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RESUMO
Introdução: Em recém-natos, toda experiência dolorosa é subjetiva e a 
verbalização da dor é manifestada através do choro, no entanto outros 
fenômenos o distinguem. A dor pode ter outras repercussões, para evi-
tá-las, é necessário prevenção, quando já estabelecida deve-se diagnos-
ticá-la e tratá-la. O tratamento consiste das medidas não-farmacológicas 
e farmacológicas que visam tanto à prevenção quanto o manejo da dor. 
O uso das escalas auxilia no tratamento, pode e deveria ser usada por 
qualquer membro da equipe multiprofissional envolvida nos cuidados 
ao recém-nascido.

Objetivo: Identificar quando a analgesia sistêmica se torna a melhor es-
tratégia terapêutica para o controle da dor no recém-nascido em Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal.

Metodologia: O método adotado foi do tipo exploratório, descritivo e 
qualitativo.

Resultados e Discussão: Verificou-se que não são usadas escalas de 
avaliação de dor nas instituições pesquisadas como método de avaliação 
e diagnóstico da dor e o analgésico mais utilizado é o não-opióide. No 
entanto, os opióides foram apontados como os de melhor efeito terapêu-
tico e dentre as reações adversas medicamentosas destacou-se sedação 
e depressão respiratória. 

Conclusão: Conclui-se que para melhor tratamento da dor no re-
cém-nascido, as instituições em conjunto com a equipe responsável 
pela Unidade de Terapia Intensiva Neonatal poderiam incluir no plano 
de cuidados ao recém- nascido o uso de escalas de avaliação de dor e 
a padronização de medidas de prevenção e alívio em procedimentos 
dolorosos.
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ABSTRACT
Introduction: Every painful experience is subjective. The verbalization 
newborn is the crying of pain, although others phenomenas it distin-
guish. The pain may have others repercussions, to avoid them, preven-
tion is required, when it’s already established should be diagnosed and 
treated. Treatment consists of non-pharmacological and pharmacological 
measures aimed at both prevention. The use of scales helps in treatment, 
can and should be used by any member of the team involved in the care 
of newborn.

Objective: Identify when systemic analgesia becomes the best thera-
peutic strategy for pain control in the newborn in the neonatal intensive 
care unit.

Methodology: The method used was the qualitative, descriptive and 
exploratory.

Results: It was found that are not used rating scales of pain in the ins-
titutions surveyed as a method of assessment and diagnosis of pain, the 
analgesic most widely used is the non-opioid, however opioids were 
indicated as the best therapeutic effect, among adverse reactions stood 
out sedation and respiratory depression.

Conclusion: It was concluded that for better treatment of pain in the 
newborn, the institutions together with the team responsible for the 
Neonatal Intensive Care Unit could include in the plan of care to the 
newborn the use of rating scales of pain assessment and standardization 
of preventive measures and relief for painful procedures.

Key words: Pain; Neonate; Analgesia; Treatment.

INTRODUÇÃO

A definição de dor dada pela Associação 
Internacional para o estudo da Dor (1979) é: dor é 
uma experiência sensorial e emocional desagradá-
vel, associada a uma lesão tecidual real, potencial 
ou descrita nos termos dessa lesão. Sendo assim, a 
dor é sempre subjetiva1.

Sabendo que os recém-nascidos (RNs) sob 
cuidados intensivos necessitam de múltiplos 
procedimentos considerados dolorosos e não 
conseguem verbalizar a dor que sentem, a equipe 
de Enfermagem é indispensável à correta avaliação 
e manejo da dor. No entanto, todo profissional 
que lida com o RN deve estar apto a reconhecer as 
diversas manifestações de dor2-4. Além de tais atri-

buições, o profissional de Enfermagem, deve ser 
apto também na decisão a ser tomada quanto ao 
manejo da dor no RN e estar atento aos algoritmos 
ou protocolos terapêuticos.

O fenômeno doloroso pode causar modificações 
fisiológicas e comportamentais e as evidências 
científicas demonstram que a dor pode ter reper-
cussões orgânicas e emocionais, comprometendo 
o bem estar do RN5,6.

A decisão a respeito da necessidade de interven-
ção terapêutica no neonato varia de acordo com 
o método escolhido para a observação da dor. 
Escalas e interpretações pessoais sem bases cien-
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tíficas, utilizados por profissionais envolvidos na 
avaliação clínica podem comprometer a eficácia 
da analgesia7.

Segundo Calasans e Kraychette8, dentre os fár-
macos mais utilizados para tratamento da dor na 
fase neonatal, figuram os analgésicos (opióides 
e não-opióides), anestésicos locais e sedativos. 
Os analgésicos não-opióides são indicados para 
tratar a dor classificada como leve e de moderada 
intensidade ou como adjuvante na redução da 
dose total dos analgésicos mais potentes. O único 
recomendado no período neonatal é o paraceta-
mol (acetaminofeno). Os analgésicos opióides são 
indicados em patologias potencialmente dolorosas, 
classificadas como moderada a intensa, sendo a 
morfina, codeína e fentanila os mais utilizados.

O uso de anestésicos tópicos pode ser de 
grande ajuda na minimização da dor em alguns 
procedimentos em unidades de terapia intensiva. 
Os anestésicos locais como a lidocaína e bupiva-
caína são utilizados na prevenção da dor. Fárma-
cos sedativos, como o Hidrato de cloral e o ben-
zodiazepínico midazolam reduzem a atividade e 
agitação. Estes fármacos são indicados quando 
se deseja menos movimentação do RN ou, que a 
criança tenha pouca ou nenhuma recordação do 
procedimento realizado.

É de competência da equipe de saúde sugerir 
observar e intervir nas reações indesejadas 
relacionadas ao uso dos fármacos, respeitando 
padrões éticos inerentes à profissão. Para tanto, o 
profissional deve ter o conhecimento sobre a indi-
cação do medicamento, suas ações farmacológicas, 
posologia, efeitos indesejados, reações adversas 
medicamentosas (RAM), contra-indicações e inte-
rações medicamentosas.

Os objetivos desse trabalho foram: identificar 
quando a analgesia sistêmica se torna a melhor 
estratégia para o controle da dor no RN, além de 
analisar como é detectada a dor no RN, realizar 
levantamento dos protocolos utilizados na terapêu-
tica farmacológica utilizadas para prevenção e alí-
vio da dor no RN; descrever quais são as medidas 
farmacológicas utilizadas no tratamento da dor no 
neonato, sua indicação, eficácia e as possíveis con-
seqüências.

Com relação à evolução histórica, os estudos a 
respeito da dor no RN tiveram início na década 
de 1960, já na década de 70 assumiu maior im-
portância com o surgimento da unidade de terapia 

intensiva neonatal e desde a década de 80 o estudo 
sobre dor tem merecido atenção especial, no que 
diz respeito a saúde. Hoje é plenamente aceito, 
que tanto o RN pré-termo (RNPT) quanto a termo 
(RNT) possui todos os componentes anatômicos, 
funcionais e neuroquímicos necessários à nocicep-
ção, ou seja, para recepção, transmissão e integra-
ção do estímulo doloroso9,10.

A sensação de dor ocorre quando há estimulação 
das terminações nervosas e estes estímulos podem 
ser mecânicos, térmicos ou químicos. A partir do 
influxo neuronal nociceptor, transmitido ao longo 
dos axônios dos neurônios de primeira ordem 
no nervo periférico, as informações sensoriais 
primeiro são moduladas na medula espinhal, atra-
vés de complexos excitatórios e inibitórios dos 
mecanismos de controle. A informação processada, 
em seguida percorre a via ascendente, tais como 
núcleo do trigêmeo, tronco cerebral, tálamo e, 
finalmente, adquire seus componentes emocionais 
e cognitivos. Em última análise, o estímulo noci-
ceptivo se projeta para o córtex, onde é percebida 
uma sensação interpretada como dor11.

A dor pode ser classificada como aguda, aquela 
resultante de cirurgias, traumas em geral, 
procedimentos terapêuticos, inflamações e infec-
ções. A dor crônica é aquela que evoca respostas 
reflexas de contração muscular, que uma vez 
mantida causa isquemia tecidual, mais dor e mais 
contração muscular. A dor nociceptiva é aquela 
em que há elevada síntese de substâncias algiogê-
nicas (produtoras de dor) e intensa estimulação 
das fibras nociceptivas. A dor neuropática ocorre 
quando há lesão parcial ou total das vias nervosas 
do Sistema Nervoso Central (SNC) ou Sistema 
Nervoso Periférico (SNP)1,9,11.

Rocha et al. (2005)12 afirma que na prática clí-
nica, muitos profissionais não se atentam para o 
conhecimento do todo e muitas vezes negligenciam 
as emoções que o RN como um ser não-verbal 
expressa, apesar da consciência de que ela exista. 
Na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) 
todos os cuidados devem estar de acordo com 
as necessidades do RN, visando medidas que 
minimizem a dor e o sofrimento.

A abordagem da dor como diagnóstico de 
Enfermagem é fundamental, uma vez que 
contribui para a qualidade do serviço proposto 
pela equipe, realçando a padronização das in-
tervenções prescritas e também a uniformidade 
que o diagnóstico de Enfermagem propõe para 
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as condutas a serem tomadas. Tais diagnósticos 
auxiliam a nortear as intervenções1. Sendo assim, 
a subestimação do fenômeno doloroso e avaliação 
imprecisa do quadro álgico acarretam em conduta 
inadequada13.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e 
exploratório, realizado na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Regional 
de Ceilândia-DF e na Unidade de Cuidados Inter-
mediários Neonatais (UCIN) do Hospital Regional 
do Gama-DF. Os participantes da pesquisa foram 
Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros 
que fazem parte da equipe de Enfermagem, 
totalizando 50 profissionais.

A coleta de dados foi realizada por meio de ques-
tionário contendo questões abertas e fechadas. E 
ainda, o acompanhamento e observação da assis-
tência prestada pelos profissionais aos RNs por 
meio de um roteiro de observação da conduta 
dos mesmos, usado com o objetivo de auxiliar a 
discussão dos resultados. O questionário permitiu 
verificar o conhecimento das equipes sobre as 
questões relacionadas à dor nos RNs, medidas de 
avaliação e prevenção da dor e administração de 
terapia farmacológica analgésica. Os dados foram 
avaliados por um Estatístico.

Em atenção à resolução 196/96 do Comitê 
Nacional de Saúde que legisla sobre diretrizes e 
normas com pesquisas envolvendo seres humanos, 
foi apresentado aos participantes da pesquisa 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), os objetivos e a metodologia da pesquisa. 
O projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Secretaria da Saúde do 
Distrito Federal – CEP/SES – DF, com número de 
protocolo 305/09.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo revelou que 80% dos participantes da 
pesquisa compõem o grupo de Auxiliares e/ou 
Técnicos de Enfermagem e 20% são Enfermeiras. 
Desses, 58% afirmam ter mais de 5 anos de expe-
riência em unidades de cuidados ao RN e apenas 
12% dos profissionais possuem menos de 1 ano 
de experiência, confirmando a defesa de Mar-
gotto e Rodrigues16, que enfatizam que alguns 
procedimentos devem ser realizados por pessoas 

mais experientes. No entanto, a não realização de 
procedimentos pelos inexperientes profissionais, 
jamais o capacitarão para tanto.

A utilização de instrumentos de avaliação de dor 
é importante, visto que a pontuação final ajuda a 
decidir se existe indicação para a analgesia sistê-
mica. Todavia, a figura 01 mostra que a minoria 
que afirmou utilizar tais instrumentos, teve a 
resposta coerente, demonstrando um provável não 
entendimento da questão, referindo utilizar como 
instrumento de avaliação: a analgesia, “choro, fei-
ção da face e outros”, glicose 5% a 25% e sedação.

 Não (86%)  Sim (10%)   Não responderam (4%)

Figura 01
Utilização de instrumentos de avaliação de dor.

Parâmetros comportamentais fazem parte de 
diversas escalas de avaliação de dor, porém, não 
podem ser usados isoladamente para esse fim, 
visto que com eles são avaliados outros parâme-
tros. O uso de substâncias adocicadas é um mé-
todo não-farmacológico de prevenção, entretanto, 
há divergência entre autores quanto à dose a ser 
administrada. Todavia, seu uso é defendido com 
doses que variam de 0,3 ml em RNPT a 2 ml em 
RNT, administrado no terço anterior da língua 2 
minutos antes do procedimento doloroso, com 
até 7 minutos de duração de efeito. Observamos, 
contudo, que seu uso é indiscriminado.

Perguntamos se ao submeter um RN a procedi mentos 
dolorosos são utilizadas medidas de prevenção da dor, 
6% negaram utilizar, 92% utilizam algum método de 
prevenção. Desses, 48% utilizam as medidas não-far-
macológicas, 28% utilizam medidas farmacológicas 
segundo prescrição, 16% utilizam ambos os méto-
dos e 2% não responderam. Margotto e Rodrigues16 
defendem que a prevenção promove um alívio mais 
efetivo, diminuindo o gasto energético, favorecendo 
a organização homeostática, minimizando a exaustão. 
Existem várias medidas não-farmacológicas utilizadas 
com esse intuito, no entanto, em algumas situações, 
tais medidas são ineficazes se usadas separadamente 
das medidas farmacológicas, devendo cada caso ser 
avaliado com cautela.
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causados por inflamação. É contraindicado o uso 
destes analgésicos nos RNs portadores de deficiên-
cia de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD)2,16,21.

Os analgésicos opióides são uma alternativa nas 
dores moderadas, intensas e cirúrgicas de qualquer 
porte e atuam também nos procedimentos 
dolorosos como ventilação mecânica e intuba-
ção. Eles inibem a aferência da dor na medula 
espinhal e simultaneamente ativam as vias corti-
cais descendentes e inibitórias da dor, levando a 
analgesia. A retirada desses medicamentos deve ser 
gradual de 10% a 20% a cada dia2,11,14. Os analgé-
sicos opióides são mais importantes no tratamento 
da dor de RNs criticamente doentes.

Os anestésicos locais tem resposta satisfatória em 
alguns procedimentos, em controvérsia demanda 
longo tempo para início da ação anestésica e 
cuidados com a superdosagem e toxicidade da 
droga.

A anestesia local adequada é fundamental no 
tratamento da dor, sobretudo no que diz respeito 
à realização de procedimentos invasivos (sutura, 
punção venosa periférica, punção arterial, pun-
ção lombar, drenagem torácica, entre outros). O 
EMLA® (mistura de Lidocaína e Procaína 5%) 
deve ser aplicado na pele íntegra sendo dosado 
com base no peso da criança e na superfície corpó-
rea a ser analgesiada, há divergência entre autores 
quanto ao tempo necessário para início da ação 
analgésica. O tempo de duração da analgesia é 
entre 2 e 4 horas.

A sedação consciente tem o objetivo de fazer com 
que a criança tenha pouca ou nenhuma recordação 
do procedimento realizado; para tanto, adminis-
tra-se um amnésico, sedativo ou ambos por via 
intravenosa. Indicados quando necessita de calma 
e diminuir a movimentação espontânea11,14,15.

O tratamento farmacológico é necessário em todos 
RNs portadores de patologias potencialmente 
dolorosas e àqueles submetidos a procedimentos 
invasivos, cirúrgicos ou não, como drenagem to-
rácica, intubação traqueal eletiva; colocação de 
cateteres centrais; punção liquórica; pacientes 
intubados mantidos em ventilação mecânica; RN 
com enterocolite necrosante; RN com tocotrauma-
tismo, fraturas ou lesões extensas; RN gravemente 
enfermos, internados em UTIN, com necessidade 
de muitos procedimentos dolorosos8.

Quanto à identificação da dor no RN é notório que 
apesar da não utilização de escalas, grande parte 
dos profissionais utilizam os parâmetros fisiológi-
cos e comportamentais para identificação de dor 
no RN (figura 02).

 (94%) Parâmetros fisiológicos e comportamentais
 (4%) Não identifica a dor
 (0%) RN não sente dor
 (2%) Não respondeu

Figura 02
Identificação da dor no RN.

Dentre as mudanças de tais parâmetros, há a al-
teração da frequência cardíaca (FC), frequência 
respiratória (FR), pressão arterial (PA), saturação 
de oxigênio, pressão transcutânea de oxigênio e 
dióxido de carbono, tônus vagal, sudorese pal-
mar, aumento da Pressão Intracraniana (PIC) e 
alterações hormonais ligadas à resposta endócri-
no metabólica do estresse. Bueno17 afirma que o 
conhecimento sobre os procedimentos dolorosos e 
a atenção dos profissionais determina a adoção de 
medidas de alívio da dor, como a analgesia antes 
de sua realização.

Perguntamos qual das medidas farmacológicas são 
rotineiramente mais utilizadas no tratamento da 
dor no RN, a figura 03 revela os resultados.

 (35%) Analgésicos não opióides   (6%) Não respondeu
 (28%) Analgésicos opióides  (8%) Anestésicos locais
 (23%) Sedativos

Figura 03
Medidas farmacológicas mais utilizadas.

Nesta perspectiva, os analgésicos não opióides 
inibem a ação das prostaglandinas e tromboxanos, 
liberados durante a agressão tecidual. É indicado 
nos casos de tocotraumatismo e menos efetivo 
naqueles processos dolorosos muito intensos e/ou 
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De acordo com a percepção dos profissionais, dos 
medicamentos utilizados para tratar a dor no RN, 
(figura 04 – mostrada ao lado), o Fentanil (Fenta-
nil®) - analgésico opióide muito usado em neona-
tologia, foi referido como de melhor efeito. Deve-se 
levar em consideração que os efeitos dessas me-
dicações são mediados por diferentes receptores 
do SNC19.

 (30%) Analgésicos opióides   (4%) Anestésicos locais
 (24%) Sedativos  (8%) Medicamentos depender do casa
 (8%) Analgésicos não opióides  (4%) Soro glicosado

  (22%) Não respondeu

Figura 04
Medicamentos de melhor efeito na opinião dos profissionais.

Outros determinantes são a imaturidade do RN e as 
diferenças na composição corporal, que resultam 
em grande diferença na disposição da droga e de 
seu efeito. Os RNs tem menos gordura e músculo 
e maior conteúdo de água, além de menor concen-
tração de proteínas e menor capacidade de ligação 
a elas16.

Taddio20 afirma que muitas doenças neonatais 
podem modificar a disposição da droga, como 
por exemplo: mudanças no fluxo sanguíneo he-
pático e débito cardíaco em decorrência de cirurgia, 
afetando assim o volume de distribuição e clea-
rance.

Quanto à frequência na utilização de medidas de 
prevenção da dor, o estudo revelou que a maioria 
dos profissionais envolvidos neste estudo utiliza 
algum tipo de prevenção à dor através de manejo 
não-farmacológico, 54% dos profissionais as 
utilizam sempre, 36% utilizam algumas vezes, 8% 
não as utilizam e 2% não tem conhecimento das 
medidas. Algumas das medidas não-farmacológicas 
são mais utilizadas do que outras, isso se justifica 
pela facilidade, domínio e praticidade. O uso de 
tais medidas é indiscutível, pois torna o controle 
da dor mais eficaz e acolhedor.

Quanto à existência de protocolos de padronização 
das medidas farmacológicas, 66% declaram não 

haver e 26% afirmam a existência de um protocolo, 
no entanto, não deram respostas coerentes. Citam 
a prescrição médica, a padronização do Ministério 
da Saúde e outros não especificaram.

Morais et al.11, relatam que as indicações de 
analgesia no período neonatal não são absolutas. 
E a decisão a respeito do alívio da dor deve ser 
individualizada, sendo importante considerar a 
necessidade terapêutica.

A existência de uma padronização seria um recurso 
meramente preventivo, nesse caso, na ausência do 
profissional médico. Diferente dos medicamentos, 
uma padronização da equipe de Enfermagem, 
quanto às manifestações das reações adversas 
medicamentosas é um recurso importante no que 
diz respeito ao tratamento da dor no RN.

Foram listadas para os profissionais as possíveis 
RAM’s causadas após administração de analgésicos. 
As mais percebidas são observadas na figura 05.

Ressalta-se, que por ser o RN limitado em reagir 
e expressar emoções, algumas reações adversas, 
é mais notória do que outras. Cabendo aos 
profissionais mais uma importante tarefa no 
tratamento da dor do RN, a observação e iden-
tificação de determinadas reações adversas 
medicamentosas.

 (12%) Não respondeu   (45%) Sedação
 (24%) D. resp  (7%) Náusea
 (  0%) Const. int  (3%) Prurido
 (  6%) Ret. urina  (  3%) Outros
 ( 0%) Rig. torax 

Figura 05
Reações frequentemente percebidas pelos profissionais.

O uso dos sedativos potencializa os efeitos da de-
pressão respiratória e hipotensão, em especial os 
benzodiazepínicos. O uso de sedativos por longos 
períodos pode aumentar o período de ventilação 
mecânica dos pacientes, como também desenvolver 
hemorragia peri-intraventricular nos prematuros16. 
O uso nasal do Midazolam (Dormonid®) sedativo 
benzodiazepínico pode causar a sensação de quei-
mação na mucosa do nariz. Há relatos de encefa-
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lopatia com redução da atividade visual, postura 
distônica e cariotenose. O Hidrato de Cloral pode 
causar efeito contrário de hiperexcitabilidade e o 
acúmulo de metabólitos ativos pode causar acidose 
metabólica e hiperbilirrubinemia direta e indireta.

A Morfina (Dimorf®) pode causar depressão respi-
ratória, prurido, náusea. A infusão de Morfina deve 
ser limitada aos normotensos, devido ao risco de 
hemorragia intraventricular (HIVe), leucomalácia 
periventricular (LPV) e morte neonatal associado 
com a hipotensão à infusão de Morfina6.

O Fentanil (Fentanil®) pode causar rigidez 
muscular, náusea, prurido, dependência física 
além de depressão respiratória. O uso contínuo 
diminui esses inconvenientes, porém leva ao rápi-
do fenômeno de tolerância. Exige retirada gradual 
quando usado por mais de 3 dias2,11. Anand et al.10, 
enfatizam que altas doses de Fentanil leva à rigidez 
muscular, em especial na região da caixa torácica, 
podendo comprometer a ventilação.

A Meperidina (Demerol) não deve ser usado em 
neonatologia, pois leva a depressão da contratili-
dade miocárdica, diminuição do débito cardíaco 
e hipotensão arterial, ademais, seu metabólito, a 
Normeperidina, pode desencadear tremores, hi-
perreflexia e crises convulsivas no RN.

A Metadona (Mytedon) é mais utilizada no 
tratamento de crises de abstinência e no uso 
prolongado da Morfina. As reações adversas med-
camentosas incluem a depressão respiratória e obs-
tipação intestinal.

O Tramadol (Tramal) é um medicamento com ca-
racterísticas opióides e não opióides, causa menos 
depressão respiratória e constipação intestinal 
que a Morfina, porém seu efeito também é menor, 
cerca de 1∕ 10 do efeito da Morfina.

Quanto ao uso dos anestésicos locais, a superdosa-
gem pode causar toxicidade, convulsões, depressão 
cardiovascular por vasodilatação15. O uso repetido 
do EMLA leva ao risco de meta-hemoglobinemia.

CONCLUSÃO

A avaliação, diagnóstico e manejo da dor por 
parte da equipe de Enfermagem ainda é um 
desafio à desejada assistência aos RNs . Todavia é 
responsabilidade do Enfermeiro o preparo de sua 
equipe. O conhecimento e a utilização das escalas 
é o diferencial no tratamento e acompanhamento 
da analgesia sistêmica neonatal, pois elas servem 
como parâmetros e auxiliam na conduta correta 
no, diagnóstico, prescrição, implementação de 
condutas e tratamento da dor.

No que se refere à analgesia sistêmica do RN e ao 
que nos compete como Enfermeiros é a administra-
ção de tais medicamentos envolvendo, sobretudo, 
o conhecimento farmacológico (farmacodinâmica, 
farmacocinética, locais de administração, reações 
adversas medicamentosas e os cuidados que a 
envolvem), sua indicação e seu objetivo.

Quando a analgesia sistêmica é indispensável, não 
exime nenhum profissional de realizar com com-
petência a estratégia adequada para o tratamento 
da dor no neonato. Para tanto, a avaliação do 
estado clínico dos RNs é indispensável, para se 
tomar decisão quanto à estratégia de tratamento a 
ser utilizada, por isso se justifica a importância das 
escalas, seu uso diminui a subjetividade e auxilia 
no tratamento correto e eficaz.

O uso de protocolos é sugerido em situações espe-
cíficas, levando-se em consideração a necessidade 
clínica, o medicamento e a equipe.
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