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ESTRATÉGIAS DE IDENTIFICAÇÃO E 
INTERVENÇÃO NA DOR DOS RECÉM-NASCIDOS
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Resumo

A dor é um fenômeno subjetivo e complexo, conhecer suas repercussões implica saber iden-
tificá-la de maneira correta. Associar a presença da dor ao recém-nascido requer dos pro-
fissionais de enfermagem conhecimento necessário das estratégias específicas de avaliação e 
consciência do seu papel de cuidador como elemento fundamental para diagnóstico prévio e 
tratamento. Sendo assim, o presente estudo objetivou descrever as estratégias de identificação 
e intervenção utilizadas pela equipe de enfermagem para o cuidado da dor em recém-nascidos 
nas Unidades de Terapia Intensiva. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica descriti-
va, de natureza qualitativa, na qual foram selecionados artigos científicos, livros, monografias 
e teses sobre o referido tema, publicados entre os anos de 2000 a 2011, para serem analisados. 
Observou-se que a dor subtratada ou não tratada pode gerar repercussões na vida futura do 
recém-nascido, sendo relevante que a equipe de enfermagem conheça as escalas de dor e seja 
treinada a utilizá-las, podendo, dessa forma, prestar uma assistência humanizada e de quali-
dade ao recém-nascido.
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1. Introdução
A dor, por ser um fenômeno subjetivo, pode ser 
conceituada como uma experiência pessoal, com-
plexa, multidimensional, mediada por vários com-
ponentes sensoriais, afetivos, cognitivos, sociais e 
comportamentais. Relaciona-se também a particu-
laridades do ambiente onde o fenômeno nocicepti-
vo é experimentado (CHRISTOFFEL, 2009).

Atualmente, vive-se uma mudança de paradig ma 
no cuidado ao recém-nascido (RN), centrado no 

seu de senvolvimento, no qual estão inseridos a fa-
mília e o uso de medidas para prevenir a dor e o 
estresse, contri buindo para uma melhor qualidade 
de vida (CHRISTOFFEL et al., 2009).

Durante décadas, acreditou-se que o recém-nasci-
do era incapaz de sentir dor devido à imaturidade 
do seu sistema nervoso. Além disso, a necessidade 
de expressão verbal da dor para sua identificação 
fazia com que esta passasse despercebida nos neo-
natos. Estudos sobre dor em recém-nascidos têm 
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evoluído desde a metade da década de 80 e mos-
trado que tanto o RN a termo como o pré-termo 
apresentam todos os componentes anatômicos, 
funcionais e neuroquímicos essenciais para a re-
cepção, transmissão e integração do estímulo do-
loroso (SCOCHI et al., 2006).

A dor no recém-nascido tem consequências em 
curto e longo prazo, tais como alterações fisioló-
gicas e comportamentais que levam ao aumento 
da morbidade e mortalidade neonatais e alterações 
nociceptivas, cognitivas, comportamentais e psi-
quiátricas (MARGOTTO; RODRIGUES, 2004).

Dessa forma, nos últimos anos, importantes avan-
ços ocorreram com referência à avaliação da dor 
através da validação de critérios objetivos, que 
hoje podem ser utilizados em diferentes locais. A 
padronização da dor como quinto sinal vital pela 
Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) foi de grande relevância, 
uma vez que esta comissão considera como priori-
tárias a avaliação, a intervenção e a reavaliação da 
dor no processo de qualificação hospitalar (VIA-
NA; DUPAS; PEDREIRA, 2006).

Na neonatologia, existem escalas específicas que 
auxiliam os profissionais de saúde na identificação 
e avaliação da dor em RN e ajudam a diferenciar os 
neonatos que receberam estímulo doloroso daque-
les submetidos a estímulos desagradáveis: o Siste-
ma de Codificação Facial Neonatal (Neonatal Facial 
Coding System – NFCS); a Escala de Avaliação da 
Dor Neonatal (Neonatal Infant Pain Scale – NIPS); 
o escore para avaliação da dor pós-operatória do 
recém-nascido (Crying Requires O2 for saturation 
above 90% Increased vital Signs, Expression and 
Sleeplessness – CRIES) e o Perfil de dor do pré-ter-
mo (Premature Infant Pain Profile – PIPP) (CRES-
CÊNCIO; ZANELATO; LEVENTHAL, 2009). 

No processo saúde-doença, o alívio da dor do 
RN deve ser responsabilidade multiprofissional, 
contudo, o fato de a equipe de enfermagem pas-
sar o maior tempo no acompanhamento assisten-
cial acaba por se tornar o grande responsável pela 
identificação precoce da dor no RN. Além disso, 

sabe-se que faz parte da essência da profissão reali-
zar atividades de promoção e recuperação da saú-
de, prevenção de doenças de forma autônoma, in-
tegral e holística, devendo a dor ser incluída neste 
processo (FARIAS et al., 2011). 

Assim, a equipe de enfermagem está diretamen-
te envolvida no processo de prevenção, alívio e 
tratamento da dor em neonatos. Dentre as medi-
das empregadas, destacam-se as farmacológicas, 
através de analgésicos, e as não farmacológicas, 
através de medidas de conforto (CALASANS; 
KRAYCHETTE, [200-]). 

Visto que a dor é um processo subjetivo e, portan-
to, de grande complexidade de estudo, ela requer 
dos profissionais de enfermagem conhecimento 
ampliado sobre o assunto, já que, como cuidado-
res, são responsáveis em preveni-la, reduzi-la e/
ou tratá-la. Contudo, observam-se ainda poucas 
abordagens e associações dos conteúdos teóricos 
com a prática, interferindo diretamente na for-
mação profissional. Dessa forma, reconhecendo a 
importância da abordagem da dor como estraté-
gia para o cuidado humanizado, em conjunto com 
as repercussões em curto e longo prazo que a dor 
pode causar na vida do recém-nascido, este estudo 
objetivou descrever as estratégias de identificação e 
intervenção utilizadas pela equipe de enfermagem 
para o cuidado da dor em recém-nascidos nas Uni-
dades de Terapia Intensiva. 

2. Metodologia
Segundo Vanzin e Nery (1998), toda pesquisa tem 
a intenção de descobrir algo novo, que vise con-
tribuir para a compreensão e transformação da 
realidade. Assim, o presente estudo trata de uma 
pesquisa de revisão bibliográfica descritiva, de na-
tureza qualitativa. 

Segundo Fernandes (2014), a pesquisa qualitativa 
busca proporcionar novos conceitos, categorias, 
construção e/ou revisão de novas abordagens no 
que tange à melhor compreensão acerca do fenô-
meno estudado.
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Logo, para o presente estudo, foi realizado um le-
vantamento bibliográfico, no período de abril a ju-
nho de 2015, nas bases de dados SciELO e Google 
Acadêmico, selecionados artigos científicos divul-
gados em revistas científicas, livros, monografias 
e teses sobre o referido tema, publicados entre os 
anos de 2000 e 2011, na língua portuguesa, sendo 
esses os requisitos adotados como critérios de in-
clusão. Dessa forma, foram excluídas da pesquisa 
publicações em línguas estrangeiras, fora do perío-
do preestabelecido. Foram também realizadas pes-
quisas entre os anos de 2012 e 2015, contudo, não 
foram encontradas publicações que se adequassem 
ao tema proposto e aos critérios de inclusão do re-
ferido estudo.

A partir da seleção das publicações no período su-
pracitado, as informações relevantes sobre a dor no 
recém-nascido e sobre as formas de intervenção e 
identificação para reduzir e/ou tratá-la foram sele-
cionadas e descritas. 

3. Resultados e Discussão

3.1. Conhecendo a Dor no Recém-Nascido

Desde os primórdios do ser humano, o homem 
sempre procurou esclarecer as razões que justi-
ficassem a ocorrência de dor e os procedimentos 
destinados ao seu controle. Segundo a Sociedade 
Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), a dor 
continua sendo umas das principais preocupações 
da humanidade e sua expressão varia não só de 
um indivíduo para o outro, como perpassa tam-
bém pelas várias culturas existentes (SOCIEDADE 
BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA DOR, 2009). 

Segundo Margotto e Rodrigues (2004), as crianças 
têm diferentes receptores e mecanismos que aju-
dam na propagação do estímulo doloroso. Sobre o 
recém-nascido, durante muito tempo, acreditou-se 
que este não sentia dor, fato justificado pela falta de 
mielinização e/ou maturidade do sistema nervoso 
central (AYNSLEY-GREEN; PLATT, 1996 apud 
CHRISTOFFEL; SANTOS, 2001). 

Contudo, ainda hoje, muitos profissionais relutam 
em tratar a dor no recém-nascido, alegando in-
sensibilidade deste a ela, inexistência de memória, 
risco de depressão do sistema respiratório pela uti-
lização de drogas e receio de causar dependência 
química com o uso de medicações derivadas de 
opioides (PULTER; MADUREIRA, 2003).

Segundo Oliveira e Barbosa (1998; 2000 apud CA-
LASANS; KRAYCHETTE, [200-]), a mielinização 
incompleta em recém-nascidos é compensada 
pelas distâncias interneuronais e neuromuscula-
res mais curtas, aumentando, assim, a velocidade 
média da condução nervosa. Atualmente, sabe-se 
que, mesmo no adulto, 75% dos impulsos nocicep-
tivos são carregados através de fibras periféricas 
não mielinizadas. Dados neuroanatômicos recen-
tes mostram que a mielinização está presente nas 
vias tálamo-corticais a partir de 22 a 23 semanas 
de idade gestacional, estando as mesmas comple-
tamente mielinizadas na 37ª semana de gestação 
(com 30 semanas, as vias nociceptivas até o tálamo 
estão completamente mielinizadas) e já têm cone-
xão tanto com o sistema límbico como com o siste-
ma cortical (MARGOTTO; RODRIGUES, 2004). 
Tais evidências confirmam que a crença de o RN 
não sentir dor é equivocada.

Parras (2002 apud CRESCÊNCIO; ZANELATO; 
LEVENTHAL, 2009) afirma que os recém-nasci-
dos podem perceber a dor mais intensamente do 
que as crianças mais velhas e os adultos, pois os 
mecanismos de controle inibitório são imaturos, 
limitando, assim, a sua capacidade para modular a 
experiência dolorosa.

Dentre as fontes de dor produzidas pelo neona-
to, podemos citar: a dor aguda, que é a mais ex-
perimentada pelo RN, sendo causada por vários 
procedimentos diagnóstico-terapêuticos, como a 
retirada de amostra sanguínea no calcanhar, intu-
bação, circuncisão; a dor estabelecida, continuada 
e prolongada causada por cirurgia, por processos 
inflamatórios; e a dor crônica, recidivante ou re-
corrente. Os RNs prematuros carregam respostas 
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muito mais agudas e robustas à dor, tais como alte-
rações cardiovasculares, hormonais e metabólicas, 
necessitando de níveis mais elevados de analgésico 
no plasma para alcançar o mesmo efeito clínico 
produzido nas crianças mais velhas ou no adulto 
(MARGOTTO; RODRIGUES, 2004).

Sabe-se que o avanço da medicina tem propor-
cionado um aumento significativo na sobrevida 
de recém-nascidos de risco. Entretanto, atrelado a 
isto, há o aumento da quantidade de procedimen-
tos pelos quais esses bebês são submetidos dia-
riamente em unidades de terapia intensiva. Para 
Guinsburg, Leslie e Covolan (s.d), essa exposição 
precoce à dor pode alterar o desenvolvimento ce-
rebral do bebê e afetar as aquisições neurológicas, 
emocionais e cognitivas posteriores. Em média, 
calcula-se que cada RN internado em uma UTI 
receba cerca de 50 a 150 procedimentos dolorosos 
por dia, número que aumenta se o paciente pesar 
menos que 1000 gramas, podendo chegar a mais 
de 500 intervenções dolorosas em sua internação 
(GUINSBURG, 2000). 

A dor repetitiva pode levar a efeitos nocivos em 
longo prazo sobre o desenvolvimento cognitivo e 
comportamental. A experiência com a dor repeti-
tiva durante o período neonatal e a exposição pro-
longada a drogas analgésicas podem alterar a orga-
nização neuronal e simpática permanentemente, e 
os eventos ocorridos na UTI Neonatal não somente 
induzem alterações agudas como também causam 
alterações estruturais e funcionais (MARGOTTO; 
RODRIGUES, 2004). 

Segundo os autores citados linhas atrás, a falta de 
estimulação tátil que, normalmente, um RN a ter-
mo recebe também pode levar à morte neuronal. 
Além disso, as autoras Guinsburg, Leslie e Covolan 
(s.d) afirmam que RNs expostos a procedimentos 
dolorosos repetitivos passam a perceber estímulos 
não dolorosos, como dor, e os estímulos dolorosos 
passam a ser desencadeados em limiares cada vez 
mais baixos, com efeitos deletérios cumulativos. 
Sendo assim, há achados consistentes de que crian-

ças prematuras apresentam um limiar mais baixo 
à estimulação nociceptiva, quando submetidas a 
procedimentos invasivos repetidos, pois apresen-
tam lesão, inflamação, hiperinervação da área afe-
tada e hiperexcitabilidade das regiões de aferência 
em nível de medula espinhal, tornando-se hiper-
sensíveis à dor. 

Segundo Barbosa e Guinsburg (2002 apud SCO-
CHI et al., 2006), o tratamento da dor no lactente 
pré-verbal perpassa por um ponto de vista ético 
e humanitário, visto que aumenta a morbidade e 
mortalidade, dificulta a restauração de processos 
mórbidos clínicos ou cirúrgicos, além de causar 
reorganização estrutural permanente e funcional 
das vias nervosas nociceptivas, que afetarão futu-
ramente as experiências de dor da criança.

3.2. Identificando a Dor Do Recém-Nascido

Reconhecer e avaliar a dor no RN não é um pro-
cesso fácil para os profissionais de saúde, dificulda-
de que, para Scochi et al. (2006), é provocada pela 
subjetividade da dor e falta de treinamento desses 
profissionais. Para tais autores, o grande desafio na 
avaliação da dor em lactentes pré-verbais consiste 
em compreender a diferença entre a dor e o des-
conforto, para estabelecer, assim, um correto diag-
nóstico de dor.

Para Reichert, Silva e Oliveira (2000, p.29), 

a dificuldade maior em se avaliar a dor da 
criança nesta fase da vida, sem dúvida, decorre 
da incapacidade do recém-nascido de expres-
sar-se verbalmente, como também pelo fato de 
alguns profissionais manterem-se arraigados a 
mitos sobre a ação dos medicamentos e a fisio-
logia neonatal.

Estudo realizado pelos autores Pulter e Madureira 
(2003) revelou que, dos 11 participantes da pesqui-
sa, todos profissionais de enfermagem, 73% relata-
ram acreditar que os recém-nascidos sentem dor 
com a mesma intensidade que as crianças maiores 
e os adultos, enquanto 27% acreditam que os re-
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cém-nascidos sentem dor com maior intensidade 
que as crianças maiores e os adultos. Sabe-se que 

o neonato tem capacidade dolorosa aumenta-
da, uma vez que as vias anatômicas, neurofi-
siológicas e hormonais necessárias para per-
ceber a dor já estão formadas ao nascimento, 
enquanto as vias capazes de inibi-la ou redu-
zi-la não estão (ALENCAR; CARMO; GOIS 
p. 87, 2009).

Segundo Presbytero, Costa e Santos (2010), a ava-
liação correta da dor é de grande relevância no 
processo de enfermagem, pois tal condição inter-
fere diretamente em todas as fases desse processo, 
podendo comprometer desde a formulação dos 
diagnósticos de enfermagem à avaliação de enfer-
magem. Interfere, portanto, diretamente no cui-
dado prestado.

Para cada etapa do desenvolvimento, a criança 
reage à dor de diferentes maneiras, e os instru-
mentos utilizados para avaliar a dor dependem da 
sua idade e da sua maturidade cognitiva (CHRIS-
TOFFEL; SANTOS, 2001). A literatura existente 
sobre o assunto revela que o reconhecimento da 
dor em crianças que não verbalizam é realizado 
de modo indireto, baseado na associação feita en-
tre as alterações fisiológicas e comportamentais, 
as quais se modificam diante de um estímulo do-
loroso, desde o aumento da frequência cardíaca e 
respiratória, aumento da pressão arterial, queda 
da saturação de oxigênio, alterações nos níveis 
hormonais até a movimentação corporal, a mími-
ca facial, o choro, alterações do sono e, até mes-
mo, das alterações na relação mãe-filho (CALA-
SANS, 2006; SILVA; SILVA, 2010). 

É recomendado que serviços de neonatologia te-
nham padronizadas uma ou duas escalas para 
quantificar a dor no RN e a frequência deste even-
to de acordo com os procedimentos realizados 
(ALENCAR; CARMO; GOIS, 2009). Contudo, 
observa-se que a avaliação da dor no recém-nasci-
do, prematuro ou a termo, tem sido feita de forma 

pessoal, através da observação individual de cada 
profissional, utilizando critérios particulares, sem 
padronização, o que vem dificultar o tratamento 
adequado (CALASANS; KRAYCHETTE, [200-]).

Com o intuito de que os profissionais de saúde 
atuantes em neonatologia possam agir de modo te-
rapêutico diante de situações possivelmente dolo-
rosas, foram desenvolvidos instrumentos que “de-
codificam” a linguagem da dor. Esses são as escalas, 
que tentam analisar parâmetros comportamentais 
associados a respostas fisiológicas à dor (CRES-
CÊNCIO; ZANELATO; LEVENTHAL, 2009).

Atualmente, existem inúmeras escalas que quan-
tificam a dor, sendo fundamentais para seu diag-
nóstico, dentre elas: o Sistema de Codificação 
Facial Neonatal (Neonatal Facial Coding System 
– NFCS), que é válida e confiável para quantificar 
expressões faciais associadas à dor, podendo ser 
utilizada em recém-nascidos pré-termo, a termo 
e lactentes de até quatro meses de idade; a Esca-
la de Avaliação da Dor Neonatal (Neonatal Infant 
Pain Scale – NIPS), composta por cinco indicado-
res comportamentais e um fisiológico — pode ser 
utilizada em RN pré-termo e termo; o escore para 
avaliação da dor pós-operatória do recém-nasci-
do (Crying Requires O2 for saturation above 90% 
Increased vital Signs, Expression and Sleeplessness 
– CRIES), utilizado em recém-nascido a termo, 
aplicado até, pelo menos, nas primeiras 48 horas 
após o procedimento doloroso, e o Perfil de Dor 
do Pré-termo (Premature Infant Pain Profile – 
PIPP), utilizado em recém-nascidos pré-termo e 
a termo (CRESCÊNCIO; ZANELATO; LEVEN-
THAL, 2009).

Com isso, podemos perceber que a disponibili-
dade de métodos para avaliação da dor do RN é 
a base para o tratamento adequado e a garantia de 
uma assistência mais humanizada (SCOCHI et al., 
2006). O profissional de enfermagem, a partir da 
aplicação das escalas na identificação da dor neo-
natal, pode utilizar estratégias de cuidado para 
prevenção e tratamento da dor nessa população.
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3.3. Estratégias de intervenção  
no controle da dor neonatal
Tratar a dor do recém-nascido gravemente enfer-
mo é fundamental para que a sua sobrevivência e a 
qualidade da sua sobrevida sejam garantidas, já que 
pode trazer repercussões em longo prazo percebi-
das apenas na infância (PULTER; MADUREIRA, 
2003). Segundo Reichert et al. (2000), podem ser 
citados como consequências da dor os problemas 
psiquiátricos, tais como ansiedade, depressão e es-
quizofrenia. Dessa forma, além do aspecto negativo 
no quadro clínico do RN, justifica-se a necessidade 
fundamental de o enfermeiro avaliar, prescrever e 
realizar cuidados complementares ao alívio da dor.

Assim, o tratamento da dor do RN é realizado por 
meio de medidas farmacológicas, as quais se re-
ferem ao uso de diversas drogas, e medidas não 
farmacológicas, que relacionadas a modalidades 
diversas do cuidado, a exemplo da amamentação, 
da sucção não nutritiva, da solução de glicose, do 
contato pele a pele, da musicoterapia, das massa-
gens, entre outras. Pesquisas científicas eviden ciam 
a eficácia dessas formas de tratamento, quando 
os seus resultados demonstram que as alterações 
fisiológi cas e comportamentais que haviam sido 
provocadas pela dor no RN foram amenizadas ou 
restabelecidas, propor cionando conforto físico e 
psicológico ao neonato (CASTRAL, 2007; GUINS-
BURG, BALDA, 2009).

É importante, então, que se tente minimizar as 
agressões sofridas pelo RN durante a sua perma-
nência nas unidades de terapia intensiva. Para 
isso, os autores Margotto e Rodrigues (2004) de-
fendem a importância das intervenções visando à 
prevenção da dor no RN, ações como: controle da 
incidência de luzes fortes; diminuição do ruído; ra-
cionalização da manipulação do paciente, preser-
vando-se os períodos livres para o sono; cuidado 
em se agrupar as coletas de sangue, a fim de evitar 
múltiplas punções arteriais, venosas ou capilares; 
minimização da quantidade de esparadrapos e ou-
tras fitas adesivas e o contato “pele a pele” com os 
pais. Essas são algumas medidas primordiais para 
o bem-estar do recém-nascido. 

Segundo Calasans e Kraychette [200-], as medi-
das não farmacológicas objetivam minimizar as 
repercussões da dor. Atualmente, existem algumas 
medidas alternativas ainda em estudo, as quais são 
utilizadas no combate à dor neonatal, como a uti-
lização da chupeta e a utilização da sacarose antes 
dos procedimentos. Embora existam controvérsias 
a respeito do uso da chupeta em unidades de tera-
pia intensiva neonatal devido à sua associação com 
o insucesso do aleitamento materno, a sucção não 
nutritiva em pacientes prematuros e muito mani-
pulados parece ser de grande utilidade na organi-
zação neurológica e emocional do recém-nascido 
após o estímulo agressor. 

Gaspardo, Linhares e Martinez (2005) afirmam 
que outras intervenções não farmacológicas, como 
o leite humano via sonda nasogástrica, sucção não 
nutritiva e colo, mostraram efeito analgésico sinér-
gico quando administradas em associação com a 
sacarose. Para Paixão et al. (2011), esses métodos 
não farmacológicos para alívio da dor se mostram 
importantes e devem ser incentivados, pois, aliados 
à terapia farmacológica, tornarão menos agressivo 
o tratamento das patologias dos recém-nascidos. 

Ainda em relação ao alívio da dor, estudo reali-
zado pelos autores Crescêncio, Zanelato e Leven-
thal (2009) revelou que os anti-inflamatórios não 
esteroidais, como a dipirona e o paracetamol; os 
opioides fortes, como o fentanil e a morfina; os se-
dativos, midazolan e o hidrato de cloral; opioides 
fracos, como o tramal; e os anestésicos locais — 
como a xylocaína e aplicação de EMLA, são os me-
dicamentos que foram referidos na sua pesquisa 
como os utilizados pelos profissionais para o alívio 
da dor no RN. Para Guinsburg (2000), a utilização 
de agentes farmacológicos deve ser considerada 
para todos aqueles neonatos portadores de doen-
ças potencialmente dolorosas e para os que são 
submetidos a procedimentos invasivos, cirúrgicos 
ou não. Entretanto, não existem indicações abso-
lutas para o uso de analgesia no período neonatal.

Diante dos pressupostos aqui discutidos e com a fi-
nalidade de tornar os cuidados aos RNs ainda mais 
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humanizados, sem ferir princípios técnico-cien-
tíficos, cabe aos profissionais que atuam na saúde 
neonatal a preocupação e atenção ao bem-estar 
dos pacientes. Assim, uma vez que a equipe neo-
natal reconhece a presença da dor e avalia, de certa 
maneira, as suas consequências, cabe, ainda, pre-
veni-la e tratá-la (PULTER; MADUREIRA, 2003).

4. Conclusão
Apesar de pesquisas relacionadas à dor no recém-
-nascido existirem há mais de 20 anos, percebe-se 
que ainda há insegurança por parte dos profissio-
nais de enfermagem com referência à identifica-
ção, avaliação e intervenção na dor neonatal, com-
portamento que pode gerar repercussões na vida 
futura do recém-nascido em decorrência da dor 
subtratada ou não tratada.

As escalas de dor específicas para o RN são ins-
trumentos capazes de proporcionar melhor co-

nhecimento científico sobre o assunto e mini-
mizar a insegurança profissional acerca da dor 
neonatal, e ainda auxiliar a equipe de saúde na 
identificação, avaliação e aplicação de condutas 
para o alívio e/ou tratamento dessa dor. Contu-
do, seriam necessários não apenas treinamento 
periódico sobre o uso de tais escalas para garantir 
a sua correta utilização, como adoção das escalas 
que atendessem à realidade e necessidade de cada 
serviço no que se refere à facilidade de manuseio, 
eficiência na avaliação da dor e à individualidade 
do recém-nascido. 

Garantir a prevenção da dor neonatal, assim como 
identificá-la, avaliá-la, aliviá-la e/ou tratá-la, faz 
parte da obrigação ética da equipe de saúde, in-
clusive do profissional de enfermagem, uma vez 
que este é responsável pelo cuidado direto do pa-
ciente e, consequentemente, pela garantia de uma 
assistência humanizada e de qualidade ao recém-
-nascido.

IDENTIFICATION AND INTERVENTION STRATEGIES IN THE PAIN OF NEWBORNS

Abstract

The pain it is a subjective and complex phenomenon, know its effects implies knowing identify it 
correctly. Associate the pain of presence in the newborn requires the necessary nursing professionals 
aware of the specific assessment strategies and awareness of their caring role as a key element to prior 
opportune diagnosis and treatment. Therefore, this study aimed to describe the identification and 
intervention strategies used by the nursing team for pain care in newborns in intensive care units. 
It is a descriptive literature review of research of a qualitative nature, which were selected scientific 
articles published in scientific journals, books, monographs and theses on that subject published 
between the years 2000-2012, for analysis. It was observed that the pain undertreated or untreated 
can lead to repercussions in the life of the newborn, it is important that the nursing staff know the 
pain scales and are trained to use it and can thus provide a humanized and quality care newborn.
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