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Resumo 

A exposição à dor é um dos fatores mais prejudiciais do meio ambiente extrauterino 

aos recém-nascidos (RN) e pode gerar sérias consequências orgânicas e 

emocionais, comprometendo o seu crescimento e desenvolvimento. Este estudo tem 

como objetivo propor a implantação do instrumento NIPS (Neonatal 

Infant.Pain Scale) na avaliação da dor no RN, a ser realizado pela equipe de 

enfermagem da unidade de terapia intensiva neonatal (UTINEO) do Hospital Santa 

Casa de Mogi Guaçu. Para tal propõe-se uma pesquisa-ação técnica, buscando 

contribuir na qualidade da assistência prestada aos RN. 

Descritores: Dor, Recém- Nascido, Unidade de Terapia Neonatal 

Introdução  

O desenvolvimento das unidades de terapia intensiva neonatal (UTINEO) e os 

avanços tecnológicos contribuíram significativamente para o aumento da sobrevida 

dos RNs criticamente doentes, no entanto, os expuseram cada vez mais a 

procedimentos estressantes, incluindo estímulos dolorosos, interrupção do sono, 

ruído excessivo, altos níveis de luminosidade, manipulação frequente associada aos 

procedimentos de enfermagem e a separação materna (MOTTA e CUNHA, 2015). 

A exposição à dor é um dos fatores mais prejudiciais do meio ambiente extrauterino 

aos recém-nascidos (RNs) e pode gerar sérias consequências orgânicas e 

emocionais, comprometendo o seu crescimento e desenvolvimento. Quanto mais 

imaturo ou doente for o neonato e quanto mais precoce e frequente a exposição a 

esses eventos estressantes e dolorosos, maior o risco a consequências nocivas 

(CAPELLINI, 2012).  

A escala NIPS (Neonatal InfantPainScale), é um instrumento multidimensional, 

analisa aspectos comportamentais e um fisiológico, que visa indicar a presença da 

dor em RNs a termo e prematuro que não estejam em sedação ou com 

comprometimento neurológico. Sua pontuação varia de 0 a 7 e quando a pontuação 

for superior a 3 considera-se presença da dor (MARINS, 2010).  



Para garantir o efetivo manejo da dor, proporcionando uma assistência integral e 

que reforce a promoção do cuidado do RN, é de extrema importância a adequada 

avaliação da dor nos RNs internados em UTINEO. 

Objetivo 

Criar e propor a implantação de um procedimento operacional padrão (POP) de 

utilização do instrumento NIPS para avaliação da dor no RN a ser utilizado pela 

equipe de enfermagem da UTINEO do Hospital Santa Casa de Mogi Guaçu. 

Metodologia  

Propõe-se uma pesquisa-ação técnica, seguindo o esquema de ciclo de quatro 

fases, conhecido como roda de Deming: identificação das situações iniciais; 

projetação da pesquisa e das ações; realização de atividades previstas; avaliação de 

resultados obtidos (TRIPP,2005). A modalidade pretendida terá uma abordagem 

pontual na qual adotará um instrumento já validado para avaliação da dor (NIPS) 

ajustando a sua utilização de acordo com a rotina no âmbito prático da UTINEO, a 

fim de subsidiar a assistência de enfermagem. 

Foram convidados a participar do estudo os enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem que atuam nos cuidados diretos aos RNs a enfermeira coordenadora e 

da educação continuada que, após a explicitação do estudo, concordaram em 

participar, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não foram 

incluídos os profissionais que se encontrarem de férias, licença saúde ou licença 

maternidade no momento da pesquisa. 

Desenvolvimento  

O estudo foi realizado em quatro fases: a primeira fase, nomeada de fase de 

identificação, iniciou pelo acompanhamento da rotina na UTI neonatal do Hospital 

Santa Casa de Mogi Guaçu, observando toda assistência da enfermagem aos RNs 

internados, a fim de identificar, os horários frequentes de manuseio para cuidados e 

procedimentos, processo de admissão, alta e manejos utilizados para minimizar a 

dor. 

Posteriormente, realizou-se a coleta de dados através de entrevistas com perguntas 

estruturadas e abertas, realizadas pelas pesquisadoras no próprio local de trabalho 



dos profissionais. A fim de identificar as práticas de enfermagem em relação a dor 

do RN, foram elaboradas questões sobre os procedimentos dolorosos mais 

frequentes, método e instrumento de avaliação da dor utilizado na UTI neonatal de 

Mogi Guaçu. 

Na segunda fase, nomeada como planejamento da ação, foi elaborado um 

procedimento operacional padrão (POP) de Avaliação da dor para a UTI neonatal, 

adequado à necessidade e à realidade do serviço, fixado quadro ilustrado da NIPS. 

Na terceira fase, o instrumento e o POP foram apresentados às enfermeiras 

coordenadora da UTI neonatal e da educação continuada, as quais concederam 

aprovação, e decidiram em conjunto com as pesquisadoras pela sua apresentação 

para a equipe de enfermagem durante o plantão.  

Para as apresentações foram utilizados slides relatando a importância da 

padronização na avaliação da dor, realizando leitura dos tópicos mencionados no 

instrumento NIPS. O material didático foi desenvolvido através da apresentação de 

slides, que continham informações sobre a NIPS e como aplica-la. Foi utilizado 

como material de apoio o quadro ilustrado desenvolvido. 

A quarta fase será de avalição dos resultados obtidos após a implantação do POP e 

do instrumento NIPS, no momento encontra-se em desenvolvimento.  

Resultados  

Resultados em análise. Espera-se alcançar uma melhora na qualidade da 

assistência prestada aos RNs, possibilitando os manejos que minimizam os efeitos 

nocivos da dor. 
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