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AVALIAÇÃO DA DOR PELO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM CRIANÇAS INTERNADAS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

LENIR; CRISTIANE RODRIGUES MARTINS 

 Introdução os profissionais da equipe de enfermagem, que atuam em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica tem a responsabilidade, 
de garantir a criança acesso rápido e alívio completo da dor, promovendo conforto e diminuindo a ansiedade relacionada aos 
procedimentos invasivos que são submetidas durante a internação. Sabe-se que a percepção dos profissionais, em relação aos sinais de 
dor, depende da sensibilidade, do conhecimento e da relação de afetividade do cuidador com o ser cuidado. Objetivo conhecer como o 
técnico de enfermagem avalia a dor em crianças internadas em UTIPED. Materiais e Métodos trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
exploratória. O contexto do estudo foi a UTIPED de um hospital escola de Porto Alegre RS.Foram incluídos, neste estudo, técnicos de 
enfermagem que atuam na UTIPED da Instituição.A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada no período de 
agosto a setembro de 2009, após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição hospitalar e assinatura do TCLE. 
Resultados e Conclusões Para análise das informações utilizou-se a análise de conteúdo que originou três categorias avaliação da dor 
através da expressão facial da criança, Dificuldade para avaliar a dor e a implementação da dor como quinto sinal vital. Os cuidadores 
desempenham papel fundamental no cuidado com a criança, mas apresentam dificuldades na avaliação da dor.A diferença de idade e as 
diversas patologias das crianças, atendidas em UTIPED dificultam a avaliação da dor de parte de alguns profissionais.As escalas de 
mensuração de dor utilizadas em Pediatria, são instrumentos valiosos quando bem interpretadas e aplicadas adequadamente.Oestudo 
mostra que os participantes têm preocupação em oferecer conforto e a alívio imediato da dor, colocando, em prática, o que aprenderam 
na sua vivência profissional ou pessoal.  Palavras-chaves Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica, Avaliacao da Dor, Equipe de 
Enfermagem.            
  

  

 




