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Introdução: A percepção da dor em pediatria é 
complexa e envolve fatores fisiológicos, 
psicológicos, comportamentais e de 
desenvolvimento. No entanto, a dor em 
crianças é, muitas vezes, subestimada e 
consequentemente, subtratada (1). Dessa 
forma, é necessário que os profissionais de 
saúde saibam compreender o significado da 
dor através do relato das próprias crianças 
hospitalizadas, possibilitando atuar de forma 
mais adequada no manejo e alivio da dor (2). 

O profissional de saúde, ao tentar se 
aproximar da criança para poder conhecer seus 
sentimentos em relação à hospitalização e à 
dor, pode utilizar um brinquedo para facilitar 
seu contato com a criança, promovendo, assim, 
uma comunicação mais próxima da linguagem 
da criança e conhecer o significado de sua dor. 

Igualmente ao brinquedo, os “Cartões 
das Qualidades da Dor” (3) foram utilizados 
nesta pesquisa para avaliar a percepção da 
criança em relação a sua dor, possibilitando a 
compreensão do significado da dor para a 
criança hospitalizada. 
 
Objetivo do estudo: Conhecer o significado da 
dor da criança de acordo com sua perspectiva, 
a partir do reconhecimento dos “cartões de 
qualidade da dor”. 
 
Método: O estudo foi descritivo exploratório 
com uma amostra constituída por 69 crianças 
de acordo com a orientação estatística (4). 

Após aprovação do Comitê de Ética da 
EEUSP, o estudo foi conduzido em uma 
unidade de internação pediátrica de um 
hospital escola da cidade de São Paulo. 

Antes de cada entrevista foi esclarecido 
aos responsáveis pelas crianças os objetivos 
da pesquisa e, assim, assinaram o TCLE. 

A coleta de dados foi efetuada por meio 
da aplicação de um instrumento, os cartões (3), 
destinados a estimar a dimensão 
comportamental e perceptual da dor, tendo 
como critérios de inclusão para a seleção da 
população: 

•estarem nas faixas etárias pré-escolar, 
escolar e adolescente; 

•em situação de internação e 
•serem capazes de comunicar-se, bem 

como verbalizar ou indicar suas necessidades. 

Como critérios de exclusão para a 
seleção da população: 

•não estarem nas faixas etárias pré-escolar, 
escolar e adolescente; 

•não estarem em situação de internação e 
•serem incapazes de comunicar-se, bem 

como verbalizar ou indicar suas necessidades. 
 

Resultados: Os sujeitos da pesquisa foram 69 
crianças, sendo 42 (60,8%) do sexo masculino 
e 27 (39,1%) do feminino. Do total, cinco (7%) 
eram do grupo pré-escolar, 28 (41%) do grupo 
escolar e 36 (52%) do grupo adolescente. 

Os resultados foram organizados em 
respostas afirmativas e negativas em relação à 
identificação dos cartões utilizados no estudo, 
em um total de 18 cartões. No grupo pré-
escolar, 10 (56%) cartões foram reconhecidos 
e oito (44%) não reconhecidos. Já, nos grupos, 
escolar e adolescente, 18 (100%) cartões 
foram reconhecidos corretamente. 
 
Conclusões: Os resultados do estudo 
mostraram que o objetivo da pesquisa foi 
alcançado, ou seja, os cartões facilitaram a 
comunicação com a criança que pôde, 
mediante os cartões, expressar de forma 
precisa seus sentimentos e significados em 
relação à dor e à hospitalização visando, 
assim, melhorar a qualidade no cuidado à 
criança e ao adolescente em situação de dor. 
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