
1 INTRODUÇÃO 

 

A criança é um ser dotado de identidade e singularidade, possuindo desejos, 

afetos e desafetos, descobertos e vivenciados durante seu processo de crescimento 

e desenvolvimento (cognitivo, psicossocial e afetivo). Estas vivências e os 

sentimentos por elas gerados passam a fazer parte da criança tornando-a diferente 

das demais pessoas com quem se relaciona. Desta forma, a criança torna-se um ser 

único, singular; o que caracteriza sua subjetividade, seu eu interior, sua maneira 

própria de ser criança no mundo. 

A maioria das crianças vivencia este processo de crescimento e 

desenvolvimento em seu seio familiar, com pessoas com as quais convive no seu 

dia-a-dia e que têm para ela um significado diferenciado das demais pessoas com 

quem se relaciona. Há, no entanto, crianças que vivenciam este processo não com 

sua família genitora, mas com cuidadores leigos ou profissionais que despertam 

para elas mesma significância, tornando-se, portanto seus significantes.  

Esta abordagem permite-me chamar aos acompanhantes das crianças que 

abordarei neste estudo, como familiares/significantes, numa perspectiva de ampliar o 

olhar sobre uma realidade tão próxima e presente, que nem sempre é a relação do 

enfermeiro com a criança e sua família, mas sim da criança e seu significante, ou 

seja, pessoas que estão próximas dela e assumem seu cuidado. 

Desde a concepção, a criança já possui seu papel e seu espaço junto a seus 

familiares/significantes, que, de forma geral, a aguardam ansiosos para acolhê-la 

como um membro desta rede de inter-relações, com os quais irá conhecer e 

vivenciar as experiências de ser humano em sua plenitude, sentimentos de alegria e 

tristeza. É vista, portanto, como um ser em potencial, dotado de saúde, 

possibilidades e perspectivas positivas, restando aos familiares/significantes 

assumirem seus cuidados, proporcionar condições para a socialização e o pleno 

desenvolvimento de suas habilidades. Esperam uma criança saudável, para poder 

desfrutar de todos os momentos de seu crescimento e desenvolvimento. 

Ao adoecer e necessitar de uma intervenção cirúrgica, por exemplo, a criança, 

bem como seus familiares/significantes vivenciam sentimentos de angústia, tristeza, 

dor; os quais não tinham perspectivas de experienciar, e encontram-se, portanto, 

despreparados e fragilizados para o enfrentamento deste processo, que inclui a 
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descoberta do diagnóstico de uma doença nesse ser ainda pequeno e frágil, sua 

evolução e todas as intervenções pelas quais necessita passar.  

A hospitalização suscita uma mobilização dos familiares/significantes, e torna-

se necessário o despertar de forças interiores para vivenciar todas as fases deste 

processo de uma maneira saudável, na perspectiva de transmitir um sentimento de 

confiança à criança, posto que ela age e reage conforme o contexto em que está 

inserida e a forma como se inter-relaciona. No entanto nem sempre isto é possível, 

pela fragilidade vivenciada pelos familiares/significantes, os quais precisarão de 

apoio e muita compreensão. Há que se reconhecer que a criança estará em um 

ambiente que lhe é estranho, muitas vezes privada de seus brinquedos e roupas 

prediletas; bem como sendo cuidada por pessoas que ainda não conhece, cujas 

ações lhe proporcionam medo e muitas vezes, inevitavelmente, a dor. Neste 

momento é preciso que a empatia e a relação intersubjetiva se façam presentes, 

pois contribuirão para que as relações sejam efetivadas e o cuidado atenda às 

necessidades objetivas e subjetivas da criança e seus familiares/significantes. 

A intervenção cirúrgica caracteriza-se como um procedimento invasivo e, 

dessa forma, traumático por estimular as fibras nociceptivas, gerando, 

conseqüentemente, a dor aguda pós-operatória. Esta caracteriza-se como umas das 

prioridades no cuidado à criança neste momento, por interferir diretamente no seu 

restabelecimento ao afetar as necessidades humanas básicas da criança, como o 

sono, repouso, alimentação e interação. 

Desta forma, exige um cuidado diferenciado, individualizado para cada criança, 

e de forma precoce, ou seja, já no período pós-operatório imediato, momento em 

que desperta da anestesia a que foi submetida. É quando recebe os primeiros 

cuidados na unidade de recuperação pós-anestésica, contemplando a avaliação da 

dor, posto que é reconhecida com o quinto sinal vital, pela importância da sua 

avaliação e cuidados direcionados ao seu alívio. 

Esta intervenção precoce é realizada na perspectiva de lhe proporcionar o 

bem-estar e o estar melhor; uma das grandes metas da enfermagem, conforme 

preconizam as teoristas Paterson e Zderad (1979). O alívio da dor possibilita à 

criança condições para restabelecer-se adequadamente, o que atende aos 

princípios da humanização e da ética que deve permear o cuidado do enfermeiro. 

A dor é um fenômeno humano que tem apresentado avanços em seu estudo e 

entendimento, obtidos por diferentes disciplinas no campo do saber, incluindo as 
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ciências biológicas, comportamentais, humanas, pois trata-se de experiência 

subjetiva, que tem acompanhado o homem através dos  tempos. 

Intimamente associada ao sofrimento é uma experiência fortemente negativa, 

pois traz desconforto, tanto para o paciente como para seus familiares/significantes 

principalmente vivenciados por crianças, pois estes, muitas vezes, não conseguem 

relatar verbalmente o que sentem, deixando àqueles a sua volta, apreensivos e 

impotentes. 

Os profissionais de saúde ainda se deparam com um grande desafio, pois a 

percepção e padrões de resposta à dor resultam de intrincadas interações de 

múltiplos fatores objetivos e subjetivos (fisiológicos, comportamentais e emocionais); 

o que dificulta conceituá-la, compreendê-la, avaliá-la e tratá-la adequadamente. 

Neste contexto, destaca-se o papel do enfermeiro como membro ativo da 

equipe de saúde no manejo e no alívio da dor, resultado de suas intrínsecas 

habilidades de profissional observador e perspicaz, propiciado pela proximidade ao 

ser que necessita de cuidados. Essa proximidade confere-lhe a possibilidade de 

avaliação mais apurada e auxílio na decisão por intervenções adequadas, que 

podem ser farmacológicas (halopatia), ou não-farmacológicas (posicionamento, 

conforto físico, aplicação de calor e frio, conversa terapêutica, entre outros); 

cuidados essencialmente realizados pelo profissional enfermeiro.  

A experiência profissional aponta que persiste uma lacuna no cuidado do 

enfermeiro no manejo da dor pós-operatória no sentido de fornecer alívio e melhoria 

das condições da criança em sua singularidade de ser, para enfrentar essa 

intervenção em fase tão precoce de sua vida, ou seja, estabelecer o cuidado. Nem 

todos os enfermeiros possuem clareza, entendimento e até conhecimento específico 

sobre sua potencial atuação no cuidado à criança com dor pós-operatória, o que 

gera déficits de cuidado. O controle da dor pós-operatória e o alívio do sofrimento 

são essenciais para a assistência integral do paciente cirúrgico, e de 

responsabilidade e compromisso do profissional da área da saúde (CHAVES e 

LEÃO, 2004).  

O interesse em desenvolver esta pesquisa, surgiu de minha experiência na 

área de centro cirúrgico de um hospital pediátrico de Curitiba, em que tive a 

possibilidade de acompanhar o processo perioperatório, incluindo a consulta de 

enfermagem no pré e pós-operatório.  
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Vivenciei a angústia e a ansiedade das crianças e também de seus 

familiares/significantes que chegam ao centro cirúrgico, em busca de respostas para 

as suas mais distintas dúvidas, destacando-se: “Será que meu filho não vai sentir 

nada mesmo?” ou “O que será prescrito para a dor que meu filho sentirá logo após 

que acordar da anestesia?” “Como a criança irá reagir quando passar o efeito da 

anestesia?”.  

Alguns fatores podem estar diretamente relacionados à dor pós-operatória, 

sendo eles a natureza da cirurgia, ou seja, a intensidade com que as fibras 

nociceptivas são atingidas, a orientação pré-operatória, as crenças e os aspectos 

culturais, entre outros (SOBECC, 2005).  

É importante reconhecer que, ao realizar o levantamento das necessidades de 

cuidado da criança que vivencia a dor pós-operatória, o enfermeiro deve estar 

consciente das interações que se estabelecem, aspecto de impacto nos resultados e 

resposta à dor pela criança, ou seja, há uma interação das dimensões objetivas e 

subjetivas que resultam na sensação dolorosa.  

A dimensão objetiva é compreendida por abranger as necessidades de 

cuidado que são diretamente detectáveis, mensuráveis, que podem ser observadas 

de forma objetiva pelos profissionais da saúde, ao realizarem os cuidados à criança 

com dor pós-operatória. Como exemplos destas necessidades de cuidado, podem-

se entender a extensão e a profundidade da  incisão cirúrgica, a alteração dos sinais 

vitais, que é decorrente da própria agitação psicomotora e do quadro àlgico 

vivenciado, a fisionomia da criança, medicações administradas, entre outros. 

Considero também, como sendo a mais fácil de ser efetivada, pois é voltada à 

ação prática de alívio da dor utilizando-se drogas medicamentosas que inibem o 

aparecimento e manutenção da dor. Porém, apenas esta ação não é suficiente para 

considerar a criança como ser humano, pois em volta da dor, podem estar velados 

os chamados para o cuidado, os quais necessitam de respostas eficientes para 

perceber a subjetividade que permeia a relação profissional-criança durante o 

cuidado. 

 A consideração da dimensão subjetiva envolve o reconhecimento das 

experiências, da história de vida, valores, sentimentos, emoções, crenças, 

interações, diálogo, a intimidade da criança com dor, aquilo que lhe é próprio. Essas 

necessidades de cuidado serão identificadas, a partir do momento em que a 

subjetividade seja expressada, por meio do reconhecimento da sua existência e do 
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estabelecimento da relação intersubjetiva, isto é, da relação sujeito-sujeito, que 

possibilita conhecer a pessoa em sua individualidade singular como salientam 

Paterson e Zderad (1979). 

Entendo também a subjetividade como um fator que está diretamente 

relacionado à dor pós-operatória, sendo expressa tanto pela criança, ou seja, como 

percebe e reage ao fenômeno; quanto pelo enfermeiro, como concebe e realiza seus 

cuidados. Este encontro de subjetividades no processo de cuidar, proporciona que 

ambas sejam expressas, ultrapassa o olhar objetivo do cuidado (baseado em dados 

verificáveis e mensuráveis); por valorizar o sensível, a percepção mais íntima da 

criança em relação à sua vivência e experiência dolorosa, ou seja, a subjetividade, 

por meio do estabelecimento de uma relação intersubjetiva. 

A dimensão subjetiva ainda é precária no sistema atual de cuidado, pois em 

geral as equipes estão preocupadas com a técnica cirúrgica, com o sucesso da 

cirurgia, dedicando pouca atenção ao cuidado no pós-operatório. O cuidado no 

período pós-operatório cabe, quase que inteiramente ao bom desempenho do 

profissional enfermeiro, em que ao cuidar necessita de suas habilidades técnicas, 

mas também da sensibilidade para detectar o que se esconde por trás da dor em 

uma criança. 

A partir dessa contextualização, percebo a extensão do trabalho dos 

enfermeiros que cuidam de crianças no período pós-operatório em relação à dor, e a 

necessidade de subsidiar sua prática profissional para cuidar da criança de maneira 

a considerar a subjetividade que permeia a relação enfermeiro-criança-família, no 

sentido de diminuir a ansiedade e sofrimento vivenciados. 

A realização deste trabalho busca oferecer subsídios a fim de qualificar o 

cuidado à criança e seus familiares/significantes, o que gera satisfação, qualidade 

no acolhimento e atendimento, bem como crescimento e realização profissional, 

estendendo-se para toda a instituição, resultando em maior visibilidade e 

reconhecimento do trabalho efetivado. 

Acredito que novas perspectivas existem para que a experiência de 

adoecimento, hospitalização, intervenção cirúrgica e dor pós-operatória, possam 

transcorrer de forma humanizada, livre dos efeitos negativos e traumas que este 

processo sofrido, porém, muitas vezes inevitável, possa proporcionar. Este estudo 

aborda a relação intersubjetiva do enfermeiro e criança com dor pós-operatória, 

aspecto de extrema importância a ser desvelado, uma vez que a prática, demonstra 
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a aplicabilidade de ações cuidativas voltadas para o alívio da dor física, pouco 

considerando-se a dimensão subjetiva das relações que se estabelecem entre 

profissional e criança no pós-operatório. Compreender o fenômeno dor, vivenciado 

pela criança, levando em consideração aspectos que estão velados, nem sempre 

visíveis, torna-se desafiador para a implementação de intervenções que ultrapassam 

aquelas que rotineiramente são realizadas. É importante considerar cada ser, como 

sente, como expressa a dor, como administra seu limiar de suportabilidade, como 

enfrenta o período pós-operatório, como aceita as terapêuticas e como reage diante 

do sofrimento.   

Assim, busquei as respostas às minhas inquietações por meio da questão 

norteadora: Como se estabelece a relação intersubjetiva no ato de cuidar entre 
enfermeiro e criança com dor pós-operatória? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1. Identificar as relações intersubjetivas estabelecidas no ato de cuidar entre 

enfermeiro e criança com dor pós-operatória; 

 

2. Desvelar como se desenvolve o cuidado do enfermeiro à criança com dor 

pós-operatória; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CRIANÇA DOENTE E HOSPITALIZADA VIVENCIANDO A DOR PÓS-

OPERATÓRIA 

 

A criança vivencia durante seu crescimento e desenvolvimento, inúmeras 

situações que lhe permitem experimentar o mundo à sua volta. Interage, cresce e 

desenvolve habilidades e conhecimentos que lhe proporcionam fazer parte e viver 

no ambiente em que está inserida, ao interagir com as pessoas que a cerca. 

É um ser dotado de identidade e singularidade que possui desejos, afetos e 

desafetos, descobertos e experienciados em sua pequena caminhada, mas que são 

parte de si, fazendo-a diferente das outras pessoas que convive, o que caracteriza a 

sua subjetividade. 

Ao vivenciar a doença e a hospitalização, muitas vezes a criança e seus pais 

ou significantes, demonstram despreparo e conseqüente dificuldade em se adaptar a 

esta nova situação. Esta fragilidade advém da maneira brusca com que estes 

fenômenos acontecem, não sendo possibilitada uma preparação de ambos para os 

enfrentamentos que serão vivenciados nesta caminhada. Karl (2002, p.22) afirma 

que: 

 
Durante o processo de adoecimento, o ser criança não perde a sua 
singularidade e mantém sua identidade. A doença é um momento na 
vida da criança que não a impede de acontecer enquanto ser no 
mundo, pois ela é um ser de possibilidades. Durante o percurso do 
desabrochar para a vida, algumas crianças experienciam várias 
formas de adoecimento. A doença e a hospitalização podem ser 
percebidas pela criança como uma forma de punição por algo que 
elas fizeram ou deixaram de fazer (KARL, 2002, p.22). 
 

Neste contexto, os profissionais de enfermagem precisa estar preparados para 

receberem e compreenderem as dificuldades apresentadas pela criança e sua 

família, cuidando-os de forma a que se adaptem a nova situação de suas vidas, 

considerando sua identidade, sua singularidade e sua subjetividade. 

Collet e Oliveira (2002, p.45) afirmam que se faz necessário um “sentimento de 

infância”, assim definido por considerar “a criança como sujeito de sua história e 

plena de direitos [...] ao respeito, à liberdade e à dignidade e, sobretudo, o direito de 
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estar junto aos seus entes queridos num momento de crise, como é o da 

hospitalização”. 

Cuidar de crianças em ambiente hospitalar, portanto é uma prática permeada 

por subjetividade, atos de humanização, articulados por questões éticas e legais. A 

legislação sobre infância e adolescência, estabelecida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, garante o direito da criança ou adolescente ao acompanhamento de 

familiar ou de responsáveis legais, bem como de serem respeitados em sua 

integridade. 

Karl (2002, p.86), ao discorrer sobre a percepção do enfermeiro sobre o 

cuidado à criança, conceitua o Ser criança doente hospitalizada como: 

 
Um ser autêntico, aberto para o mundo, com infinitas possibilidades 
de vir-a-ser. Tem atividade corporal, intelectual, sensitiva e afetiva, 
mantendo uma relação direta com adultos e com o mundo. O 
adoecimento da criança é percebido pelos enfermeiros como um 
processo em que ocorre um desequilíbrio, pois ela permanece 
sendo; ou seja, a doença é uma facticidade da existencialidade 
humana, “período da vida”, em que ocorre uma desorganização 
física e/ou mental (KARL, 2002, p.86). 
 

A doença traz, para a vida de todo ser humano, sofrimento e angústia, 

contudo, faz parte do seu existir. Incita refletir sobre as conseqüências que uma 

hospitalização, por mais breve que seja, significa para a criança e seus familiares. E 

mais, o que significa sentir dor, expressão real de sofrimento e angústia vivenciados 

pela criança e sua família (PATERSON e ZDERAD, 1979).  

Pedroso e Celich (2006, p.271), corroboram com o exposto ao discorrerem 

sobre a dificuldade do paciente em descrever a dor e, dos profissionais de saúde 

conhecerem exatamente a experiência de dor vivenciada pelo outro, colocando-a 

como “uma experiência individual, com características próprias do organismo, 

associada a sua história passada, além do contexto no qual ela é percebida”.  

Devido à sua subjetividade, McCaffery, Beebe, citados por Chaves e Leão 

(2004, p.159), definiram que a dor “é o que o indivíduo que a sente diz ser e existe 

quando a pessoa que a sente diz existir”, colocando a necessidade da 

individualização da avaliação e do tratamento da dor, adequado às queixas e 

reações de cada indivíduo, posto que cada pessoa sente e reage à sensação 

dolorosa de forma diferente. 
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Neste sentido, o Comitê de Taxonomia da Associação Internacional para o 

Estudo da Dor (IASP) define a dor como uma experiência sensorial e emocional 

desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais ou descritas em termos 

de tais lesões. Destacam que trata-se de um fenômeno sempre subjetivo, e cada 

indivíduo aprende a utilizar este termo por meio de suas experiências vivenciadas 

(CHAVES e LEÃO, 2004).  

O conceito de dor aborda os aspectos objetivos (nociceptivos, fisiológicos, 

comportamentais) e subjetivos (emocional). Evidencia os aspectos fisiológicos e 

psicológicos que determinam a intensidade e o ritmo da sensação dolorosa, descrita 

de forma diferente e particularizada por quem a sente, seja criança ou adulto. 

Em pacientes pediátricos, a dor é influenciada e determinada pelo seu nível de 

desenvolvimento (CLARO, 2004). A maneira como a criança comunica a sua dor e 

sua habilidade em enfrentá-la, estão intimamente relacionados à sua idade e sua 

maturidade cognitiva. 

Existe, por parte de alguns profissionais, o conceito errôneo de que os bebês 

ou crianças muito novas, não sentem dor, que seu sistema nervoso é imaturo, e por 

isso, não as tratam. A medida em que se desenvolve, a criança enfrenta e exibe 

comportamentos que sinalizam a presença de dor, e esta afirmação ser observada 

em bebês (choro, caretas e posturas corporais), e crianças maiores, as quais podem 

queixar-se de outras formas, representando-se com dor e ao falar sobre ela com 

outras pessoas, principalmente com seu ciclo de significantes, os quais julga que 

podem tomar providências para aliviá-la (CLARO, 2004). 

O paciente pediátrico pode sentir dor devido a muitos procedimentos que são 

necessários durante a hospitalização, como punção venosa, coleta de exames 

laboratoriais, trocas de curativos, entre outros. No entanto, na necessidade de um 

procedimento cirúrgico, a prevalência é aumentada, conseqüência da própria 

manipulação das estruturas nervosas do organismo. A cirurgia pediátrica permitiu o 

progresso no tratamento das doenças, todavia, a dor é conseqüência inevitável na 

maioria dos atos cirúrgicos, sendo caracterizada pela dor na zona operatória (tração 

e incisão cutâneas, às vezes musculares e aponeuróticas), sendo máximas nas 

primeiras horas do pós-operatório; e dores pós-operatórias por mobilização, que se 

adicionam às dores da zona operatória com a manipulação e cuidados com sondas, 

cateteres e drenos (ECOFFEY e DESPARMET, apud BONNET, 1994). 
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O período pós-operatório, iniciado desde a admissão do paciente na unidade 

de recuperação anestésica (pós-operatório imediato), estende-se até a avaliação de 

seguimento de seu restabelecimento na unidade de origem (internação) ou no 

domicílio (pós-operatório tardio); é caracterizado por cuidados de enfermagem 

relacionados à avaliação dos efeitos dos agentes anestésicos, a monitorização das 

funções vitais, a prevenção das complicações e a observação e intervenção na 

queixa de dor (SMELTZER e BARE, 2000).   

Destaco neste período a complexidade dos cuidados realizados pelo 

enfermeiro e sua equipe. Dentre eles, merece atenção especial o controle do 

estímulo doloroso, caracterizado como dor aguda, ou seja, aquela relacionada a 

afecções traumáticas, infecciosas ou inflamatórias, com expectativa de 

desaparecimento após a cura da lesão, tendo respostas neurovegetativas 

associadas à ansiedade e à agitação psicomotora freqüentemente presentes. 

Apesar de ser um sintoma, hoje é considerada como o 5o. Sinal Vital, pela exigência 

que deve ser dada na sua avaliação e no seu registro (SOUZA, apud CHAVES e 

LEÃO, 2004). 

A Joint Comission on Accreditation on Healthcare Organizations (JCAHO) 

publicou em janeiro de 2000, uma norma que estabelece e descreve a dor como 

quinto sinal vital, e que, portanto, deve ser sempre avaliada e registrada 

simultaneamente aos demais sinais vitais, visando conhecer a conduta tomada, sua 

razão e resultados obtidos (PEDROSO e CELICH, 2006). 

Claro (2004), afirma que a dor deve sempre ser tratada, pois ao contrário, pode 

atrasar o processo de cura dos tecidos e a recuperação da criança, causando 

ansiedade, depressão, irritabilidade e exaustão, interferindo nas necessidades 

básicas relativas à alimentação e sono. Acrescenta que dores não controladas 

tornam a criança medrosa e podem provocar alterações cerebrais que tornam ainda 

piores as dores futuras. 

Os efeitos nocivos da dor não tratada vão além, são multissistêmicos, ou seja, 

afetam vários sistemas do organismo, que passam a funcionar de forma não 

satisfatória, decorrente das reações fisiológicas geradas pela dor. Os efeitos 

cardiovasculares são percebidos, representando um aumento da freqüência 

respiratória, da pressão arterial, consumo de oxigênio miocárdico elevado, fluxo 

sangüíneo regional alterado e trombose venosa profunda. Os efeitos pulmonares 

registrados na literatura são relativos a volumes pulmonares reduzidos, atelectasia, 
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pela conseqüente diminuição do esforço para tossir, gerando elevada retenção de 

secreções, culminando em hipoxemia. Os efeitos gastrintestinais e geniturinários são 

oriundos da diminuição da motilidade gástrica, bem como retenção urinária. A 

resposta neuroendócrina é a liberação de mais hormônios do estresse, como 

catecolaminas, cortisol e glucagon (SWEARINGEN e KEEN, 2005). 

Alguns fatores que podem estar relacionados à dor pós-operatória, como a 

natureza da cirurgia, os aspectos culturais e a orientação pré-operatória realizada 

pelos profissionais da saúde à criança e seus familiares/significantes. Isto evidencia 

o papel do enfermeiro no preparo pré-operatório da criança e de seus significantes, 

ao avaliar suas experiências prévias de dor, com finalidade de propor estratégias 

que podem conduzir melhor a criança na situação a ser vivenciada ato cirúrgico e 

pós-operatório (PIMENTA apud SOBECC, 2005). 

A avaliação do ritmo e da intensidade da dor do paciente pediátrico, requer 

habilidades muito peculiares. Torna-se necessário adentrar no universo de 

representações e significados validados por ele, a fim de se buscar subsídios que 

permitam uma avaliação mais real possível da sensação dolorosa, proporcionando 

uma intervenção mais adequada. Em outras palavras, uma dor bem avaliada, é uma 

dor bem tratada. 

Sob esta perspectiva, Pimenta citado por Carvalho (1999, p.34), afirma que, 

 
A experiência dolorosa é um fenômeno complexo e multidimensional. 
A avaliação e o tratamento da dor devem conter essa 
multidimensionalidade, e devem abarcar os aspectos da lesão 
tecidual, do substrato emocional, cultural e ambiental e das 
respostas advindas do quadro álgico. A avaliação da experiência 
dolorosa é fundamental para se compreender a origem e magnitude 
da dor, para a implementação de medidas analgésicas e verificação 
da eficácia das terapias instituídas(PIMENTA apud CARVALHO, 
1999, p.34). 

 

A avaliação da experiência dolorosa não se resume apenas na intensidade 

referida pela criança, mas sim em outros aspectos como o estímulo que provocou 

seu início, local em que prevalece, irradiação, periodicidade, tipo de dor, duração, o 

que faz sentir alívio, entre outros. Estes aspectos ajudam na avaliação do fenômeno 

doloroso de uma forma mais completa e humanizada, entendendo a subjetividade e 

as particularidades que cada criança possui em relação às suas vivências. Além 

disto, a avaliação deve ser seqüencial, a intervalos regulares de tempo, com 
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adequado registro destes dados, de forma a se ter um panorama de evolução dos 

cuidados realizados. 

Devido à complexidade que envolve a avaliação da dor em crianças, Peden, 

Vater e Choonara (2003, p.109) afirmam que: 

 
A avaliação da dor é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais da saúde que cuidam de crianças. Muitos fatores, 
incluindo os psicológicos, sensoriais, comportamentais, afetivos, 
sociais, culturais entre outros, podem influenciar a avaliação da dor 
em crianças (PEDEN, VATER e CHOONARA, 2003, p.109). 
  

As autoras realizaram uma pesquisa no Derbyshire Children´s Hospital com o 

propósito de validar um instrumento para avaliação da dor pós-operatória em 

crianças de 1 à 5 anos. Esse instrumento foi utilizado em 40 crianças que foram 

submetidas a cirurgias de pequeno e médio porte; baseados em observações e 

registros relativos à expressão verbal de dor pela criança, à expressão facial de dor 

e à expressão corporal que apresentavam ao referir dor, definidas como reações 

comportamentais. As autoras consideraram o instrumento válido para avaliar a dor 

pós-operatória em crianças de 1 à 5 anos, no entanto, fizeram ressalvas quanto à 

necessidade de se considerar os aspectos subjetivos que permeiam a percepção e 

resposta à dor pela criança (PEDEN, VATER e CHOONARA, 2003). 

Outros aspectos que colaboram para a avaliação da dor são as observações 

quanto às reações comportamentais e fisiológicas apresentadas pela criança no pós-

operatório, incluindo expressão facial, inquietação, por vezes imobilidade, 

posicionamento protetor, insônia, ansiedade, irritabilidade, sudorese, palidez, 

taquicardia, taquipnéia, hipertensão, entre outros (PEDROSO e CELICH, 2006). 

As reações comportamentais são importantes aliadas à avaliação da dor.  

Ecoffey e Desparmet (1994, p.279) afirmam que “as expressões vocais ou faciais da 

dor ou a atividade motora podem ser avaliadas. Os choros são a primeira expressão 

vocal da dor”. No entanto, afirmam também que “a expressão da dor pode ser 

modificada pelos fatores culturais de subjetividade pessoal ou ligadas ao ambiente”; 

destacando a subjetividade como uma dimensão que não pode deixar de ser 

considerada durante a avaliação da dor em crianças. 

Gomes (2004, p.23), ao tecer algumas reflexões sobre a bioética e a dor, 

coloca que “nos compete a função de humanizar a dor, nos responsabilizando, 



 13

interdisciplinarmente, em proporcionar o seu alívio. Por isso, a dor não é redutível a 

um bem-estar biológico, mas engloba a inteira gama de relações inter-humanas”.  

Esta afirmação reforça a compreensão da multidimensionalidade da percepção 

e reação à dor, ao considerar seus aspectos biológicos, psíquicos e socioculturais, 

ao incluir a subjetividade e também a responsabilidade de cuidar da criança com dor 

no pós-operatório de forma humanizada, respeita-la como pessoa e protagonista da 

experiência dolorosa que vivencia. 

Neste contexto, é necessário que a equipe de enfermagem esteja ciente de 

sua responsabilidade frente ao paciente com dor, pois se essa conseguir perceber 

seu papel de cuidador poderá intervir de maneira positiva, ao respeitar o ser e 

contribuir para a realização de um cuidado humanizado (PEDROSO e CELICH, 

2006). 

A equipe de enfermagem é que está mais próxima efetivamente das crianças 

durante todo o período de hospitalização, devido aos cuidados que se fazem 

necessários neste momento de suas vidas, atribuições próprias da profissão. Torna-

se essencial, portanto, que a equipe saiba reconhecer os sinais de dor para que 

possa intervir da maneira mais adequada e visar seu alívio, proporcionar um bem-

estar à criança. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de um tratamento que venha ao 

encontro da multidimensionalidade da dor, ao incluir as terapias farmacológicas e 

não-farmacológicas. 

A terapia farmacológica da dor é descrita pela administração combinada de 

vários medicamentos, com o objetivo de potencializar a ação analgésica ou 

minimizar os efeitos indesejados que possam surgir. Os grupos mais utilizados são 

os opióides, antiinflamatórios não esteroidais (AINE) e os adjuvantes (TOMO et al, 

2004). 

O cuidado de enfermagem consiste em administrar estes medicamentos em 

horários estabelecidos, atentar para seus efeitos indesejáveis, e que dependem da 

condição fisiopatológica do paciente e das interações medicamentosas não 

benéficas, além da observação e solicitação de um ajuste de dosagem, quando o 

estabelecido não se mostrar eficaz (TOMO et al, 2004). 

O estabelecimento de protocolos pela equipe multidisciplinar, se faz necessário 

para que se tenha controle na escolha dos medicamentos prescritos, sendo 
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anteriormente selecionados, segundo sua eficácia no grupo-alvo, custos e efeitos 

indesejáveis. 

A terapia não-farmacológica surgiu como prática complementar no tratamento 

da dor, uma vez que um único recurso terapêutico não tem se mostrado eficiente 

para o controle do quadro álgico. Agrega ações físicas e psicossociais, que podem 

ser utilizadas para contribuir com a terapia medicamentosa, e não substituí-la, sendo 

que o sucesso dessa modalidade requer uma compreensão da conexão corpo-

mente e costuma depender do enfermeiro para ter início. Como exemplos de 

cuidados realizados pelo enfermeiro numa modalidade não-farmacológica de alívio 

da dor, encontra-se na literatura as aplicações de calor e frio, conversas 

terapêuticas, massagens, mudanças de decúbito entre outros (SILVA e LEÃO, 

2004).  

O cuidado à criança com queixa de dor, envolve a adequada avaliação do 

quadro álgico e o posterior tratamento. Visa o bem-estar por meio de ações que 

demandam a aproximação e o estabelecimento de uma relação de confiança da 

criança e de seus significantes com o enfermeiro. Para tanto, é fundamental que o 

enfermeiro subsidie este cuidado nos princípios da humanização e da solidariedade, 

e que reconheça as dimensões que envolvem a percepção e a reação da dor vivida 

de maneira singular pela criança. 

 

2.2 RELAÇÃO INTERSUBJETIVA NO CUIDADO DO ENFERMEIRO À CRIANÇA 

COM DOR PÓS-OPERATÓRIA 

 

Ao longo da sua história e até os dias atuais, a enfermagem vem passando 

pela influência de diferentes correntes de pensamento que oportunizam um 

movimento de reflexão sobre seus conceitos, culminando em transformações no 

modo de ser e fazer a prática profissional. Como parte dessa influência situa-se o 

positivismo cartesiano e a racionalidade científica vivida pelos profissionais da área 

da saúde e também pelos profissionais da enfermagem; imperando a percepção de 

corpo humano como máquina, desprovido de sentimentos, emoções e subjetividade. 

Deixou grandes déficits para humanidade, no sentido de valorização do ser humano 

em sua integralidade como corpo, mente e espírito.  

Corroborando com o exposto, Teixeira (2004, p.363) acentua que “a prática da 

enfermagem foi norteada pela racionalidade científica moderna, que é 
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dessubjetivada, cartesiana e se operacionalizou pelo modelo biomédico”. Esta 

realidade há algumas décadas vem sendo transformada. A enfermagem destaca-se 

pelo esforço de tornar a relação estabelecida com os pacientes humanizada, 

subsidiada pelas teorias de enfermagem, que representam a produção científica que 

caracteriza o corpo de conhecimentos da profissão, iniciada na década de 60, e que, 

através da construção de marcos conceituais, modelos de cuidar em enfermagem, 

contribuíram para as transformações progressivas da profissão. 

Nesta perspectiva, diante da realidade que vem se firmando, em um 

movimento em que as pessoas cada vez mais carecem de serem ouvidas e 

reconhecidas; torna-se premente refletir sobre a dimensão expressiva do cuidado de 

enfermagem, que envolve os sentimentos, expectativas, esperanças e 

desesperanças presentes em cada ser que caracterizam a subjetividade. 

Nesse sentido é importante salientar as palavras de Santos, Pagliuca e 

Fernandes (2007, p.352-353), em que afirmam que, 
 
A prática da enfermeira é descrita fenomenologicamente, uma vez 
que sua capacidade de trabalhar com o outro ser humano em suas 
experiências de máxima intensidade não se centra unicamente no 
bem-estar da pessoa, mas em seu existir mais pleno, ajudando o ser 
humano no momento particular da sua vida (SANTOS, PAGLIUCA e 
FERNANDES, 2007. p.352-353). 

 

Compreender e reconhecer a subjetividade torna-se essencial, portanto, para o 

desenvolvimento da enfermagem e processo de cuidado mais humano. Este 

reconhecimento implica compreender as dimensões do cuidado de enfermagem, 

como a instrumental e a expressiva. A dimensão instrumental do cuidado é 

caracterizada pelas ações físicas desempenhadas, relacionadas a papéis que 

cumprem expectativas sociais, incluindo processos de cuidar permeados por 

saberes e fazeres, tendo uma orientação a longo prazo. Diferente desta, mas tão 

importante quanto ou mais, de acordo com o contexto de sua utilização é a 

dimensão expressiva do cuidado de enfermagem, de natureza emocional, que 

resulta de interações que permitem ao outro ser humano expressar seus 

sentimentos relacionados à experiência ou vivência, incluindo a intuição e a 

expressão da subjetividade (ROY e ANDREWS, 2001). 

As dimensões instrumental e expressiva do cuidado de enfermagem possuem 

características que lhes são peculiares, que as diferem entre si; ao mesmo tempo 
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em que as exaltam como essenciais à prática profissional do enfermeiro. Mesmo 

diferentes, podem ser articuladas, complementando-se de acordo com as 

necessidades observadas e expressadas pelo outro, numa relação recíproca e 

única, como compreender o ser humano como corpo, mente e espírito. 

Entre os aspectos da dimensão expressiva do cuidado de enfermagem, inclui-

se a intuição e a subjetividade, as quais são consideradas componentes importantes 

no julgamento clínico e na tomada de decisões; pois resulta numa melhoria da 

qualidade das ações de enfermagem, na medida em que são reconhecidas e 

valoradas como próprias e fundamentais para o ser humano em sua integridade e 

singularidade (SILVA, 2004). 

A humanização e subjetividade inseridas no processo de cuidar, estão 

intimamente relacionadas e acentuam características próprias do ser humano, pois 

são elementos indispensáveis para viabilizar ações de cuidado com ênfase na ética 

e na moral, a partir da percepção das experiências vividas e valoradas 

positivamente, ou não, de um sujeito frente ao outro.  

O cuidado como objeto epistemológico da enfermagem, é compreendido na 

perspectiva de que a produção do conhecimento se dá sobre o cuidado; cuidado do 

corpo, mas também de um corpo que vive de modo inteiro ou é vivido como inteiro, 

pessoa e experiência inteira, além dos limites meramente físicos ou biológicos 

(LEOPARDI, GELBECK e RAMOS, 2001). 

O reconhecimento da subjetividade que permeia o processo de cuidar, 

envolvendo enfermeiro e paciente é definida por Abbagnano (2003, p.922), como 

“característica de todos os fenômenos psíquicos, enquanto fenômenos da 

consciência, que o sujeito relaciona consigo mesmo e os chama de meus”. 

Entendo a subjetividade como a expressão das emoções, da espiritualidade, 

da intuição, da sensibilidade e também daquilo que é expresso pelo ser humano 

como parte de si, diante de situações que exigem a mobilização de sentimentos, os 

quais se configuram como elementos indissociáveis à pessoa e influenciam 

diretamente na forma como concebe a si mesmo e sua forma de viver para alcançar 

e manter a saúde.  

Voltar-se para a compreensão genuína da outra pessoa só me é possível 

porque já tive experiências semelhantes à sua, mesmo se apenas em fantasia, ou se 

já deparei com ela em manifestações externas. Assim, as expressões faciais e 

gestos da criança com dor são signos estabelecidos que ela utiliza para expressar 
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suas experiências subjetivas. Ao unir a minha experiência com a do meu 

semelhante, a criança com dor, ocorre a reciprocidade de perspectivas, pois 

compartilhamos um tempo e espaço comuns, situação que Wagner (1979), chama 

de ‘face a face’, o seu corpo está presente para mim como um campo de expressão 

de suas experiências subjetivas.  

Cada nova experiência é compreendida pelo indivíduo de acordo com as 

relações e significações que ele estabelece com as suas experiências anteriormente 

vivenciadas. Portanto, o enfrentamento da dor, por exemplo, se dá de forma 

subjetiva, ou seja, cada criança percebe e reage à dor de acordo com suas 

experiências e vivências anteriores em relação ao fenômeno; o que “significa 

considerar os processos geradores do sentido dentro do sistema subjetivo, e não 

como produto imediato de uma influência externa”, conforme afirma Rey (2002, 

p.44). 

Nesta perspectiva, a subjetividade é compreendida como um sistema 

processual, plurideterminado, histórico, em constante desenvolvimento, que é 

sensível às vivências atuais, tendo papel fundamental nas diferentes escolhas e 

reações do indivíduo (REY, 2002). Daí resulta a complexidade enfrentada pelos 

profissionais da saúde, em especial enfermeiros, para a avaliação e cuidado à 

criança com dor; bem como a forma como este cuidado se processa por parte de 

cada enfermeiro, devido a expressão da subjetividade de ambos nesta relação de 

cuidado. 

A experiência do cuidado é uma relação recíproca. Nesse sentido, Barcelos e 

Alvim (2006, p.26) acentuam que ”cada pessoa vivencia o cuidado de maneira 

singular, segundo seus próprios referenciais e imprimem, neste espaço, maneiras 

singulares de expressão de subjetividades”. 

Corroborando com o exposto, Schaurich, Padoin e Motta (2003, p.37) afirmam 

que, 
O relacionamento inter-humano e a intersubjetividade constituem-se 
elementos essenciais para o autêntico cuidado com e ao outro. Este 
relacionamento [...] revela-se como uma espécie de fluxo, um entre, 
ou seja, um momento existencial único e singular em que o ser que 
cuida e o ser que é cuidado conseguem ampliar seu ângulo de visão 
a respeito do próprio EU, bem como do outro (TU) (SCAHURICH, 
PADOIN e MOTTA, 2003, p.37). 

 
Budó (1997, p.57) ao discorrer sobre a compreensão da subjetividade pela 

enfermagem, a define como “algo que está conosco nos diferentes momentos do 
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viver e que não pode mais ser negado e excluído da prática de uma profissão que, 

por sua natureza, é humana”. 

São amplas e diversas as possíveis aproximações à questão da humanização, 

a qual situa-se além dos limites normativos, de problemas tecnocientíficos estritos 

aos riscos, disfunções e dismorfias. Porém, é preciso fugir da ampliação 

excessivamente abstrata, deslocada das experiências vividas como acentua Ayres 

(2005). O autor complementa que: 

 
A humanização como valor aponta para a dimensão em que o cuidar 
da saúde implica reiterados encontros entre subjetividades 
socialmente conformadas, os quais vão, progressiva e 
simultaneamente, esclarecendo e (re)construindo não apenas as 
necessidades de saúde mas aquilo mesmo que se entende ser a 
Boa vida e o modo moralmente aceitável de buscá-la (AYRES, 2005, 
p.550). 
 

A enfermagem lança esforços para pesquisar, refletir e produzir 

conhecimentos, os quais facilitarão e beneficiarão seu processo de cuidar. No 

entanto, esta produção de conhecimentos deve ser “um processo que exige ambas 

as dimensões da existência a subjetiva e a objetiva e que precisam ser habilmente 

mescladas” (LENARDT, 1997, p.40). 

Há que se compreender que a subjetividade permeia o processo de cuidar por 

ser uma dimensão pertencente tanto ao paciente quanto ao enfermeiro; 

caracterizando, respectivamente, as necessidades de cuidado, e a maneira como 

estes serão realizados. A criança com dor pós-operatória possui as suas 

necessidades de cuidado, e estas podem ser identificadas por meio da dimensão 

objetiva, ao se realizar o exame físico, exames laboratoriais, exames por imagem, 

procedimentos que fornecerão dados mensuráveis, verificáveis, que irão sugerir 

determinada conduta. Este levantamento das necessidades de cuidado, no entanto, 

não estará completo, se não houver a consideração pela dimensão subjetiva, suas 

experiências, história de vida, valores, sentimentos, emoções, crenças, as 

interações, diálogo, a intimidade da criança com dor, aquilo que lhe é próprio.  

Essas necessidades de cuidado serão identificadas a partir do momento em 

que a subjetividade seja expressada, pelo reconhecimento da sua existência e do 

estabelecimento da relação intersubjetiva, isto é, da relação sujeito-sujeito, que 

possibilita conhecer a pessoa em sua individualidade singular como salientam 

Paterson e Zderad (1979). 
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Corrobora Remen (1993) ao acentuar que tem crescido a convicção de que a 

saúde é profundamente influenciada tanto pela realidade subjetiva, quanto pela 

objetiva e esses aspectos do paciente estão se tornando objeto de atenção e 

preocupação. O enfermeiro, ao realizar os cuidados, também expressa a sua 

subjetividade. Lacerda (1998, p.207) coloca que a enfermagem é “algo que as 

enfermeiras criam ao cuidar de alguém, através de um conhecimento profissional e 

de uma maneira própria de ser enfermeira”.  

Ao realizar os cuidados, cada enfermeiro o faz de forma singular, única, 

expressa os seus sentimentos, sua história de vida, suas expectativas com relação 

ao vivido, sua percepção sobre o que é ser enfermeiro, suas crenças, desejos e 

perspectivas articuladas ao conhecimento de quem é o cliente. Portanto, coloca em 

ação a sua subjetividade.  

A partir do momento em que se consegue perceber, analisar as ações e 

interações que se estabelecem no cenário de prestação das ações de cuidar, 

podemos pela subjetividade humana demonstrar atenção, desvelo, afeto pelo outro. 

Esse espaço de cuidado pode ser modificado pelo acolhimento, escuta e diálogo, 

tornando as ações, demandas afetivas (AYRES, 2004). 

Para realizar o cuidado humanizado à criança com dor, é fundamental que se 

compreenda que a dor é determinada pelos aspectos sensoriais (nociceptivos), 

emocionais, fisiológicos e psicológicos, os quais determinam a intensidade e o ritmo 

da sensação dolorosa descrita pela criança. É fundamental também, compreendê-la 

em sua dimensão subjetiva, ou seja, somente a criança que a sente poderá 

expressar sua intensidade e o desconforto causado pela experiência que vivencia. 

Consciente deste abrangente conceito do que é a dor e como a criança percebe e 

reage à ela, é que o enfermeiro, bem como os demais profissionais da saúde, 

poderão decidir pela melhor forma de direcionar os cuidados, visando o bem-estar e 

o estar melhor do paciente, de acordo com Paterson e Zderad (1979). 

Neste cenário, cuidar de uma criança com dor requer habilidades e posturas 

peculiares, como a observação, a perspicácia, a escuta, a presença. Somente assim 

é possível perceber a subjetividade da criança que vivencia a dor, que determinará a 

melhor forma de planejar um cuidado mais humano e adequado às necessidades 

apresentadas.  

 

 



 20

2.3. O REFERENCIAL TEÓRICO APOIADO EM PATERSON E ZDERAD 

 

A construção de referencial teórico que subsidia a relação intersubjetiva no 

cuidado do enfermeiro à criança com dor pós-operatória surge da inquietação em 

perceber que a enfermagem necessita organizar suas ações para que efetivamente 

resultem em benefício e bem-estar à criança. Assim, busquei delinear formas de 

cuidar pelo entrelaçamento de conceitos que privilegiam o ser humano criança que 

padece da dor, enquanto recupera-se de procedimento cirúrgico.  

Entendo que a teoria de enfermagem de Paterson e Zderad (1979) serve como 

guia teórico, pois ilumina os passos para a pesquisa e a prática profissional autêntica 

nesse campo de atuação.  

A sistematização do trabalho do enfermeiro, ainda carece de esclarecimentos 

no campo de atuação da dor, o qual é rico em significações e extrapola a dimensão 

instrumental para incluir a dimensão expressiva da vivência da dor, e nesse caso, da 

criança no período pós-operatório. 

A escolha de um referencial teórico para subsidiar a prática de cuidado do 

enfermeiro exige sensibilidade, afinidade e disposição do enfermeiro, a fim de ser 

facilitada à apropriação dos conceitos e idéias próprias da teórica e articular aos 

seus anseios e propósitos em um contexto específico. O processo de cuidar que alia 

concepções teóricas, conceitos e o processo de cuidar pela sistematização das 

ações, cumprem com a tarefa precípua da enfermagem, de utilizar e desenvolver o 

conhecimento específico de enfermagem às metas de enfermagem. 

Meleis apud Carraro (1998, p.6), define teoria de enfermagem como: 

 
Uma construção articulada e comunicada, da realidade criada ou 
descoberta (fenômenos centrais e inter-relações) dentro ou 
pertinente à enfermagem, para os propósitos de descrição, 
explicação, predição ou prescrição do cuidado de enfermagem 
(MELEIS apud CARRARO, 1998, p.6). 
 
 

A teoria de enfermagem, colocada como uma construção, indica processo. 

Portanto, a partir dela, podemos desenvolver e aprimorar a prática profissional, 

incluir a pesquisa, tendo como foco da atenção, o cuidado ao indivíduo que 

necessita deste cuidado (fenômenos centrais) e todas as particularidades envolvidas 

nesse processo (inter-relações). 
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A escolha do referencial teórico da Teoria Humanística de Enfermagem de 

Paterson e Zderad (1979), deu-se após processo reflexivo de estudo, compreensão 

e estabelecimento de relações entre seus conceitos e o que acredito, pois concordo 

que “a teoria da ciência de enfermagem desenvolve-se a partir das experiências 

vividas pela enfermeira e pela pessoa que recebe o cuidado” (PRAEGER e 

HOGARTH, 2000, p. 241).  

Ao trabalhar com a criança com dor pós-operatória, percebo essa vivência 

como subjetiva, pois exige a construção de conhecimentos e a sistematização do 

processo de cuidar com a participação do enfermeiro-criança e sua família, numa 

relação autêntica de cuidado.  Nessa relação o enfermeiro se dispõe a ajudar no 

alívio da dor, tendo como subsídio as necessidades de cuidado expressas tanto pela 

criança, como por sua família, o que freqüentemente ocorre, por circunstâncias 

próprias da criança em sua determinada fase de desenvolvimento normal (fala, 

cognitivo, percepções), bem como em circunstâncias patológicas, em que não há 

expressão verbal ou qualquer outra forma de comunicação, baseando-se na posição 

corporal, agitação psicomotora, entre outros aspectos. Muitos são os estudos que 

enfocam a dor como sintoma físico vivenciado por diferentes pacientes e as formas 

de tratamento tendo como base a farmacológica, porém é preciso ir além, é 

necessário conhecer o ser com dor, suas demandas de cuidado, suas formas de 

vivenciar e encarar momentos difíceis, sua maneira de superar o sofrimento. A 

vivência da dor é uma experiência existencial, em que tem em seu foco 

características próprias de cada ser no mundo, sua forma de existir. 

A busca por uma interação enfermeiro-paciente diferenciada, por meio da 

compreensão de como esta se estabelece, impulsionou as enfermeiras Josephine E. 

Paterson e Loretta T. Zderad a desenvolverem a Teoria da Enfermagem 

Humanística e apresentarem um novo conhecimento para a ação da enfermagem, 

sendo desta forma definida pelas autoras: 

 
A enfermagem humanística é mais do que uma relação unilateral 
sujeito-objeto, tecnicamente competente e caritativa, guiada por uma 
enfermeira em benefício do outro [...] prescreve que a enfermagem é 
uma relação transacional que se responsabiliza de investigar e cuja 
expressão demanda a conceitualização baseada na consciência 
existencial que a enfermeira tem de seu ser e do outro (PATERSON, 
ZDERAD, 1979, p.20). 
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Caracteriza-se como enfermagem humanística por preocupar-se com as 

experiências fenomenológicas dos indivíduos, a exploração das experiências 

humanas, sendo fortemente influenciada pelas abordagens filosóficas da 

fenomenologia e do existencialismo, ao buscar compreender a natureza humana e a 

enfermagem. Descrevem que “a enfermagem é uma resposta aos males da 

condição humana [...]. Um ser humano necessita certo tipo de ajuda e o outro a 

proporciona” (PATERSON e ZDERAD, 1979, p.29). O existencialismo aparece na 

teoria como uma experiência existencial que permite o conhecimento humano do ser 

e da qualidade do ser do outro. A teoria humanística tem uma abordagem filosófica 

para a compreensão da vida, da dimensão do ser humano, sendo o existir a 

dimensão primária (SANTOS, PAGLIUCA, FERNANDES, 2007). 

O exposto acima traduz a relação enfermeiro-paciente como ato humano, que 

se dá, a partir do momento em que a enfermeira e o indivíduo que necessita de seus 

cuidados se encontram. Praeger e Hogarth (2000, p.243), ao fazerem referência 

sobre a influência do existencialismo, da fenomenologia e dos psicólogos 

humanistas utilizada por Paterson e Zderad, podem ser vistas “em sua ênfase no 

significado da vida como é vivida, na natureza do diálogo e na importância do campo 

perceptivo”. 

Minha experiência profissional permitiu verificar que cada criança com dor pós-

operatória e seus familiares/significantes percebem e vivenciam de uma maneira 

particular este fenômeno, influenciado por experiências anteriores, crenças e 

aspectos culturais. Esta particularidade deve ser considerada, dialogada, investigada 

e percebida, para que o cuidado atenda às expectativas de quem o faz e de quem o 

recebe, tornando-se efetivo. Nesta perspectiva, Paterson e Zderad apud Oliveira et 

al (2003, p.24), colocam que “pressupõem-se a presença de um problema de 

enfermagem que o enfermeiro e o paciente resolverão juntos”. 

A teoria humanística tem influência do existencialismo, pois esta corrente 

filosófica busca compreender a vida, considerando cada indivíduo como um ser 

singular, único, que enfrenta possibilidades de escolhas que culminam no 

direcionamento e no significado da vida. Meleis apud Oliveira et al (2003, p.15), 

estabelece que “o existencialismo não pretende encontrar o porquê da experiência 

humana, apenas descreve o que é. Vê a existência humana como inexplicável, 

enfatiza a liberdade de escolha, bem como a responsabilidade pelos seus atos”. 
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O enfoque existencial-fenomenológico-humanista da teoria de Paterson e 

Zderad (1979), contempla minhas percepções do que seja a relação intersubjetiva 

no cuidado do enfermeiro à criança com dor pós-operatória, momento no qual 

necessita de ajuda intencional e comprometida, permeada por conhecimento 

específico e valorização do outro, ao percebê-lo como participante da relação de 

cuidado, por meio das escolhas que possui; tendo como principal objetivo do 

enfermeiro, proporcionar o bem-estar e o estar melhor pelo diálogo vivido. 

 

2.4 MARCO CONCEITUAL ARTICULADO À TEORIA DE ENFERMAGEM 

HUMANÍSTICA 

 

O delineamento dos conceitos do marco conceitual proposto para o cuidado do 

enfermeiro à criança com dor pós-operatória retrata as idéias da teoria utilizada, bem 

como minhas concepções de vida e experiência nessa área de atuação. 

Apresento uma forma de olhar, um caminho a trilhar sobre os principais 

fenômenos presentes na prática da enfermagem, articulados aos conceitos de ser 

humano, indivíduo ou pessoa a ser cuidada; o ambiente, espaço ou tempo que este 

cuidado será realizado; saúde-doença, considerado o fenômeno sobre o qual atuará, 

visando à prevenção, manutenção ou melhoria do estado; e a enfermagem, que 

representa a ação que será realizada sobre os demais fenômenos que, 

inevitavelmente, se inter-relacionam, formando uma nova maneira de ver o mundo 

da enfermagem e desenvolver sua prática. 

Os conceitos presentes em cada teoria de enfermagem representam 

concepções teóricas que caracterizam as idéias paradigmáticas da teorista, o 

contexto histórico em que foi construída, a forma como cada teorista concebe os 

fenômenos de enfermagem, a partir de suas experiências anteriores, crenças, entre 

outros fatores. A rede de conceitos forma uma estrutura conceitual denominada 

marco conceitual que para Neves apud Trentini e Silva (1992, p.2) são descritos 

segundo suas similaridades, como sendo “abstrações da realidade, ou seja, um 

conjunto de representações simbólicas que constituem uma referência para a 

focalização do pensamento de uma maneira particular”.  

A diferença entre conceitos de uma teoria e marco conceitual apresentada por 

Trentini e Silva (1992, p.2), e que os caracteriza de uma forma objetiva e passível de 

rápida compreensão, é que “num marco conceitual os conceitos são definidos e 
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interligados de uma maneira abrangente; enquanto que na teoria, as definições são 

precisas e operacionais”.  

No entanto, um marco conceitual pode ser construído a partir dos conceitos 

apresentados por uma teoria de enfermagem. Para tanto, é necessário estudá-la, 

compreendê-la, buscar relações entre o que ela retrata e aquilo em que se acredita 

e a aplicação que se pretende fazer. Então, alguns dos conceitos desta teoria são 

escolhidos para embasar o marco conceitual e a prática da enfermagem 

(CARRARO, 1998). 

Na Teoria da Enfermagem Humanística de Paterson e Zderad, os seres 

humanos são compreendidos como “seres únicos, capazes, abertos a opções, 

possuidores de valores que são delineados a partir de sua vivências e experiências 

do passado, presente e futuro; o que caracteriza a expressão de sua singularidade” 

(PRAEGER e HOGARTH, 2000, p.243). 

O reconhecimento da singularidade de cada ser humano traduz a essência 

humanista da teoria, valorizando as escolhas realizadas pelos indivíduos, através 

das quais se caracterizam como seres humanos: 

 
A singularidade é a capacidade universal da espécie humana. Assim, 
ao mesmo tempo em que é homem, é único, paradoxalmente, também 
é como seus congêneres. Sua mesma singularidade é uma 
característica comum a todos os demais homens (PATERSON e  
ZDERAD, 1979, p.20). 
 

As teoristas consideram que o homem vem a ser mais devido sua capacidade 

de relacionar-se com outros seres, tornar-se pessoa, o que, conseqüentemente, 

permite que a singularidade de cada ser se manifeste e se atualize. As 

características especiais de relacionar-se derivadas de Buber conforme explicitam 

Paterson e Zderad (1979), definem este evento de união, de relação de um ser com 

outro ser como mediação. Esta relação ou mediação pode se dar de todas as 

formas, desde a materialista até a espiritual, e acontece entre EU-TU, EU-ISSO E 

EU-NÓS. 

Oliveira et al (2003, p.17), explicitam que “a teoria da enfermagem humanística 

preocupa-se com a mediação entre as enfermeiras e seus semelhantes [...] o 

microcosmo de suas comunidades, que seriam os pacientes, os familiares dos 

pacientes, colegas profissionais e outros membros da equipe de saúde”.  
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O cuidado à criança com dor no período pós-operatório exige que esta 

mediação entre os semelhantes (próprio paciente, seus familiares, outros membros 

da equipe de saúde) aconteça, para que se proceda, primeiramente, a avaliação da 

queixa de dor e seu posterior cuidado; avaliação esta, que dependerá de atributos 

objetivos e subjetivos para ser realizada e conduzir ao julgamento sobre a melhor 

forma de cuidar. Por meio da relação do enfermeiro com os seus semelhantes 

envolvidos obterá os referidos subsídios necessários para a realização do cuidado, o 

que contempla o fenômeno da mediação abordado por Paterson e Zderad (1979). 

O conceito de enfermagem é entendido como uma resposta aos males da 

condição humana, ou seja, um ser necessita de certo tipo de ajuda e o outro a 

proporciona.  A enfermagem é considerada como um existente, ou coisa em si, um 

fenômeno que ocorre no mundo real das vivências humanas, caracterizando-se por 

existir a partir do momento em que a relação de cuidado se estabelece (PATERSON 

e ZDERAD, 1979). 

Esta relação de cuidado da enfermagem tem como principal objetivo zelar pelo 

bem-estar e pelo estar melhor: 

   
A enfermagem implica um tipo especial de encontro de pessoas. 
Ocorre em resposta a uma necessidade percebida relacionada com 
a qualidade de saúde-doença da condição humana. Dentro desse 
âmbito, que é compartilhado com outros profissionais da área da 
saúde, a enfermagem é dirigida para a meta de nutrir o bem-estar e 
o vir a ser (potencial humano). A enfermagem, portanto, não envolve 
um encontro meramente fortuito, mas um encontro no qual existem 
um chamado e uma resposta intencionais. Neste aspecto, a 
enfermagem humanística pode ser considerada como um tipo 
especial de diálogo vivido (PATERSON e  ZDERAD, 1979, p.49). 

 
Entendo que a enfermagem transcende o que se considera como se fazer 

presente, estar fisicamente ao lado do paciente, numa relação unilateral, em que o 

paciente é um sujeito passivo na relação de cuidado. É entendida como uma ajuda 

permeada por intencionalidade, comprometimento e conhecimento específico, com 

um caráter dialogal. O ato de enfermagem implica em encontro com seres humanos, 

há uma transação intersubjetiva com significado para ambos, enfermeiro e paciente. 

O ato vivo e humano de enfermagem está conformado por seu objetivo, o qual 

influencia nas características e no processo do diálogo da enfermagem. O 

enfermeiro vivencia cada encontro como algo próprio, como um indivíduo singular, 

como um ser aqui e agora, situado em um corpo nesta circunstância em busca de 
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significado do sofrimento, da vida do outro. Para haver o diálogo genuíno é 

necessária certa abertura, assim como receptividade, disposição, acessibilidade, 

reciprocidade. 

O caráter dialogal de enfermagem pode melhor ser explicitado quando se 

considera como chamado e resposta, com um propósito determinado. O paciente 

chama pela ajuda e o enfermeiro responde com a ajuda. Assim a enfermagem é um 

chamado vivo e uma resposta reflexiva de cada forma de comunicação humana 

(PATERSON e ZDERAD, 1979). 

O conceito de saúde não é apresentado de forma muito clara por Paterson e 

Zderad (1979), no entanto, o termo é abordado constantemente em seus escritos; 

trazendo como uma questão de sobrevivência, como imprescindível para todo ser 

humano. Oliveira et al (2003, p.18), corroboram com o exposto ao afirmarem que o 

termo saúde é usado repetidamente por Paterson e Zderad, porém, não é fornecida 

uma definição real do conceito. “A saúde é vista como uma questão de 

sobrevivência pessoal, como uma qualidade de vida e morte, como algo a mais do 

que a ausência da doença”. 

O relacionamento entre os seres, em destaque, da enfermeira com o paciente, 

mas que se dá também com os demais membros da equipe de saúde e significantes 

do paciente, denominado pelas teoristas como mediação, leva o ser humano a ser 

mais, a vir-a-ser, proporcionando seu bem-estar e estar melhor. Pode-se 

compreender saúde como uma condição proporcionada pelo relacionamento entre 

os seres humanos, pressupostos estes presentes em destaque na teoria da 

enfermagem humanística de Paterson e Zderad. 

Nesta perspectiva, sugerem que nos tornamos mais (vir-a-ser) ao nos 

relacionarmos com os outros. Quando nos relacionamos com autenticidade, estamos 

experimentando saúde. O relacionamento autêntico entre os seres humanos, em 

que a ajuda é proporcionada no momento em que o outro a necessita, torna-se, 

portanto, uma condição para se ter saúde. Esta compreensão traduz a teoria da 

enfermagem humanística, que é assim denominada porque propõe que humanizar é 

relacionar-se com o outro com o propósito de ajudá-lo no processo de viver, 

descobrindo o real significado de sua vida. É saúde, porque quando nos 

relacionamos de forma humanizada, temos o real objetivo de proporcionar ao outro o 

bem-estar e o estar melhor, condições estas, que o leva a estar aberto para novas 
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experiências de vida, novas escolhas, novos relacionamentos; num movimento 

cíclico, em que ambos crescem (PRAEGER e HOGARTH, 2000), 

O conceito de ambiente está relacionado ao ser humano como vivendo em 

dois mundos, ou seja, seu mundo interior e o mundo objetivo de pessoas e coisas 

(PATERSON e ZDERAD, apud BRÜGGEMANN, 2003). O mundo objetivo 

caracterizado por ser de pessoas e coisas é identificado como o ambiente onde o 

cuidado se efetiva, o qual o ser humano pertence, no momento do cuidado. As 

pessoas participantes deste ambiente são todos os profissionais da equipe de saúde 

que acompanham o paciente, merecendo destaque especial o enfermeiro e a equipe 

de enfermagem, que estão presentes em tempo integral junto à criança, 

proporcionando os cuidados necessários. 

Em síntese, o conceito de ser humano do marco conceitual à criança com dor 

pós-operatória é o ser criança com dor, único, singular com especificidades, que 

necessita de ajuda e é influenciado pelas relações interhumanas em um espaço e 

tempo definidos de acordo com a situação compartilhada. O conceito de 

enfermagem é vivenciado, não pode ser normatizado por regras e rotinas pré-

estabelecidas, acontece como presença, encontro, diálogo, intersubjetividade, 

revela-se como chamado e resposta de pessoa a pessoa. O conceito de saúde-

doença é abrangente, desloca-se do corpo físico que sente dor, para ir ao encontro 

do ser criança com sofrimento causado pela dor, com sua inteireza de ser e estar 

necessitado de ajuda, em que o enfermeiro atua de forma intencional e dialógica 

para oferecer alívio e restaurar o bem-estar. O ambiente é a instituição hospitalar 

onde a criança encontra-se em pós-operatório imediato ou mediato (durante e após 

as primeiras 48 horas do ato anestésico-cirúrgico, respectivamente), podendo ser a 

unidade de recuperação pós-anestésica, unidade de cuidado intensivo ou unidade 

de internação; compreendendo que o fenômeno dor pós-operatória pode ser 

experienciado nestes diferentes cenários, no espaço e tempo considerados.  

Uma vez colocados os conceitos que permeiam o cuidado à criança com dor 

pós-operatória, a partir das idéias de Paterson e Zderad é possível verificar a 

aplicabilidade de suas proposições para o cuidado humanístico, em que é permeado 

de interações, mediações, relações afetivas, proximidade, com vistas a proporcionar 

o bem-estar e estar melhor em uma sintonia dialógica e existencial. Estes conceitos 

articulados conformam o cuidado de enfermagem, pois aliam a técnica à 
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sensibilidade, as habilidades à humanidade, em um contexto específico de 

necessidades peculiares. 

Assim, para responder à minha inquietação de Como se estabelece a relação 
intersubjetiva no ato de cuidar entre enfermeiro e criança com dor pós-
operatória? delineio a proposição metodológica. 
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3  PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 
 

Ao pensar em saúde e propor um estudo que aborde esta essencial condição 

humana, é fundamental refletir e considerar que cada ser humano possui uma 

maneira própria de conceber a si mesmo, seu corpo e sua condição de saúde e vida; 

a qual é determinada e influenciada diretamente pelos seus atos, suas relações 

interpessoais, a estrutura social a qual pertence, experiências e vivências prévias. 

Minayo (2004) corrobora neste sentido, ao afirmar que: 

 
A saúde enquanto questão humana e existencial é uma problemática 
compartilhada indistintamente por todos os seguimentos sociais. 
Porém, as condições de vida e de trabalho qualificam de forma 
diferenciada a maneira pela qual as classes e seus segmentos 
pensam, sentem a agem a respeito dela (MINAYO, 2004, p.15). 
 

Nesta perspectiva, ao pesquisar as relações que o enfermeiro estabelece com 

este frágil ser e sua família/significantes – a intersubjetividade – tornou-se premente 

refletir sobre minha concepção de ser humano, entendendo-o como um ser em 

potencial, holístico, portanto com suas múltiplas dimensões e vivências; dotado de 

subjetividade, de características próprias e singulares, que lhe conferem 

autenticidade. 

Desta forma, para que obtivesse êxito neste processo, utilizei a metodologia 

qualitativa como abordagem de pesquisa, a qual reconhece a ciência como um 

conjunto de conhecimentos construídos, não somente como uma atividade objetiva, 

mas sim, que leva em consideração os aspectos subjetivos como construção 

humana significativa, proporcionada pelos atos, relações e estruturas sociais, desde 

a sua concepção, até suas constantes transformações (MINAYO, 2004). 

Por meio do método exploratório-descritivo, a metodologia qualitativa 

apresentou-se como a mais adequada em relação aos objetivos propostos pela 

presente pesquisa, pois, 
A pesquisa qualitativa tem tornado possível a investigação de 
crenças e atitudes sobre assuntos/temas delicados e em que em 
uma relação íntima e de confiança pode permitir o acesso do 
pesquisador a dados que não seriam acessíveis por métodos 
quantitativos (BRITTEN et al apud TURATO, 2003, p.145). 
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Desta forma, a metodologia qualitativa atendeu aos propósitos de desvelar 

como se processa o cuidado do enfermeiro à criança com dor pós-operatória. 

Corroborando com o exposto ressalto que, 

 
Métodos qualitativos têm relevância direta para a prática da 
enfermagem por se moverem sob a superfície de resultados para 
revelar processos de vida que contribuíram com o resultado. Um 
conhecimento desses processos de vida aumenta a compreensão e 
fornece base para intervenção que talvez melhore a qualidade de 
vida (MUNHALL apud LOBIONDO-WOOD, HABER, 2001, p.126). 
 

Turato (2003) salienta que quando o pesquisador decide pela pesquisa 

qualitativa, é preciso que apresente-se receptivo e desarmado de pré-julgamentos 

sobre os dados que coletará, em atitude de permitir-se escutar o suficiente sobre a 

fala do entrevistado acerca dos sentimentos, idéias e comportamentos humanos e 

então procurar compreender quais sentidos aqueles fenômenos referidos tem em 

especial para os sujeitos eleitos para o estudo. 

A postura receptiva do pesquisador, ao trabalhar com um universo de dados 

objetivos e subjetivos, permitiu que a emergência do novo acontecesse, ao colocar-

se desprovido de suas teorias e experiências anteriores, numa atitude de coleta de 

informações interessada na perspectiva que os sujeitos, neste caso enfermeiros, 

expressavam.  

A escolha do método exploratório-descritivo ocorreu por concebê-lo como mais 

adequado aos objetivos da presente pesquisa. É considerado método exploratório-

descritivo porque busca proporcionar uma visão geral do fato investigado; na medida 

em que procura descrever as características dos sujeitos e a realidade com que 

trabalham. 

Corroboram Marconi e Lakatos (2003) ao afirmarem que: 

 
Estudos exploratório-descritivos têm a tripla finalidade de 
desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com 
um ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa 
futura mais precisa ou modificar conceitos (MARCONI e LAKATOS, 
2003, p. 45). 
 

O método exploratório-descritivo apresentou-se adequado aos objetivos desta 

pesquisa, ao proporcionar uma aproximação do fenômeno pesquisado, na 

perspectiva de Identificar as relações intersubjetivas estabelecidas no ato de cuidar 
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entre enfermeiro e criança com dor pós-operatória e desvelar como se desenvolve o 

cuidado do enfermeiro à criança com dor pós-operatória. 

 

3.2 SUJEITOS QUE COMPÕEM O ESTUDO 

 

Os sujeitos desse estudo foram oito enfermeiros que atuam em seis unidades 

distintas de cuidado à criança no período pós-operatório. As unidades são 

caracterizadas como   terapia intensiva neonatal e cardíaca, unidade de onco-

hematologia e demais unidades de internação que atendem a diferentes formas de 

acesso ao tratamento cirúrgico (Sistema Único de Saúde, convênios e particulares). 

Isto demonstra que a pesquisa abordou profissionais de diferentes contextos 

de atuação, com graus de complexidade dos cuidados diferenciados, bem como com 

crianças em pós-operatório imediato e mediato; pertencentes a faixas etárias e 

níveis de desenvolvimento infantil variados. 

A escolha ocorreu por compreender estes profissionais como aqueles que mais 

tempo dedicam ao cuidado de crianças com dor pós-operatória, devido suas 

características de serem observadores, perspicazes, habilidosos na detecção de 

necessidades e atenciosos na resolução das situações que exigem intervenção 

precisa, características estas, inerentes à prática profissional dos enfermeiros.  

Como critérios de inclusão, elegi serem enfermeiros que atuavam na instituição 

contexto desta pesquisa, em unidades de permanência da criança no período pós-

operatório; por compreender ser este um momento em que a incidência de dor 

prevalece, devido à experiência cirúrgica; enfermeiros que aceitassem participar 

voluntariamente desta pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), após leitura e compreensão de seus objetivos e 

relevância para novas reflexões sobre o processo de cuidar de enfermagem à 

criança com dor no período pós-operatório. 

Passo a explicitar o perfil sócio-demográfico dos sujeitos participantes desta 

pesquisa, com a finalidade de caracterizá-los por sua atuação, bem como para 

possibilitar a percepção das experiências prévias dos mesmos em relação à dor pós-

operatória; questão esta que norteou realização da coleta dos dados. 

Os sujeitos da pesquisa pertencem à faixa etária de 26 à 43 anos, com tempo 

de formação variando de 02 à 16 anos. Esta diferença no tempo de formação 

destacou-se como um aspecto interessante, pois mesmo com este intervalo de 
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tempo, os discursos proporcionaram compreensões sobre a relação do enfermeiro e 

criança com dor pós-operatória, muito semelhantes; o que demonstra que as ações 

de cuidado e a forma como concebe a criança a ser cuidada, fazem parte de uma 

dimensão pessoal, íntima, própria de cada um, e não sofre alterações com o tempo 

de atuação. Isto representa a sua subjetividade, o que lhe é próprio, e que guia seu 

agir, sua forma de ser enfermeiro. 

Quanto ao tempo de atuação dos sujeitos na instituição contexto de realização 

desta pesquisa, este variou de 6 meses até 16 anos; dado este semelhante quanto 

ao tempo de atuação em pediatria. Isto demonstra que cuidar de crianças envolve 

muito mais do que apenas uma opção. Demonstra ser uma escolha, um caminho 

pelo qual iniciaram e ainda percorrem, buscando sempre o aprimoramento, diante 

das dificuldades e das alegrias que o perfazem. 

Os sujeitos relataram também, não possuírem formação específica em dor 

pós-operatória. Dos entrevistados, 04 deles participavam das reuniões promovidas 

pelo grupo multiprofissional de dor que foi constituído na instituição na data de 02 de 

fevereiro de 2007, como membros efetivos, ao participarem das reuniões realizadas, 

no período em que este grupo esteve ativo, como consta em Ata própria. 

Assegurando o sigilo e o anonimato dos sujeitos participantes, ao realizar a 

análise dos discursos e permeá-la com trechos dos mesmos para clarificar a 

compreensão dos leitores; utilizo a denominação D para referir-se a Discurso e a 

respectiva numeração de acordo com a ordem cronológica de realização da 

entrevista. 

 

3.3 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no Hospital Pequeno Príncipe, pediátrico e de porte da 

cidade de  Curitiba; inaugurado em 1971, com o objetivo de servir de apoio 

financeiro ao primeiro hospital infantil do Paraná, mantido até o final da década de 

1980 pelo estado, sendo hoje mantido por Associação Hospitalar (CASTANHA, 

2004). 

Possui 362 leitos para crianças e adolescentes e atende todas as 

especialidades, exceto casos de grandes queimaduras e politraumatismos, sendo 

referência para o Sistema Único de Saúde (SUS) em pediatria cirúrgica, clínica, 

hemato-oncologia, nefrologia, ortopedia, neurologia, otorrinolaringologia, 
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pneumologia, ginecologia infantil e transplantes hepático, renal e cardíaco 

(ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À CRIANÇA DR. RAUL CARNEIRO, 

2006, p.12). 

No ano de 2006, segundo Relatório de Atividades, internaram 23.508 crianças 

e adolescentes, sendo estes de 0 à 18 anos, e em seus ambulatórios de 

especialidades, realizadas 258.202 consultas mensais. Foram realizadas 14.488 

cirurgias, sendo elas das especialidades de cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, 

ortopedia, aparelho digestivo, aparelho genito-urinário, neonatal, torácica, 

oncológica, bucomaxilofacial, reumatologia, transplante hepático, gastroenterologia e 

hepatologia. Para atender a esta grande demanda, o hospital conta com 1.591 

colaboradores, sendo 719 da enfermagem. Destes, 81 são enfermeiros e 634 

técnicos e auxiliares de enfermagem; distribuídos em todas as unidades do hospital, 

nos três turnos de trabalho (ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À 

INFÂNCIA DR RAUL CARNEIRO, 2006). 

Em 02 de março de 2007, foi composto o Grupo Multidisciplinar de Dor da 

instituição, tendo como membros enfermeiros, médicos cirurgiões, pediatras e 

anestesistas. Realizaram reuniões para discussão de diversificados temas 

envolvendo a criança que vivencia a dor; com a finalidade de propor protocolos de 

ação e cuidado. Consta em Ata do grupo, a realização de atividades até o dia 30 do 

mesmo mês, tornando-se desde então, inativo.  

Neste contexto de dedicação e cuidado especializado voltado às necessidades 

das crianças de Curitiba e região metropolitana, como de outras cidades, estados e 

países; é que ocorreu a coleta de informações que subsidiaram novas propostas de 

cuidado a serem despertadas a partir da realidade apreendida. 

 

3.4  COLETA DAS INFORMAÇÕES 

 

Para a coleta das informações, utilizei a entrevista semi-estruturada gravada 

com enfermeiros que cuidam de crianças com dor no pós-operatório, buscando, por 

meio de um diálogo dirigido, descrever e identificar aspectos relativos às ações de 

cuidado e como se processa a relação intersubjetiva do enfermeiro e criança diante 

do fenômeno dor vivenciado pela mesma que se encontra sob seus cuidados. 

A entrevista semi-estruturada, ou semi-dirigida como instrumento auxiliar para 

a coleta do corpus da análise como estabelece Moraes (2003), torna-se pertinente 
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pelo motivo “de que ambos os integrantes têm momentos para dar alguma direção, 

representando ganho para reunir os dados segundo objetivos propostos”, como 

afirma Turato (2003, p.313). 

A entrevista semi-estruturada apresenta-se como a mais adequada quando o 

pesquisador necessita conhecer a experiência em profundidade e especificidade. O 

entrevistador introduz o tópico e então guia a discussão para perguntar questões 

mais específicas, visando obter exemplos, detalhes, com objetivo de explicar uma 

idéia, um evento ou o que significa sua experiência (RUBIN e RUBIN, citados por 

TURATO, 2003). 

Por meio de questões gerais, relativas ao fenômeno investigado, permite que o 

entrevistado faça sua exposição em relação ao que lhe é perguntado, deixando-o 

livre para expor suas idéias. Como afirma Turato (2003), a entrevista semi-

estruturada torna-se: 
Um instrumento precioso de conhecimento interpessoal, facilitando, 
no encontro face a face, a apreensão de uma série de fenômenos, 
de elementos de identificação e construção potencial da pesquisa do 
entrevistado e, de certo modo, também do entrevistador (TURATO, 
2003, p.308). 
 

 Nesta perspectiva, é essencial que o pesquisador apresente-se tranqüilo, 

atento à fala do entrevistado, de maneira que o mesmo sinta-se à vontade para 

expor o que pensa, motivando-o a falar através de expressões faciais positivas, ou 

pronunciando ruídos estimuladores para que o entrevistado aprofunde mais a 

respeito de determinada temática exposta; tornando-se, portanto, um “encontro 

interpessoal pré-estabelecido” (TURATO, 2003, p.310). 

A postura do pesquisador é o guia para que o entrevistado perceba o que é 

relevante ou não no determinado contexto em que se pretende investigar. Quando 

alguma informação precisa ser esclarecida, devido sua relevância e importância em 

relação ao fenômeno investigado; por ter sido exposta de forma incompleta ou 

obscura, pode-se solicitar que o entrevistado aprofunde suas colocações ou 

particularidades sobre a mesma (TURATO, 2003). 

A escolha pela entrevista semi-estruturada ocorreu por concebê-la como um 

instrumento apropriado para a pesquisa qualitativa em relação aos objetivos 

propostos, pois permitiu a livre exposição de idéias e o resgate de possíveis lacunas 

de compreensão do discurso pelo entrevistador; além da possibilidade de novas 

informações, não previstas pelo entrevistador, serem proferidas pelo entrevistado, de 
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forma a enriquecer o corpus de análise, e, conseqüentemente, os resultados finais 

obtidos. 

Nesta pesquisa, o instrumento de coleta das informações foi composto por 

duas bases de dados, sendo os dados sócio-demográficos e dados relativos ao 

contexto da prática profissional do enfermeiro no cuidado à criança com dor no pós-

operatório (APÊNDICE B). 

Antes do primeiro contato direcionado à efetivação da entrevista com os 

enfermeiros(as), programei cuidadosamente como iria abordá-los, de forma com que 

se sentissem motivados e confiantes a participarem, em resposta ao meu chamado 

para a troca de experiências e vivências no contexto de cuidado à criança com dor 

pós-operatória. Fiz um contato telefônico previamente para marcar nosso encontro e 

esclareci que a entrevista seria gravada. Procurei respeitar as limitações de horário e 

espaço, bem como a dinâmica do setor que atuavam, alterando datas e horários, 

conforme solicitavam; na perspectiva de que o encontro fosse realmente proveitoso 

para ambas as partes. 

Programei um tempo para que, após a realização de cada entrevista, pudesse 

discutir questões levantadas durante a efetivação da mesma, tornando, desta forma, 

um momento de troca de experiências e vivências – a relação intersubjetiva – em 

que as subjetividades dos enfermeiros envolvidos neste momento fossem expressas 

e reconhecidas como um momento existencial. 

No entanto, as dificuldades existiram, e por algumas vezes tive que 

reprogramar os dias e horários que havíamos estabelecido para o encontro; bem 

como convidar outros enfermeiros(as) a participarem, devido à resposta negativa ao 

meu chamado; o que estava previsto no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

O que se apresentou como um aspecto positivo e interessante neste processo 

foi que os enfermeiros(as) que não responderam ao meu chamado procuraram 

justificar sua resposta negativa, alegando, por exemplo, falta de tempo, excesso de 

atividades a gerenciar, bem como recente transição de setor. Esta preocupação 

apresentada pelos enfermeiros(as) é possível que tenha demonstrado que o meu 

chamado despertou certo interesse dos mesmos à temática abordada, 

principalmente pela complexidade que compreende o cuidado a criança com dor 

pós-operatória. Creio que houve uma sensibilização sobre a temática, levando-me à 

percepção que de certa forma a relação intersubjetiva aconteceu. 
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Por outro lado, os oito enfermeiros(as) que atenderam ao meu chamado, o 

fizeram motivados, interessados e disponíveis desde o primeiro contato, ao sugerir 

horário e local privativo prontamente. Esta resposta positiva e comprometida 

também me motivou, e fez com que este momento se tornasse uma verdadeira 

relação intersubjetiva, em que as subjetividades de sermos enfermeiros(as) que 

cuidam de crianças com dor no pós-operatório pudessem ser retratadas e 

reconhecidas como parte de nós, como uma forma especial e única de desenvolver 

o cuidado, ao desvelar como se desenvolve. Percebi as relações intersubjetivas 

efetivadas com as crianças e seus familiares e/ou significantes como encontros 

permeados por um saber-fazer consciente, comprometido e aberto a novas 

perspectivas. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS QUE PERMEARAM O ESTUDO 

 

A questão ética em pesquisas envolvendo seres humanos é um aspecto 

fundamental para o desenvolvimento de qualquer estudo em que as informações ou 

fenômenos estudados partam de um ser humano ou da coletividade. 

Neste contexto, a Resolução 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que dispõe sobre as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas em seres humanos, define e trata com grande 

abrangência de elementos envolvidos, questões como a pesquisa e seu protocolo, 

pesquisador e a instituição de pesquisa, os riscos da pesquisa e os danos 

associados ou decorrentes, o sujeito da pesquisa e o consentimento livre e 

esclarecido, a submissão ao comitê de ética em pesquisa, entre outros; aspectos 

estes, que foram respeitados em todo o processo desta pesquisa. 

A Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde foi considerada um 

produto inicial para o processo de revisão das normas brasileiras de ética em 

pesquisa em seres humanos; e descreve esta atividade como “pesquisa que, 

individual ou coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em 

sua totalidade ou parte dele, incluindo o manejo de informações e materiais” 

(BRASIL, 1997, p.54). 

O presente documento normatiza e regulamenta toda pesquisa em que seres 

humanos são tidos como fonte de informações ou de materiais, expandindo a 

perspectiva de pesquisas puramente biomédicas, perpassando também por 
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pesquisas sociológicas e antropológicas; devendo ser submetidas aos Comitês de 

Ética em Pesquisa (CEP), e ser alvo de discussão sobre sua eticidade (MARTIN, 

2006). 

A questão ética em pesquisa tem suas raízes em princípios fundamentais da 

bioética, princípios estes derivados de juízos levados em consideração na 

moralidade comum e na tradição médica (TURATO, 2003). 

A bioética, segundo Turato (2003, p.596), é definida como, “a disciplina que se 

ocupa tanto da pesquisa de problemas éticos como de aplicação de questões éticas, 

ambas suscitadas pelas investigações científicas biomédicas, pesquisadores da área 

da saúde e pelos atos assistenciais de profissionais”. 

A teoria principialista, criada por Beauchamp e Childress em 1979, tomou 

como fundamento quatro princípios básicos da bioética, sendo eles a autonomia, a 

beneficência, a não-maleficência e a justiça; os quais, segundo os estudiosos 

citados, seriam uma espécie de instrumento prático para a análise de conflitos 

surgidos no campo bioético (GARRAFA, 1993). Os quatro princípios básicos 

colocados, são base para legislações e outros documentos relacionados à ética, no 

que diz respeito à pesquisas envolvendo seres humanos. Suas implicações devem 

ser respeitadas e comunicadas, como por exemplo, o consentimento livre e 

esclarecido, que deve contemplar em seu conteúdo, questões relativas aos quatro 

princípios básicos; definido por Brasil (1997, p.54) como: 

 
Anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, 
livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 
subordinação ou intimidação, após explicação completa e 
pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, 
métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que 
esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento 
autorizando a participação voluntária na pesquisa (BRASIL, 1997, 
p.54). 

 

Para esta pesquisa, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido abordando as questões acima expostas; bem como questões relativas 

ao sigilo e anonimato dos sujeitos que compõem o estudo, os quais têm livre arbítrio 

para recusar-se a qualquer tempo de participar do estudo, sem prejuízo para sua 

pessoa. 

A Resolução 196/96 também dispõe sobre a obrigatoriedade da submissão dos 

projetos de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), para análise e 
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aprovação mediante uma comissão interdisciplinar e independente, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, o qual foi criado para defender os direitos dos 

sujeitos de pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no 

desenvolvimento de pesquisas dentro dos padrões éticos (BRASIL, 1997, p.54). 

O projeto desta pesquisa foi encaminhado ao CEP da instituição onde a 

mesma foi desenvolvida, conforme cronograma elaborado, tendo sido aprovado 

conforme o número de registro 0360-06 (ANEXO I). Foram respeitados todos os 

trâmites necessários de forma a cumprir os princípios éticos e assegurar a eticidade 

que deve permear todos os passos do desenvolvimento de uma pesquisa 

envolvendo seres humanos, com a perspectiva de que os conhecimentos 

construídos sobre o fenômeno investigado, sejam aplicados em benefício da 

sociedade. 

 

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DISCURSOS APREENDIDOS 

 

Como técnica de análise dos discursos apreendidos, utilizei a Análise Textual 

Qualitativa proposta por Moraes (2003) em que estabelece três etapas, as quais 

incluem a desmontagem dos textos (desconstrução e unitarização); o 

estabelecimento de relações (processo de categorização); a captação do novo 

emergente (expressão das compreensões atingidas); as quais serão no decorrer 

apresentadas, contextualizando com os propósitos desta pesquisa.  

A análise textual qualitativa proposta por Moraes (2003) foi um momento de 

contato com as informações captadas com os sujeitos e oportunizou conhecer, 

desvelar, colocar à luz as significações que cada ser entrevistado tinha da vivência 

de cuidar da criança com dor pós-operatória, ou seja, sua subjetividade.  

 

1ª etapa – Desmontagem dos textos: desconstrução e unitarização  
 

Esta primeira etapa consistiu em “examinar os materiais em seus detalhes, 

fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes, enunciados referentes 

aos fenômenos estudados” (MORAES, 2003, p.191). Ou seja, consistiu na leitura e 

interpretação do material apreendido com a finalidade de analisar e identificar os 

significados atribuídos para o determinado fenômeno em estudo, separando os 
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fragmentos de textos que comportam as diferentes informações ou significados 

atribuídos. 

Os textos são compreendidos por Moraes (2003, p.192) como “conjunto de 

significantes”, sobre os quais serão atribuídos significados, segundo os objetivos e 

finalidades do estudo a que a análise de destina. 

No entanto, o autor coloca que para realizar a leitura e significação dos 

elementos constituintes de um texto é necessário compreender alguns aspectos 

importantes relativos aos materiais textuais (textos), que são imprescindíveis para 

iniciar esta primeira etapa da análise textual qualitativa (MORAES, 2003, p.192-193): 

 Um texto possibilita uma multiplicidade de leituras, tanto em função das 

intenções dos autores, como dos referenciais teóricos dos leitores e dos 

campos semânticos em que se inserem. Ou seja, se um texto pode ser 

considerado objetivo, direto em seu conteúdo ou significantes, nunca o é no 

significado atribuído pelos diferentes indivíduos que o lêem ou o compõem; 

 No processo de leitura e significação, a interpretação dos textos pode dar-se 

de forma denotativa, ou seja, a interpretação pode ser compartilhada com 

relativa facilidade entre diferentes leitores por apresentar-se numa linguagem 

direta e facilmente interpretável; como também pode se dar de forma 

conotativa, que exige uma interpretação mais exigente e aprofundada, não 

compartilhada tão facilmente entre os diferentes leitores, também denominada 

como “leitura do latente ou implícito. 

 

A análise textual qualitativa concretiza-se a partir de um conjunto de 

documentos denominado corpus, o qual é definido como uma matéria-prima, 

constituído por textos, dos quais será realizada a significação e análise a que a 

pesquisa se destina, sendo por Moraes (2003, p.194) assim definidos: 

 
São entendidos como produções lingüísticas, referente a 
determinado fenômeno e originados em um determinado tempo [...] 
produtos que expressam discursos sobre fenômenos e que podem 
ser lidos, descritos e interpretados, correspondendo a uma 
multiplicidade de sentidos que a partir deles podem ser constituídos 
[...]. São significantes dos quais são construídos significados em 
relação aos fenômenos investigados (MORAES, 2003, p.194). 

 
Nesta pesquisa, o corpus foi formado pelas transcrições das entrevistas semi-

estruturadas realizadas com enfermeiros que atuam em unidades que recebem 
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crianças no pós-operatório, período em que a incidência de dor é significativa, 

necessitando de cuidados específicos para seu manejo e alívio. Neste contexto teve-

se como objetivo analisar e dar significação aos elementos presentes em seus 

discursos, na perspectiva de identificar as relações intersubjetivas estabelecidas no 

ato de cuidar entre o enfermeiro e a criança com dor pós-operatória, bem como 

desvelar como este cuidado se desenvolve. 

O processo de desconstrução e unitarização é definido por Moraes (2003, 

p.195) como,  
processo que produz desordem a partir de um conjunto de textos 
ordenados [...]. Neste espaço uma nova ordem pode constituir-se às 
custas da desordem. O estabelecimento de novas relações entre os 
elementos unitários de base possibilita a construção de uma nova 
ordem, representando uma nova compreensão em relação aos 
fenômenos investigados (MORAES, 2003, p.195). 
 

O processo de desconstrução e unitarização compreendeu desmontar ou 

desintegrar os textos, destacar seus elementos constituintes, focar os detalhes e as 

partes componentes, que compuseram as unidades de análise ou unidades de 

significado ou de sentido, de maior ou menor amplitude, a partir da percepção dos 

sentidos dos textos em diferentes limites de significação pelo analisador. 

As unidades de significado termo que foi adotado nesta pesquisa foram 

sempre definidas em função de um sentido pertinente aos objetivos a que se propõe, 

ou seja, aos objetivos e propósitos da pesquisa, como já citado anteriormente, 

visando apresentar dados relativos ao contexto a que o analisador se propõe a 

compreender, desvelar. 

Moraes (2003, p.195) demonstra que a prática de unitarização pode ser 

concretizada em três momentos distintos: 

 

1. Fragmentação dos textos e codificação de cada unidade: a partir de um texto 

ou transcrição de entrevista, destacar os elementos constituintes, as unidades de 

significado ou de sentido apresentadas pelo sujeito entrevistado. Nessa etapa 

após transcrever todas as entrevistas, assinalei no texto expressões significativas, 

as quais possibilitaram iniciar o direcionamento da codificação. Esse momento 

somente tornou-se possível após leituras e releituras atentas e minuciosas para 

poder captar o dito e aquilo que está por trás das falas, sempre tendo em mente 



 41

os objetivos e questão norteadora do estudo. Fiz este exercício com cada 

entrevista. 

2. Reescrita de cada unidade de modo que assuma um significado o mais 

completo possível em si mesma: neste processo, pela riqueza e diversidade de 

unidades de significado ou de sentido que se fragmentou em cada texto, tendeu a 

haver uma descontextualização, ou seja, o caos. Tornou-se essencial, reescrever 

as unidades de modo que expressassem com clareza os sentidos construídos a 

partir do contexto de sua produção, implicando incluir alguns elementos de 

unidades anteriores ou posteriores dentro da seqüência de texto original. Ou seja, 

vários significados apareceram em ordem diferente no texto original, sendo 

preciso captá-los e reescrevê-los. A reescrita das unidades selecionadas no 

primeiro momento de análise serviu para aprimorar, desvelar, clarear as idéias 

iniciais apreendidas e certificar-me de que realmente estava captando a essência 

de cada entrevista. Foram escritas e reescritas as unidades diversas vezes, até 

que atendesse a significação desejada, momento intimamente relacionado com a 

próxima fase. 

3. Atribuição de um nome ou título para cada unidade assim produzida: visando 

facilitar a etapa subseqüente da análise textual, a categorização, foi necessário 

atribuir, a cada unidade de significado um título, o qual representou a idéia central 

da unidade.  

A etapa de desmontagem dos textos, desconstrução e unitarização, 

caracterizou-se por um envolvimento e impregnação intensa das informações do 

corpus de análise, processo que é fundamental para uma leitura válida e pertinente 

dos textos analisados.  

Neste contexto, Moraes (2003, p.196), acrescenta que: 
 
Uma análise rigorosa implica sempre em uma leitura rigorosa, 
aprofundada e pormenorizada dos materiais do corpus, garantindo-
se no mesmo movimento a separação e o isolamento da cada fração 
significativa. Esse trabalho pode ser entendido como levar o sistema 
ao “limite do caos”. A partir disso, criam-se condições para a 
emergência de interpretações criativas e originais, produzidas pela 
capacidade do pesquisador estabelecer e identificar relações entre 
as partes e o todo, tendo como base uma intensa impregnação no 
material de análise (MORAES, 2003, p.196) 
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Somente assim, foi possível iniciar o processo de análise e formular as 

unidades de significado, etapa inicial e fundamental para o caminhar da análise 

textual qualitativa. 

 

 2ª etapa – Estabelecimento de relações: o processo de categorização  

 

O processo de categorização consistiu na formulação de categorias ou 

conjunto de categorias, a partir das unidades de significado, elaboradas na primeira 

etapa de unitarização da análise textual qualitativa.  

Moraes (2003, p.200) define que,  
as categorias constituem conceitos abrangentes que possibilitam 
compreender os fenômenos que precisam ser construídos pelo 
pesquisador [...]. Cada conjunto de categorias terá possibilidade de 
mostrar alguns dos sentidos que o corpus textual permite construir 
(MORAES, 2003, p.200). 

 
As categorias formuladas foram produto de um processo de constante 

comparação entre as unidades de significado definidas, com o objetivo de agrupar 

os conjuntos de elementos de significação semelhantes, cada vez com maior 

precisão (MORAES, 2003). O autor afirma ainda que a explicitação das categorias 

ocorre por meio de um “retorno cíclico aos mesmos elementos, no sentido da 

construção gradativa do significado de cada categoria [...], sendo aperfeiçoadas e 

delimitadas cada vez com maior rigor e precisão” (p.197). 

O processo de categorização teve como característica, a partir dos 

movimentos de leitura e reflexão exigidos, construir novas compreensões em relação 

aos fenômenos investigados. Para a construção das categorias, Moraes (2003, 

p.198) aponta os caminhos possíveis de raciocínio, dentre eles o indutivo e a 

intuição, colocando que ambos “trazem dentro de si a subjetividade, o foco na 

qualidade, a leitura do novo”, aspectos que facilitam a compreensão do todo.  

O raciocínio indutivo permite construir categorias com base nas informações 

contidas no corpus de análise, comparando e contrastando as unidades de 

significado, “organizando conjuntos de elementos semelhantes, com base em seu 

conhecimento tácito [...] caminhando do particular para o geral, resultando no que se 

denomina de categorias emergentes”, segundo Moraes (2003, p.197). Ou seja, as 

categorias construídas foram baseadas nos conhecimentos e teorias implícitas do 

pesquisador. 
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Aliar o raciocínio indutivo ao intuitivo permite que as categorias sejam 

aprimoradas com a pretensão de que tenham sentido a partir do fenômeno 

focalizado como um todo, superando a racionalidade linear. Moraes (2003, p.197), 

esclarece que a partir de “inspirações repentinas, insights de luz que se apresentam 

ao pesquisador, por uma intensa impregnação nos dados relacionados aos 

fenômenos”.  

Ao construir as categorias, estas precisaram contemplar algumas propriedades 

que lhes caracterizam como representantes legítimas de uma análise textual 

qualitativa, sendo elas a validade ou pertinência, ou seja, necessitam serem válidas 

ou pertinentes em relação aos objetivos e ao objeto de análise. Desta forma, um 

conjunto de categorias é válido, quando é capaz de representar adequadamente as 

informações categorizadas, atendendo dessa forma aos objetivos da análise, que é 

de melhorar a compreensão dos fenômenos investigados (MORAES, 2003)  

Contemplando estas propriedades, as categorias construídas representaram a 

análise textual realizada, em que as unidades de significado foram agrupadas de 

uma maneira auto-organizada, representando o todo por meio das partes 

(categorias). Cada categoria constituiu uma perspectiva diferente de exame de um 

fenômeno, superando o reducionismo que o exame das partes, sem referência 

permanente ao todo representa (MORAES, 2003). 

Construir categorias, portanto, foi um movimento de estabelecer relações, 

reunir semelhantes; um movimento que é inverso ao realizado na primeira etapa da 

análise textual qualitativa. Significou a produção de uma nova ordem, nova 

compreensão, nova síntese, com a pretensão de construir um novo texto 

(metatexto), cuja ordem está no corpus original, porém, que expressa um olhar do 

pesquisador sobre os significados e sentidos percebidos do material textual. 

Para efetivar o processo de categorização é imprescindível articular a 

categorização a uma teoria, pois como afirma Moraes (2003), o conjunto de 

categorias é construído a partir desse referencial de abstração que o suporta.  

 

3ª etapa – Captando o novo emergente: expressando as compreensões 

atingidas - 

 

A terceira etapa da análise textual qualitativa proposta por Moraes (2003), 

consistiu na construção do metatexto analítico que expressa os sentidos e 



 44

significados emergidos do corpus, nesta pesquisa, das transcrições das entrevistas 

realizadas com os enfermeiros que cuidam de crianças com dor pós-operatória.  

Desta forma, foi possível produzir descrições e interpretações que 

compuseram o exercício de expressar as novas compreensões possibilitadas pela 

análise, ao que Moraes (2003, p.197) chama de “metatexto”. 

O autor descreve que o metatexto constitui “um conjunto de argumentos 

descritivo-interpretativos, capaz de expressar a compreensão atingida pelo 

pesquisador em relação ao fenômeno pesquisado, sempre a partir do corpus de 

análise” (MORAES, 2003, p.202). 

A captação do novo emergente ou teorização, no entanto, foi subseqüente às 

etapas já anteriormente explicitadas, ou seja, a construção dos metatextos ocorreu 

após o processo de unitarização e categorização do corpus - após o caos e à nova 

ordem (categorias) - descrevendo e interpretando os sentidos e significados 

construídos após estas etapas (MORAES, 2003). 

Este movimento de leitura, reflexão e expressão de novas compreensões, 

caracterizaram uma análise textual qualitativa, pois como coloca Moraes (2003, 

p.202), ela “corresponde a um processo reiterativo de escrita em que 

gradativamente, atingem-se produções qualificadas”.  

A dedicação ao analisar o corpus, com o objetivo de captar, compreender e 

expressar os significados e sentidos atribuídos ao fenômeno investigado, foi muito 

além de simples montagens ou identificações de categorias ou temas emergentes, 

de uma análise linear e objetiva. Mas sim, partiu da construção de argumentos 

centralizadores ou teses parciais para cada uma das categorias, criando condições 

para a estruturação de um texto coerente e consistente, baseado nos principais 

significados e sentidos atribuídos pelos entrevistados, o que compôs o corpo 

principal do metatexto. 
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4. ANÁLISE APREENDIDA 

 

Apoiada no referencial teórico de intersubjetividade, na teoria humanística de 

Paterson e Zderad, no conteúdo específico que trata da dor em crianças, aliada à 

minha experiência, a emergência de categorias que representam o todo foi facilitada. 

As categorias constituem conceitos abrangentes que possibilitam compreender os 

fenômenos que são construídos, a medida que a análise progride, sendo 

apresentadas no quadro a seguir: 
 

Quadro 1: Categorias construídas a partir da análise textual qualitativa dos discursos: 
 

CATEGORIAS UNIDADES DE SIGNIFICADO 
A. O DIÁLOGO INTUITIVO AO VER, 
OUVIR E SENTIR O OUTRO NUMA 
RELAÇÃO EU-TU: O ENCONTRO DE 
SUBJETIVIDADES 

1. A subjetividade de ser enfermeiro 
que cuida da criança com dor pós-
operatória 
 
2. A subjetividade da criança que 
vivencia a dor pós-operatória 
 
3. A vivência da relação intersubjetiva 
do enfermeiro e criança com dor pós-
operatória. 
 

B. O DIÁLOGO CIENTÍFICO DE 
EXPERIÊNCIAS, INFORMAÇÕES E 
CONHECIMENTOS: A RELAÇÃO EU-
ISSO 
 

4. Acrescentando o conhecimento 
científico pela interpretação do 
diálogo intuitivo: detectando sinais de 
dor 
 
5. O conhecimento científico do 
enfermeiro subsidiando a tomada de 
decisão para o cuidado efetivo diante 
da dor da criança 
 

C. O DIÁLOGO INTUITIVO-
CIENTÍFICO: A FUSÃO DO 
ENCONTRO INTUITIVO E 
CIENTÍFICO EM UM MOMENTO 
SIMULTÂNEO E RECÍPROCO 
 
 

6. Estabelecendo metas para 
entrecruzar o cuidado intuitivo e 
científico: unindo potencialidades da 
equipe 
 
7. A família como aliada na avaliação 
da dor: a fusão de intuitivo, emocional 
e científico. 
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Ao analisar a primeira categoria O diálogo intuitivo ao ver, ouvir e sentir o 

outro numa relação EU-TU: o encontro de subjetividades e a primeira unidade 

de significado A subjetividade de ser enfermeiro que cuida da criança com dor pós-

operatória, é possível perceber que o enfermeiro, em seu processo de cuidar, 

imprime sua forma singular de ser, sua maneira de conceber o processo saúde e 

doença, bem como a forma como percebe o ser humano que está sob seus 

cuidados: 

 
Ao realizar os cuidados, cada enfermeiro o faz de forma singular, 
única, expressando os seus sentimentos, sua história de vida, suas 
expectativas em relação ao vivido, sua percepção sobre o que é ser 
enfermeiro, suas crenças, desejos e expectativas articuladas ao 
conhecimento de quem é o cliente (PERSEGONA, ZAGONEL e 
LACERDA, 2007, p.522). 
 

No cenário de cuidado à criança com dor pós-operatória, a subjetividade de ser 

enfermeiro foi percebida pela forma como este desenvolve seu cuidar, como 

concebe o ser criança que padece de dor e os sentimentos decorrentes das 

situações vivenciadas, sejam elas bem sucedidas ou não. 

Primeiramente, foi possível perceber como os enfermeiros concebem a dor 

vinculada ao conceito de quinto sinal vital; pela necessidade de sua avaliação e seu 

cuidado diante do sofrimento que a criança vivencia. Nessa avaliação, estabelece-se 

o diálogo intuitivo. 

 
[...] eu acho muito importante que a dor seja realmente vinculada ao 
hospital como um quinto sinal vital. Já está sendo testado, e que seja 
realmente colocado em todo o hospital, porque é muito importante. 
As crianças sentem dor realmente, e muitas vezes isso acaba 
passando, que ninguém percebe direito, e elas sentem dor mesmo, e 
elas acabam se abatendo muito com isso, a criança sofre, a família 
sofre (D6, E). 
 
Que a gente não ouviu muito falar, né? Há pouco tempo que a gente 
está trabalhando com a dor como quinto sinal vital. Então, eu acho 
que é um tema que merece ser estudado, ser trabalhado, ser 
desenvolvido (D6, E). 
 
 E o enfermeiro tem que abraçar a dor, pra participar dessa equipe e 
ter autonomia também no trabalho. É isso (D6, E). 

 
A dor foi percebida como um desafio, como uma necessidade de cuidado 

essencial para o bem-estar da criança, e que exige, desta forma, um aprimoramento 
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do agir do enfermeiro, devido à complexidade que envolve sua avaliação e cuidado; 

e mesmo pelo sofrimento que proporciona à criança que a vivencia.  

Os enfermeiros demonstram reconhecer seu papel diante do fenômeno de dor, 

porém, enfatizam a necessidade de instrumentalizarem-se para a efetividade de 

suas ações. Isto representa o reconhecimento da complexidade e da 

multidimensionalidade da experiência dolorosa, as interfaces de sua percepção e 

reação, da forma como a criança vivencia esta experiência existencial no período 

pós-operatório. 

É interessante perceber que os enfermeiros reconhecem a dor como uma 

necessidade de cuidado pelas conseqüências que ela pode proporcionar à criança 

que a vivencia; e que merece, portanto, atenção. No entanto, desvelam que é 

próprio de cada profissional, ou seja, de acordo com a sua subjetividade, que faz 

esta busca, ou seja, que realiza o levantamento das necessidades de cuidado mais 

subjetivas, mais íntimas da criança: 

 
O profissional da enfermagem ou da medicina deve fazer esta busca 
com a família sobre as peculiaridades de cada criança, porque eu 
observo que isto é deixado de lado. A gente mesmo acaba falhando 
nesta parte, preocupado com o serviço que é corrido, que tem 
problemas pra resolver. É importante não esquecer deste detalhe, de 
fazer esta busca com a família, porque senão a gente acaba 
causando esta dor no paciente, entende (D3, E). 

 

Realizar o levantamento das necessidades de cuidado de uma criança em sua 

vivência de dor representa aproximar-se, conhecer de maneira sensível a sua 

experiência, a forma como percebe e reage aos estímulos dolorosos. Esta 

aproximação permite perceber que trata-se não somente de uma experiência física, 

mas sim, de uma experiência multidimensional; determinada por sua subjetividade, 

por seu mundo interior, por sua forma singular de ser criança.  

Torna-se necessária a busca por estas necessidades de cuidado, através do 

diálogo intuitivo de enfermagem, da aproximação ao ser cuidado, para a posterior 

efetivação das ações que visem seu bem-estar e estar melhor; numa relação 

dialógica em que juntos crescem e resolvem os problemas de enfermagem 

encontrados (PATERSON e ZDERAD, 1979). 

Nesta perspectiva, o reconhecimento da subjetividade de ser enfermeiro foi 

vista como um fator de crescimento e satisfação profissional, pois possibilita a 

sensibilização para um cuidado humano: 
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Contribui [para o cuidado] porque como a proximidade acaba 
aumentando muito mais, então o cuidado acaba sendo mais 
humanizado e isso melhora muito na assistência. E aumenta muito o 
retorno pra mim como profissional, de saber que aquela criança está 
recebendo uma assistência de qualidade, humanizada, e que está 
deixando de sentir dor naquele momento (D6, E). 
 
A gente vai ficando bem maternal mesmo, não tem como ser 
diferente. Não dá pra cuidar da dor sem se envolver com o bebê. 
Então o bebê aqui, nós substituímos temporariamente a mãe, não 
assim com todo esse apego emocional, mas a gente cuida muito 
(D7, E). 

 
A subjetividade de ser enfermeiro que cuida da criança com dor pós-operatória, 

desvelou que este profissional é mais sensível às necessidades subjetivas da 

criança. Isto revela que, para poder perceber o outro em suas particularidades, é 

necessário perceber a si mesmo como um ser multidimensional, que precisa de 

reconhecimento, de retorno positivo; ao perceber que seu cuidado é humanizado, de 

qualidade e é efetivo na resposta ao chamado de cuidado. 

 
Tem criança que é mais lenta na resposta [à dor], tem criança que é 
rápida. Assim como nós, eu não sou tão sensível à dor como 
algumas pessoas, mas tem gente que é muito sensível à dor. E é 
isso que a gente aprende quando estuda a dor, que cada um tem o 
seu tipo de dor, cada um sente da sua forma. Então, não adianta eu 
generalizar (D 7, E). 

 

A partir do momento que o enfermeiro conhece a si próprio, sua subjetividade, 

passa a compreender melhor o outro, e percebe de uma maneira mais sensível que 

todos precisam de mútua atenção, desvelo, afeto. Esta compreensão o leva a 

realizar um cuidado humano, pois consegue vislumbrar o outro e a si mesmo como 

seres com necessidades de diversificadas dimensões (CAMILLO, SILVA e 

NASCIMENTO, 2007).  

Foi possível vislumbrar a subjetividade de ser enfermeiro que cuida da criança 

que vivencia a dor pós-operatória, como uma maneira singular de conceber este ser 

e fazer uma busca por subsídios que proporcionem conhecê-lo intuitivamente em 

sua experiência subjetiva de dor; ativando forças interiores na perspectiva de fazer-

se presente, ouvir, sentir o outro em seu sofrimento, em sua experiência existencial 

única.  

Para tanto, é necessária a presença autêntica, o comprometimento com o 

outro, o estabelecimento da relação EU-TU do enfermeiro e criança com dor pós-
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operatória, para que seja possível atendê-la em suas necessidades de ser humano 

multidimensional. 

 
Na segunda unidade de significado A subjetividade da criança que vivencia a 

dor pós-operatória, foi possível perceber que reconhecer a subjetividade da criança, 

constitui aspecto fundamental para o cuidado à dor que a mesma vivencia. Portanto, 

os cuidados deverão ser direcionados para o atendimento das necessidades 

singulares que ela apresenta, em sua multidimensionalidade. 

Menossi (2004, p.5), após vários estudos sobre a dor em crianças, abordando 

aspectos fisiológicos e orgânicos da experiência dolorosa, afirmou que além destes 

“estão presentes também outros aspectos de ordem social, cultural, bem como 

aqueles de natureza íntima, relacionados ao modo como cada indivíduo, em sua 

singularidade, vivencia esta situação específica”. Desta forma, considerou que uma 

abordagem unidirecional de cuidado não é suficiente para uma vivência tão íntima e 

complexa que é a dor; devendo-se, portanto, sensibilizar-se para os aspectos 

subjetivos que a determinam. 

Neste contexto, apresento os discursos que trazem esta perspectiva de 

cuidado, baseado no reconhecimento da subjetividade da criança que vivencia a dor 

pós-operatória: 

 
[...] mas o importante [...] é realmente que a enfermeira tenha muita 
sensibilidade, que trabalhe voltada para o cuidado do bebê, 
avaliando-o sempre como um ser único, porque às vezes a gente 
tem duas crianças com a mesma patologia e cada uma reage de um 
jeito. Então, nunca generalizar (D7, E). 
 
Então, assim, sempre ver ela [a criança] como um indivíduo único, 
com suas particularidades, que ela sempre vai ser diferente da outra 
[...] uma tem dor, outra não tem, mas mesmo assim a gente vai estar 
sempre avaliando (D7, E). 

 
 

Neste contexto, pelos discursos dos enfermeiros, foi possível perceber que há 

um reconhecimento pela subjetividade da criança, principalmente por considerarem 

importante subsidiarem o cuidado a ser realizado, no relato da mesma sobre a dor 

pós-operatória que vivencia: 

 
Eu acho o relato muito importante, porque a criança é coerente, 
sincera, então você começa a perguntar e ela te diz se dói, se não 
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dói, ou se ela está com medo. Então, a gente procura conversar com 
bastante carinho com ela; ou até mesmo brincar pra tentar distrair 
esse medo que tem do branco, do enfermeiro. Então, tem que 
começar, pois na medida que a gente conquista a criança, ela fala 
tudo (D2, E). 
 
A gente sabe quando a queixa é verdadeira. É a fala deles: Eu tô 
com dor. Mas dor aonde? Ah, e diz que dói. Mas que tipo de dor que 
é? Aí a gente vai questionando e sabe se é verdade ou não. Não tem 
como calcular (D4, E). 
 
Se você não acreditar no que a criança fala e no que a mãe fala 
[sobre a dor], não funciona (D4, E).  
 
[...] quando a criança consegue se comunicar com a equipe, isto 
deve ser levado em consideração sempre e acima de qualquer coisa, 
pois nos trará dados fundamentais para tomarmos a conduta mais 
adequada. Ela vai nos dizer que tipo de dor é, se é contínua, se é 
tipo fisgada, se é como se fosse uma picada ou um ressentimento. 
Então, estes dados são importantes, são detalhes [...] e o detalhe é 
que faz a diferença (D8, E). 

 
 

Foi possível perceber também, que os enfermeiros reconhecem que nem todos 

os profissionais de saúde consideram importante o relato da criança sobre sua dor, 

ou seja, nem todos reconhecem e consideram importante a subjetividade: 

 
É importante ir até a criança, porque ela é quem está sentindo a dor 
naquele momento. Elas já sabem falar sobre a sua dor, onde que 
dói, quanto que dói. Mas infelizmente, não é dado muito valor a isso, 
pensam que é manha da criança, entre outros. Mas ela sempre fala 
(D1, E). 

 
A subjetividade da criança, reconhecida pelo relato da mesma sobre a 

experiência dolorosa que vivencia, é apresentada como uma maneira de avaliar se 

os cuidados implementados estão sendo eficazes na resposta às necessidades de 

cuidados apresentadas: 

 
[...] é importante dar atenção a isso [relato da criança], porque se já 
fez a medicação você vai perguntar como que está a dor dela, ela vai 
dizer melhorei ou não melhorei. Ela quem vai dizer (D1, E). 
 
[...] elas [as crianças], vêm com a prescrição pré-estabelecida. E o 
que a gente tem muito ali é o costume dos próprios médicos 
perguntarem: Como que melhorou, como que não melhorou?. Eles 
perguntam pra criança, pra mãe e pra gente. Então, eles têm esses 
parâmetros, e a gente segue esses parâmetros pra poder tratar, né? 
(D4, E). 
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A subjetividade da criança determina a forma de relacionar-se com os demais 

seres humanos, de criar vínculos afetivos e de confiança, bem como a forma de 

vivenciar as experiências e despender forças interiores para o enfrentamento de 

situações de sofrimento. Os enfermeiros, ao consideram a subjetividade do ser 

criança que padece de dor, percebem e colocam-na como um ser participativo, 

capaz de fazer escolhas sobre sua vida, numa relação EU-TU, em que é permitido 

ao outro vir-a-ser, desenvolver-se. Trata-se, portanto, de uma relação ética, de 

respeito ao outro, de humanização do cuidado de enfermagem (PATERSON e 

ZDERAD, 1979). 

Rossato e Magaldi (2006) afirmam que a dificuldade em mensurar a dor infantil, 

reside no fato de os profissionais de saúde simplesmente não perguntarem para a 

criança se ela sente dor, por acreditarem não conseguir comunicá-la. 

Ao contrário desta realidade, e em consonância com os discursos dos 

enfermeiros entrevistados, Pereira e Sousa (2007), afirmam que: 

 
Examinando novos métodos de mensuração, com o propósito de 
desenvolver técnicas que se aproximassem da medida ideal, 
defendeu-se que a linguagem poderia ajudar a atingir a meta de 
avaliar a dor, idealmente (PEREIRA e SOUSA, 2007, p.2). 

 
Reconhecer o relato da criança como uma forma de avaliar a experiência de 

dor que vivencia, é considerar a sua subjetividade. Ouvi-la sobre sua dor, é permitir 

que participe de seus cuidados, que relate como se sente e como este sentimento 

afeta suas atividades neste momento; bem como resgatar se os cuidados 

implementados estão sendo efetivos para seu bem-estar e estar melhor, 

possibilitando vir-a-ser uma criança que vivencia de forma menos traumatizante a 

experiência cirúrgica. 

A análise dos discursos demonstrou também, que é preciso ir além do 

conhecimento científico ou instrumental de enfermagem, que ele por si só não se 

basta, para um cuidado efetivo diante da queixa dolorosa. É preciso considerar a 

subjetividade, o conhecimento expressivo de enfermagem, para que não se criem 

lacunas no cuidado do enfermeiro à criança que vivencia a dor pós-operatória: 

 
Não é só o conhecimento científico, na verdade é uma busca, um 
cuidado de enfermagem diferente, sobre aspectos que são próprios 
de cada criança. Porque aquela pessoa que está prestando cuidados 
àquela criança [enfermagem], não vai ficar ali 24 horas por dia [...] 
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então, tem que passar estes cuidados, tem que ser dado 
continuidade (D3, E). 
 
E olhar pra criança, a criança está chorando, a gente acha que ela 
está com dor, específica da cirurgia, e já quer dar uma medicação, 
mas tem que ser muito mais do que isso, né? A gente tem que ter 
flexibilidade pra perceber o que realmente aquela criança está 
precisando (D5, E). 
 
[...] nós precisamos da prescrição, mas tem toda essa parte subjetiva 
que envolve [a dor], se não tiver isso, sinceramente nós vamos nos 
tornar máquinas. Por que nós cuidamos? (D7, E). 

 

O reconhecimento da subjetividade da criança que vivencia a dor pós-

operatória é entendida como uma busca, por aspectos que são próprios da criança, 

que fazem parte do seu eu interior, ou seja, seu mundo subjetivo e que precisa ser 

resgatada, considerada para a efetividade das ações de cuidado, na perspectiva de 

atendê-la na multidimensionalidade de ser criança em sua experiência de dor. 

 
Na terceira unidade de significado A vivência da relação intersubjetiva do 

enfermeiro e criança com dor pós-operatória, foi possível identificar a vivência da 

relação intersubjetiva do enfermeiro e a criança que cuida e sente dor pós-

operatória; a partir do momento em que o profissional disponibiliza-se a escutar 

sensivelmente, a estar presente com a criança e seus familiares/significantes, para 

juntos levantarem as necessidades de cuidado, numa relação mútua de respeito e 

confiança. Nessa relação EU-TU há o encontro de subjetividades, estabelece-se o 

diálogo intuitivo, em um movimento único de trocas, de relacionamentos, em que o 

enfermeiro que cuida se vincula ao ser criança que é cuidado. O envolvimento é uma 

forma que utilizam para mensurar a dor: 

 
Acho importante conversar com a criança, porque conforme você vai 
conversando, elas vão se expressando melhor, vão te conhecendo, 
vão tendo uma confiança, e acabam expondo muito mais do que 
você fosse uma  simples estranha assim, uma pessoa que acabou 
de chegar ali e quer falar as coisas de uma forma que eles não 
entendem. Isto aumenta a confiança dela, e ela esclarece melhor 
sobre a sua dor. E isto não acontece só com o enfermeiro e a 
criança, mas também com o enfermeiro e os familiares, os pais da 
criança também (D6, E). 
  
[...] às vezes a gente acaba se apegando um pouco mais à 
determinada criança e acaba aumentando mais esse vínculo. Daí 
realmente percebe que aquela criança passa uma dor grande 
realmente. Então é impossível não se envolver (D6, E). 



 53

 

Esta forma de cuidado encontra sintonia nos pressupostos na Teoria da 

Enfermagem Humanística de Paterson e Zderad, em que a relação intersubjetiva é 

estabelecida a partir do momento em que o enfermeiro e criança se encontram, para 

juntos resolverem um problema de enfermagem, de forma com que “o cuidado 

atenda às expectativas de quem o faz e de quem o recebe, tornando-se, portanto, 

efetivo” (Paterson e Zderad, 1979, p.26). 

A relação intersubjetiva foi percebida pelos enfermeiros como uma forma de 

respeito mútuo, em que a consideração pelo relato da criança que vivencia a dor 

pós-operatória é fator essencial. Caso contrário, a relação não se estabelece, 

quando a criança, por exemplo, percebe que sua subjetividade não está sendo 

respeitada: 

 
Precisa [a relação intersubjetiva entre enfermeiro e criança], porque 
na medida que a criança confia em você, ela se solta, porque ela já 
tem um certo medo dentro dela [...] porque ela já está num ambiente 
estranho, e todos os procedimentos são agressivos pra ela (D2, E). 
 
Então se você não levar à sério a queixa dela, se você não valorizar 
o que ela está falando, ou se você não tentar entender o que ela diz, 
ela não vai mais confiar em você. Converse com ela! Mas, será que 
é isso mesmo? Será que você está assim mesmo? Ou será que, né? 
Não tem outro jeito? Se você não fizer isso você perde. Aí, não 
queira criar mais nada (D4, E). 
 

Não minta pra uma criança, que ela não confia mais em você. Então, 
a parte da confiança, de você trocar com ela e acreditar no que ela 
está te falando (...) se você não fizer, ela não vai mais confiar em 
você [...] então eles já te conhecem (D4, E). 
 

A relação intersubjetiva vivenciada pelo enfermeiro e criança com dor pós-

operatória, promove um sistema de suporte que ajuda a criança a vivenciar de uma 

maneira mais participativa sua experiência dolorosa, e, conseqüentemente, sentir-se 

mais satisfeita em suas necessidades.  

O fato de ser ouvida, de poder expressar como se sente, propicia à criança a 

oportunidade de ser cuidada de forma diferenciada, personalizada. Isto, sem dúvida, 

motiva a criança e seus familiares/significantes a participarem dos cuidados também, 

o que é muito positivo para a equipe de enfermagem e mesmo a equipe de saúde 

como um todo. Ao estabelecer uma relação intersubjetiva, enfermeiro e criança 
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colocam-se como seres únicos, multidimensionais (SANTOS, PAGLIUCA e 

FERNANDES, 2007). 

O uso de uma linguagem mais acessível ao entendimento da criança que 

vivencia a dor pós-operatória, também é percebido como uma condição essencial 

para que o encontro das subjetividades aconteça: 

 
Ela [a criança] está num ambiente estranho, com pessoas estranhas 
para ela. Então, você vai dialogar: “calma, a gente está aqui pra te 
ajudar, o tio, a tia”. A gente fala assim, num linguajar mais adequado, 
e fala pra ela que está ali, para ajudar, como se fosse o pai e a mãe 
que estão aguardando ali fora e que não podem entrar agora. Daí 
pergunta aonde dói, aonde está sentindo dor (D3, E). 

 
A gente sabe quando eles estão bonzinhos, quando eles se 
entregam e quando eles não se entregam. E isso é muito triste como 
profissional. Porque você sabe quando uma criança reclama. 
Quando ela pára de reclamar você sabe que agora ela perdeu a 
vontade, ela não vai mais lutar. Isso é muito triste pra gente. A gente 
sabe quando ela luta, briga, chora, esperneia e quando ela pára. É 
muito triste (D4, E). 

 

A relação intersubjetiva é vista como uma forma de inovar o trabalho do 

enfermeiro ao cuidar da criança com dor pós-operatória. Considerar a subjetividade 

como aspecto inerente ao ser humano, neste contexto, à criança que padece de dor, 

é percebida como uma forma de dar visibilidade ao processo de cuidar do 

enfermeiro, a partir do momento em que as ações de cuidado tornam-se mais 

efetivas, decorrentes das respostas às complexas necessidades que envolvem a 

dor: 

 
Eu acho que na avaliação da dor, se tivesse essa relação mais 
próxima do enfermeiro com o paciente, principalmente com a 
criança, nossa! O cuidado seria muito mais efetivo, com maior 
qualidade, né? Com maior visibilidade também pro trabalho do 
enfermeiro (D5, E). 
 
Porque se a gente só ficar administrando medicação? A enfermagem 
é muito mais que isso, o cuidado é muito mais que isso. E na 
avaliação da dor não deixa de ser diferente, né? (D5, E). 

 

O estabelecimento da relação intersubjetiva entre o enfermeiro e a criança que 

padece de dor pós-operatória apresenta-se como uma nova perspectiva de cuidado, 

em que as subjetividades são reconhecidas e consideradas como uma dimensão do 
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ser humano, e que merece, portanto, um agir sensível e comprometido do 

enfermeiro. 

Corroboram com o exposto, Camillo, Silva e Nascimento (2007), ao afirmarem 

que: 
A ampliação da visão, quanto à importância de ouvir o outro, diz 
respeito à própria subjetividade,  o que favorece trocas profissionais 
e interpessoais, facilitando o enfrentamento de conflitos e o 
compartilhamento de experiências, o que, na verdade, constitui a 
matriz de identidade para atenção humanizada (CAMILLO, SILVA, 
NASCIMENTO, 2007, p.211). 

 
 A primeira categoria explicitada revela a experiência em profundidade, em um 

movimento fenomenológico de ver as coisas em si, o que requer atitudes abertas e 

conscientes. O enfermeiro consegue captar as expressões espontâneas da criança, 

coloca-se em contato com as sensações e sentimentos. Ao estar com o outro, é 

presença, e pode captar intuitivamente o fenômeno dor. A capacidade intuitiva 

possibilita penetrar na realidade, na experiência do outro, possibilita conhecer o 

fenômeno dor como ele se apresenta e resulta na compreensão do que a criança 

vivencia. 

 É observado pelos relatos dos enfermeiros, que deixam de lado a priori, aquilo 

que existe em sua mente antes de conhecer a experiência, antes de checar na 

criança se sente dor. É como se o enfermeiro colocasse em suspensão suas 

pressuposições teóricas, interpretações, classificações pré-estabelecidas. 

 Considera cada criança um ser único no aqui e agora, em sua forma particular 

de enfrentar a dor, e essa susceptibilidade é alcançada pela sua experiência, por 

mostrar-se aberto. O diálogo intuitivo acontece quando rompe a visão voltada à 

rotina e considera o fenômeno vivenciado pela criança que não é igual em sua 

descrição ou significado, mas um indício de sua importância, para cada ser cuidado. 

 

Ao analisar a segunda categoria O diálogo científico de experiências, 

informações e conhecimentos: a relação EU-ISSO e a quarta Unidade de 

Significado emergida Acrescentando o conhecimento científico pela interpretação do 

diálogo intuitivo: detectando sinais de dor, é interessante observar que os 

enfermeiros ampliam sua visão, suas formas de avaliação da dor, consideram a 

multidimensionalidade envolvida, não conseguindo separar as dimensões humanas, 

incluindo as físicas, emocionais e relacionais, em um círculo de vínculos, articulados 
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intimamente e de forma interdependente. Não há exclusão de nenhuma dimensão 

em detrimento da outra. Somam-se, complementam-se. 

 
É, todo o ser dela é o psicológico, o emocional também (D2, E). 
 
Então, a gente não sabe na verdade se a criança está com dor da 
cirurgia, ou se é uma dor emocional, ou se é o desconhecido, né. O 
ambiente desconhecido que é o hospital. Então, na verdade a gente 
não sabe (D5, E). 
 
Então, eu acho que a dor não é só uma reação física, da doença ali 
(D5, E).  
 
Em todos os sentidos, é físico, emocional, psicológico. Ela fica 
inquietada, ela se movimenta, tem um risco de sangramento maior. 
Altera o psicológico e emocional, que desfavorecem a recuperação 
do paciente. Este é o ponto de vista da gente aqui (D8, E). 

 

O aspecto emocional está diretamente envolvido na percepção e reação da 

criança à dor pós-operatória, posto que esta experiência é subjetiva, portanto, 

desencadeia a vivência de sentimentos diferenciados, como angústia, solidão, 

medo, impotência, entre outros. Desta forma, além de subjetiva, é também 

emocional, como afirma Menossi (2004, p.4), 

 
Cada indivíduo utiliza o termo dor relacionando-o às experiências 
traumáticas vivenciadas. Ela é sempre subjetiva, uma sensação em 
uma parte ou partes do corpo, mas é sempre desagradável e, 
conseqüentemente, uma experiência emocional (MENOSSI, 2004, 
p.4). 

 
Foi possível apreender que o aspecto emocional que envolve a percepção e 

reação da criança à dor pós-operatória varia conforme a faixa etária da criança. 

Conseqüentemente, os enfermeiros julgam importante que a avaliação da dor 

contemple esta dimensão, pois determinará as necessidades de cuidado 

diferenciadas, que podem estar relacionadas à ligação afetiva com a mãe, a qual se 

rompe durante a fase crítica de recuperação pós-operatória. 
 
O emocional em relação à idade é bem importante (D3, E). 
 
A criança maior escuta direito, entende a gente, ela tem melhor 
entendimento de quem é a família, o pai, a mãe. Se bem que 
bebezinho também, já tem o tato com a mãe e o cheiro também. Mas 
quando a criança está afastada dos pais, o emocional está afetado 
(D3, E).  
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Eu acredito que, quanto mais velha a criança for, mais necessidades 
de cuidado ela terá. E quanto maior ela for, mais falta ainda ela 
sente, então, mais dor, nesse sentido, que ela vai sentir e vai acabar 
aumentando a dor dela também. Psicologicamente falando, 
afetivamente falando (D6, E). 

 

Perceber o ser criança em sua vivência singular de dor pós-operatória, 

constitui a base da enfermagem humanística. Ouvir, sentir, estar presente 

proporciona ao enfermeiro a percepção da dimensão emocional que envolve a 

experiência existencial da criança; para a qual, necessitará de cuidados que 

contemplem estas necessidades íntimas, porém, fundamentais para o seu 

restabelecimento. Para tanto, requer o conhecimento científico do enfermeiro sobre 

a multidimensionalidade que envolve a dor; não como uma forma isolada de 

cuidado, mas sim, como um diálogo científico, ao conhecer as experiências, 

informações e conhecimentos em relação à forma como este fenômeno se 

apresenta. 

  Foi possível apreender que os bebês (recém-natos e lactentes), os quais 

ainda não possuem habilidades verbais para expressarem sua dor, são observados 

quanto à fisionomia, a irritabilidade e o choro que apresentam. Quanto à faixa etária, 

como alguns dos enfermeiros entrevistados atuavam em setores específicos de 

cuidado ao recém-nato e lactentes até um ano, foi possível identificar sinais objetivos 

de dor que os mesmos relatam como parâmetro para desenvolver seu cuidado 

Ao efetivar a pesquisa resgatei entre os enfermeiros quais as necessidades de 

cuidado que a criança com dor pós-operatória, em diferentes faixas etárias, 

apresenta, ou seja, quais sinais objetivos de dor e quais dimensões precisam serem 

julgadas, observadas e levantadas – chamados - posto que as mesmas servem de 

subsídio para o agir do enfermeiro – respostas - com o objetivo de proporcionar o 

alívio, o bem-estar e o estar melhor da criança que padece de dor (PATERSON e 

ZDERAD, 1979). Este resgate permitiu trazer à luz os principais sinais objetivos de 

dor, ou seja, aqueles que o enfermeiro observa na criança como um todo, no pós-

operatório imediato (primeiras 48 horas após o procedimento cirúrgico), bem como 

no pós-operatório mediato (após as primeiras 48 horas até a alta hospitalar); que o 

levam ao julgamento clínico sobre o quadro de dor que se apresenta. 
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É o que eu tenho mais aqui são bebês, então a queixa maior é a 
irritabilidade, o choro. A criança está mais chorosa, fica mais irritada 
(D1, E).  
 

[...] porque a fisionomia já fica diferente, a gente vê que está com 
dor, quando franze a testa, muda totalmente o aspecto da fisionomia 
dele, muda totalmente, e quando não está com dor é outra coisa, já 
fica alegre, sorridente (D1, E). 
 

[...] é observar sinais da face da criança, você pode observar, bem 
como no tato, quando você tocar alguma parte do corpo da criança, 
ela pode apresentar um sinal da face de dor, chorar também, puxar 
o olho com aquela cara de dor que a gente conhece (D3, E). 

 

Corroboram com o exposto, Gouveia, Santos e Neman (2003), ao afirmarem 

que ao avaliar o recém-nascido com dor, é possível identificar sinais objetivos 

fisiológicos e comportamentais, que levam o enfermeiro ao julgamento sobre o 

quadro de dor que o mesmo apresenta. Traçam como parâmetros, alterações na 

“freqüência cardíaca, freqüência respiratória, saturação sangüínea de oxigênio, 

pressão arterial sistêmica e intracraniana [...] e nas alterações comportamentais, 

como choro, expressão facial, sudorese palmar, distúrbios da relação mãe-filho” 

(GOUVEIA, SANTOS, NEMAN, 2003, p.33). 

A partir dos discursos dos enfermeiros, foi possível analisar que os mesmos 

lançam mão destes sinais objetivos em seu processo de cuidar, ao avaliar o quadro 

de dor que o recém-nato ou o lactente apresentam. O conhecimento científico e a 

observação são tidos como subsídios para suas ações, ao cuidarem de seres tão 

frágeis em sua experiência existencial única, singular de dor. 

De acordo com Rossato e Magaldi (2006), o desconhecimento de instrumentos 

adequados, associado à dificuldade da criança em expressar sua dor, pode ser 

considerado um dos obstáculos apresentados por enfermeiros em relação à 

avaliação da dor na criança.  

Nesse sentido, é possível apreender que os enfermeiros suprem a lacuna 

existente na avaliação da dor em crianças que não se comunicam, por meio da 

sensibilidade, instrumento valioso de mensuração, que tem a escala de valores 

implícita à experiência profissional, atributo adquirido ao longo do tempo e pela 

dedicação ao cuidado da criança no período pós-operatório. 

 



 59

Os nossos bebês não falam, e quando entubados, não choram. 
Então o quê nós temos que levar em conta? A nossa sensibilidade 
(D7, E).  
 

Na maioria das vezes elas [as crianças] acabam vindo entubadas [do 
centro cirúrgico], então a gente percebe também que elas têm aquela 
expressão de choro, então isso também acaba significando que elas 
estão sentindo dor (D6, E). 

 

A criança maior também é avaliada por seus sinais objetivos apresentados. 

São tidos como subsídios para o cuidado à criança com dor pós-operatória, 

especialmente, quando estas não conseguem se comunicar devido a alguma 

patologia associada, ou quando estão inconscientes ou levemente sedadas, como 

no pós-operatório imediato, por exemplo, quando ainda estão sob efeito residual das 

drogas anestésicas. Os sinais referidos que indicam dor na criança no pós-

operatório são o choro, irritabilidade, a própria fisionomia da criança, expressão 

facial, agitação, freqüência cardíaca aumentada, sudorese. 
 
E no olhar esta criança a gente já vai sentindo as necessidades de 
cuidado, aonde a gente precisa estar mais atento. A gente vai lá 
perguntar, se ela não conversa, a gente olha no rosto, porque não é 
a mãe que vai responder, mas como eu posso dizer, é a fisionomia 
da criança que vai me ajudar a ver como ela está (D2, E). 
 
Mas conforme vai passando o efeito sedativo, ela [a criança] começa 
a apresentar sinais de dor, que no meu ponto de vista, o primeiro 
sintoma da dor é a agitação. É pela agitação da criança, que eu 
observo se ela está sentindo dor ou não (D3, E). 
 
Eu posso te falar da minha experiência com as crianças no pós-
operatório da UTI cardíaca. Então, dá pra perceber que as crianças 
sentem dor quando a freqüência cardíaca delas aumenta bastante. 
Então, os principais eu acredito que seja isso: a expressão facial e a 
freqüência cardíaca aumentada (D6, E). 
  
Eu faço o exame físico, por exemplo, no pós-operatório, e na grande 
maioria das vezes, eles estão entubados, então para você notar 
esses cuidados para dor, a pessoa que vai cuidar vai ter que saber 
os sinais, como taquicardia, sudorese, agitação (D7, E). 
 
 

A observação destes sinais objetivos apresentados pela criança que vivencia a 

dor pós-operatória, só pode ser realizada por meio da aproximação da mesma, do 

olhar atento e do toque sensível. Os discursos dos enfermeiros demonstram que a 

recepção e a aproximação da criança que vivenciou o procedimento cirúrgico é uma 

forma de subsidiarem seu cuidado.  
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Por não seguirem um protocolo pré-estabelecido para avaliar a dor da criança 

no pós-operatório, os enfermeiros fazem a observação direta das condições da 

criança, suas reações ao retornar do centro cirúrgico. Importante salientar que 

mesmo com a prescrição médica, o enfermeiro investiga sinais de dor diretamente 

na criança, o que proporciona o conhecimento científico sobre os sinais de dor 

apresentados: 

 
Não sigo um protocolo, eu procuro na medida do possível, devido o 
setor ser grande demais, conforme o tipo da cirurgia, eu procuro ir lá 
ver a criança pra ver como que ela está chegando do centro cirúrgico 
(D2, E). 
 
É, é bem importante, [ir até a criança] principalmente quando a 
criança acaba de sair do centro cirúrgico né, e ela começa a acordar 
(D1, E). 
 
Não sigo um protocolo. É preciso ir até ela [a criança], porque muitas 
vezes, a prescrição não acompanha de forma adequada a evolução 
do estado do paciente. Vamos supor que naquele momento, a 
prescrição esteja para o pós-operatório imediato, passado algum 
tempo, algumas horas, este estado crítico do paciente já mudou, já 
não está adequada [a prescrição] (D3, E). 
 
Vejo como é que ela [a criança] está, como que chegou, vejo a 
prescrição, vejo se liberou ou não liberou a dieta [...]. Quando eu 
posso, eu estou junto (D4, E). 
 
A gente vai, a gente vai. Eu vou! Eu não deixo de ir não até a 
criança! E, geralmente, quando essas crianças vêm pra gente no 
pós-operatório, a gente fica mais em cima (D4, E). 
 
Isso é fundamental, olhar a criança, tocar na criança, levantar o 
cobertor, ver toda a criança. Acho sim, acho isso fundamental (D6, 
E). 
 
Eu acho muito importante ir até a criança. Eu acho que não dá para 
cuidar se você não vê a criança, se não toca nela, se não vê como 
que ela está; não tem esse cuidado, digamos, físico com ela 
diretamente (D6, E). 
 
Como a gente ainda não tem esse protocolo, a gente vai, 
logicamente, até a criança e avalia. E não é que eu vá num horário 
específico: agora eu vou avaliar a dor!. Às vezes eu já avaliei de 
manhã e eu entro lá na sala e percebo que essa criança não está 
bem. E a pessoa que está ali do lado [auxiliar ou técnico de 
enfermagem] ainda não percebeu, não caiu a ficha [risos] aí você 
percebe que ela não sabe (D7, E). 
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Os discursos trazem também, que a observação direta da criança não é uma 

prática comum a todos os profissionais, e nem mesmo unanimidade entre os 

enfermeiros que atuam em unidades que recebem crianças no período pós-

operatório imediato.  

Consideram que o contato direto com a criança que vivencia a dor pós-

operatória é necessário e imprescindível, para a correta avaliação da dor na criança. 

Profissionais que não estabelecem este contato estão passíveis de gerarem lacunas 

no cuidado prestado. 

 
Então eles [equipe] relatam: Ó, criança tal está com dor. O médico 
vai lá e prescreve uma medicação, e muitas vezes a criança não é 
avaliada, né. E eu acho que isso é uma lacuna no cuidado (D5, E).  
 
E, quando me chamam que está tendo algum problema com a 
criança, eu vou até a criança pra ver o quê que está acontecendo. Só 
que a gente vê, que não é isso que acontece (D5, E).  
 

É possível perceber, pelos depoimentos dos enfermeiros, que no período pós-

operatório mediato as necessidades de cuidados, os chamados, diferenciam-se, 

sendo caracterizadas pelos enfermeiros como condições decorrentes do próprio 

restabelecimento adequado da criança, ou não. Porém, percebe-se que as 

necessidades de cuidado em relação à dor pós-operatória ainda são consideradas 

pelos enfermeiros como prioridades de cuidado. Primeiro cuidar da dor, depois do 

curativo. 

 
[...] se é uma criança no pós-operatório, que você vai fazer o curativo 
cirúrgico, uma ferida, eu acho importante já medicar essa criança, 
perguntar pra ela o local que ela tem dor e tudo, então antes de 
realizar o cuidado dessa criança, já medicar. E a criança grande 
também (D1, E). 
 
E se você vai fazer um curativo cirúrgico, então você já pode medicar 
a criança antes para depois fazer o cuidado (D1, E). 
 
[...] é importante ir até ela [a criança] para ver se não está em um 
processo inflamatório, possivelmente já vai fazer uma deiscência 
cirúrgica e é quando ela apresenta dor, porque às vezes, ela está 
com dor pela complicação cirúrgica (D1, E). 

 

É possível perceber que no período pós-operatório mediato, as ações são mais 

direcionadas, ou seja, as ações visam a prevenção da dor. Isto se deve ao fato de 

os profissionais, geralmente, já conhecerem a criança, pois tiveram a oportunidade 
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de estabelecer relações e realizar cuidados no pós-operatório imediato. Desta forma, 

a dor aguda já está controlada, e o estímulo doloroso proveniente dos 

procedimentos a serem realizados, pode ser prevenida ou amenizada.  

 

Na quinta Unidade de Significado O conhecimento científico do enfermeiro 

subsidiando a tomada de decisão para o cuidado efetivo diante da dor da criança, foi 

possível apreender os cuidados realizados pelos enfermeiros diante da 

multidimensionalidade que envolve a percepção e a reação da criança ao vivenciar a 

dor pós-operatória. 

A experiência dolorosa gera na criança necessidades de cuidado 

diferenciadas, de natureza emocional, comportamental e física (sinais objetivos). 

Abrangem o ser criança nas suas dimensões de ser humano dinâmico, que interage 

com seus familiares/significantes e equipe de saúde, em um ambiente que lhe é 

estranho, por vezes ameaçador. Nesse sentido, é preciso estar sensível, aberto e 

receptivo para que o cuidado de enfermagem compreenda esta 

multidimensionalidade: 

 
Se tiver a necessidade de um tratamento para a dor, você também 
vai tratar o emocional dela, não só a dor, não só o fisiológico (D3, E). 
 

A dor pós-operatória é caracterizada como aguda, ou seja, de forte 

intensidade, devido ao trauma tissular apresentado, porém, que deve cessar após a 

cura da lesão, ou seja, da incisão ou ferida operatória. A qualidade de ser aguda 

traduz a magnitude do percentual doloroso da dor pós-operatória, principalmente em 

crianças, as quais muitas vezes, não estão preparadas para vivenciar este momento 

existencial único, e carecem da percepção sensível dos enfermeiros para seu 

cuidado.  

Pelos discursos dos enfermeiros, evidenciou-se o aspecto emocional como 

uma das principais necessidades de cuidado apresentadas pela criança em sua 

vivência de dor. Por tratar-se de uma experiência subjetiva, íntima, singularmente 

vivenciada pela criança em seu mundo interior; torna-se premente cuidá-la na 

perspectiva de amenizar seu sofrimento diante desta experiência existencial. 

O cuidado do enfermeiro em relação ao aspecto emocional envolvido na 

reação e percepção da criança à dor pós-operatória, é apresentado como sendo a 

medicação, principalmente. No entanto, em seus discursos reconhecem que 
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somente o cuidado farmacológico não é suficiente para o alívio desta necessidade 

de cuidado: 

 
Às vezes a gente mascara essa dor com a medicação, achando que 
só o medicamento vai solucionar isso. E eu acho que principalmente 
na criança, é um desafio ainda maior (D5, E).  
 
Eu acho que, além da medicação que inevitavelmente é prescrita pra 
dor [...] eu acho que envolve muito a presença da família, porque a 
dor também é emocional, e na criança é difícil a gente especificar a 
dor, né (D5, E). 
 

Os familiares/significantes desempenham papel importante no cuidado à dor da 

criança. Assim, tão logo possa, os pais devem ser inseridos no contexto de cuidado, 

interagirem e serem informados de todos os procedimentos realizados. Desta forma, 

aumentam as expectativas positivas em relação ao vivido, tornando-os aliados 

importantes na detecção e controle da dor, uma vez que é possibilitada a vivência da 

sensação de controle da situação.  

Quando o enfermeiro está atento a aspectos que permeiam a intersubjetividade 

entre profissionais e familiares/significantes, estabelece-se uma expressão de 

compromisso autêntico, genuinamente humanístico, afetivo. É um compromisso 

existencial, dirigido a acrescentar ao potencial humano condições para superar os 

momentos difíceis de sofrimento, causados pela dor no filho. 

Além da presença da família, relatam utilizar a conversa terapêutica como uma 

modalidade de cuidado e conforto psicológico, buscando situar a criança em tempo 

e espaço, bem como ouvi-la em suas necessidades.  

 
É também conforto psicológico, a gente conversar com a criança, 
procurar situar ela onde ela está, o que aconteceu. Tentar, se ela já 
conversa, tentar ouvir o que ela tem a dizer (D5, E).  
 
Esta criança precisa de apoio, de informações, do conhecimento 
que nós [enfermeiros] temos sobre a cirurgia, a anatomia, o que 
pode advir do procedimento cirúrgico, enfim, da sutura, que poderá 
gerar a dor. Porque isto trará conseqüências sobre o físico, 
emocional, no relacionamento com a família, com o profissional que 
estará atendendo, então, esta criança terá todas estas necessidades 
e precisará de um apoio (D8, E). 
 

 
As crianças maiores, que conseguem se comunicar, compreender o processo 

a que estão passando, devem ser envolvidas no ato de cuidar. O enfermeiro, ao 

examinar minuciosamente o fenômeno vivido pela criança, o modo como reage, as 
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demandas de relações interpessoais, estará envolto do contexto humano, das 

potencialidades e limitações para planejar e implementar ações de cuidado levando 

em consideração as distintas dimensões que determinam a percepção e reação da 

criança à dor que vivencia. 

Reconhecer a muldimensionalidade que envolve a vivência da experiência de 

dor pós-operatória pela criança em sua singularidade, é o primeiro passo para um 

cuidado humanizado. Entender que tudo à sua volta lhe é estranho e, muitas vezes, 

ameaçador; incita refletir sobre formas de cuidar que visem proporcionar à criança 

uma aproximação a este novo momento que vivencia. Oliveira et al (2003) 

corroboram com o exposto ao afirmarem que, 

 
O ambiente hospitalar, a internação, a separação da família e 
amigos, a anestesia, o centro cirúrgico e o medo do desconhecido 
são fatores que influenciam a resposta à dor. O cliente que é 
submetido a uma cirurgia vivencia, além da agressão física, uma 
agressão emocional [...] e deve ser tratado de forma especial, tendo 
em vista este momento ímpar que atravessa (OLIVEIRA et al, 2003, 
p.131). 

 

Entendo que o cuidado humanizado é possível a partir do momento que o 

enfermeiro apresente a si e sua equipe; bem como oriente a criança sobre onde ela 

está e por quais procedimentos passou (unidade de cuidados no pós-operatório 

imediato, por exemplo), esclareça que agora está em um novo ambiente, com uma 

equipe também disposta e preparada para cuidá-la. 

Os discursos dos enfermeiros desvelam a preocupação em observar e 

perceber estes sinais objetivos apresentados, com a finalidade de agirem mais 

brevemente possível para o alívio da dor pós-operatória da criança. Ao cuidar da 

criança com dor pós-operatória, os enfermeiros demonstram preocuparem-se com a 

efetividade das ações de cuidado; devido aos possíveis efeitos que o seu não alívio 

possa causar, os quais são descritos por Scochi et al (2006). 

 
[...] a dor aumenta a morbidade e a mortalidade, dificulta a 
restauração de processos mórbido clínicos ou cirúrgicos, além de 
causar reorganização estrutural permanente e funcional das vias 
nervosas nociceptivas, que afetarão futuramente as experiências de 
dor da criança (SCOCHI et al, 2006, p.193). 
 

Os discursos enfatizam, 
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[...] se vem com prescrição de remédio para dor, então é melhor já 
administrar, não esperar acordar bem, por que senão depois, vem as 
queixas, como o choro, a irritabilidade (D1, E). 
 
Porque são detalhes tão simples que podem passar despercebidos 
sim. Como, nós tivemos casos de crianças que fizeram uma queda 
de saturação importante e não era por secreção. A funcionária [da 
enfermagem] não entende porque e você chega na hora, a criança 
está insaturando, com taquicardia. Então, são coisas opostas, mas 
que acontecem. Aí você tem que imediatamente pedir alguma coisa 
para dor (D7, E). 

 
Eu acho que quando a gente pensa em cirurgia, a gente pensa muito 
em dor (D4, E). 
 
Isso mudou a concepção, a visão que tínhamos no passado de que 
quanto menos medicação melhor. E hoje é outra visão, que não 
podemos perder o controle sobre o limiar da dor, vamos manter este 
limiar com segurança, através do uso de analgésicos e medicações, 
e não deixaremos o paciente com dor (D8, E). 

 

O exposto vem ao encontro com a literatura pertinente, que pressupõe que a 

avaliação da efetividade do cuidado à dor seja realizada com avaliações seqüenciais 

em intervalos regulares, proceder com o seu registro identificar a eficácia dos 

cuidados implementados, bem como a ocorrência de efeitos colaterais e surgimento 

de novos focos dolorosos (MENOSSI apud PIMENTA, 1995). 

Num contexto de cuidado à criança que vivencia a dor pós-operatória, 

considero ser imprescindível complementar, que além da regularidade de tempo, é 

fundamental avaliar a efetividade do cuidado, baseada também na perspectiva de 

que se este cuidado atende às múltiplas dimensões do ser criança que padece de 

dor, se as necessidades de cuidado – os chamados – estão sendo atendidos com 

repostas humanas e éticas. 

A tomada de decisão sobre os cuidados a serem realizados, é tido pelos 

enfermeiros como um processo que exige reflexão e julgamento clínico; devendo ser 

avaliado e reavaliado continuamente, na perspectiva de acompanhar as 

necessidades de cuidados que a criança que vivencia a dor pós-operatória 

apresenta, na perspectiva de contemplar suas múltiplas dimensões de ser humano 

único e singular.  

 
[...] a enfermagem atuando com o levantamento de dados, 
administrando os medicamentos necessários, os cuidados 
necessários, avaliando a efetividade destes cuidados, destas ações, 
adequando sempre dentro do possível (D8, E). 
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Nós seguimos [...] a prescrição médica e avaliamos a criança 
também. Nós tivemos um exemplo recentemente aqui, a criança fez 
uma cirurgia grande de coluna, e os medicamentos prescritos, do 
nosso ponto de vista, a criança estava sentindo dor ainda. Os 
analgésicos prescritos não estavam ainda adequados à cirurgia. Ai 
nós levantamos isto com a criança, com os familiares e discutimos 
isto com a equipe, e entrou-se com outro analgésico mais forte que 
foi a morfina. Foi discutido com o médico e ele passou a prescrever. 
Então, a criança passou a se sentir melhor, mais aliviada com a 
medicação (D8, E). 

 

A análise da segunda categoria permitiu apreender a multidimensionalidade de 

formas avaliativas e de cuidado à criança com dor pós-operatória realizadas pelo 

enfermeiro. Considera a criança como um ser único em sua existencialidade, que 

necessita de cuidado diferenciado, distanciando-se de mensurações puramente 

objetivas. Utiliza com intensidade a sensibilidade, proximidade, olhar atento, 

observação apurada, respeito pelo outro, compartilha do sofrimento. Esses atributos 

são essenciais para o enfermeiro no cuidado pós-operatório de crianças 

independente da idade ou procedimento cirúrgico, pois colocam o conforto integral à 

frente de procedimentos técnicos. Priorizam o estar junto, como presença genuína 

aliando a disponibilidade ao atendimento preciso da necessidade detectada, com o 

objetivo de minimizar o sofrimento ou mesmo debelá-lo. 

Para os enfermeiros, o chamado e a resposta não necessitam de um protocolo 

pré-estabelecido, apenas uma forma de avaliação que seja confiável e válida para 

aquele momento específico, para aquela criança específica. Essa avaliação é 

própria, pessoal, envolvida de subjetividade que somente quem a vivencia pode 

explicar sua amplitude e sua aplicabilidade.  

O enfermeiro que cuida com seu conhecimento científico, sabe exatamente 

estabelecer um elo entre o que percebe e o que a criança sente. Há uma mútua 

compreensão. 

O conhecimento científico não se sustenta de forma isolada, mas é 

complementado pelo conhecimento intuitivo. É possível observar o valor e 

significado da experiência clínica dos enfermeiros, pois conseguem aliar seus 

conhecimentos à uma situação real. Detectar os sinais de dor, fazer o julgamento 

clínico e a conseqüente tomada de decisão, induz a um cuidado individualizado, com 

suas particularidades. A relação EU-ISSO, é que permite aos enfermeiros 

interpretar, categorizar e acrescentar o conhecimento. 
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Durante o processo avaliativo da dor na criança, os enfermeiros avaliam o 

diálogo intuitivo e o diálogo científico enquanto relação dialógica EU-TU e EU-ISSO. 

O enfermeiro se aproxima da criança para obter o conhecimento da situação; ao 

mesmo tempo que alia seu conhecimento científico para proceder ao julgamento. 

Nessa interação, compreende as dificuldades, as percepções e o potencial de cada 

criança. 

Assim, o diálogo científico necessita de experiência, informações e 

conhecimentos para interpretar a situação, com a intenção de estabelecer a relação 

EU-ISSO. 

 

Ao analisar a terceira categoria O diálogo intuitivo-científico: a fusão do 
encontro intuitivo e científico em um movimento simultâneo e recíproco e a 

sexta unidade de significado Estabelecendo metas para entrecruzar o cuidado 

intuitivo e científico: unindo potencialidades da equipe, é possível perceber, pelos 

discursos analisados, que os enfermeiros consideram ser fundamental que o 

cuidado à criança que vivencia a dor pós-operatória, seja realizado a partir das 

ações articuladas dos profissionais que compõem a equipe de saúde. 

Os enfermeiros enfatizam que: 
 
Tem que ser multidisciplinar. Eu acho que todos os profissionais da 
saúde têm que estar envolvidos nesse trabalho. Na verdade, são 
todos profissionais que de alguma maneira cuidam, né? Não é o 
cuidado de enfermagem, mas todos cuidam. Então tem que formar 
uma equipe pra que as forças se unam nesse mesmo objetivo (D5, 
E). 
 
[...] eu acredito que é um trabalho multidisciplinar. Porque vai 
envolver enfermeiros, a equipe toda de enfermagem, os auxiliares, 
os técnicos, os médicos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os 
nutricionistas, então todos que estão ao redor da criança pra prestar 
o melhor tratamento pra ela (D6, E). 

 
Tem que ser multidisciplinar, até porque tem as prescrições 
médicas, quem faz a prescrição do medicamento é o médico. Então 
se a equipe médica não estiver sensibilizada também fica difícil, eu 
não posso fazer nada de analgésico (D7, E).  

 

O cuidado à criança que vivencia a dor pós-operatória  só poderá atender a 

todas as necessidades que a mesma apresenta, a partir do trabalho multidisciplinar, 

da realização das atribuições específicas de cada profissional que compõe a equipe 

de saúde no período pós-operatório imediato e mediato.                                                              
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[...] primeiro, eu converso com a equipe, olhamos o prontuário dela 
[da criança], vejo se tem medicação prescrita pra dor. Se não tem, já 
liga pro médico pedindo se dá para chamar o plantão para 
prescrever uma medicação, para quando a criança vier a sentir dor 
(D2, E). 
 
Para mim, tem que ser multiprofissional, porque quando o médico 
tem esta consciência, ele não deixa a criança após qualquer 
procedimento invasivo,  uma prescrição para não deixar esta criança 
sentir dor, então é importante este trabalho em conjunto (D2, E). 

 
 

Todos os profissionais que mantém contato com a criança que vivencia a dor 

pós-operatória, sejam eles da equipe de saúde ou não, devem estar conscientes e 

sensíveis à experiência dolorosa pela qual a criança está passando.  

É preciso sensibilizar à todos os profissionais, para que estejam atentos à 

criança e respeitem este momento difícil de dor que vivencia: 

 
Não só o médico, mas como a fisio [fisioterapia], quando vem 
trabalhar com a criança, tem que estar consciente desta dor; a 
equipe toda de enfermagem, o auxiliar, o técnico, o enfermeiro. Até 
mesmo a faxineira [auxiliar de higienização], ela tem que estar 
consciente que essa criança voltou de uma cirurgia, tem que ter 
cuidado com as coisas, com o falar, quer dizer, todos que trabalham 
no hospital são importantes e devem ter consciência que fazem 
parte. Todos são importantes, todos têm a sua parcela (D2, E). 

 

Dentre os profissionais de saúde que compõem a equipe multidisciplinar no 

cuidado à criança com dor pós-operatória, é possível perceber que a enfermagem, 

com suas diferentes categorias profissionais (auxiliares, técnicos e enfermeiros); é 

indicada por vários discursos como membros fundamentais, devido ao fato de 

estarem mais próximos da criança que vivencia a dor: 

 
A atuação diante da dor é da equipe multidisciplinar, porque a gente 
tem que resgatar o conhecimento do auxiliar, do técnico que está 
com esta criança, não só do enfermeiro, do médico, do psicólogo, do 
fisioterapeuta, etc (D3, E). 

 

Eu acho que eles [auxiliares/técnicos de enfermagem] mais do que 
ninguém são importantes, porque o médico só vai prescrever uma 
medicação pra dor quando eles relatam, ou quando a gente 
[enfermeiros] relatamos. As prescrições são baseadas nas 
observações de enfermagem (D3, E). 
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É possível perceber que o enfermeiro possui papel ímpar, singular no cuidado à 

criança com dor pós-operatória. É visto como um profissional sensível, atento, 

observador, perspicaz, articulador; qualidades estas que são aliadas à proximidade 

que ele e sua equipe mantém com a criança que vivencia a dor pós-operatória e 

seus familiares/significantes. 

Neste contexto, Oliveira e Leão (2004) afirmam que: 
 
O enfermeiro [...] tem sua atuação favorecida, quer pela visão 
holística assistencial, quer pela essência de sua atividade que é o 
cuidar do paciente. Essa maior proximidade, durante maior período 
de tempo, permite uma observação mais acurada do processo que o 
paciente vivencia. Frente a isso, ele pode contribuir terapeuticamente 
dentro de suas atribuições, como também representa a interface 
entre o paciente e os demais profissionais, corroborando para que 
seja implementada uma assistência individualizada e que possa 
contemplar o fenômeno doloroso em sua natureza multifatorial 
(OLIVEIRA e LEÃO, 2004, p.329). 

 
A proximidade oportuniza ao enfermeiro possuir maior conhecimento sobre 

aspectos emocionais, subjetivos da criança que vivencia a dor pós-operatória e seus 

familiares/significantes, o que lhe confere maior habilidade para gerenciar o cuidado 

à dor: 

 
E que o enfermeiro, como é o mais próximo sempre, a equipe de 
enfermagem que está ali vinte e quatro horas por dia, os 
enfermeiros de UTI seis horas por dia a cada turno, então está vinte 
e quatro horas também, e os dos postos estão diariamente ali, então 
acabam conhecendo a criança mais profundamente e podem falar 
muito melhor sobre essa questão da dor. É claro que toda equipe 
participa, mas o enfermeiro está mais perto, está junto, então ele 
tem mais propriedade de falar sobre isso (D6, E). 
 
E a enfermeira é quem fica o dia todo, quem tem que ouvir direto o 
paciente [...] você é como uma defensora do paciente, se você não 
tem esse elo fica difícil para as crianças (D7, E). 
 
Não dá para falar de dor se não tiver o enfermeiro envolvido. Somos 
nós que ficamos 24 horas ao lado. Se eu não estou aqui, tem outra 
enfermeira e tem outra. Então sempre tem enfermeira. Então é isso, 
é o enfermeiro que faz essa ligação com a equipe médica. Então 
somos um elo de ligação sim (D7, E). 
 
A enfermagem é quem fica 24 horas em contato com a criança, os 
demais profissionais vêm, ficam certo tempo com o paciente e vão 
embora (D8, E). 
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A enfermagem que fica 24 horas com o paciente. Então é importante 
nos mantermos esclarecidos, mantendo contato com os demais 
profissionais (D8, E). 

 
 

Corroboram com o exposto, Rossato e Magaldi (2006), ao salientarem que o 

enfermeiro encontra-se numa posição privilegiada, por ter autonomia em avaliar a 

criança com queixa de dor e poder intervir nos cuidados imediatamente.  

O conhecimento que possui sobre a criança que cuida, torna o enfermeiro um 

referencial para os demais profissionais da equipe de saúde, pois buscam nele 

informações sobre a criança que vivencia a dor pós-operatória: 

 
Porque eles se reportam muito pra gente, né. Os pacientes, os 
médicos e os pais. Eu já ouvi relatos de mães que quando a gente 
[enfermeiro] está na unidade, os filhos deles estão em boas mãos 
(D4, E).  
 
Eu acho que é a peça chave. É um elo entre a equipe e, entre a 
família, entre os pais [...] eles levam a sério o que a gente fala, eles 
perguntam pra gente (D4, E). 
 
Com a família e com os médicos. Nós somos um para-raio às vezes 
[risos]. Além de ser um elo de ligação, nós absorvemos muita coisa. 
Muitas atividades, e o principal delas, das nossas atividades, é o 
cuidar eu acho, deve estar em primeiro lugar (D7, E). 

 
Há um reconhecimento, pelos discursos analisados, do enfermeiro em relação 

ao seu papel no gerenciamento do cuidado à dor. Demonstram terem clareza sobre 

a importância de estarem presentes e socializarem com os demais profissionais da 

equipe de saúde, os conhecimentos e percepções que possuem sobre a vivência da 

criança com dor pós-operatória.  
 
[...] nós somos defensoras do bebê, se não é a enfermeira no meio 
dessa equipe toda, acho que se perde muito para o bebê (D7, E). 
 
Então, tudo a enfermeira tem que participar, não dá para ficar alheia, 
principalmente na dor (D7, E). 
 
E da mesma forma, se eu não tiver uma boa relação com a equipe 
profissional, se eu tiver algum receio de ficar cobrando uma 
prescrição de analgésico, que a gente tem que cobrar, quem perde 
é o bebê. Da mesma forma em que eu tenho funcionários novos, 
eles tem residentes e têm médicos recém chegados na equipe 
também (D7, E). 
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Então, como esse protocolo da dor não está estabelecido, a gente 
tem que ficar cobrando: - Olha, esse neném fez cirurgia hoje, não 
tem analgésico prescrito (D7, E). 
 
 

A atuação do enfermeiro no cuidado à criança com dor pós-operatória se 

evidencia, pois, habitualmente, pela maior proximidade e permanecer maior período 

de tempo junto à criança e seus familiares/significantes; identifica o quadro álgico, 

avalia a dor, comunica quando necessário os demais profissionais da equipe de 

saúde, implementa a terapêutica estabelecida, bem como avalia a efetividade do 

cuidado prestado. Desempenha ainda, outras atividades ligadas à reabilitação global 

da criança e orienta seus familiares/significantes sobre o tratamento (SILVA e LEÃO, 

2004). 

Este agir do enfermeiro pode ser estendido à sua equipe, por meio da 

educação permanente para o treinamento ou aprimoramento das ações em relação 

ao levantamento das necessidades de cuidado da criança que vivencia a dor pós-

operatória; percebendo-a como um ser em um momento existencial único, singular, 

determinado por sua multidimensionalidade. 

A orientação da equipe de enfermagem para o cuidado à criança em sua 

vivência de dor pós-operatória, é vista como uma prioridade do enfermeiro: 

 
[...] a equipe é muito importante, a equipe que está mais próxima do 
paciente é a enfermagem, então que os auxiliares e técnicos sejam 
bem orientados pela enfermeira do setor, porque dá para se evitar 
muito as coisas em relação à dor (D2, E). 
 
Orientar a equipe que não tem um protocolo correto de processo de 
enfermagem [no cuidado à dor]. Eu acho que isso que é o certo (D5, 
E). 
 
[...] tem que estar junto e tem que treinar a sua equipe para perceber 
isso [sinais de dor]. Que não adianta eu manter o saber comigo, não 
distribuir. Então eu tenho que ensinar. A gente ensina muito aqui, 
orienta, orienta o tempo inteiro (D7, E). 

 
O enfermeiro, a chefia em si, deve esclarecer e preparar a equipe 
para o atendimento. Eu procuro fazer isto. Temos rotatividade, 
temos mudança de equipe, de profissionais, e os que entram muitas 
vezes não estão esclarecidos, preparados, não têm conhecimento 
suficiente para intervir num caso de necessidade [`à dor]. Como 
chefia meu papel é orientar, esclarecer (D8, E). 
 
Então é isto que eu prezo e prego para a equipe de enfermagem. Eu 
zelo para que a criança não fique com dor, então vamos medicar, 
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cuidar para que não fique com dor. Sem dúvida, é muito importante 
a educação continuada (D8, E). 

 
 

A impossibilidade de estar junto à criança sempre faz com que o enfermeiro 

tenha consciência da importância de subsidiar seu julgamento clínico sobre as 

necessidades de cuidado da criança que vivencia a dor pós-operatória, nas 

informações trazidas pela sua equipe. Para que isto seja possível e assertivo, têm a 

consciência da importância da educação permanente ou treinamento da sua equipe 

para a avaliação e a coleta de dados válidos e pertinentes, sobre a experiência de 

dor que a criança vivencia: 

 
É importante treinar a equipe quanto aos sinais de dor, para ela 
estar passando para nós (D3, E). 
 
O enfermeiro tem a parte administrativa também, e a gente não está 
com a criança todo o tempo, infelizmente [...]. Então, nós temos que 
nos voltar para outras funções. A gente não consegue dar aquela 
assistência voltada só para aquele doente. Então, resgatando um 
pouco dos cuidados do auxiliar e do técnico, que está direcionado 
somente para aquele paciente, ele vai poder resgatar para a gente, 
o estado, a evolução do paciente; porque quando ela chegou, ela 
estava de um jeito (D3, E). 

 
 

Os objetivos da educação permanente referida pelos enfermeiros, vão muito 

além do conhecimento instrumental, sobre a realização das técnicas de enfermagem 

para a obtenção de sinais objetivos de dor apresentados pela criança que a vivencia. 

Deve ser permeada pela sensibilidade, pelo estar presente, para que tenham 

subsídios para avaliar a experiência de dor que a criança vivencia no pós-operatório; 

e comunicar aos enfermeiros e demais profissionais da equipe de saúde, com a 

finalidade de procederem às ações de cuidado. 

Instrumentalizar a equipe de enfermagem é tido como um compromisso 

autêntico com a criança que vivencia a dor pós-operatória e que necessita de 

cuidados especializados; mas também um compromisso com os próprios 

profissionais da enfermagem, que vêem no enfermeiro um referencial de cuidado 

humanizado. É imprescindível envolver a equipe no cuidado humanístico de 

enfermagem, apresentando-os uma forma diferenciada de cuidado, em que se fazer 

presente genuinamente, com olhar sensível às necessidades subjetivas da criança é 
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possível; é um compromisso de seres humanos que cuidam sensivelmente de outros 

seres humanos em sua experiência existencial singular de dor. 

 

Na sétima unidade de significado A família como aliada na avaliação da dor: a 

fusão do intuitivo, emocional e científico, é possível perceber que a presença dos 

familiares/significantes é vista como uma importante contribuição para o 

levantamento das necessidades de cuidado pelo enfermeiro, da criança que vivencia 

a dor pós-operatória, e, conseqüentemente, para a realização de um cuidado mais 

efetivo. 

A análise dos discursos permitiu verificar que os enfermeiros percebem os 

familiares/significantes como importantes fontes sobre dados subjetivos da criança, 

por possuírem melhor conhecimento sobre seu mundo interior, sua forma de ser, ou 

seja, sua subjetividade, em especial quando vivencia a dor pós-operatória, momento 

em que experimenta sentimentos diferenciados: 

 
A família ajuda muito porque a criança tem um jeitinho especial de 
lidar, e nada melhor que o pai ou a mãe pra saber sobre o filho dele. 
Alguns têm certos mimos, certo cuidado diferenciado, e a gente não 
sabe. Tem criança que é acostumada a dormir com uma fraldinha na 
mão, e ela pode passar a noite toda chorando, acha que é dor 
[equipe], vai ficar medicando de 6/6 horas, ela começa a chorar e de 
repente não é. É a fraldinha, a chupeta, então nada melhor que a 
mãe (D3, E). 
 
Quando a gente tem mais contato com a família, a gente acaba 
perguntando se tem algum costume. Até é bom colocar como 
exemplo aqui, que muitas vezes as pessoas [profissionais] ficam 
ligados só na assistência à criança logo no pós-operatório e 
esquece da família. É muito bom fazer esta busca, cabe ao 
enfermeiro perguntar para dar um melhor cuidado à criança. Como a 
criança não tem como relatar, a família ajuda bastante. Você 
melhora, faz com que a criança tenha um resultado melhor. Não é 
só medicar (D3, E). 
 
A família conhece a criança, sabe o que a criança precisa, sabe 
decifrar aquele chorinho, do que é aquele chorinho, né? Então, eu 
acho que a família é importante pra dizer pra gente também, o que 
quê é aquele choro, o que quê é aquela agitação daquela criança. 
Eu acho que a gente tem que contar com a ajuda da família sim, 
porque eles são realmente quem convive e quem conhece a criança 
(D5, E). 
 
Podemos saber através da criança e dos familiares. A família 
conhece bem o filho que tem, a pai e a mãe principalmente; e 
quando é caso neurológico, por exemplo, a família conhece 
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inúmeros detalhes que nós, pelo pouco contato com a criança, não 
iremos perceber. Então, eles são nossos aliados e trazem 
informações que são valiosas, que vão facilitar para nós o 
atendimento mais adequado. É fundamental no processo (D8, E). 
 
[...] a gente leva a sério o que a mãe fala, quer dizer, eu levo! A 
gente sabe quando a mãe fala que ele tá com dor de verdade (D4, 
E). 
 
A gente tem as crianças que saem de um procedimento [...] 
recebem o sedativo e tem dor. Então, a gente vê a solicitação da 
mãe e o que ela relata [sobre a dor do filho]. Sempre dá certo (D4, 
E). 
 
 

É possível perceber pelos discursos, que o enfermeiro, pela sua proximidade à 

família e a sensibilidade aguçada, consegue perceber os laços afetivos e o vínculo 

estabelecido com os pais, em especial referido com a mãe e os bebês ou lactentes. 

Esta percepção proporciona aproximar-se da família na perspectiva de 

estimular a interação desta com a equipe de enfermagem, para a realização de um 

cuidado autêntico e genuíno, atendendo às necessidades singulares da criança em 

sua vivência de dor no período pós-operatório: 
 
Se essa criança já ficou uns dias com a mãe, ela vai interpretar o 
choro. Ela pode até estar nos alertando: Eu acho que ele está com 
dor. Normalmente não chega a precisar que a mãe nos alerte, a 
gente fez alguma coisa antes, mas a mãe é importante também para 
detectar isso (D7, E). 
 

E se é uma criança que ficou uns dias em casa,  criou-se mais 
vinculo entre a mãe e o bebê,  uma relação mais forte, como que eu 
posso falar? Os dois já se conhecem. Então a mãe sabe exatamente 
que ele está com dor (D7, E). 

 
 

 A relação do enfermeiro com os familiares/significantes da criança que 

vivencia a dor pós-operatória, na perspectiva de subsidiar seus cuidados com dados 

mais detalhados sobre seu eu interior, sobre a forma como despende forças para o 

enfrentamento de situações em que exige uma maior demanda emocional e 

subjetiva, encontra sintonia nos pressupostos de Paterson e Zderad (1979), ao 

definir o cuidado de enfermagem como um diálogo vivido, como uma coisa em si, 

que é construída pela presença autêntica e comprometida dos envolvidos no ato de 

cuidar. 
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Evidencia-se nos discursos, que a presença dos familiares/significantes é vista 

como uma forma de conforto para a criança, que passa a se sentir mais segura, 

mais tranqüila; auxiliando nos cuidados e no estar melhor da criança no pós-

operatório e na ocorrência da dor: 

 
É, a companhia da mãe eu acho que faz muita diferença, ela estar 
presente já ameniza bastante a dor da criança, eles já ficam 
diferentes. Às vezes você tem uma criança no pós-operatório e se 
sente mais segura com a mãe do lado (D1, E). 
 
[...] é bem importante que a mãe esteja perto para dar carinho para 
a criança, aconchego, pegar no colo, isso é bem importante porque 
a criança sente que a mãe está perto (D1, E). 
 
A mãe é uma das chaves, uma das chaves fundamentais do 
tratamento. Se ela estiver segura, a criança se sente mais segura  
(D4, E). 
 
E se a criança em seguida acordar e perceber a mãe, perceber o 
toque da mãe, essas crianças tendem sempre a se acalmar. E a 
mãe também, né? Passa muito essa emoção para a criança. Então 
acho que é importante a presença da mãe nesse momento também 
(D7, E). 
 
[...] a mãe já olha a criança de uma maneira diferente, justamente 
como nós enfermeiras, né? A mãe que percebe mesmo, ela olha 
preocupada se não está doendo, porque que ele está chorando, 
porque que ele está incomodado, então a presença da mãe é o que 
eu te falei, é um calmante para criança (D7, E). 
 
É, o relacionamento afetivo, de ter a família por perto, isto serve 
como um analgésico, ela se sentirá mais tranqüila, mais segura 
(D8, E). 
 

 
Foi possível perceber também, que na vivência do procedimento cirúrgico, no 

pós-operatório, e todos os procedimentos e cuidados pelos quais a criança necessita 

passar, os familiares/significantes também vivenciam sentimentos diferenciados, que 

oscilam muito de acordo com a resposta da criança: 
 
Eles [os pais] ficam muito preocupados com essa pressão. Porque 
como são procedimentos grandes e muito invasivos, então eles 
ficam muito preocupados que a criança esteja sentindo dor e, muitas 
vezes a impressão é de que se a mãe, principalmente, puder, que 
ela tiraria a dor daquela criança pra ela poder sentir aquela dor, que 
aquilo aliviasse logo o filho dela (D6, E). 
 
 Então eles [os familiares/significantes] ficam muito mais, como eu 
posso falar, eles ficam muito sentidos com isso realmente. A dor da 
criança pros familiares causa um desequilíbrio emocional muito 
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grande. Nas mães principalmente. Os pais sempre vão junto, 
acabam não demonstrando tanto quanto as mães, mas se percebe 
sim (D6, E). 

 
Por vivenciarem sentimentos diferenciados, os familiares/significantes 

encontram-se também em uma situação de desequilíbrio emocional, que afeta 

também na forma como contribuem para o levantamento das necessidades de 

cuidado em relação à dor vivenciada pela criança: 

 
Nem todos os familiares participam, depende. Vai depender muito 
da compreensão dos pais, mas existem pais que entendem, 
compreendem, mas existe aqueles que, não sei se porque, eles 
estão numa pressão muito grande, medo, nem todos ajudam a 
perceber esta dor. Mas tem pais, é vai depender muito do pai, muito 
do pai, do envolvimento do pai (D2, E). 
 
A participação da família, eu acho que depende. No pós-operatório 
imediato é muito cedo para a família acompanhar, devido aos 
cuidados, a criança está anestesiada ainda (D3, E). 
 

A presença dos familiares/significantes é percebida como uma experiência 

diferenciada. Para as crianças como um conforto diante da hospitalização e todos os 

procedimentos, dolorosos ou não, pelos quais irá passar, sentindo-se mais seguras 

frente ao desconhecido. Para os enfermeiros, como uma contribuição para o 

cuidado, por auxiliarem na percepção da subjetividade da criança em relação à dor 

que vivencia. Mas também é vista como um momento de desequilíbrio, uma mistura 

de sentimentos diferenciados, que interfere na vivência dos mesmos em relação à 

hospitalização de seus filhos/crianças. 

Estas diferenciadas percepções apontadas suscitam refletir como é complexa a 

relação do enfermeiro com os familiares/significantes da criança que vivencia a dor 

pós-operatória. Percebe-se que merece, portanto, muita sensibilidade e bom 

relacionamento interpessoal, para que o objetivo da presença dos mesmos junto à 

criança seja respeitado, ou seja, possa contribuir para uma vivência cirúrgica menos 

traumatizante. 
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5. CONSTRUÇÃO DO METATEXTO ANALÍTICO 

 

 A análise textual qualitativa proporcionou atingir a compreensão de que a 

relação intersubjetiva do enfermeiro e criança com dor pós-operatória é uma 

condição essencial para que o cuidado humanizado e multidimensional aconteça. É 

estabelecida a partir do momento em que há o reconhecimento, proporcionado pelo 

conhecimento intuitivo, pela relação EU-TU estabelecida; das subjetividades de 

ambos como dimensões que lhes são próprias, inerentes ao seu ser, e que 

merecem, portanto, serem consideradas. Desta forma, criança e enfermeiro, juntos 

estabelecem o cuidado, de acordo com suas perspectivas de como este deve ser 

realizado, para que se torne um ato genuíno, efetivo, em que a criança possa vir-a-

ser, ou seja, experimentar saúde, conforto, alívio da dor (PATERSON e ZDERAD, 

1979). 

Para a construção do metatexto foi necessário “afastar-se dos materiais de 

análise e dos produtos parciais já atingidos, procurando examinar um fenômeno a 

partir de um olhar abrangente, afastado dos textos analisados” (MORAES, 2003, 

p.203). Este afastamento proporcionou um momento de inspiração e intuição, 

resultado da impregnação intensa do fenômeno investigado.  

Como a grande inquietação nesta pesquisa perpassou por desvelar como se 

processa o cuidado à criança com dor no pós-operatório, e o estabelecimento da 

relação intersubjetiva entre a criança e o enfermeiro; logo, este referencial de análise 

apresentou-se como mais adequado, pois a produção do metatexto ocorreu com o 

grande objetivo de apresentar ou desvelar os significados e sentidos atribuídos pelos 

enfermeiros ao fenômeno investigado. 

A dor é reconhecida como um desafio, como algo a ser continuamente 

explorado na prática profissional do enfermeiro, como uma necessidade de cuidado 

que deve ser considerada pelas conseqüências que pode proporcionar à criança que 

a vivencia. Desta forma, em seu processo de cuidar, o enfermeiro imprime sua forma 

singular de ser, sua maneira de conceber a dor pós-operatória, bem como a forma 

como percebe a criança que está sob seus cuidados. Busca vivenciar cada encontro 

como algo próprio, como um indivíduo singular, como um ser aqui e agora; e isto 

caracteriza a sua subjetividade. 

A percepção de si como um ser multidimensional, que necessita de atenção, de 

afeto e respeito; caracteriza o enfermeiro como o membro da equipe de saúde 
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sensível às necessidades subjetivas da criança. Isto revela que, para poder perceber 

o outro em suas particularidades, é necessário perceber a si mesmo. Esta 

compreensão o leva a realizar um cuidado humanizado, pois consegue vislumbrar o 

outro e a si mesmo como seres com necessidades de diversificadas dimensões. 

 A subjetividade do enfermeiro foi vista como um fator de reconhecimento 

profissional, pois possibilita a sensibilização para um cuidado mais humano como 

um ser multidimensional, que precisa de reconhecimento, de retorno positivo; ao 

perceber que seu cuidado é humanizado, de qualidade e é efetivo na resposta ao 

chamado de cuidado. 

A subjetividade da criança, no entanto, constitui aspecto fundamental para o 

cuidado à dor que a mesma vivencia. Portanto, os cuidados deverão ser 

direcionados para o atendimento das necessidades singulares que ela apresenta. 

Uma abordagem unidirecional de cuidado não é suficiente para uma vivência tão 

íntima e complexa que é a dor; devendo-se, portanto, sensibilizar-se para os 

aspectos subjetivos que a determinam. 

O reconhecimento da subjetividade da criança, da sua forma singular de ser, a 

maneira como se relaciona com os demais seres humanos, como enfrenta as 

dificuldades do cotidiano; deve ser realizado a partir do momento em que se 

considera o relato da mesma sobre a dor pós-operatória que vivencia. Desta forma, 

torna-se ativa e participante de seus cuidados, na medida em que consegue relatar 

a eficácia ou não, subsidiando o enfermeiro em suas ações de cuidado, seus 

avanços e retrocessos. 

A consideração pelo relato da criança que vivencia a dor pós-operatória foi visto 

como um ato essencial para um cuidado humano genuíno, um diálogo vivido. Caso 

contrário, a relação não se estabelece, quando a criança, por exemplo, percebe que 

sua subjetividade não está sendo respeitada. Desta forma, não criam-se vínculos de 

confiança, de respeito, e conhecê-la mais intimamente, sua subjetividade, torna-se 

uma tarefa difícil. 

Para tanto, o uso de uma linguagem mais acessível ao entendimento da 

criança que vivencia a dor pós-operatória, é uma condição essencial para que o 

encontro das subjetividades aconteça. A aproximação do enfermeiro à criança por 

meio de um diálogo acessível ao seu nível de desenvolvimento deixa-a mais segura 

e confiante para relatar a experiência de dor que vivencia, e em quais aspectos de 

sua vida está sendo determinante. Desta forma, o enfermeiro consegue levantar as 
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necessidades de cuidado, partindo para o julgamento clínico e posterior tomada de 

decisões sobre seu agir. 

Foi possível atingir a compreensão de que a relação intersubjetiva permite 

inovar o cuidado do enfermeiro à criança com dor pós-operatória. Considerar a 

subjetividade como aspecto inerente ao ser humano, neste contexto, à criança que 

padece de dor; é dar visibilidade ao processo de cuidar do enfermeiro, a partir do 

momento em que as ações de cuidado tornam-se mais efetivas, decorrentes das 

respostas sensíveis, porém assertivas, às complexas necessidades que envolvem a 

experiência de dor da criança no período pós-operatório. 

O diálogo científico de experiências, informações e conhecimentos, subsidiam o 

levantamento das necessidades de cuidado da criança que vivencia a dor pós-

operatória, em sua multidimensionalidade de ser único e singular. 

A sensibilização do enfermeiro para os aspectos emocionais envolvidos na 

avaliação da criança com dor pós-operatória é condição essencial para a realização 

do cuidado humanizado. Os aspectos emocionais são compreendidos como 

diretamente determinantes na maneira como a criança percebe e reage à dor pós-

operatória, posto que esta experiência é subjetiva, portanto, desencadeia a vivência 

de sentimentos diferenciados, como angústia, solidão, medo, impotência, entre 

outros. Desta forma, além de subjetiva, é também emocional. 

Estar sensível a estes aspectos torna-se essencial para o cuidado do 

enfermeiro, compreendendo-os como parte da criança que padece de dor e precisa 

de cuidados que contemplem estas necessidades apresentadas; as quais variam de 

acordo com a faixa etária, ou seja, quando possuem habilidades para 

compreenderem a experiência que estão vivenciando ou não. 

Compreender as múltiplas dimensões que a criança em sua singularidade de 

ser possui, entender que tudo à sua volta lhe é estranho e, muitas vezes, 

ameaçador; incita refletir sobre formas de cuidar que visem proporcionar à criança 

uma aproximação a este novo momento que vivencia.  

A administração da medicação prescrita é uma das principais ações 

priorizadas pelo enfermeiro, no entanto, esta por si só, não é suficiente para o alívio 

desta necessidade de cuidado tão íntima, tão própria da criança. A presença dos 

familiares/significantes e o diálogo terapêutico são também utilizadas como 

cuidados, na medida que asseguram o conforto psicológico, através da escuta 

sensível das suas necessidades. 
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É interessante salientar, que foi possível atingir a compreensão de que o 

cuidado ao aspecto emocional que envolve a experiência de dor pós-operatória da 

criança, é possível e imprescindível; e pode ser efetivado a partir do momento que o 

enfermeiro apresenta-se, e apresenta a sua equipe; bem como quando orienta a 

criança sobre onde ela está e por quais procedimentos passou, e esclarece que 

agora está em um novo ambiente, com uma equipe disposta e preparada para 

cuidá-la. Desta forma, estará atendendo a esta necessidade que é percebida 

frequentemente em crianças que vivenciam a hospitalização. 

O cuidado aos aspectos físicos envolvidos na percepção e reação da criança à 

vivência da dor pós-operatória é subsidiado por sinais objetivos fisiológicos e 

comportamentais por ela apresentados, sendo estes a expressão facial ou 

fisionomia, irritabilidade, choro, freqüência cardíaca aumentada, sudorese, entre 

outros. 

Estes sinais são observados pelo enfermeiro especialmente em bebês, 

lactentes até um ano, crianças portadoras de necessidades especiais, bem como 

crianças inconscientes ou em pós-operatório imediato, levemente sedadas sob efeito 

residual de drogas anestésicas; as quais encontram-se impossibilitadas de 

expressarem verbalmente sua dor. 

Neste contexto, torna-se essencial a aproximação do enfermeiro, ou seja, 

fazer-se presente junto à criança, para que possa observá-la criteriosamente e, 

quando necessário, tocá-la sensivelmente, tornando, desta forma, possível a 

percepção dos chamados de cuidado da sua vivência de dor. 

O cuidado é uma resposta do enfermeiro ao chamado da criança que vivencia 

a dor pós-operatória. Após levantar as necessidades de cuidado da criança, o 

enfermeiro realiza o julgamento clínico, subsidiado pelos sinais objetivos fisiológicos 

e comportamentais percebidos, na perspectiva de proporcionar-lhe o bem-estar e o 

estar melhor. 

Por caracterizar-se como uma experiência extremamente negativa e de grande 

sofrimento, a vivência de dor da criança no período pós-operatório merece um 

cuidado autêntico do enfermeiro, em que se coloca disposto e presente para cuidá-la 

o mais breve possível, respondendo as necessidades apresentadas, as quais são 

dinâmicas e não acontecem em períodos de tempo pré-estabelecidos. 

Desta forma, o cuidado exige um processo de constante reflexão, baseado na 

avaliação da criança em intervalos regulares de tempo, na perspectiva de 
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acompanhar a efetividade das ações, contemplando as múltiplas dimensões deste 

ser único e singular que padece de dor. 

A análise textual qualitativa permitiu compreender que, para a realização de 

um cuidado humanizado à criança com dor pós-operatória, é necessária a 

articulação entre diferentes saberes da equipe de saúde; na perspectiva de respeitar 

a singularidade do ser que a vivencia, bem como das especificidades de cada 

profissional da equipe multidisciplinar, numa autêntica relação de cuidado. 

As necessidades de cuidado da criança que vivencia a dor pós-operatória são 

multidimensionais, de natureza objetiva e subjetiva, portanto, o cuidado deve 

contemplar esta multidimensionalidade.  

Para isto, torna-se necessário a articulação das ações de cada profissional da 

equipe de saúde, de acordo com as atribuições específicas, regidas pela Lei do 

Exercício Profissional de cada especialidade. Esta articulação de diferentes saberes 

conforma o trabalho multidisciplinar, considerado fundamental para a efetividade dos 

cuidados à criança que vivencia a dor pós-operatória. 

A articulação de saberes, por meio do trabalho conjunto, em sintonia com as 

necessidades apresentadas, respondendo-as com ações de cuidado específicas; 

são condições para a promoção de um cuidado humanizado à criança que vivencia 

a experiência dolorosa aguda em fase tão precoce de sua vida, em que o estar 

presente, o toque sensível e o olhar autêntico dos profissionais são condições 

essenciais para a efetividade das ações. 

No entanto, é premente que esta articulação de saberes tenha objetivos claros, 

subsidiados por uma observação atenta das necessidades de cuidado da criança; 

obtidos pela proximidade junto a ela e a seus familiares/significantes.  

Esta proximidade é atribuída ao enfermeiro, percebido como um profissional 

sensível, atento, observador, perspicaz, articulador; qualidades estas que são 

aliadas à proximidade que ele e sua equipe mantém com a criança que vivencia a 

dor pós-operatória e seus familiares/significantes; decorrentes de suas atribuições 

específicas de cuidado.  

A proximidade proporciona ao enfermeiro gerenciar o cuidado à criança que 

vivencia a dor pós-operatória, a partir do momento em que percebe as necessidades 

de cuidado apresentadas, e tem oportunidade de agir prontamente; bem como 

acionar os demais membros da equipe de saúde, interagir com os mesmos e 
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articular as necessidades de cuidado apresentadas pela criança à especificidade de 

ação de cada profissional, proporcionando a realização efetiva das ações. 

O conhecimento que possui sobre o ser cuidado, torna o enfermeiro um 

referencial para os demais profissionais da equipe de saúde, pois buscam nele 

informações sobre a criança que vivencia a dor pós-operatória.  

Foi possível compreender, que o enfermeiro demonstra ter clareza sobre a 

importância de estar presente e socializar com os demais profissionais da equipe de 

saúde, os conhecimentos e percepções que possui sobre a vivência da criança com 

dor pós-operatória.  

Neste contexto, destaca-se a importância de instrumentalizar sua equipe para o 

aprimoramento das ações em relação ao levantamento das necessidades de 

cuidado da criança, bem como a efetivação deste cuidado; pois muitas vezes 

encontra-se impossibilitado de estar junto à criança em todos os momentos, devido 

às suas múltiplas funções gerenciais. Isto faz com que o enfermeiro tenha 

consciência da importância de subsidiar seu julgamento clínico sobre as 

necessidades de cuidado da criança que vivencia a dor pós-operatória, nas 

informações trazidas por sua equipe; permitindo a avaliação e a coleta de dados 

válidos e pertinentes sobre a experiência de dor que a criança vivencia. 

A educação permanente referida pelos enfermeiros objetiva ir além do 

conhecimento instrumental, devendo ser permeada pela sensibilidade, pelo estar 

presente, possibilitando a coleta de dados objetivos e subjetivos da criança em sua 

vivência de dor. Esta atitude permite que tenham subsídios para avaliá-la e 

comunicar aos enfermeiros e demais profissionais da equipe de saúde suas 

percepções, proporcionando um cuidado sustentado na perspectiva de evitar a dor, 

antecipando as ações para a prevenção. 

A participação dos familiares/significantes no cuidado à criança com dor pós-

operatória é um diálogo vivido, ou seja, é um encontro vivo, autêntico, uma 

experiência que permite ao enfermeiro subsidiar seus cuidados, a partir de 

informações relevantes da criança, sua forma singular de ser. 

  Isto representa uma importante contribuição para o levantamento das 

necessidades de cuidado pelo enfermeiro, da criança que vivencia a dor pós-

operatória, e permite, conseqüentemente, a realização de um cuidado mais efetivo; 

pois os familiares/significantes são considerados importantes fontes de dados 

subjetivos da criança, por possuírem melhor conhecimento sobre seu mundo interior, 
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sua forma de ser, ou seja, sua subjetividade, em especial quando vivencia a dor pós-

operatória, momento em que experimenta sentimentos diferenciados. 

 O enfermeiro, pela sua proximidade à família e a sensibilidade aguçada, 

consegue perceber os laços afetivos e o vínculo estabelecido com os pais, em 

especial referido com a mães e bebês ou lactentes. Esta percepção subsidia a 

tomada de decisões e o julgamento clínico do enfermeiro, pois é uma referência 

sobre o conhecimento dos familiares/significantes quanto à subjetividade da criança 

que vivencia a dor pós-operatória, e que está sob seus cuidados. 

A proximidade permite também perceber os familiares/significantes como seres 

que possuem necessidades de cuidado, por encontrarem-se fragilizados diante da 

experiência que vivenciam junto à criança. Esta fragilidade é considerada 

determinante na forma como os mesmos conduzem sua presença junto à criança; 

tornando-se colaborativa ou não, na medida em que conseguem destinar seus 

esforços para fazerem de sua presença um conforto para a criança, e um auxílio à 

equipe de saúde, quando necessidades afetivo-emocionais se encontram afetadas. 

Destaca-se, neste contexto, a importância do estabelecimento de um 

relacionamento interpessoal assertivo entre enfermeiro e familiares/significantes, 

baseado em atitudes éticas e sensíveis, consoantes aos pressupostos da 

humanização. Este agir permite a percepção de que os mesmos são essenciais para 

o cuidado à criança com dor pós-operatória, incitando-os a participarem e 

colaborarem com o enfermeiro e sua equipe, na realização dos cuidados que se 

fazem necessários, bem como auxiliar na percepção dos mesmos. 
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6. IDÉIAS CONCLUSIVAS: A COMPREENSÃO DO FENÔMENO PESQUISADO 

 

As inquietações que surgiram da experiência profissional delinearam o 

propósito de pesquisar, à luz da teoria da enfermagem humanística de Paterson e 

Zderad (1979),  sobre o cuidado do enfermeiro à criança com dor pós-operatória; por 

vislumbrá-lo como um processo humanístico em que torna-se premente a relação 

intersubjetiva, estabelecida a partir do envolvimento comprometido do enfermeiro; 

atendendo às necessidades multidimensionais do ser criança que a vivencia. 

Cuidar de uma criança em sua vivência de dor requer do enfermeiro 

habilidades muito peculiares, que representam sua subjetividade, sua maneira 

singular de cuidar, seu eu interior. Requer uma reflexão sobre o papel de ser 

enfermeiro, e uma percepção apurada de quem é o ser cuidado, suas relações, seu 

mundo interior e exterior, seus familiares/significantes, sua maneira singular de ser 

criança que vivencia e padece de dor no crítico período pós-operatório. 

Ser sensível ao sofrimento do outro, fazer-se presença, saber ouvir, tocar, 

relacionar-se; requer aproximação, na perspectiva de perceber sensivelmente os 

aspectos subjetivos da criança, a maneira como reage física e emocionalmente ao 

sofrimento que a dor lhe proporciona. É preciso reconhecer a singularidade de sua 

experiência, num diálogo intuitivo entre os envolvidos, em que as percepções são 

tidas pela subjetividade de ser enfermeiro. Não há palavras ou protocolos pré-

estabelecidos. Cada vivência é única e o cuidado é delineado a partir de percepções 

genuínas, que atendem as necessidades da criança de uma forma muito 

particularizada, humanizada, numa relação EU-TU. 

O cuidado humanístico do enfermeiro deve ser delineado a partir da percepção 

multidimensional da experiência existencial de dor que a criança vivencia. Esta 

percepção deve abranger a observação dos sinais que seu corpo apresenta, 

alterações fisiológicas que indicam o sofrimento físico. No entanto, ouvir a criança 

sobre sua dor, é permitir que participe de seus cuidados, que relate como se sente e 

como estes sentimentos afetam sua vida; pois este saber lhe é próprio, constituído 

por vivências anteriores e pelo momento e espaço em que está experienciando, 

numa relação EU-ISSO. 

A articulação de saberes permite ampliar a perspectiva de efetividades das 

ações de cuidado. Deve incluir os familiares/significantes da criança e a equipe de 

saúde como um todo, visando um atendimento integral, que busca atender aos 
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chamados de cuidado da criança, com respostas humanas e éticas; ao respeitar a 

especificidade de cada envolvido, numa atmosfera de diálogo e respeito mútuo. 

Ao finalizar a análise e alcançar a compreensão do fenômeno do estudo, 

percebo que este processo possibilitou ir além daquilo que imaginava antes de 

iniciar as entrevistas. Posso afirmar que a experiência foi extremamente importante, 

pois oportunizou articular diferentes nuances que permeiam o cuidado diante da dor, 

com envolvimento entre profissional, criança e familiares/significantes.  

Nessa teia de relações, EU-TU, EU-ISSO foi tecido um forte vínculo de 

afetividades, entrelaçada pelo diálogo vivido, intersubjetividade, presença genuína, 

visando o bem-estar e estar melhor, pela atenção aos chamados e respostas 

precisas à situação vivenciada. Percebi o envolvimento dos enfermeiros ao avaliar a 

dor, ultrapassando a dimensão instrumental de cuidar, efetivando de diferentes 

formas a dimensão expressiva.  

O trabalho desenvolvido com crianças exige competência do enfermeiro, e se 

esta estiver com dor, o cuidado deve ser desencadeado por circunstâncias reais de 

necessidades diante da fragilidade, da capacidade restrita de reações da criança, 

para um nível de compreensão fenomenológica, existencial do ser criança com dor. 

A intersubjetividade é observada nos depoimentos como forte componente que 

acompanha as ações cuidativas diante da dor. Ressaltam a necessidade de ir até a 

criança, ver como está, sentir suas emoções, tornar-se presença genuína, 

reconhecer a singularidade de cada ser. A subjetividade é aquilo que mais temos de 

peculiar, de singular, que caracteriza uma marca individual, pessoal, é o modo como 

configuramos a apreensão da realidade. A subjetividade é vivenciada 

individualmente de acordo com a história de cada ser envolvido, o que faz com que 

cada pessoa sinta diferentemente do outro, a mesma situação. 

É essa subjetividade que torna os enfermeiros diferentes diante do fenômeno 

dor na criança, em que cuidam considerando seus valores e crenças, sua maneira 

própria de ser, em que cada um busca aliviar a dor de uma forma, que se configura 

como existencial, que se revela naquele compromisso de elevado significado. A 

realidade existencial do enfermeiro se entrecruza com a realidade existencial do ser 

criança com dor, configurando-se em co-existência de subjetividades. 

Percebo que a compreensão do fenômeno dor na criança é uma construção 

gerada pelo curso das idéias que se combinam no pensamento em uma relação 

íntima com o problema estudado. A compreensão permite a produção de 
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conhecimento com real valor aos diálogos que nela se desenvolvem e nos quais os 

sujeitos se envolvem emocionalmente produzindo resultados de grande significado 

para a área de enfermagem. Assim, quando o enfermeiro considera a criança como 

singularidade, a identifica de forma única em sua constituição subjetiva, com seus 

processos culturais, seu mundo interno e externo, seu modo social de viver. 

Ao retomar a questão norteadora “Como se estabelece a relação 
intersubjetiva no ato de cuidar entre enfermeiro e criança com dor pós-
operatória?”, posso afirmar que o potencial da pergunta não termina em seus 

limites, mas se desenvolve a partir de continuados estudos que possam alimentar a 

qualidade das informações em um processo progressivo de comunicação entre 

pesquisadores subsidiando a prática profissional do enfermeiro nesse cenário.  

A qualidade e a complexidade das informações obtidas na pesquisa, aliadas 

ao referencial teórico de Paterson e Zderad e minha experiência profissional 

ofereceram a sustentação teórica para chegar aos resultados, os quais abrem um 

leque de possibilidades e novas inquietações. 

Entre as possibilidades dou relevância ao desvelado, ao dito pelos sujeitos, a 

forma como se expressam ao referir-se ao cuidado, as distintas dimensões 

envolvidas que são constituídas de subjetividade. Quanto às novas inquietações 

porque considero que os estudos são perspectivais, devem continuar, progredir em 

seu nível de aprofundamento envolvendo enfermeiros da prática cotidiana, docentes 

e pesquisadores. Os achados não representam um marco acabado e estático, mas é 

um movimento, uma construção, a partir das informações obtidas, que devem ser 

considerados um processo investigativo tendo como alvo o ser criança com dor. 

Aos enfermeiros recomendo apropriar-se de referenciais teóricos e 

metodológicos que dêem sustentação às suas ações de cuidado à criança com dor 

no pós-operatório, para que suas tarefas tornem-se importantes e de significado 

científico. Aos centros formadores que incorporem em seus programas curriculares a 

intersubjetividade como inerente ao ser humano, social e individualmente, para que 

possam ensinar aos futuros profissionais a arte de lidar com subjetividades. Aos 

serviços de saúde que tenham em suas estratégias gerenciais ações que privilegiem 

o sujeito do cuidado e assim, a atenção torna-se personalizada, individualizada, 

favorecendo a recuperação em sua integralidade. 
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APÊNDICE A 

 

 
 



 94

APÊNDICE B 

Instrumento de pesquisa 
I. Dados sócio-demográficos 

Nome:_________________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________________ 

Tempo de formação:______________________________________________ 

Tempo de atuação nesta instituição:__________________________________ 

Formação específica em dor?_______________________________________ 

Tempo de atuação em pediatria:_____________________________________ 

Cursos de pós-graduação__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Participa do grupo de dor?__________________________________________ 

Qual seu papel?__________________________________________________ 

 
II. Informações do contexto da prática profissional do enfermeiro à 

criança com dor: 

1. Ao cuidar da criança com dor pós-operatória, você caracteriza as 

necessidades de cuidado e, ao mesmo tempo, idealiza como este será 

realizado. Baseado (a) em quê? 

 
2. Como você caracteriza as necessidades de cuidado (emocionais, 

psicológicas, fisiológicas) da criança com dor pós-operatória? 

 
3. Como você idealiza este cuidado diante das necessidades levantadas? Você 

segue um protocolo ou vai até a criança para avaliar a dor? 

 
4. Percebe que, ao cuidar da criança com dor pós-operatória, há o 

estabelecimento da relação sujeito-sujeito, entre enfermeiro e criança? 

 
5. Você percebe a atuação nessa área de controle da dor como um trabalho 

individual ou multidisciplinar? 

 
6. Como você percebe a participação da família no período pós-operatório 

imediato com relação à dor? 

 

7. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
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ANEXO I 

 
APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  DE 

SERES HUMANOS – HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE 
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