos procedimentos dolorosos; utilização de 

venopunção em substituição a punção do calcanhar; uso de lancetas mecânicas na 

punção de calcanhar; diminuição no uso de fitas adesivas, removendo-as de forma 

gentil; realização de procedimentos dolorosos por profissionais mais experientes 

(BRASIL, 2011). 

Na pesquisa de Santos et al. (2012) notou-se  uma preocupação da equipe de 

enfermagem alvo do estudo na promoção do cuidado individualizado, baseando 

suas ações em evidências  científicas, porém, mesmo com a aplicação das 

estratégias não farmacológicas foi evidenciado a necessidade do investimento em 

educação permanente visando a capacitação profissional, para que o processo 

doloroso seja considerado na avaliação do RN como quinto sinal vital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema dor neonatal vem notoriamente se expandindo e tem possibilitado o 

aumento da produção científica na área, contribuindo para a disseminação do 

conhecimento e aplicação na prática clínica dos fundamentos pesquisados. 

Abordou-se no presente estudo a contribuição da assistência de enfermagem 

através do uso das estratégias não farmacológicas no alívio da dor neonatal, 

corroborando através do levantamento bibliográfico ao incentivo para pesquisas 

futuras, visto queno estudo é apontado o olhar de diferentes autores sobre a 

temática. 

Sabe-se que a preocupação com a dor no recém-nascido é recente e que 

devido a impossibilidade da expressão através da linguagem verbal, mensurar e 

avaliar a dor não é fácil. Entretanto, existem ferramentas de avaliação que 

possibilitam uma melhor compreensão do como o RN se sente. A linguagem não 

verbal do RN conta com a compreensão, experiência, bom senso e sensibilidade de 

seus cuidadores. 

Através de expressões comportamentais como choro, atividade motora e 

mímica facial, pode-se identificar sinais de dor. A comunicação entre profissional e 

RN deve ser estabelecida através da observação dos detalhes, da precisão e do 

conhecimento dos sinais sutis que são expressos. Avaliar corretamente permite 

direcionar o cuidado, selecionar o melhor método de tratamento e melhorar a 

assistência. 

A partir da avaliação é traçada uma conduta terapêutica com base nos 

conhecimentos científicos e seus resultados. As estratégias não farmacológicas 

abrangem diversas formas desse cuidado, proporcionando segurança para ambos 

os sujeitos envolvidos nesse processo de promoção da eliminação / diminuição da 

dor.  Identificar qual o melhor método respeitando a individualidade da situação e do 

bebê é um desafio que deve ser incentivado. 

E sobre essa conexão descritiva e aproximada com o RN que a enfermagem 

se faz fundamental. É diante o cuidado de enfermagem que a implementaçãoda 

terapêutica não farmacológica deve acontecer. A aproximação permite traduzir os 

diferentes parâmetros de dor emitidos pelo recém-nascido e convertê-los em uma 
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melhor assistência. Assim, cabe a enfermagem através de seus conhecimentos, 

experiências, habilidades e sensibilidade não somente a percepção da gênese da 

dor, tratando-a adequadamente, mas também as orientações à família do neonato a 

respeito do reconhecimento das expressões dolorosas que podem ocorrer em 

âmbito domiciliar.  

Ainda que haja o reconhecimento da própria equipe de enfermagem sobre a 

importância do tratamento da dor neonatal, percebeu-se através da literatura que na 

pratica profissional existe uma lacuna que impede a aplicação correta das 

estratégias para o alívio da dor neonatal, seja por falta de capacitação ou por não 

existir uma sistematizaçãodo manejo da dor no neonato na maioria das instituições. 

Pelo exposto, acredita-se que discussões e reflexões a cerca da 

compreensão, avaliação, e interferências da equipe de enfermagem sobre a dor no 

recém-nascido podem ser contribuições resultantes desse trabalho. É preciso ainda 

investir em pesquisas e educação permanente. Torna-se emergente, portanto, 

propiciar a equipe de enfermagem, primordialmente, conhecimentos para avaliação, 

controle e manejo da dor nos recém-nascidos. Além disso, políticas e estratégias 

devem ser instituídas a fim de encurtar a distância entre o conhecimento teórico e a 

prática assistencial.   
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