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RESUMO

A dor é uma sensação frequente e clinicamente importante intra-hospitalar, porém apesar dos avanços no conhecimento do seu funcionamento e 
tratamento, estudos relatam que a dor não está sendo avaliada e o seu manejo não estão sendo realizados de forma adequada em pacientes 
internados. A questão norteadora do estudoi foi: Qual o conhecimento da equipe de enfermagem a cerca das escalas de mensuração da dor nas 
crianças? Tal questão foi ealbortada com base na hipótese de os profissionais possui um baixo conhecimento sobre escalas de avaliação da dor 
infantil.No presente estudo, objetivou-se  identificar o conhecimento dos profissionais sobre escalas para avaliação de dor na criança. Trata-se de 
um estudo descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, realizado na unidade pediátrica do Hospital de Urgência de Sergipe localizado 
em Aracaju-SE. Os critérios de inclusão foram profissionais de enfermagem da pediatria. Foram excluídos profissionais que não se enquadravam 
nos critérios de inclusão. A casuística foi constituída por 43 profissionais de enfermagem: 08 enfermeiros, 21 técnicos de enfermagem e 14 
auxiliares de enfermagem. A coleta de dados aconteceu no período de setembro a outubro de 2016. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa e aprovado sob o CAEE 48360115300005546. O instrumento de coleta possuía perguntas a cerca do conhecimento sobre escalas 
de avaliação da dor infantil e dadas sociodemográficos dos profissionais. Os dados foram armazenados em banco de dados computadorizado no 
programa Excel. Foi produzida estatística descritiva e inferencial, sendo os dados expostos por meio de tabelas. Dos 43 profissionais de 
enfermagem entrevistados 65,1% alegaram não conhecer algum tipo de escala que avalia a dor na criança, 46,5% não conhecia nenhuma escala 
de avaliação para crianças acima de 3 anos e 53,5% não conhecia escalas para menores de quatro anos. O estudo corroborou com nossos 
resultados onde a maioria dos enfermeiros 46,5% não possuía conhecimento a respeito de instrumentos de avaliação da dor em crianças menores 
de 3 anos. Esse estudo constatou que 44,2% dos profissionais sentem dificuldade em avaliar a dor na criança. Em pesquisa realizada com a equipe 
multiprofissional obteve resultado semelhante 46,4% afirmaram ter dificuldade em avaliar a dor. Essa pesquisa evidencia a necessidade de 
instrumentos mais precisos para a avaliação da dor infantil, pois mesmo a maioria dos profissionais possuindo mais de 10 anos de trabalho na 
pediatria, quase a metade deles afirmou sentir dificuldade em avaliar a intensidade da dor na criança. A dificuldade na avaliação e a diferenciação 
da intensidade da dor poderiam ser reduzidas através da utilização de escalas de dor. CONCLUSÕES: O estudo identificou que boa parte dos 
profissionais da equipe de enfermagem afirmou não conhecer os diferentes tipos de escalas de avaliação da dor na criança. Além disso, foi 
constatado que quase a metade deles sente dificuldade de avaliar a dor. Almeja-se com essa pesquisa proporcionar dados para incentivar os 
profissionais adotarem as escalas e estimular a criação de estratégias para capacitação da equipe e implantação das escalas de mensuração da 
dor infantil. Pode ser citado como fator limitante da pesquisa a não adesão de alguns profissionais.  Mostra-se necessária a produção de mais 
pesquisas sobre o assunto com uma amostra maior e em outras instituições hospitalares.
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