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Introdução: o Grupo de Estudos sobre dor em Pediatria 
iniciou em abril de 2008 a sensibilização dos profissio-
nais que atendem a criança no Hospital de Clínicas 
(HC). Tendo como foco principal a equipe de saúde do 
Serviço de Enfermagem Pediátrica (SEPED) para pos-
teriormente implementar a avaliação da dor como 5º 
Sinal Vital. Objetivo: relatar a experiência da sensibili-
zação da equipe multiprofissional do SEPED para a 
importância de avaliar a dor como 5º sinal vital na 
criança. Metodologia: foram desenvolvidos 3 encon-
tros divididos em três momentos: no primeiro houve a 
participação do Grupo de Teatro Refletir do HC, que 
contribuiu fazendo uma abordagem lúdica da impor-
tância de identificação e tratamento precoce da dor na 
criança. No segundo foi exposto, através de slides, uma 
revisão histórica da dor na criança, os primeiros estu-
dos referentes a essa temática e as escalas que serão 
utilizadas no SEPED para a avaliação da dor. No ter-
ceiro, foi apresentada a experiência da Unidade de 
Recuperação Pós-Anestésica do HC que desde dezem-
bro de 2006 vem avaliando a dor como 5º Sinal Vital 
na criança. E para finalizar foi apresentado um vídeo e 
entregue aos participantes, um marcador de página 
colorido pelos pacientes internados no SEPED, trazen-
do uma mensagem com o intuito de proporcionar uma 
reflexão sobre a importância do cuidado à criança e sua 
família de forma individualizada, contextualizada e 
humanizada. Conclusão: Acreditamos que através da 
ação desenvolvida, conseguimos sensibilizar grande 
parte do grupo de profissionais que assistem a criança 
no HC, para avaliar sistematicamente e registrar suas 
ações de cuidado e controle da dor, bem como, atender 
aos pressupostos de humanização da assistência que já 
vem sendo implementados no SEPED. Palavras chave: 
Dor, Criança, Sensibilização.  




