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RESUMO 

 

Introdução: O estudo mostra a real necessidade da identificação por parte do enfermeiro 

em relação a dor no recém-nascido internado na UTIN, de forma que fique inserido 

dentre suas atribuições e responsabilidades o desenvolvimento de protocolos para o 

combate e alivio da dor com medidas não-farmacológicas para a conquista da 

independência da enfermagem em sua atuação no alivio da dor do recém-nascido na 

UTIN. Objetivo: Identificar os sinais e sintomas de dor no recém-nascido e descrever os 

cuidados de enfermagem para alívio da dor no recém-nascido. Métodos: Foi realizado 

um estudo de revisão integrativa para fundamentar um amplo estudo bibliográfico com 

amostragem literária, coleta de dados, analise crítica, discussão de resultados em relação 

ao aperfeiçoamento do profissional enfermeiro na identificação da dor no RNPT para o 

combate da mesma. Resultados: Da totalidade dos instrumentos analisados possuímos 

um percentual de 72,72% enquadrando-se ao nível 4 que representa uma evidência de 

estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem qualitativa. No que tange o 

nível 2 que representa evidências obtidas através de estudos individuais com 

delineamento experimental e o nível 5 que representa evidências provenientes de relatos 

de casos possuímos apenas o percentual de 4,54% em cada um, ou seja, apenas um 

instrumento analisado enquadra-se em cada um destes nivelamentos. Conclusão: O 

enfermeiro envolvido na assistência do RNPT deve certificar-se em relação a processos 

álgicos do neonato, traçar medidas na identificação da dor como uma estratégia 

protocolada para seu alivio e tratamento, lembrando-se que a avaliação da dor é a 

principal medida para uma abordagem eficaz no combate as iatrogenias. Este   estudo 

mostra que o enfermeiro deve ser prudente na intervenção da dor neonatal, sendo 

preciso ao captar os sinais e sintomas emitidos pelo RNPT quando acometido pela dor, 

logo contribuir para o seu bem-estar. 

 

Palavras-chave: Enfermagem, Dor, Recém-nascido      
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ABSTRACT 

 

Introduction: The study shows the real need for identification by nurses regarding pain in 

newborns admitted to the NICU, so that it is inserted among its duties and responsibilities the 

development of protocols for combat and pain relief with measures not -farmacológicas for the 

conquest of nursing independence in its operations in the relief of pain in newborn infants in the 

NICU. Objective: To identify the signs and pain symptoms in the newborn and describe the 

nursing care for pain relief in newborns. Methods: An integrative review study was conducted 

to support a wide bibliographic study of literary sampling, data collection, critical analysis, 

discussion of results in relation to the improvement of the professional nurse in pain 

identification in preterm infants to combat the same. Results: Of all the analyzed instruments we 

have a percentage of 72.72% that it fell to Level 4 which represents evidence of descriptive 

studies (non-experimental) or qualitative approach. Regarding the level 2 evidence that is 

obtained from individual studies with experimental design and level 5 that is evidence from case 

reports only possess the percentage of 4.54% in each, ie, only one analyzed instrument falls If 

each of these gradings. Conclusion: The nurse involved in preterm infants assistance should 

ensure toward nociceptive processes of the newborn, plot measures pain in identifying filed as a 

strategy for its relief and treatment, remembering that pain assessment is the key measure for an 

effective approach to fighting iatrogenic complications. This study shows that nurses must be 

prudent in the intervention of neonatal pain, and need to capture the signs and symptoms issued 

by PN when stricken by grief, immediately contribute to your well-being. 

 

 Keyword: nursing, pain, newborn 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dor é considerada um sintoma subjetivo e que faz parte da vida cotidiana do 

recém-nascido, estudos mostram que na UTIN, um recém-nascido (RN) prematuro é 

manipulado aproximadamente de 130 a 234 vezes dentro das 24 horas, sendo que 

muitas dessas manipulações são dolorosas. Além de tudo, ao se inserir numa UTIN, está 

ingressando num local absolutamente distinto do útero materno. Os ruídos são elevados 

e a iluminação potente constante; seus movimentos são impedidos pela atuação da 

gravidade tornando-se excessiva, além de ser inesperadamente manejado, por vezes, 

sem a prudência indispensável para a queda do estresse e da dor (SANTOS; 

KUSAHARA; PEDREIRA, 2012). 

O presente estudo vem para promover reflexões no campo da neonatologia com 

relação aos inúmeros procedimentos feitos em RN internados em UTIN. Alguns autores 

mostram duas correntes de pensamento acerca da dor no RN.  O primeiro viés acredita 

que é necessária a mielinização completa do sistema nervoso para que haja a condução e 

a interpretação da dor, ou seja, o recém-nascido, pelo seu sistema nervoso central 

imaturo, a mielina isola o axônio para que ocorra o aumento da velocidade das sinapses 

na condução da dor, acarretando num retardo na transmissão do impulso nervoso. Dessa 

forma, justificaram-se por longo período condutas como cirurgias, circuncisão, 

dissecção de veia e etc., sem anestesia e analgesia.  O recém-nascido não possui 

memória da dor, ou seja, guardar na memória um estímulo doloroso, de que não podem 

ser medicados de forma eficaz e efetiva ou que as alterações comportamentais não 

podem interferir no grau da dor no neonato (TAMEZ; SILVA, 2010). 

 

 

Lacunas no conhecimento sobre a dor e analgesia têm como consequência à 

inadequação do tratamento e desvalorização da queixa da criança por muitos 

profissionais, que desconhecem as variadas formas de avaliação de dor, 

incluindo as escalas, as diferentes indicações para o uso de analgésicos, bem 

como de seus reais efeitos desejáveis e colaterais. O manejo da dor na criança 

e neonato é complexo e engloba elementos referentes à própria criança, aos 

profissionais de saúde e aos seus familiares (SANTOS; KUSAHARA; 

PEDREIRA, 2012, p. 1075). 

 

Por outro lado, alguns estudos mais atuais, mostram que a mielinização por mais 

que ainda esteja incompleta, há uma compensação decorrente do distanciamento 

interneural menor, que acarreta no aumento da velocidade média da condução nervosa, 
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e que o recém-nascido possui todos os componentes anatômicos, funcionais e 

neuroquímicos necessários para a recepção e transmissão do estímulo doloroso, ou seja, 

apontam que os recém-nascidos possuem capacidade neural voltada para a percepção e 

armazenamento da dor. (CAETANO et al., 2013) 

A dificuldade encontrada para adotar-se medidas de identificação da dor, está 

pautada na incompreensão da comunicação não verbal do recém-nascido, assim como 

pelo fato da dor ser um fenômeno de caráter subjetivo. Conseqüentemente tais 

condições tornam a avaliação da dor no recém-nascido um aspecto desafiador para os 

profissionais de saúde. Para qualificar e quantificar a dor nessa fase, usualmente são 

utilizados instrumentos ou indicadores que levam em consideração as modificações no 

comportamento, como o choro, a mímica facial e os movimentos corporais, e as 

alterações fisiológicas do recém-nascido, como freqüência cardíaca e respiratória, 

pressão arterial, saturação de oxigênio e níveis hormonais. (MARTINS et al., 2013) 

 

 

A percepção da dor é uma qualidade inerente à vida, no entanto, a capacidade 

para a percepção de uma condição dolorosa não depende de uma experiência 

anterior, pois a dor é uma sensação primária própria, assim como o tato, o 

olfato, a visão e a audição, essenciais para o crescimento e o 

desenvolvimento do indivíduo. No que diz respeito ao recém-nascido, a dor 

não foi motivo de preocupação de clínicos e investigadores durante muito 

tempo, pois existia a crença de que o neonato era incapaz de sentir dor. 

Atualmente, no entanto, pesquisas têm documentado que o neonato possui 

todos os componentes funcionais e neuroquímicos necessários para a 

recepção e transmissão do estímulo doloroso (SOUSA, et al, 2006, p. 89). 

 

Partindo do princípio que o RN sente dor, o enfermeiro possui papel essencial no 

cuidado diário a esse ser, sendo um elemento fundamental para o alívio da dor, evolução 

e sucesso do tratamento estipulado, sendo primordial saber avaliar o indicador de dor o 

que requer habilidade, treinamento e um olhar humanizado desses profissionais, pois 

segundo Guimarães e Vieira (2008) é necessário que haja a formação de profissionais 

de saúde qualificados, visando minimizar a distância entre os conhecimentos científicos 

existentes a respeito da dor no recém-nascido e as práticas clínicas atuais, afinal, este 

profissional também pode ser o responsável por acarretar dor neste ser. Estes 

profissionais devem levar em consideração a linguagem tão peculiar dos recém nascidos 

de si demonstrar através de modificações de comportamentos ajudando, desta forma, o 

cuidado completo e garantido.  Na precaução e administração da dor e da letargia no RN 

os profissionais de saúde devem fazer uso de intervenções ambientais não 
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farmacológicas e farmacológicas apropriadas para impedir, diminuir ou eliminar o 

estresse e a dor nos neonatos. 

 É necessário dentro de uma UTIN, a implementação de uma escala para melhor 

perceber e intensificar a dor nos recém nascido já que esses são incapazes de verbalizar. 

Essa ferramenta auxilia na comunicação e na relação entre os profissionais envolvidos 

naquele cuidado, que passam a respeitar e a captar o desenvolvimento da dor em cada 

recém nato e daí poder investigar o retorno do tratamento.  

Os profissionais de enfermagem podem e devem adotar medidas farmacológicas 

e não farmacológicas para o alívio da dor, visando o seu controle nas unidades 

neonatais, já que as intervenções não farmacológicas não necessitam da interferência de 

outros profissionais. Tais medidas de conforto e controle da dor como o toque, o contato 

pele-pele, a nutrição não nutritiva, dentre outras, podem ser realizados de forma 

sistemática prevenindo a dor, limitando-a e restabelecendo o bem-estar do recém-

nascido. (SANTOS; KUSAHARA; PEDREIRA, 2012)  

Pode-se ainda agregar a intervenção farmacológica ao longo da intervenção não 

farmacológica preferencialmente em dor moderada ou intensa deve-se conceituar a 

farmacocinética da droga em descrição à idade do recém-nascido para se prevenir 

efeitos adversos e esses dependem de uma prescrição médica. 

Tais medidas visam à redução dos fatores estimulantes de caráter mais 

agressivos do ambiente ao qual o recém-nascido está inserido, acarretando na 

diminuição do estresse vivenciado, ocasionando a diminuição de mudanças fisiológicas 

e no comportamento do recém-nascido, sendo determinante no alívio e no modo de se 

manejar a dor nesse ser indefeso durante todos os procedimentos que favoreça a dor de 

forma aguda, utilizando-se em ações que acolha e conforte o recém-nascido. O processo 

doloroso do recém-nascido traz instabilidade hemodinâmica e faz com que haja um 

crescente impacto de doenças e morte, nesse período, tendo repercussões a curto, médio 

e longo prazo. A dor freqüente e prolongada pode causar alterações permanentes 

mediante ao cérebro ainda imaturo. 

A motivação pessoal para a realização desse trabalho se deu em decorrência de 

vivências profissionais e após assistir uma palestra em uma maternidade do Rio de 

Janeiro, onde, a enfermeira palestrante, responsável pela educação continuada dessa 

instituição, nos expôs situações através de algumas simulações de sensações percebidas 

pelos recém-nascidos na unidade intensiva neonatal no contato diário com os 

profissionais da enfermagem que os manipulam.  
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Sensações que estimularam os órgãos dos sentidos de alguns voluntários, 

explicitando tudo aquilo que os recém-nascidos vivenciam através de condutas errôneas 

de alguns profissionais, constatando que certas atitudes influenciam no bem-estar físico 

e psíquico dos recém-nascidos. 

 

1.1 Objeto 

Identificação da dor no recém-nascido internado em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. 

  

1.2 Objetivos 

a) Identificar os sinais e sintomas de dor no recém-nascido;  

b) Descrever os cuidados de enfermagem para alívio da dor no recém-nascido. 

 

1.3 Justificativa 

 Visualiza que o estudo em destaque exprime a necessidade de maior atenção ao 

tema, para que os enfermeiros encontrem-se mais preparados para lidar com as 

demandas as quais irão se deparar na sua trajetória profissional e para isso, é muito 

importante que o ensino de enfermagem sensibilize os estudantes, profissionais e 

docentes para uma prática de cuidado considerando a dor como algo muito relevante, 

apesar de ser subjetiva. 

O estudo é de suma importância para contribuir de forma benéfica e reflexiva 

para que estes profissionais possam identificar e atuar imediatamente quando 

constatarem que o recém-nascido na unidade de terapia intensiva neonatal esteja com 

dor e apesar de existirem diversos estudos sobre esta classe profissional. Constata-se 

ainda nos dias atuais uma lacuna no que diz respeito ao enfermeiro e o cuidar relativo à 

percepção da dor, por se tratar de um sintoma multifatorial e complexo que por muitas 

vezes é ignorado. 

Acredita-se que esta pesquisa contribuirá para uma profunda reflexão acerca das 

percepções e responsabilidades do enfermeiro diante da necessidade de uma análise 

concreta e objetiva no manejo adequado para atenuar a subjetividade da dor, ou seja, o 

mesmo deve tomar decisões para cessar ou amenizar a dor vivenciada pelo recém-

nascido na unidade terapia intensiva neonatal, o que certamente irá influenciar no bem 

estar físico e psíquico do mesmo e tornar-se uma fonte de pesquisa sobre este assunto. 
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A pesquisa cientifica está voltada para que se conheçam os processos e 

mecanismos que desencadeiam a dor no recém-nascido além de pautar a necessidade de 

uma assistência fundamentada na humanização nas unidades de terapia intensiva 

neonatal, relacionado com a assistência de enfermagem a esse paciente, o que 

certamente irá influenciar na evolução profissional do enfermeiro envolvido, na 

satisfação dos familiares do recém-nascido, assim como a promoção do seu conforto 

físico e mental, possibilitando assim um melhor enfrentamento da situação. 
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2. METODOLOGIA 

 

Os profissionais de saúde são freqüentemente instigados na busca do saber 

científico a fim de oferecer o aperfeiçoamento no cuidado ao paciente. Por isso, optou- 

se por estudo de revisão integrativa, pois segundo Mendes, Silveira, Galvão, (2008) 

inclui a investigação de buscas significativas que terão como base para a tomada de 

decisão e a evolução da prática clínica, possibilitando o resumo do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de mostrar falha de instrução que 

devem ser preenchidas com a execução de estudos mais recentes.  

A revisão integrativa tem como objetivo fundamentar um amplo estudo de 

bibliografia, que irá auxiliar numa amostra sobre técnicas e conseqüências de pesquisas, 

assim como considerações sobre o estímulo de futuros estudos. Para o levantamento da 

revisão integrativa é necessário atravessar seis etapas distintas, quais sejam: elaboração 

da pergunta de pesquisa busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise 

crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados, apresentação da revisão 

integrativa.  

Foi elaborada a seguinte questão de pesquisa: quais são os sinais e sintomas da 

dor no recém-nascido? E como a enfermagem pode intervir no seu alívio? Em seguida, 

foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos descritores 

enfermagem, dor, recém-nascido, utilizando o operador boleano AND. Os critérios de 

inclusão foram idioma em português, texto na íntegra e entre os anos de 2010 a 2014. 

Todos os descritores foram confirmados nos Descritores em Saúde da Bireme (DECS).  

Após a busca dos artigos, seguiu-se a etapa de análise de texto. Para isso 

utilizou-se um instrumento dado por Ursi (2005), conforme Anexo1. Os dados coletados 

sofreram leitura e interpretação detalhadas, foram registrados individualmente e 

organizados. No preenchimento desse instrumento para transcrição das informações 

foram retirados dos artigos os seguintes dados: identificação do artigo (titulo, autores, 

periódico, ano, país, idioma) instituição sede do estudo, características metodológicas 

do estudo, objetivo, amostra, tratamento dos dados, intervenções realizadas, nível de 

evidência resultados. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a inserção dos descritores na biblioteca da BVS eles isoladamente 

mostraram: descritor enfermagem 528.786 artigos, descritor dor 357.819 artigos, 

descritor recém-nascido 549.199 artigos ao cruzarem os três descritores foram 

encontrados 793 artigos. O resultado da pesquisa segue conforme o quadro 1 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após essa busca foram realizadas a seguinte filtragem: texto completo 

disponível que resultou em 196 artigos, língua portuguesa 100, foram encontrados 13 

artigos repetidos e após a leitura verificou-se que 22 artigos não possuem aproximação 

temática foram utilizados por tanto nessa pesquisa 22 artigos. A trajetória dos resultados 

está representado no quadro 2. 

 

 

 Etapas Total de artigos 

Busca na BVS com descritores "Enfermagem" AND " 
Dor "AND "Recém-nascido' 793 

Filtro: textos completos disponíveis 196 

Filtro: língua portuguesa 100 

Artigos de 2010 à 2014 57 

Leitura e descarte de artigos que não possuíam 
aproximação temática 22 

Artigos repetidos na base de dados 13 

Total de artigos utilizados neste estudo 22 

 

 

Quadro 1: Resultados da busca na BVS a partir dos descritores, 2015 

 

Descritor Artigos 

Enfermagem 528.786 

Dor 357.819 

Recém-nascido 549.199 

Enfermagem AND Dor AND Recém-nascido 793 

Quadro 2: Etapas do levantamento de artigos para pesquisa, 2015 
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 Os estudos foram publicados nos anos de: 2010 (cinco artigos), 2011 (seis 

artigos), 2012 (seis artigos), 2013 (quatro artigos), 2014 (um artigo). As publicações se 

delimitam os últimos dez anos, com uma maior verificação nos anos de 2011 e 2012 

percebe-se que entre esses dois ano obteve 30% de artigos identificados. O que retrata a 

inquietação com dor neonatal e o mecanismo da sua avaliação ainda e um principiante 

na área. 

Para Santos et. al (2012) os estudos de identificação, avaliação e intervenção no 

processo doloroso, nota-se que ainda é insuficiente literaturas sobre o tema. As 

intervenções na dor do recém-nascido ainda não são compatíveis, visto que a 

identificação da dor em neonatologia vem se configurando no cenário das práticas dos 

profissionais de saúde como um desafio. O processo doloroso do recém-nascido trás 

instabilidade hemodinâmica e faz com que haja um crescente impacto de doenças e 

morte a partir do momento em que não há a busca pela comprovação de estudos que 

delimitem a dor e a preocupação dos estudiosos com a mesma. (SANTOS; 

KUSAHARA; PEDREIRA, 2012, p.2) 

 

Quadro 3: Distribuição dos artigos científicos conforme ano de publicação, 2015 

Ano Números de Publicações % 

2010 5 22,73 

2011 6 27,27 

2012 6 27,27 

2013 4 18,19 

2014 1 4,54 

Total 22 100 

 

 

De todos os artigos analisados, 90,92% foram escritos por profissionais 

enfermeiros e 9,08% por profissionais da área de psicologia, ou seja, é evidente a 

prevalência da enfermagem em relação a preocupação ao traçar o delinear de dor no 

recém-nascido contrapondo-se a coluna de conhecimento já pré estabelecidos, todo o 

estudo foram desenvolvidos no Brasil.  
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Quadro 4: Formação dos profissionais na autoria dos artigos, 2015 

Profissionais Nº de artigos 

Enfermagem 20 

Psicologia 2 

 

Com relação ao delineamento da pesquisa, constatou-se que das 22 publicações, 

50% eram de abordagem quantitativa com delineamento não experimental, 27,27% 

eram de abordagem qualitativa com delineamento de conveniência, 18,19% abordagem 

literária e apenas 4,54% representava a variável estudo de caso. 

Da totalidade dos instrumentos analisados possuímos um percentual de 72,72% 

enquadrando-se ao nível 4 que representa uma evidência de estudos descritivos (não-

experimentais) ou com abordagem qualitativa. 

 No que tange o nível 2 que representa evidências obtidas através de estudos 

individuais com delineamento experimental e o nível 5 que representa evidências 

provenientes de relatos de casos possuímos apenas o percentual de 4,54% em cada um, 

ou seja, apenas um instrumento analisado enquadra-se em cada um destes nivelamentos. 

 

Gráfico 5: Distribuição de delineamentos dos estudos, 2015 
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Quanto o propósito dos resultados, embora tenham sido detectados a finalidade 

distintas entre os estudos, a maioria buscou analisar a dor dos recém-nascidos frente a 

uma conduta dolorosa e atuar com os métodos não farmacológicos. Por isso para o mais 

sensato entendimento desse estudo os 22 artigos selecionados foram analisados e 

distribuídos em duas categorias. 

 

Sinais e sintomas de dor no recém-nascido em UTIN  

 

Sendo assim nos processos dolorosos todos artigos analisados foram ditos que 

não tinham uma parâmetro para se identificar e intensificar a dor do Recém-nascido 

internado na unidade de terapia intensiva neonatal, agiam de forma empírica, não 

sistematizada e sem evidencias especificas, traçado apenas em um parâmetro de 

ambiente global das escalas de avaliação.  

Foi possível identificar que o sinais e sintomas da dor nos recém-nascidos se 

dividem em dois grandes sub-grupos: comportamentais e fisiológico.  Dentro dos sinais  

comportamentais estão esses: choro característico, expressões faciais dolorosas (fronte 

saliente, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta na vertical, olhos apertado, 

expressão facial de sofrimento, olhar triste, tremores no queixo e careta), flexão e 

extensão dos membros, elevação da língua até o palato, inquietação. Dentro do 

apanhado de sintomas fisiológicos apresentados pelo recém-nascido com dor estão: 

alterações cardiovasculares (taquicardia, perfusão tissular periférica diminuída, aumento 

nos níveis de pressão arterial), alterações respiratórias (bradipnéia, apnéia, 

hipossaturação de oxigênio), segundo Oliveira et al (2010). 

O choro vem liderando nesse rank na analise das pesquisas como um parâmetro 

primário de avaliação nos processos dolorosos nos recém-nascidos, apesar de ser um 

indicativo de algo não esta bem pode ou não estar relacionado a dor acompanhando os 

sintomas fisiológicos agregados ao mesmo. (Santos, Ribeiro, Santana 2012) 

No que diz Oliveira et al (2010) confirmando com alguns estudos analisados, 

todos profissionais de enfermagem que estão em contado direto com os RNPT avaliam 

a dor, essencialmente nas mudanças comportamentais e fisiológicas, sendo esse um 

sinal de comunicação entre os bebes e a equipe no ambiente em que demonstra a 

primordialidade emocional e fisiológica como fome e dor. 
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 Cuidados de enfermagem para o alivio da dor no recém-nascido 

 

O resultado obtido na amostra, no que diz em relação a atuação da equipe de 

enfermagem na intervenção da dor, utiliza abordagens técnicas distintas para o manejo 

da dor nos RNPT onde uma minoria não utilizavam medidas preventivas dentro da 

unidade de terapia intensiva neonatal por não haver um protocolo a ser aplicado para 

identificar e mensurar a dor deste recém-nascido relacionado a atuação egocêntrica de 

cada profissional. Sendo assim os recém nascidos ficam a depender da atuação de cada 

profissional no que diz. (Veronez, Corrêa, 2010) 

As intervenções não farmacológicas são medidas estratégicas usadas para 

prevenir os processos dolorosos e para diminuir tanto os níveis de estresse quanto de 

agitação no recém-nascido, minimizar a conseqüência causada pela dor. Tais medidas 

apenas têm eficácia em recém-nascidos acometidos por processos álgicos de leve 

intensidade logo nota-se a necessidade de intervenções farmacológicas em recém 

nascidos com dor que se estende de moderada a severa.  

O presente estudo em conjunto com a analise dos artigos denota que a 

enfermagem vem tentando conquistar autonomia na Unidade de Terapia Intensiva 

voltada ao recém-nascido no alívio da dor através de medidas não-farmacológicas 

como: a musicoterapia e a diminuição dos ruídos ambientais, a redução da 

luminosidade, a inserção dos pais e sua imagem no setor servindo como estímulos  

auditivos e visuais para o alívio dessa dor.  

Já a massagens, mudanças de decúbito e posição “canguru” englobam estímulos 

associados ao tato. A glicose por via oral a 25% e succão não nutritiva (chupeta de 

glicose a 25% em conjunto com a sacarose) mostram-se como medidas eficazes e 

imediatas no alívio da dor uma vez que estimula a liberação de serotonina e endorfinas 

ligadas ao paladar.  Vale ressaltar que tais medidas são desconsideráveis em recém 

nascidos em uso de sondas orogástricas, segundo Faria et al, (2011), ou seja se 

subdividem em audição, visão, tato, paladar e olfato como categorias de abordagem. 

Em relação ao sentido do olfato os estudos enfatizam que há necessidade do 

cheiro dos pais, principalmente das mãe fortalecendo o elo entre mãe e filho e isto irá 

contribuir para a formação psicológica e afetiva desse recém-nascido.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A razão da dor ser um fenômeno subjetivo, provoca um enorme obstáculo para a 

produção de um acessível método singular de avaliação, método esse que necessita de 

identificar e intensificar a dor com ênfase em pesquisa experimentais que proponham de 

forma contextualizada o que anteriormente já vem sendo especulado em práticas 

clínicas a respeito da mesma no recém-nascido. 

Sendo assim o enfermeiro envolvido na assistência do RNPT deve certificar-se 

em relação a processos álgicos do neonato, porém existe uma lacuna no quesito 

conhecimento que limita a atuação no seu manejo, havendo a necessidade da interação 

multidisciplinar para traçar medidas na identificação da dor como uma estratégia 

protocolada para seu alivio e tratamento, lembrando-se que a avaliação da dor é a 

principal medida para uma abordagem eficaz no combate as iatrogenias capazes de 

causar danos neurológicos a curto, médio e longo prazo no recém-nascido . 

Permanece compreensível nesse estudo que o enfermeiro deve ser prudente na 

intervenção da dor neonatal, ou seja, deve ser preciso para captar os sinais e sintomas 

emitidos pelo RNPT quando acometido pela dor ou processos que o causem dor, pois é 

uma das ações de enorme importância que irão contribuir para o bem-estar deste recém-

nascido, uma vez que a dor prejudica na melhoria de sua saúde podendo apresentar 

repercussões no seu desenvolvimento e na integração de sua família.  

No que diz respeitos nas intervenções realizadas pelos profissionais em 

neonatologia, o enfermeiro em suas atribuições é o responsável por introduzir 

protocolos de assistência ao recém-nascido com dor e deve estudar a possibilidade de 

inserção da presença dos pais na UTIN com a finalidade de favorecer o conforto. 
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Exemplo de instrumento para coleta de dados (validado por Ursi, 2005) 

A. Identificação 

Título do artigo:  

Autores.:           Nome:                                    Graduação:                                         Local de trabalho:  

 País:                                     Idioma:                                              Ano de publicação:   

B. Instituição sede do estudo 

Hospital    

Universidade   

Centro de pesquisa   

Instituição única   

Pesquisa multicêntrica   

Outras instituições   

Não identifica o local   

C. Tipo de publicação 

Publicação de Enfermagem    

Publicação médica    

Publicação de outra área de saúde. Qual?   

D.Características metodológicas do estudo 

1. Tipo de publicação 1.1 Pesquisa 

(     ) Abordagem quantitativa 

(     ) Delineamento experimental 

(     ) Delineamento quase-experimental 

(     ) Delineamento não-experimental 

(     ) Abordagem qualitativa 

1.2 Não pesquisa 

(    ) Revisão de literatura 

(    ) Relato de experiência 

(    ) Outras 

2. Objetivo ou questão de investigação: 

3. Amostra 3.1 Seleção 

(   ) Randômica 

(   ) Conveniência 

(   ) Outra 

3.2 Critérios de inclusão:  

4. Tratamento dos dados   

5. Intervenções realizadas 5.1 Variável independente 

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: sim (   )   não (    ) 

5.4 Instrumento de medida:   sim (   )   não (   ) 

5.5 Duração do estudo: 

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção 

6. Resultados   

7. Nível de evidência   

E. Avaliação do rigor metodológico   

Clareza na identificação da trajetória metodológica do texto   
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Titulo do artigo: Dor Neonatal: Medidas não-farmacológicas utilizadas pela equipe de enfermagem 

Titulo periódico: Revista Rene

Autores: Fernanda Martins de Aquino /Marialda Moreira Christoffel 

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2010

D.Característica Metodológicas do Estudo: Realizado um questionario contendo a caracterização dos 

sujeitos, conhecimento específico da dor neonatal e o uso de medidas não-farmacologicas durante a 

assistencia. 

1.1 Pesquisa 

( x ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

( x ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

(  ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Identificar os procedimentos considerados dolorosos pela equipe de enfermagem e 

verificar as medidas não-farmacológicas para o alívio da dor e do desconforto empregadas pela 

equipe de enferemagem no cuidado neo-natal

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( x ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sujeitos : inclusao- 

profissionais de saúde. Exclusão-os profissionais que 

estavam de férias ou de licença.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim ( X ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Maio a Junho de 2008

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção: 

Questionário

6.Resultados: A aplicação pratica dos conhecimentos cientificos adquiridos requer mais do que a 

adoção de rotinas, protocolos ou treinamentos dos profissionais. É necessária a educação 

permanente de saúde que cuidam do recém nascido.

7.Nivel de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodologia transparente

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Foi composta por 61 profissionais de enfermagem.

5.Intervenções realizadas: Para a diminuição dos estimulos auditivivos: 100% fecham portiolas da 

incubadora com cuidados, 83,3% diminuiem o tom de voz baixo. Visuais: 66,7% utilizam ciclos dia e 

noite, 50% utilizam panos sobre a incubadora,50% fazem uso de venda ocular. Estimulo tátil: 100% 

utilizam rolinhos de tecidos e o enrolamento, 66,7% contato pele a pele e a conteção 

manual.Observa-se ainda que 100% das enfermeiras utilizam a sucção não nutritiva realizada com o 

dedo enluvado com luva de látex e 16,7% gaze enrolada.

4.Tratamento dos dados 

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

Hospital: Maternidade Fernando Magalhaes.

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 
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Titulo do artigo: Avaliação da dor no recém-nascido prematuro em unidade de terapia 

intensiva

Titulo periódico: Revista Bras

Autores: Luciano Marques Santos, Monick Piton Pereira, Leandro Feliciano Nery dos 

Santos, Rosana Branco de Santana

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2012

Hospital: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital público de uma cidade 

do interior da bahia

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foi realizada atraves de entrevista 

estruturadas sendo ultilizado um formulário que continha informações dos profissionais 

sobre as escalas de avaliação da dor e avariaveis fisiológicas e comportamentais para a 

identificação da dor no recém-nascido

1.1 Pesquisa 

( x ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(x ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

(  ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Analisar o processo de indentificação da dor no prematuro pela equipe 

multiprofissional da unidade de terapia intensiva neonatal.

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sujeitos: Profissionais 

4.Tratamento dos dados: Foram analisados no programa estatístico Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) 15.0.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  X ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Janeiro a Março de 2009

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção: 

escalas

6.Resultados: Com relação ao reconhecimento da dor como quinto sinal vital,evidenciou-

se que 83,3% ( 20 ) dos calaboradores deste estudo consideravam a dor como o quinto 

sinal vital a ser reconhecido no RNPT, enquanto que 16,7% ( 04 ) não a considerava como 

uma variavel a ser avaliada em comjunto com outros parâmetros clinicos pela equipe 

multiprofissional.

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto (método 

empregado,sujeitos,participantes,creitérios de 

inclusão/exclusão,intervenção,resultados): Estudo com metodologia transparente.  

Identificação de limitações ou vieses: Percebe-se que a avaliação da dor são feitas de 

forma não sistematizada já que a maioria dos entrevistados  ultilizavam sinais fisiologicos 

e comportamentais de forma fragmentada. 

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

E.Avaliação do rigor metodológico

1.Tipos de publicação 

5.Intervenções realizadas

7.Nivel de evidência:  Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).

3.Amostra: Participaram do estudo 24 profissionais da equipe multiprofissional da 

Unidade Neonatal, assim distribuidos: 5 enfermeiras, 2 médicos neonatologistas,14 

técnicos de enfermagem e 3 fisioterapeutas. 
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Titulo do artigo: A Sucção não nutritiva do recém-nascido prematuro como uma 

tecnologia de enfermagem

Titulo periódico: Revista Bras 

Autores: Joice Cristina Pereira Antunes, Maria Aparecida de Luca Nascimento

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2013

Hospital: Fundação Oswaldo Cruz

D.Característica Metodológicas do Estudo: A manipulação de um determinado fator, ( que 

para efeito desse estudo, será a sucção não nutritiva), e que a criterio do pesquisador, 

gerará um determinado resultado em um outro fator (manifestação de dor do RNPT 

durante a instalação do CPAP nasal).

1.1 Pesquisa 

( x ) Abordagem quantitativa

( x) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Demonstrar que a sucção não nutritiva é efetiva no manejo da dor durante a 

instalação, pela equipe de enfermagem, do CPAP nasal em recém-nascidos prematuros; e 

demostrar que o uso da sucção não nutritiva, concomitantemente á instalação do CPAP 

nasal, pode ser considerado uma tecnologia de enfermagem.

3.1 Seleção 

( x ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sujeitos :

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  x ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim ( x ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo 

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção: 

Escala de NIPS - Neonatal Infant pain Scale /Escala de Dor 

Neonatal

6.Resultados: Indicaram que, ao instalar o CPAP nasal, 100% dos RNPT sentem dor. No 

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodologia transparente

Identificação de limitações ou vieses: Face ao exposto, cumpre citar que a oferta da 

sucção não nutritiva pela equipe de enfermagem, durante a instalação do CPAP nasal, 

deve ser considerada como uma tecnologia de enfermagem, tendo em vista que o 

cuidado de enfermagem e a tecnologia estão interligados, especialmente em situações 

criticas da vida, onde o adequado desenvolvimento neurológico de um prematuro é o 

maior objetivo da equipe neonatal.

3.Amostra: Foram realizados 30 procedimentos de instalação do CPAP nasal, 

realizados em 20 RNPTs, com as mesmas caracteristicas de elegibilidade.

4.Tratamento dos dados 

5.Intervenções: Sucção não nutritiva

7.Nivel de evidência:  Nivel 2: evidência obtidas em estudos individuais com delineamento experimental

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

1.Tipos de publicação 
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Titulo do artigo: Aspiração traqueal e dor: reações do recém-nascido pré-termo durante o 

cuidado.

Titulo periódico: Cienc Cuid Saúde

Autores: Marcelle Campos Araujo, Maria Aparecida de Luca Nascimento, Marilda Moreira 

Chistoffel, Joice Cristina Pereira Antunes, Aline Veronica de Oliveira Gomes

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação:  2010

Hospital: Instituição Pública Federal do Rio de Janeiro, centro de referência para gestacão 

de alto risco

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(x) Outras estudo de caso

2.Objetivo: Avaliar a presença da dor nos RNs pré-ternos submetidos à aspiração da 

cânula orotraqueal a partir da escala do perfil de dor do prematuro.

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sujeitos : Inclusão: 

foram a idade gestacional ser inferior a 37 semanas, a idade 

pós-natal se superior a 24 horas ( para que a resposta de 

estresse ao trabalho de parto estivesse atenuada) e escorre 

de Apgar superior ou igual a sete no quinto minuto de vida. 

Exclusão: foram o diagnostico de mal formações congênitas  

ou alterações neurológicas, restrição de manuseio e uso de 

sedativos e/ ou analgésicos.  

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Julho e Agosto de 2008.

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção: 

Escala PIPP (Prematuri Infant Pain Profile)

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodologia transparente. 

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: RNPT's submetidos ao procedimento de aspirção da cânula traqueal.

3.Amostra: Constituiu de dez RNPT's, submetidos ao procedimento de aspiração da 

cânula traqueal. 

4.Tratamento dos dados: Foram obtidos do registro do prontuário dos RN's e por observação sistemática do RN a beira do leito no momento do 

procedimento de aspiração da cânula traqueal.

5. Intervenções Realizadas: Utilização de medidas não farmacologicas

6.Resultados: Conclui-se que o procedimento de aspiração, além de ser doloroso, e invasivo, por isso não deve ser realizado como rotina 

preestabelecido.

7. Nivel de Evidência: nivel 5 : evidências provinientes de relatos de caso ou experiências
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Titulo do artigo: Identificação da dor no recém-nascido prematura na Unidade de Terapia 

Intensiva

Titulo periódico: Revista Brasileira Enfermagem 

Autores: Luciano Marques dos Santos, Isabelle Santos Ribeiro, Rosana Castelo Branco de 

Santana

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2012

Hospital: Publico de Feira de Santana no estado da Bahia

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(x) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: analisar os parametros utilizados pela equipe de enfermagem de um hospital 

publico da Bahia para avaliação da dor no recém-nascido prematuro e descrever as 

intervenções utilizadas para aliviar a dor. 

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(  ) Conveniencia

( ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sujeitos: Critério de 

Inclusão: Se funcionário da UTIN, ter tempo de atuação na 

unidade superior a um ano, ser funcionário assistencial, 

estar escalado para cuidar de RNPT com necessidade de 

procedimentos invasivos, aceitar participar do estudo 

mediante leitura e assinatura do termo de conscentimento 

livre e esclarecido. Critério de Exclusão: Funcionários que 

estavam de férias ou licença e os que prestavam ações 

burocraticas ou administrativas. 

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (x) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (x) 

5.5 Duração do estudo: Dezembro de 2008 a Fevereiro de 

2009

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Reconhecendo a dor atraves de sinais do recém-nascido e as intervenções da equipe de enfermagem

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Participaram dez profissionais da equipe de enfermagem da UTIN 

4.Tratamento dos dados 

5. Intervenções Realizadas: Intervenções não farmacológicas, contenção, diminuição do 

barulho de luz, o toque no recém-nascido.

6.Resultados: Apontaram a utilização do choro e expressão facial como parametros indicativos de dor, e que estes profissionais utilizam de forma não 

sistematizada medidas não farmacologicas para amenizar este processo.

7. Nível de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: Avaliação comportamental e fisiológica da dor em recém-nascidos pelos 

profissionais de enfermagem

Titulo periódico: Revista Mineira de Enfermagem

Autores: Roberta Meneses Oliveira, Ana Valeska Siebra e Silva, Edna Maria Camelo 

Chaves, Nayane Coelho Sales

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2010

Hospital: Publico de Fortaleza

1.1 Pesquisa 

(x) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(X) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Conhecer os parâmetros fiológicos e comportamentais utilizados pelos 

profissionais de enfermagem para avaliação da dor em neonatos. 

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: o 

tempo de atuação na área neonatal de, no minimo, um ano, 

periodo que pode garantir ao profissional permanência 

contínua e familiarização com as rotinas do dia, bem com os 

cuidados do RN criticamente doente.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Agosto a outubro de 2007

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Aplicação de formulário a uma amostra por conveniência formada por 180 profissionais de enfermagem.

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Por conveniência foi formada por 180 profissionais ( 45 enfermeiros, 74 

tecnicos, 61 auxiliares) que estavam presentes nas UTIN's das instituições 

selecionadas no momento da coleta.

4.Tratamento dos dados: Foram tabulados inicialmente em planilhas eletrônica excel, posteriomente analisados por meio de estatísticas descritivas 

simples. 

5. Intervenções Realizadas: Não se aplica

6.Resultados: Percebe-se, dessa forma, que os profissionais demonstram saber que os neonatos sentem dor e que e necessário manejá-la, mas ainda 

uma lacuna nos conhecimentos relacionados à avaliacão efetiva dos sinais indicativos de dor, o que imprescindível para aplicação de medidas para 

prevenção e tratamento na pratica. 

7. Nível de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo:  A dor e o recém-nascido de risco: percepção dos profissionais de 

enfermagem.

Titulo periódico: Cogitare Enfermagem

Autores: Marly Veronez, Darci Aparecida Martins Corrêa

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2010

Hospital: Universitário Regional de Maringá 

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(x) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Descrever a percepção dos profissionais de enfermagem que atuam em 

unidades de terapia intensiva neonatal sobre a dor no recém-nascido

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(X ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: 

profissionais da equipe de enfermagem foram atuar no 

cuidado direto ao RN.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Dezembro de 2008 a Janeiro de 2009

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Por meios de questionários com questões semiestruturadas

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: A equipe é formada por 28 profissionais sendo: 13 enfermeiro 

assistencias e 15 tecnicos em enfermagem, destribuida em tres turnos: manhã, tarde 

e noite.

4.Tratamento dos dados: Foram agrupados em categorias e analisados com base em referêncial bibliografico pertinente.

5. Intervenções Realizadas: Não se aplica

6.Resultados: Envolvem o reconhecimento da dor pelos participantes, a utilização de medidas farmacológicas e não farmacológicas, a punção venosa 

como procedimento mas dolorosos realizados; extratégias utilizadas para o manejo da dor. 

7. Nível de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: Respostas Fisiológicas e comportamentais de recém-nascido durante o 

manuseio em unidade de terapia intensiva

Titulo periódico: Revista Rene

Autores: Fernanda Jorge Magalhães, Francisca Elisângela Teixeira Lima, karla Maria 

Carneiro Rolim, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso, Maria do Socorro Mendonça 

Scherlock, Nila Larisse Silva de Albuquerque

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2011

Hospital: Escola da Rede Pública Estadual na cidade de Fortaleza 

1.1 Pesquisa 

(x)Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

( x ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Verificar as repostas fisiológicas e comportamentais do RN internado na UTIN 

e, propor um protocolo de manuseio mÍnimi do RN na UTIN

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( X ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: 

Ser RN internado na UTIN com até 28 dias de vida, e estar 

necessitando de cuidados intensivos e em uso de 

incubadora aquecida. 

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Abril de 2010

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foi utilzado um formulário contendo os dados de identificação do RN e da mãe; e as resposta fisiológicas e 

comportamentais apresentadas pelo RN durante o manuseio.

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: 26 RN's.

4.Tratamento dos dados: Foram analisados e interpretados a partir da literatura pertinente à tematica, além da utilização de uma estatistica descritiva 

da média aritméticas dos dados, mediante a um programa Microsoft Office Excell 2007

5. Intervenções Realizadas: Não se aplica

6.Resultados: Constatou-se que todos os RN's apresentaram média de oito respostas fisiológicas ou comportamentais.

7. Nível de evidência: 4 evidências de estudo descritivos (não experimentais) ou com abordagens qualitativa. 
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Titulo do artigo: Analgesia e sedação durante a instalação do cateter central de inserção 

periférica em neonatos

Titulo periódico: Revista Escola Enfermagem

Autores: Priscila Costa, Mariana Bueno, Cintia Luiza Oliva, Talita Elci de Castro, Patrícia 

Ponce de Camargo, Amélia Fumiko Kimura

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2013

Hospital: Privado de grande porte da cidade de São Paulo

1.1 Pesquisa 

(X ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(X  ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

( ) Outras 

2.Objetivo: Caracterizar as estratégias de analgesia e sedação em neonatos submetidos à 

instalação do cateter central de inserção periférica (CCIP) e relaciona-la ao número de 

punção venosa, duração do procedimento e posicionamento da ponta do cateter.

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( X ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: 

neonatos sem anomalias congênitas, nascidos na 

maternidade do hospital e submetidos à inserção do 

dispositivo durante o período de internação na UTIN. 

Exclusão:os neonatos sem registro em prontuários de 

medidas analgésicas ou sedativas empregadas no 

procedimento de instalação do cateter e excluídos aqueles 

em que houve insucesso em sua instalação.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Agosto de 2010 a Julho de 2011

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foi utilizado formulário próprio contendo as variavéis de interesse de estudo: diagnostico clinico, 

classificação do peso do RN em relação a idade gestacional, sexo, idade pós natal, idade gestacional e pesso na data do procedimento, frenquência de 

punções venosas, intervalo de tempo entre a primeira punção venosa e o termíno do procedimento. 

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Foram selecionados a partir de um controle diário feito pelas 

enfermeiras da UTIN acerca do tipo de dispositivo vascular isntalado em cada 

neonato internado. 

4.Tratamento dos dados: Planejados em planilha Microsoft Office Excel 2007  e analisados no software SAS System for Windows 9

5. Intervenções Realizadas: Não se aplica

6.Resultados: Nenhuma estratégia analgésica ou sedativa foi utilizada para prevenção ou tratamento da dor nas tentativas sem sucesso de inserção do 

cateter

7. Nível de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: Cuidados de enfermagem no alívio da dor de recém-nascido: revisão 

integrativa

Titulo periódico: Revisão Rene

Autores: Leilane Martins Farias, Rita Maria Viana Rêgo, Francisca Elisângela Teixeira Lima, 

Thelma Leite de Araujo, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso, Angela Maria Alves e 

Souza.

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2011

Centro de Pesquisa

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

( ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(X  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

( ) Outras 

2.Objetivo: Identificar publicações de enfermagem as ações não farmacologicas utilizadas 

para o alivio da dor de RN's 

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: 

pesquisa disponíveis eletronicamente nas bases de dados 

selecionadas nos idiomas português, inglês ou espanhol, 

cujos resultados privilegiassem medidas não farmacológicas 

para o alívio da dor no RN. Exclusão: Foram eliminados os 

editoriais e as cartas ao editor.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Maio de 2010

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Aconteceu por meio de comprimentos de etapas.

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Foram selecionados 12 artigos em que foram evidenciadas como 

medidas não farmacológicas de alivio da dor 

4.Tratamento dos dados: Foi na literatura latíno americana em ciência de saúde (LILACS). Seguida de publicações medicas (Pub Med) Cumulative Index 

to Nursing and Allied Heath Literature (CINAHL) e SCOPUS.

5. Intervenções Realizadas: Chupeta de glicose à 25%, sucção não nutritiva, mudança de 

decubito, massagens possição canguru, cheiro da mãe, musicoterapia, presença dos pais e 

imagens para distração.

6.Resultados: Pesquisas apontaram que os enfermeiros avaliavam a dor no RN de modo bastante diversificado bem como as medidas não 

7. Nível de evidência: Sem nível de evidências
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Titulo do artigo: Abordagem terapêutica da dor em neonatos sobre cuidados intensivos: 

uma breve revisão

Titulo periódico: Revista de enfermagem do centro oeste mineiro

Autores: Anne Caruline Mendes do Prado Falcão, Ana Ligia da Silva Sousa, Marina Morato 

Stival, Luciano Ramos Lima.

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2012

Não Identifica o local

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

( x ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Avaliação e abodagem terapêutica da dor em neonatos sob cuidados 

intensivos.

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: 

Estudos que coresponderam a pergunta de pesquisa 

abordando temas como avaliação da dor neonatal 

procedimentos dolorosos em UTIN, e tratamento da dor 

farmacológico e não farmacológico. Exclusão: Artigos que 

incluiram tratamento de neonatos com câncer

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo 

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo método permite a inclusão simultânea de diversos 

tipos de desenhos de pesquisas com a finalidade de aprofundar o entendimento sobre um fênomeno de um estudo de revisão sistemática do tipo 

descritivo e exploratório.

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Dentre as publicações identificadas, foram selecionadas 19 artigos que 

tratam diretamente sobre o tema pequisado.

4.Tratamento dos dados: Foram identificados em descritores em ciências da saúde (DeCS).

5. Intervenções Realizadas: Não se aplica

6.Resultados: A partir da pesquisa verificou-se que ainda a pouca intervenção, na pratica para tratar a dor vivênciada por neonatos durante 

procedimentos dolorosos no ambiente da unidade UTIN

7. Nível de evidência: Sem nível de evidências
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Titulo do artigo: Ações de enfermagem na punção venosa: minimizando a dor do recém-

nascido

Titulo periódico: Revista de Pesquisa

Autores: Elaine Franco Ribeiro Fonseca, Marilda Moreira Christoffel, Paula de Araujo 

Nicolini Rosa

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2010

Hospital: Maternidade da AP 3.2 no município do Rio de Janeiro

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(x) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Identificar as ações empregadas pela equipe de enfermagem na minimização 

da dor do RN durante o procedimento de punção venosa; analisar as ações desta equipe 

durantea punção venosa e as reações do RN decorrentes desta pratica, dentro do 

paradigma humanístico da assistência. 

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(x  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos :Inclusão: 

bastava, que se incluissem dentro do criterio estabelecido e 

que se mostrassem interessados e disponiveis em participar 

do estudo.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo 

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Como sujeito do estudo tivemos os componentes da equipe de enfermagem que atuam na UTIN ou UIN

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Para coleta de dados foi realizada atraves de intrevista semiestruturada 

com a equipe de enfermagem.

4.Tratamento dos dados: Criteriosamente prevista, considerando possibilidade de acesso, críterios de escolha das fontes meios de evitar vieses 

ideológicos e assim por diante.

5. Intervenções Realizadas: Não se aplica

6.Resultados: Os profissionais na maioria das vezes conheciam os métodos para o alívio da dor no neonato mas nem sempre os praticam.

7. Nível de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: O cuidado pelo enfermeiro ao recém-nascido prematuro frente á punção 

venosa

Titulo periódico: Revista de Enfermagem

Autores: Sandra Teixeira de Araujo Pacheco, Akla Martins da Silva, Aline Lioi, Thayse 

Apolinálirio Ferreira Rodrigues.

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2012

Hospital: Universitário situado no Rio de Janeiro

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

( x ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Descrever de forma o enfermeiro realiza os cuidados para amenizar a dor 

antes, durante e após a punção venosa em recém-nascido prematuro.

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(x ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: 

todos os sujeitos que aceitaram participar como voluntario 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido, e 

ainda como garantia do anonimato foi atribuido a cada um 

deles o nome de uma flor de sua preferência.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim ( X ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo : Março a Abril de 2011

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foi realizada atraves de uma entrevista semiestruturada

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Os sujeitos foram 12 enfermeiros da unidade de terapia intensiva 

neonatal.

4.Tratamento dos dados : Foi empregado tecnicas e instrumentos de analise

5.Intervenções Realizadas: Foi realizado a sucção e o uso da glicose, posicionamento, 

contenção organizando o recém-nascido de forma confortavel, promovendo acalento, 

aconchego.

6.Resultados: Para tornar esse procedimento o menos doloroso possivelpara os recém-nascidos, os enfermeiros apontam cuidados que consideram 

7.nivel de evidência: 4 evidências de estudo descritivos (não experimentais) ou com abordagens qualitativa. 
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Titulo do artigo: Cuidado Humanístico e Percepções de engfermagem diante da dor do 

recém-nascido

Titulo periódico: Escola Anna Nery

Autores: Ana Luíza Paula de Aguiar Lélis, Leiliane Martins Farias, Maria Aneuma Bastos 

Cipriano, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso, Marli Teresinha Gimeniz Galvão, 

Joselany Afio Caetano

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2011

Hospital público de Fortaleza

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

( x ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Aprender o significado do cuidado oferecido pelo enfermeiro ao recém-

nascidoem procedimentos dolorosos e conhecer as intervenções realizadas pelos 

enfermeiros para amenizar do recém-nascido

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( x ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: 

Ser enfermeiro da UTIN, haver prestado assistência ao RN, 

TER vivenciado situações de dor, e ter atuado na unidade 

durante o período de coleta de dados. 

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Julho de 2010

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foram compostas por cinco fases da enfermagem fenomenológica

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Foram 10 enfermeiras

4.Tratamento dos dados: Foram analisados á luz da Teoria Humanística de Paterson e Zderad

5.Intervenções realizadas: Predominantemente não farmacológicas

6.Resultados: Constatou-se que o cuidado ao recém-nascido deveria ser direcionado a minimizar os fatores estressores durante a situação dolorosa.

7. Nível de evidência:  4 evidências de estudo descritivos (não experimentais) ou com abordagens qualitativa. 
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Titulo do artigo: Avaliação e controle da dor por enfermeiras de unidade de terapia 

intensiva neonatal

Titulo periódico: Revista dor

Autores: Sandra Willéia Martins, Fernanda Silva Dias, Sônia Regina Fiorim Enumo, Kely 

Maria Pereira de Paula

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2013

Hospital: Universitário, localizado na Região Metropolitana de Vitória/ES

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

( x ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Indenticar e analisar as concepções e o manuseio da dor por enfermeiras 

durante nove procedimentos invasivos de rotina em uma UTIN. 

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( x ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão 

constituiu em ser enfermeira para atuação na UTI, e não 

estar afastada por licença de qualquer natureza no período 

estabelecido para a coleta de dados.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Setembro e Novembro de 2010

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

6.Resultados: As enfermeiras reconheceram a capacidade do RNPT de sentir dor e a 

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foi por meio de questionário e organizado em 3 partes

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Participação de nove enfermeiras com nove anos de trabalho em UTIN.

4.Tratamento dos dados : Questionário adaptado, contendo 13 questões abertas e fechadas sobre as concepções, avaliação e o manuseio da dor

5.intervencões realizadas:

7.nivel de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: Avaliação e controle da dor por enfermeiras de unidade de terapia 

intensiva neonatal

Titulo periódico: Revista dor

Autores: Sandra Willéia Martins, Fernanda Silva Dias, Sônia Regina Fiorim Enumo, Kely 

Maria Pereira de Paula

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2013

Hospital: Universitário, localizado na Região Metropolitana de Vitória/ES

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

( x ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Indenticar e analisar as concepções e o manuseio da dor por enfermeiras 

durante nove procedimentos invasivos de rotina em uma UTIN. 

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( x ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão 

constituiu em ser enfermeira para atuação na UTI, e não 

estar afastada por licença de qualquer natureza no período 

estabelecido para a coleta de dados.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Setembro e Novembro de 2010

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

6.Resultados: As enfermeiras reconheceram a capacidade do RNPT de sentir dor e a 

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foi por meio de questionário e organizado em 3 partes

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Participação de nove enfermeiras com nove anos de trabalho em UTIN.

4.Tratamento dos dados : Questionário adaptado, contendo 13 questões abertas e fechadas sobre as concepções, avaliação e o manuseio da dor

5.intervencões realizadas:

7.nivel de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: O recém-nascido com dor: atuação da equipe de enfermagem

Titulo periódico: Escola Anna Nery

Autores: Edilaine Assunção Caetano, Natália Romana Ferreira Lemos, Samara Macedo 

Cordeiro, Fernanda Maria Vieira Pereira, Denis da Silva Moreira e Soraia Matilde Marques 

Buchhorn

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2013

Hospital: Três hospitais do município de Alfenas - MG 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foi realizado por meios de formulário semiestruturado

1.1 Pesquisa 

( x) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

( x ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Descrever as formas de avaliação de dor do recém-nascido utilizadas pela 

equipe de enfermagem e analisar a práticas de enfermagem quanto ao manejo da dor do 

neonato

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( x ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão- 

era necessário que eles estivem tempo de experiência em 

serviços de neonatologia de no minimo de 6 meses atuando 

no cuidado direto ao RN. Exclusão: profissionais que 

exerciam atividade exclusivamente administrativa

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo : Agosto a Setembro de 2008

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

6.Resultados: Os entrevistado acreditam que os recém-nascidos eram capaz de sentir dor 

e avaliam por meio de alterações fisiológicas e comportamentais, e que não há utilização 

de escalas de avaliação álgica padronizadas na instituições

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

1.Tipos de publicação 

3.Amostra:  42 profissionais 

4.Tratamento dos dado: Foi feita pelo SOFTWARE SPSS 

5.Intervenções realizadas: Não se aplicada 

7.nivel de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: Implementação de medidas para o alivio da dor em neonatos pela 

equipe de enfermagem

Titulo periódico: Escola Anna Nery

Autores: Roberta Meneses Oliveira, Ana Paula Almeida Dias da Silva, Ana Valeska Siebra e 

Silva, Edna Maria Camelo Chaves, Lucilane Maria Sales da Silva, Samara Cavalcante 

Bezerra 

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2011

Hospital: Público no Ceará

D.Característica Metodológicas do Estudo: Aplicação de um formulário com questões 

referentes á identificação dos entrevistados e á dor no neonato

1.1 Pesquisa 

( x) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

( x ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Identificar a implementação de medidas para o alivio da dor em neonatos 

pelos profissionais de enfermagem, bem como caracteriza-las em tipo, frequência e 

finalidadeda aplicação  

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( x ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : inclusão: 

Ter no mínimo, um ano de atuação na área neonatal

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Agosto e Outubro de 2007

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

6.Resultados: As entrevistadas demonstraram conhecer o efeito benéfico da glicose para 

o neonato e implementar estratégias que , aplicadas em conjunto antes dos 

procedimentos dolorosos, proporcionam alívio e tranquilidade para bebê

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Participaram do estudo 180 profissionais de enfermagem, todas do sexo 

feminino, sendo 45 enfermeiras, 74 tecnicas e 61 auxiliares de enfermagem

4.Tratamento dos dados : Em planilhas do programa Statistical Package for the Social Sciences-SPSS for Windows 17.0

5.Intervençoes realizadas: medidas não farmacológicas

7.nivel de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: Equipe de enfermagem diante da dor do recém-nascido pré termo

Titulo periódico: Escola Anna Nery

Autores: Jesislei Bonolo do Amaral, Taciana Alves Resende, Divanice Contim e Elizabeth 

Barichello

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2014

Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) em Uberaba-

MG

D.Característica Metodológicas do Estudo: Utilização de instrumento proprio, 

desenvolvido para este estudo, o qual foi aplicado no turno de trabalho dos profissional

1.1 Pesquisa 

( x) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(x ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Caracterizar a equipe de enfermagem e identificar as formas de avalição e 

manejo da dor do recém-nascido(RN)prematuro

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

( x ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos :Inclusão: 

Profissionais que atuassem dentro da UTIN. Exclusão 

profissionais em afastamentopor motivo de doença, licença 

maternidade ou férias.

4.Tratamento dos dados : Excel XP da Microsoft

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo : Julho de 2011

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

6.Resultados: A equipe acredita na capacidade do RN de sentir dor, articulada aos 

indicadores fisiológicos com os comportamentais, porém há necessidade de capacitação 

sobre o tema

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: A população foi constituída de 79 profissionais de enfermagem

5.Intervencoes realizadas: Não se aplica 

7.nivel de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).
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Titulo do artigo: Vivências de enfermeiros intensivista na avaliação e intervenção da dor 

na criança

Titulo periódico: Revista Escola Enfermagem

Autores: Michele Zachary dos Santos, Denise Miyuki Kusahara, Mavilde da Luz Gonçalves 

Pedreira

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2012

Universidade Federal de São Paulo

D.Característica Metodológicas do Estudo: Foi elaborado um questionário que possuía 

grupos de assertivas sobre fenômeno doloroso,quanto á avaliação, intervenção

1.1 Pesquisa 

( x) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(x  ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Avalição e intervenção, para aliviar dores em crianças durante os cuidados em 

unidade pediátricas e de tratamento intensivo neonatal, e a influência da 

infraestruturade cuidados e organização do sistema. 

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(x  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos :Inclusão: 

Enfermeiros que concordaram em participar da pesquisa 

mediante os termos expressos para seu consentimento 

livre e esclarecido e que devolveram o questionario 

preenchido 

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo : 11 a 14 de novembro de 2008

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

6.Resultados: Concluiu-se que as enfermeiras valorizam a avaliação e intervenção para o 

alivio da dor em crianças, mas descrevem os aspectos que comprometem a prática: falta 

de colaboração, falta de definição de processos, falta de educação formal e contínua e de 

infraestrutura.

E.Avaliação do rigor metodológico:  Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Foi feita com até 109 enfermeiras

4.Tratamento dos dados : Não aplicada

5.intervenções realizadas: não se aplica

7.nivel de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo do artigo: Empregos de soluções adocicadas no alívio da dor neonatal em recém-

nascido prematuro: Uma Revisão Integrativa

Titulo periódico: Revista Gaúcha Enfermagem

Autores: Caroline de Oliveira Alves, Elysângela Dittz Duarte, Vivian Mara Gonçalves de 

Oliveira Azevedo, Gabrielle Ribeiro Nascimento, Tatiana Silva Tavares

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2011

não identifica

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(x  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

( ) Outras 

2.Objetivo: Avaliar as evidências do efeito da sacarose e da glicose oral do alívio da dor 

aguda em recém-nascidos prematuros

3.1 Seleção 

(x  ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : Inclusão: 

Artigos randomizados publicados nos idiomas português, 

inglês e espanhol, no período de 2005 a 2010. exclusão: 

foram publicações em outros idiomas, indisponibilade de 

recuperar a publicação íntegra por meio de comutação 

inadequação ao objeto do estudo.

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: 2005 a 2010

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

E.Avaliação do rigor metodológico.  Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Realizou-se uma revisão integrativa, nas bases de dados Medlines e Lilacs

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: Foram selecionados oito artigos

4.Tratamento dos dados : 

5.Intervenções realizadas: glicose e sacarose

6.Resultados: Nenhum colateral foi encontrado nos recém-nascidos que receberam a glicose /sacarose.

7.nivel de evidência: Sem nível de evidências
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Titulo do artigo: Cuidados de enfermagem no alívio da dor de recém-nascido: Revisao 

Integrativa

Titulo periódico: Revista Rene

Autores: Leiliane Martins Farias, Rita Maria Viana Rêgo, Francisca Elisângela Teixeira Lima, 

Thelma Leite de Araújo, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso, Ângela Maria Alves de 

Souza

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2011

Não identifica o local

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

(  ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(x ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Identificar em publicações de enfermagem as ações não farmacológicas 

utilizadas para o alívio da dor de recém-nascidos.

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos : inclusão: 

pesquisas disponíveis eletronicamente nas bases de dados 

selecionadas nos idiomas português, inglês ou 

espanhol.exclusão: foram eliminadas os Editoriais e as 

Cartas Editor 

5.intervenções realizadas: Uso de chupeta de glicose a 25% ,sucção não nutritiva, 

mudança de decubito, massagens, posição canguru 5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo 

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

6.Resultados: Inferiu-se que as medidas não farmacológicas podem aliviar a do RN e que 

o uso destas na prática de enfermagem proporciona resultados favoráveis para redução 

da dor de recém-nascidos  

E.Avaliação do rigor metodológico: Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: O caminho percorrida nessa pesquisa aconteceu por meio do comprimemnto das etapas 

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: 12 artigos em que foram evidênciadas como medidas não farmacológicas de alívio da dor.

4.Tratamento dos dados : 

7.nivel de evidência: Sem nível de evidências
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Titulo do artigo: Sinais sugestivos de dor durante a punção venosa periférica em 

prematura

Titulo periódico: Revista Enfermagem

Autores: Luciano Marques dos Santos, Taisa Pereira Crus Costa Silva, Rosana Castelo 

Branco de Santana, Khésia Kelly Cardoso Matos 

País:Brasil 

Idioma: Portugues 

Ano de publicação: 2012

Hospital: Público da Estado da Bahia

1.1 Pesquisa 

(X ) Abordagem quantitativa

(  ) Delineamento experimental

(  ) Delineamento quase-experimental

( x ) Delineamento não-experimental 

(  ) Abordagem qualitativa

1.2 Não pesquisa

(  ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência

(  ) Outras 

2.Objetivo: Identificar os sinais sugestivos de dor em recém-nascidos prematuros de uma 

Unidade de Terapia Neonatal durante a punção venosa periférica através da aplicação da 

escala de Neonatal Infant Pain Score

3.1 Seleção 

(  ) Randômica

(  ) Conveniencia

(  ) Outras 

3.2 Tamanho ( N )

(  ) Inicial 

(  ) Final 

3.3 Características

Idade - 

Sexo : M(  ) F(  ) 

Raça:

Diagnóstico 

Tipo de cirurgia:

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sugeitos :Inclusão: 

Necessidade de pinção venosa periférica, sem suporte 

ventilatório mecânico, idade gestacional inferior a 36 

semanas, sem diagnóstico de asfixia neonatal grave, sem 

instabilidade clínica do ponto de vista respiratório, 

cardiovascular ou neurológico

5.1 Variável independente

5.2 Variável dependente 

5.3 Grupo controle: Sim (  ) Não (  ) 

5.4 Instrumento de medida: Sim (  ) Não (  ) 

5.5 Duração do estudo: Dezembro de 2009 a Abril de 2010

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção

6.Resultados: Os dados apontaram que 69% apresentaram sinais sugestivos de ausência 

de dor. Os sinais sujestivo de dor foram face contraída, choro, braços e pernas fletidos e 

padrão respiratório alterado 

E.Avaliação do rigor metodológico:  Estudo com metodológia transparente.

A.Identificação

B. Instituição Sede do Estudo

C.Tipo de publicação

Publicação de enfermagem 

D.Característica Metodológicas do Estudo: Os dados foram coletados através de um formulário que foi dividido em duas parte.

1.Tipos de publicação 

3.Amostra: 29 recém-nascidos

4.Tratamento dos dados : Software Statisticial Package for the Social Sciencies (SPSS) versão 17.0

5.interverções realizadas: Não se aplica

7.nivel de evidência: Nivel 4 (evidencias de estudos derscritivos,não-experimentais, ou com abordagem quantitativa).


