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N
as Unidades de Trata-
mento Intensivo Neo-
natal – UTIN, além de 
aparelhagem necessária 
para garantir a saúde dos 

bebês, é preciso que os profissionais de en-
fermagem estejam atentos às manifestações 
dos pequenos pacientes. Para isso, foi de-
senvolvida uma série de escalas, que medem 
a intensidade da dor nos bebês.

Atualmente, diversos instrumentos estão 
disponíveis para avaliação da dor no recém-
nascido. Mariana Bueno, professora adjunta 
do Departamento de Enfermagem Materno 
Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfer-
magem da Universidade Federal de Minas 
Gerais, e Veridiana Chimirri, enfermeira en-
carregada da Unidade Neonatal do Hospital 
São Paulo, destacam o Premature Infant Pain 
Profile (Perfil de Dor do Prematuro) – PIPP, 

o Neonatal Facial Coding System – NFCS, o Behavioral Indicators of 
Infant Pain – BIIP, Échelle Douleur Inconfort Nouveau-Né – EDIN 
e Escore para a Avaliação da Dor Pós-Operatória do Recém-Nascido 
– CRIES. “Até o momento, não há instrumento considerado como 
ideal para avaliação da dor no recém-nascido, visto que todas as escalas 
disponíveis são baseadas na observação de indicadores comportamen-
tais, fisiológicos e contextuais”, ressalta Mariana.

Outra escala que tem destaque por sua utilização é a Neonatal 
Infant Pain Scale – NIPS, ou Escala de Dor Neonatal, em português. 
Ela foi criada em 1993 e se trata de um instrumento multidimensio-
nal e que avalia indicadores comportamentais (como expressão facial, 
choro, movimentação de braços e pernas, estado de alerta) e fisiológi-
cos (padrão respiratório). Essa escala foi desenvolvida para avaliação 
da dor aguda resultante de procedimentos dolorosos (possibilitando 
diferenciar os estímulos dolorosos dos não dolorosos) em recém-
nascidos (pré-termo e a termo) e lactentes de até 2 anos de idade.

Veridiana afirma que a NIPS é tão eficaz quanto outros méto-
dos de diagnóstico de dor para recém-nascido. “Tem a vantagem de 
ser um método descomplicado que utiliza como base análise do cho-
ro, expressão facial e movimentos corporais do paciente”. Ela explica 
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também que o investimento institucional 
na implantação do uso da escala é mínimo, 
resumindo-se ao preparo e treinamento dos 
profissionais para a observação do paciente 
de maneira sistematizada.

Mariana complementa que embora a 
NIPS apresente boas propriedades psicomé-
tricas (ou seja, é um instrumento adequada-
mente validado), sua utilidade clínica ainda é 
pouco explorada em pesquisas. “A NIPS é fa-
cilmente utilizada à beira do leito, embora não 
haja estudos suficientes para confirmar sua 
utilidade clínica. Em minha vivência, percebo 
que a NIPS é uma das escalas consideradas 
como simples e de fácil aplicação à beira do 
leito e, por isso, é comumente eleita como o 
instrumento a ser utilizado”, afirma Mariana.

Originalmente voltada para avaliação da 
dor resultante de procedimentos incômo-
dos, como punção venosa, punção arterial e 
intubação traqueal, a NIPS foi também va-
lidada para avaliação da dor pós-operatória. 
Mariana informa que alguns serviços apli-
cam a NIPS, empiricamente, na avaliação de 
dados vitais dos neonatos e lactentes, inde-
pendente de procedimentos dolorosos ou ci-
rurgias. “Essa utilização da escala parece ter 
bons resultados, embora não haja estudos 
que confirmem sua eficácia nessa situação”.

Mas também existem situações em que 
outras escalas cumprem melhor o papel de 
diagnóstico da dor, como pontua Veridiana. 
Como exemplos, em pacientes sob sedação, 
em pós-operatório imediato, ou em casos 
em que a resposta corporal ainda seja imatu-
ra para gerar os dados necessários — quando 
uma escala com ênfase em dados fisiológicos 
possa fornecer dados mais apurados do real 
estado do paciente que se encontra com a 
comunicação não-verbal prejudicada. “Pela 
subjetividade da dor, métodos multidimen-
sionais de avaliação de dor devem ser utili-
zados, pois dessa forma consegue-se obter o 
máximo de informações a respeito das res-

postas individuais à dor e de suas interações com o ambiente”, com-
pleta Veridiana.

 “Para a aplicação de qualquer instrumento de avaliação da dor 
neonatal, é necessário conhecimento detalhado acerca do instrumen-
to”, pontua Mariana. Ela complementa que os profissionais que fa-
zem uso de escalas para avaliação da dor neonatal devem ser treinados 
para a aplicação de instrumentos. “É importante que sejam oferecidas 
informações sobre os indicadores (o que cada um realmente avalia e 
como observar cada um destes indicadores), sobre o método de pon-
tuação (quais os valores de cada indicador, como se faz a somatória 
da pontuação total, qual o valor mínimo e máximo da pontuação, qual 
pontuação indica ausência/presença de dor), sobre como registrar os 
escores de dor e, também, sobre quando avaliar e reavaliar a ocorrên-
cia de dor no recém-nascido”.

O profissional de enfermagem precisa ser sensibilizado para o 
uso da escala, como afirma Veridiana. “Muitas vezes ele percebe e 
valoriza a presença da dor, tenta comunica-la à equipe que assiste o 
paciente e sai frustrado por não ser compreendido em sua preocupa-
ção ou devido ao outro profissional não perceber aquela dor com a 
mesma intensidade que ele”. Ela informa que também pode ocorrer o 
risco de se subestimar a dor do paciente. “A percepção de dor é sub-
jetiva e está baseada nas experiências dolorosas de quem a observa. O 
uso de um instrumento para avaliação da dor possibilita quantificá-la, 
transformando-a em um dado concreto que fará parte dos sinais vitais 
e fisiológicos do recém-nascido e auxiliando outros profissionais na 
tomada da conduta correta para o tratamento”.

Tabela comparativa demonstrando diversos  escalas de dor  e seus parâmetros de  avaliação. (Extraído do site 
www.blackbook.com.br)


