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RESUMO

Métodos utilizados pela equipe de enfermagem para avaliar a dor na criança pós-cirúrgica.  A dor na criança é um fenômeno complexo e 
multifatorial. A estádia no pós-operatório pode ser vivenciada pela criança de maneira menos traumática se a equipe de saúde estiver consciente 
quanto à relevância da avaliação e alívio da dor. Procura-se com esse estudo estimular a avaliação da dor pediátrica de forma adequada. A partir 
desta temática, delimitou-se como questão norteadora deste estudo Quais métodos utilizados pela equipe de enfermagem para avaliação da dor 
na criança? Tal questão baseou-se na hipótese de que os profissionais realizam a avaliação da dor de forma empírica. O objetivo deste estudo foi 
descrever as técnicas utilizadas pelos profissionais de enfermagem para avaliar a dor em crianças de pós-operatório. Trata-se de um estudo 
descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa. Sendo realizado no setor pediátrico pós-cirúrgico do Hospital de Urgência de Sergipe 
localizado em Aracaju-SE. Os critérios de inclusão foram profissionais da equipe de enfermagem que se encontravam no setor de pediatria. A 
amostra foi probabilística, consecutiva por conveniência. A casuística foi composta por 43 profissionais: 08 enfermeiros, 21 técnicos de 
enfermagem e 14 auxiliares de enfermagem. A coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2016. Esta pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e aprovado sob o CAEE 48360115300005546 do Conselho Nacional de Saúde (CONEP). O instrumento de 
coleta havia perguntas a cerca da forma de avaliação da dor, sua frequência, entre outras. Os dados foram armazenados em banco de dados 
computadorizado no programa Excel. Foi elaborada estatística descritiva e inferencial.A análise dos dados coletados evidenciou que 65,1% dos 
profissionais afirmaram avaliar diariamente a dor na criança pós-cirúrgica. A avaliação da dor deve ser frequente para proporcionar dados da 
evolução do quadro clínico da criança. Quando questionadas sobre os métodos utilizados para avaliar a dor o choro 41,9% foi o mais citado 
seguido de mudança de comportamento 25,6%. Estudo² realizado com recém-nascido corroboram com nossos achados quando detecta que os 
profissionais consideram o choro como sinal da dor, além de mímica facial e parâmetros fisiológicos. Existe risco na avaliação da dor pela 
mudança comportamental. As mudanças de expressão facial não possibilitam mensurar a intensidade e qualidade da dor devendo ser 
desconsiderada³. Há falta de conhecimento a cerca de ferramentas que possam ser aplicadas para a avaliação da dor. É necessário que sejam 
investidos pelos hospitais protocolos de avaliação da dor já validados para fornecer uma melhor assistência a criança. CONCLUSÕES: Mais da 
metade dos profissionais avaliam a dor na criança. O choro foi considerado como método de avaliação, houve um relato da utilização da escala. 
Essa conduta dificulta a fidedignidade de avaliação da intensidade dolorosa, pois as escalas de avaliação da dor são comprovadas para a avaliação 
da presença e intensidade dolorosa em crianças, possibilitando assim formação de dados para elaboração de intervenções para realização de um 
manejo adequado. Procura-se com esse estudo fornecer dados para a sensibilização do profissional quanto à importância da avaliação frequente 
da dor com a utilização do instrumento adequado e chamar a atenção para a necessidade de elaboração de estratégias para capacitação dos 
profissionais e aplicação de escalas para avaliação da dor na pediatria.
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