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Dor no Recém–Nascido:
Técnicas não farmacológicas
do controle da dor
Miriam Seligman Menezes*

Técnicas não farmacológicas do controle da dor
Na abordagem de técnicas não farmacológicas para o controle da dor em recém-nascidos é
importante enfatizar que tais técnicas não reduzirão a intensidade da dor mas ajudarão a humanizar
o tratamento, permitindo aos pais e cuidadores um maior envolvimento com o recém-nascido
doente.
O ambiente da UTI neonatal com seus cuidados prestados pode ser um fator desencadeador
de dor ou desconforto para o recém-nascido. Cabe a uma equipe multidisciplinar amenizar esses
efeitos deletérios, proporcionando a esse pequeno paciente uma melhora da qualidade de vida com
redução da dor.
O tratamento da dor do recém-nascido deve abordar 3 distintos segmentos: humanização
dos berçários com redução do nível de ruído e de luz e adoção de protocolos de intervenção
mínima; abordagem não farmacológica da dor, como uso de sucção não nutritiva, redução da
manipulação,otimização de monitoração não invasiva, etc e a a abordagem farmacológica, com
fármacos analgésicos.
Abordagem não farmacológica
Inúmeras técnicas não farmacológicas têm sido empregadas com o objetivo de amenizar os
efeitos deletérios do ambiente das unidades de terapia intensiva e conseqüentemente reduzir a dor e
melhorar a qualidade de vida dos neonatos. Dentre essas técnicas as mais utilizadas, atualmente, são:
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1. Estratégias ambientais: promover a presença dos pais no ambiente de UTI próximo ao
RN, estabelecimento do ciclo dia-noite, promoção do sono e repouso, redução da manipulação, redução do ruído, uso mínimo de fitas adesivas, otimização de monitoração não
invasiva e treinamento dos profissionais.
2. Estimulação sensorial: estímulos táteis, vestibulares, cinestésicos, visuais e auditivos como
toque, embalo, massagens e fala, parecem reduzir o choro, reduzindo conseqüentemente
o estresse.
3. Sucção não nutritiva: tem se mostrado efetiva na redução da hiperatividade, desconforto
e dor.
4. Substâncias doces e amamentação: a administração de sacarose com ou sem sucção
nutritiva (chupeta) e a amamentação têm se mostrado efetivos na redução da dor de neonatos
frente a procedimentos dolorosos isolados.
5. Contenção e posicionamento: a contenção e o posicionamento do neonato, de modo
geral em flexão, durante procedimentos dolorosos, têm demonstrado reduzir choro e aumentar a estabilidade nos ciclos dormir-acordar
6. Contato pele a pele: o contato pele a pele do RN com a mãe, chamado “mãe-canguru”
tem revelado um aumento dos laços afetivos dos neonatos com os pais, melhora no sistema imunológico, aumento na duração do sono profundo e diminuição do choro frente a
procedimentos dolorosos.
Intervenções não farmacológicas podem prevenir, reduzir ou eliminar a dor no neonato, devendo sere empregadas, isoladamente, ou em conjunto com medidas farmacológicas.
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