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RESUMO 

Introdução: A avaliação da dor do recém-nascido (RN) à beira do leito é 

fundamental para a decisão quanto ao seu tratamento, evitando as suas 

repercussões em curto e longo prazo. Não se conhece o foco de atenção visual do 

pediatra nessa avaliação. Objetivo: Avaliar o foco do olhar do pediatra em RN antes 

e após uma punção capilar de calcanhar. Método: Estudo observacional, analítico e 

transversal, com pediatras atuantes em unidade neonatal que avaliaram a dor de RN 

antes e após a punção do calcanhar, sendo o olhar rastreado por meio dos óculos 

de rastreamento. Os pediatras, cegos em relação ao momento do procedimento, 

falavam a palavra "punção" quando percebiam uma resposta de dor do RN. Ao 

término, os pediatras conferiram um escore relativo à sua percepção da intensidade 

da dor (0=ausência de dor; 10=dor máxima). Os desfechos do rastreamento visual - 

número de fixações e o tempo das fixações visuais foram avaliados em três áreas de 

interesse (AI) (face superior, face inferior e membros superiores), em dois períodos 

de 10 segundos, um após o início do experimento (PRÉ) e outro após a punção 

(PÓS). O percentual de pediatras que fixou o olhar nas AI foi comparado entre os 

períodos pelo teste do qui-quadrado. Os desfechos do rastreamento foram 

comparados entre os períodos PRÉ e PÓS para as três AI pelo Wilcoxon-Rank test. 

Aplicou-se o modelo linear geral para medidas repetidas (GLM) para os dois 

desfechos do rastreamento visual, considerando dois fatores, os períodos e as AI 

face superior e face inferior. Os desfechos do rastreamento visual foram 

comparados de acordo com a percepção de dor pelo pediatra ausente/leve (escore: 

0-5) e moderada/intensa (escore: 6-10) pelo teste de Mann-Whitney. Resultados: 

Foram estudados 24 pediatras com 31 anos, 92% do sexo feminino, tendo concluído 

a residência médica em pediatria há 3 anos. Os RN tinham uma idade gestacional 

de 39,0±1,5 semanas e peso ao nascer de 3258±666 gramas. O escore mediano 

aferido pelos pediatras para a dor do RN foi sete (P25-75: 5-8). Maior número de 

pediatras fixou o olhar no período PÓS na face inferior, comparado ao período PRÉ 

(92% vs. 63%; p=0,036) sem diferença para as outras AI. Também foi maior número 

de fixações visuais na face inferior no período PÓS em relação ao PRÉ (5,00 vs. 

2,00; p=0,018), sem diferença para as demais AI. Não se observou diferença no 

tempo das fixações visuais entre os dois períodos para nenhuma das três AI. No 

GLM, houve diferença entre o número de fixações visuais na face inferior entre os 
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períodos PRÉ e PÓS (2,96±1,08; p=0,012) e entre o número de fixações no período 

PRÉ entre a face superior e a face inferior a (3,67±1,70; p=0,041). Para o desfecho 

tempo das fixações visuais, não se observou diferença nas comparações entre os 

dois períodos ou entre as AI. Dor ausente/leve foi atribuída por 37% dos pediatras e 

moderada/intensa por 63%. Não houve diferença no número e no tempo das 

fixações visuais de acordo com a intensidade da dor referida pelos pediatras. 

Conclusões: Na avaliação da dor de RN à beira do leito, em uma punção de 

calcanhar, os pediatras focam a sua atenção visual na face superior e inferior, e 

menos nos membros superiores. Após a punção, os pediatras realizam maior 

número de fixações visuais na face inferior comparado ao período pré-punção. O 

conhecimento do processo de avaliação da dor de RN por pediatras pode contribuir 

para aprimorar o treinamento de profissionais de saúde, resultando em um melhor 

diagnóstico e tratamento da dor neonatal. 

 

Palavras-chave: 1. Recém-nascido. 2. Medição de dor. 3. Expressão facial. 4. 

Tecnologia de rastreamento ocular. 5. Fixação ocular. 6. Escala analógica da dor 
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ABSTRACT 

Introduction: The assessment of newborn (NB) pain at the bedside is essential for 

the decision regarding its treatment, avoiding its repercussions in the short and long 

term. The pediatrician's focus of visual attention in this assessment is not known. 

Objective: To evaluate the pediatrician's gaze on newborns before and after a heel 

puncture. Method: Observational, analytical and cross-sectional study, with 

pediatricians working in a neonatal unit who evaluated NB pain before and after a 

heel puncture, with the gaze being tracked through tracking glasses. Pediatricians, 

blind to the time of the procedure, spoke the word "puncture" when they perceived a 

pain response from the NB. At the end, pediatricians gave a score related to their 

perception of pain intensity (0=no pain; 10=maximum pain). Visual tracking outcomes 

- number of fixations and time of visual fixations were evaluated in three areas of 

interest (AI) (upper face, lower face and upper limbs), in two 10-second periods, one 

after the start of the experiment (PRE) and another after the puncture (POST). The 

percentage of pediatricians who fixed their gaze on the AI was compared between 

periods using the chi-square test. The visual tracking outcomes were compared 

between the PRE and POST periods for the three AI using the Wilcoxon-Rank test. 

The general linear model for repeated measures (GLM) was applied to the two visual 

tracking outcomes, considering two factors, the periods and the AI, upper face and 

lower face. Visual tracking outcomes were compared according to the pediatrician's 

perception of pain as absent/mild (score: 0-5) and moderate/severe (score: 6-10) by 

the Mann-Whitney test. Results: We studied 24 pediatricians aged 31 years, 92% 

female, having completed their medical residency in pediatrics 3 years ago. The 

newborns had a gestational age of 39.0±1.5 weeks and a birth weight of 3258±666 

grams. The median score given by pediatricians for NB pain was seven (P25-75: 5-

8). A greater number of pediatricians fixed their gaze in the POST period on the 

lower face, compared to the PRE period (92% vs. 63%; p=0.036) with no difference 

for the other AIs. There was also a greater number of visual fixations on the lower 

face in the POST period compared to PRE period (5.00 vs. 2.00; p=0.018), with no 

difference for the other AI. There was no difference in the time of visual fixations 

between the two periods for any of the three AI. In the GLM, there was a difference 
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between the number of visual fixations on the lower face between the PRE and 

POST periods (2.96±1.08; p=0.012) and between the number of fixations in the PRE 

period between the upper face and the lower face a (3.67±1.70; p=0.041). For the 

time of visual fixations, no difference was observed in the comparisons between the 

two periods or between the AI. Absent/mild pain was attributed by 37% of 

pediatricians and moderate/severe by 63%. There was no difference in the number 

and time of visual fixations according to the intensity of pain reported by 

pediatricians. Conclusions: In assessing NB pain at the bedside, in a heel puncture, 

pediatricians focus their visual attention on the upper and lower face, and less on the 

upper limbs. After the puncture, pediatricians perform a greater number of visual 

fixations on the lower face compared to the pre-puncture period. Knowledge of the 

process of evaluating NB pain by pediatricians can contribute to improve the training 

of health professionals, resulting in a better diagnosis and treatment of neonatal pain. 

 

Keywords: 1. Infant, newborn. 2. Pain measurement. 3. Facial expression. 4. Eye-

tracking technology. 5. Fixation, ocular. 7. Analog pain scale 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Definição da dor 

 A dor é uma experiência pessoal e subjetiva, que possui um componente 

social, uma vez que ela sinaliza às pessoas com quem o indivíduo que a sente se 

relaciona, a presença de uma ameaça ou sofrimento. O indivíduo expressa a sua dor 

por meio de manifestações comportamentais e desse modo, ele chama à atenção 

das pessoas em um ambiente social. As respostas das pessoas que identificam a 

manifestação de dor de um indivíduo, por sua vez, é fundamental para o seu bem-

estar. Portanto a dor pode ser considerada um mecanismo de sobrevivência do 

indivíduo, visto que, ela sinaliza a presença de uma lesão real ou potencial 

(Hadjistavropoulos et al., 2011). 

A definição mais atual de dor refere que ela é uma experiência sensorial e 

emocional desagradável, associada a um dano tecidual real ou potencial (Raja et al., 

2020). Essa definição é baseada nos novos conhecimentos básicos e clínicos da 

ciência da dor e foi revisada por uma força tarefa da International Association for the 

Study of Pain (IASP), composta por uma equipe multinacional e multidisciplinar. Com 

a finalidade de enriquecer a compreensão da definição de dor, a força tarefa da 

IASP estabeleceu seis atributos. O primeiro atributo diz que “a dor é sempre uma 

experiência subjetiva, que é influenciada, em graus variáveis, por fatores biológicos, 

psicológicos e sociais”. O segundo atributo cita que “dor e nocicepção são 

fenômenos diferentes e que a experiência de dor não pode ser deduzida pela 

atividade nas vias sensoriais”. O terceiro atributo pontua que “as pessoas aprendem 

o conceito de dor e suas aplicações, por meio de suas experiências de vida". O 

quarto atributo menciona que “o relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor 

deve ser aceito como tal e respeitado”. O quinto atributo relata que “embora a dor 

geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e 

no bem-estar social e psicológico do indivíduo”. E por fim, o sexto atributo refere que 

a “descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor e 

que a incapacidade de sua comunicação verbal não invalida a possibilidade de um 

ser humano ou um animal sentir dor” (Raja, 2022). 
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O sexto atributo inclui um aspecto importante sobre a dor, a sua 

comunicação, especificamente nos recém-nascidos, que diferentemente do adulto, 

são incapazes de verbalizar o que sentem. Apesar da diferença na capacidade de 

manifestar a sua dor, ela está presente desde as fases iniciais da vida. Um estudo 

que comparou as respostas cerebrais de adultos e de recém-nascidos a um estímulo 

doloroso no pé, nos primeiros sete dias de vida, por meio de ressonância magnética 

funcional observou que durante o estímulo doloroso houve aumento da atividade 

cerebral em 20 regiões no adulto, sendo que dessas, em 18 regiões cerebrais 

também evidenciou-se sua ativação nos recém-nascidos, concluindo-se que estes 

também sentem dor desde os primeiros dias de vida (Goksan et al., 2015). 

Nesse contexto, entendendo-se o conceito de dor e a dificuldade de sua 

comunicação pelos recém-nascidos, é importante conhecer a frequência com que 

eventos dolorosos acontecem nos neonatos.   

 

1.2 Epidemiologia da dor no recém-nascido 

Recém-nascidos a termo e pré-termo são submetidos a vários procedimentos 

dolorosos no período neonatal. Os recém-nascidos a termo, nos primeiros dias de 

vida são submetidos à administração intramuscular da vacina para a hepatite B e da 

vitamina K para prevenção da doença hemorrágica, à punção capilar do calcanhar 

para a realização dos testes de triagem neonatal, e à punção capilar para a 

dosagem da glicose sanguínea e punção venosa para coleta de exames, quando 

necessário (Giugliani et al., 2014). 

Os recém-nascidos pré-termo, em especial aqueles muito prematuros são 

submetidos a inúmeros procedimentos dolorosos e/ou estressantes no período de 

hospitalização após o nascimento, como parte integrante dos cuidados neonatais 

(Vinall, Grunau, 2014). Esses procedimentos dolorosos são imprescindíveis aos 

cuidados dos neonatos criticamente doentes, principalmente nos primeiros dias de 

vida, e, portanto, tornaram-se uma das preocupações nas últimas décadas, visto que 

o maior o número de procedimentos dolorosos e/ou estressantes nesse período tem-

se associado a alterações na microestrutura cerebral e ao aumento nos níveis de 

hormônios relacionados ao estresse, podendo resultar em pior desenvolvimento 
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cognitivo e motor, e em problemas comportamentais na infância (Britto et al., 2014; 

Roothooft et al., 2014; Vinall, Grunau, 2014). 

De acordo com uma revisão sistemática que incluiu 18 estudos 

observacionais, os procedimentos dolorosos mais frequentemente observados, nas 

primeiras 14 horas de vida, em neonatos internados em Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) foram a punção capilar em calcanhar, a aspiração das 

vias aéreas, a punção vascular periférica e a inserção periférica de cateter vascular 

central, com uma média de 7,5 a 17,3 procedimentos dolorosos por dia, por neonato 

(Cruz et al., 2016). 

Vários outros estudos na literatura mostram a frequência com que recém-

nascidos são submetidos a procedimentos dolorosos no período neonatal. Um 

estudo prospectivo multicêntrico francês, incluindo 16 centros terciários, sendo 13 

UTIN e três unidades de terapia intensiva pediátrica que assistiam neonatos, teve 

como objetivo avaliar a frequência de punções capilares em calcanhar, nesses 

pacientes. Foram incluídos 562 recém-nascidos a termo e pré-termo, que tiveram 

pelo menos uma punção no calcanhar nos primeiros 14 dias de internação. Os 

participantes ficaram internados em média por 7,5 dias. Nesse período foram 

verificadas 8.995 punções de calcanhar, em média 16 por neonato, sendo que 75% 

receberam algum tipo de analgesia contínua ou pré-procedimento (Courtois et al., 

2016). Em outro estudo também europeu, na Holanda, realizado em uma UTIN, 

envolvendo 175 recém-nascidos, os autores contabilizaram 21.076 procedimentos 

dolorosos e/ou estressantes, em um período de internação de 14 dias, o que 

correspondeu a uma média de 11,4 procedimentos dolorosos por dia por neonato. 

Os procedimentos avaliados foram a aspiração nasal e traqueal, punção capilar de 

calcanhar, inserção e remoção de cateter venoso e arterial, inserção e remoção de 

sonda nasogástrica, inserção de cateter nasal para oferta de oxigênio, intubação 

orotraqueal, punção venosa, e inserção e remoção de dreno de tórax (Roothooft et 

al., 2014). 

Já na China, um estudo com 120 recém-nascidos prematuros e a termo, 

internados em UTIN por mais de 24 horas, os autores verificaram a frequência de 27 

procedimentos dolorosos comumente realizados em UTIN, divididos em cinco 

categorias: - cuidados de enfermagem (troca de fralda, verificação do peso, retirada 
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de fita adesiva, inserção ou remoção de sonda gástrica); - cuidados respiratórios 

(aspiração oral ou nasal, inserção ou manipulação da pronga nasal, fisioterapia 

respiratória e intubação e extubação traqueal); - administração de fluidos ou 

medicações (infusão de medicamentos, inserção ou remoção de cateter venoso 

periférico e injeção intramuscular); - coleta de sangue (punção capilar em calcanhar 

e punção vascular periférica); e - realização de exames complementares 

(ultrassonografia de crânio, punção lombar e fundoscopia binocular). Os 

pesquisadores observaram um total de 16.840 procedimentos dolorosos aos quais 

os neonatos foram submetidos, o que correspondeu a uma mediana de 66 

procedimentos por paciente e 13 procedimentos por dia. Os cuidados de 

enfermagem foram os procedimentos mais frequentes, e dentre esses a troca de 

fraldas foi o mais realizado. Entre os cuidados respiratórios, a aspiração nasal ou 

oral foi o procedimento mais frequente, e entre os procedimentos de infusão de 

fluidos ou medicações, a infusão de medicações. Já entre os procedimentos de 

coleta de sangue, a punção capilar de calcanhar foi o mais frequente, e entre os 

exames subsidiários, a ultrassonografia de crânio (Wang et al., 2019). 

Nos Estados Unidos da América, um estudo também verificou a frequência de 

procedimentos dolorosos e/ou estressantes em 50 prematuros, nas primeiras quatro 

semanas de vida, durante sua internação na UTIN. Os autores observaram que os 

prematuros foram submetidos a um número elevado de procedimentos, com uma 

média de 643 procedimentos por neonato, ou seja, uma média diária de 23 

procedimentos por recém-nascido. Os procedimentos analisados incluíram a 

aspiração nasal, retirada do recém-nascido da incubadora, punção capilar de 

calcanhar, troca de fraldas, inserção de dreno de tórax, inserção de sonda 

nasogástrica, retirada de fita adesiva, mudança de decúbito, aspiração traqueal, 

intubação orotraqueal e fototerapia, entre outros (Cong et al, 2017). 

Em nosso meio, um estudo retrospectivo realizado em uma UTIN de média 

complexidade, na Cidade de São Paulo verificou nos prontuários de 150 recém-

nascidos, a frequência de procedimentos invasivos dolorosos, nos primeiros sete 

dias de internação. Os autores observaram que os recém-nascidos pré-termo foram 

submetidos em média a 6,6 procedimentos invasivos por dia. Por se tratar de um 

estudo retrospectivo, pode ter ocorrido subnotificação dos procedimentos realizados. 
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Os procedimentos dolorosos mais comumente observados foram a punção capilar 

em calcanhar (36,1% dos procedimentos), aspiração de vias aéreas (26,3%), 

punção venosa periférica (7,2%) e punção venosa para coleta de exame (4,3%), 

entre outros (Sposito et al., 2017). 

 Todos os estudos que avaliam a frequência de procedimentos dolorosos no 

período neonatal mostram uma frequência elevada desses procedimentos, 

sobretudo nos prematuros, procedimentos esses, algumas vezes acompanhados, 

mas outras não de analgesia. No trabalho de Sposito e colaboradores, no qual 

recém-nascidos foram submetidos a 6,6 procedimentos dolorosos por dia, na 

primeira semana de vida, em apenas 32,5% dos procedimentos, observou-se 

alguma forma de analgesia, farmacológica ou não farmacológica para alívio da dor 

(Sposito et al., 2017). Carbajal e colaboradores também demonstraram o 

subtratamento da dor no período neonatal. Em uma pesquisa que avaliou 430 

neonatos internados em cuidados intensivos, por 14 dias, os autores identificaram 

que dos 42.413 procedimentos dolorosos observados, em 2,1% foi administrada 

analgesia farmacológica e em 18,2% uma terapia não farmacológica para alívio da 

dor, mas em 79,2% dos procedimentos não foi administrada nenhuma forma de 

analgesia. Em 34,2% dos procedimentos, os neonatos recebiam analgesia ou 

anestesia contínua por outras razões (Carbajal et al., 2008). 

 Em nosso meio, em uma análise prospectiva, realizada em centros 

universitários, em três momentos, em um período de dez anos (anos de 2001, 2006 

e 2011), os autores identificaram um aumento da utilização de medidas analgésicas 

pelos neonatologistas, ao longo dos três períodos. Esse aumento foi observado, por 

exemplo, no pós-operatório (37%, 78% e 89%), na intubação traqueal (35%, 55% e 

73%) e durante a ventilação mecânica (45%, 64% e 48%). Os autores concluíram 

que houve aumento no uso de analgesia na realização de procedimentos dolorosos, 

mas que ainda há um lapso entre a percepção de dor pelo neonatologista e a prática 

clínica, no tocante à adoção de medidas analgésicas (Prestes et al., 2016). 

 Diante desses estudos, conclui-se que não há uma aderência dos pediatras 

que atuam em cuidados neonatais ao emprego de analgesia na realização de 

procedimentos dolorosos. Esse fato é preocupante, uma vez que os fenômenos 

dolorosos no período neonatal podem além de resultar em alterações 
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comportamentais, fisiológicas e endócrino-metabólicas imediatas (Anand et al.,1987; 

Anand 2019), acarretar alterações no desenvolvimento cerebral (Brummelte et al., 

2012; Grunau, 2013; Vinall et al., 2014), com repercussões, em longo prazo no 

desenvolvimento cognitivo, motor e comportamental na infância (Morag et al., 2017; 

Walker et al., 2018). 

 

1.3 Repercussões da dor no recém-nascido em curto e longo prazo 

A assistência à saúde dos neonatos prematuros e a termo é acompanhada de 

vários procedimentos dolorosos, que podem acarretar repercussões em curto e 

longo prazo (Brummelte et al., 2015; Gokulu et al., 2016). Em curto prazo, a 

exposição a procedimentos dolorosos no período neonatal pode acarretar alterações 

fisiológicas, comportamentais e endócrino-metabólicas, além de maior 

morbimortalidade (Johnston et al., 1995; Vinall, Grunau, 2014; Gokulu et al., 2016; 

Roué et al., 2018, Mehler et al., 2020).  

Em relação às alterações fisiológicas, são citadas mudanças do ritmo 

respiratório (taquipneia ou apneia), cardiovasculares (taquicardia e aumento da 

pressão arterial) e endócrino-metabólicas (hiperglicemia e aumento dos níveis 

séricos de cortisol), além de aumento da pressão intracraniana (Johnston et al., 

1995; Bellieni et al., 2003; Gokulu et al., 2016; Roué et al., 2018; Anand, 2019). 

Com objetivo de avaliar as repercussões da dor em curto prazo em recém-

nascidos a termo, 40 neonatos adequados para a idade gestacional foram 

comparados a 20 recém-nascidos grandes para a idade gestacional. Os neonatos de 

ambos os grupos foram submetidos à injeção intramuscular para administração da 

vacina para hepatite B e da vitamina K, e os recém-nascidos grandes para a idade 

gestacional também foram submetidos a cinco estímulos dolorosos, a punção capilar 

de calcanhar para aferição da glicemia sanguínea. Próximo à alta hospitalar, os 

neonatos de ambos os grupos foram submetidos à coleta de sangue para triagem 

neonatal por meio da punção capilar do calcanhar. Com o objetivo de verificar o 

efeito cumulativo dos procedimentos dolorosos, os neonatos foram monitorados 

antes e após a punção capilar de calcanhar para coleta de sangue para os exames 

de triagem neonatal, quanto à saturação de oxigênio, frequência cardíaca, estado de 



7 

 

   

sono e vigília (Brazelton, 1973) e presença e duração do choro, e também foram 

avaliados quando à presença de dor por meio da escala Neonatal Infant Pain Scale 

(NIPS) (Lawrance et al., 1993), que considera a avaliação da expressão facial, 

choro, movimentos de braços e pernas, e avaliação de um parâmetro fisiológico, a 

respiração. Os autores observaram que os neonatos grandes para a idade 

gestacional, comparados aos adequados apresentaram durante a punção menor 

saturação de oxigênio, choro de maior duração e maior pontuação na escala NIPS, 

indicando maior expressão de dor. Os autores concluíram que os recém-nascidos 

que receberam maior número de estímulos dolorosos, nos primeiros dias de vida, 

apresentaram maior resposta a um estímulo doloroso, no momento da alta 

hospitalar, mostrando haver um efeito acumulativo das experiências de dor (Gokulu 

et al., 2016). 

Outro estudo recente avaliou 113 recém-nascidos a termo e saudáveis, com 

três dias de vida, no momento da punção venosa para triagem neonatal, com 

objetivo de identificar correlações entre diferentes manifestações do processo 

doloroso agudo. Para isso, os pesquisadores avaliaram antes, durante e após a 

punção capilar, as alterações da mímica facial, por meio da escala de Neonatal 

Facial Coding System (NFCS) (Grunau et al., 1998), alterações da concentração de 

oxihemoglobina e hemoglobina total cerebrais por meio da espectofotometria de 

infra-vermelho (NIRS), alterações autonômicas por meio da avaliação da 

condutância da pele, alterações hormonais com a dosagem do cortisol salivar, e 

alterações fisiológicas, com a avaliação da frequência cardíaca e da saturação de 

oxigênio. O estudo mostrou que as alterações da mímica facial, no momento da 

punção, correlacionaram-se moderadamente com as alterações dos níveis de 

cortisol e da condutância da pele. Em relação às respostas corticais à punção 

venosa, os autores observaram uma correlação boa entre a variação da mímica 

facial (escore da escala NFCS) e a variação dos níveis de oxihemoglobina e 

hemoglobina total, avaliadas entre os momentos pré- e pós-punção. Já as respostas 

fisiológicas, frequência cardíaca e saturação de oxigênio não se correlacionaram 

com as alterações da mímica facial (Roué et al., 2018).  

 Além das alterações fisiológicas, a dor no recém-nascido também pode se 

manifestar por meio de alterações comportamentais que incluem os movimentos 
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corporais, as expressões faciais e o choro. As respostas motoras incluem o aumento 

do tônus muscular, os movimentos de abrir e fechar as mãos e a flexão e extensão 

dos membros. Entretanto, as alterações motoras não devem ser utilizadas como 

parâmetros isolados para avaliar a dor neonatal, já que os neonatos gravemente 

doentes, podem se apresentar hipotônicos e/ou hiporreativos, além de poderem 

estar restritos ao leito (Franck,1986; Bischoff, 2011). Já as expressões faciais podem 

ser observadas por meio da mímica fácil que se manifesta pela fronte saliente, fenda 

palpebral estreitada, sulco nasolabial aprofundado e movimentos da boca como 

lábios entreabertos, boca estirada no sentido horizontal ou vertical, língua tensa e 

tremor de queixo (Grunau et al., 1998),   

 Com o objetivo de verificar quais parâmetros fisiológicos e comportamentais 

apresentam melhor desempenho na avaliação da dor neonatal, um estudo avaliou 

118 recém-nascidos pré-termo durante a aspiração nasal e traqueal por meio das 

escalas de avaliação da dor COMFORT (Ambuel et al., 1992) e Premature Infant 

Pain Profile (PIPP) (Stevens et al., 1996). A escala COMFORT inclui oito 

parâmetros, sendo dois fisiológicos, a pressão arterial média e a frequência 

cardíaca, e seis parâmetros comportamentais, o estado de sono e vigília, agitação, 

padrão respiratório, movimentos dos membros, tônus muscular e tensão facial, e a 

escala PIPP considera parâmetros fisiológicos, como a frequência cardíaca e a 

saturação de oxigênio, e alterações comportamentais, como a expressão facial e a 

atividade motora do recém-nascido. Os autores observaram que os itens 

comportamentais apresentaram melhor desempenho na identificação da dor, 

comparados aos itens fisiológicos, com destaque para os itens da escala 

COMFORT, estado de sono e vigília, agitação e tensão facial (Välitalo et al., 2016). 

O choro dos recém-nascidos, por muitas vezes é considerado um meio de 

sinalização de seu sofrimento, uma vez que a sua comunicação é pré-verbal 

(Grunau et al., 1990). Um estudo que teve como finalidade avaliar a dor por meio de 

respostas faciais e choro, em recém-nascidos a termo submetidos a procedimento 

invasivo (injeção intramuscular) ou não invasivo (aplicação de corante triplo no coto 

umbilical e fricção da coxa com álcool), por meio da análise acústica do choro, 

mostrou que os neonatos submetidos a procedimentos invasivos apresentaram 

choro de maior intensidade e frequência, além de maior duração, que os submetidos 
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ao procedimento não invasivo (Grunal et al., 1990). Embora o choro seja um tipo de 

alteração comportamental, que pode ou não estar presente durante um 

procedimento doloroso, ele não deve ser utilizado isoladamente para avaliar a dor 

neonatal. Uma pesquisa envolvendo recém-nascidos a termo evidenciou que nem 

todos os neonatos submetidos a procedimentos dolorosos apresentaram choro 

audível (Maitre et al., 2017). Tal estudo analisou recém-nascidos a termo com 48 a 

72 horas de vida, sendo avaliadas as respostas corticais por meio do 

eletrencefalograma e a amplitude da vocalização do choro durante o toque, o 

estímulo frio e a punção do cacanhar. Os autores concluíram que as características 

de amplitude do choro não se mostraram marcadores comportamentais adequados 

de sinalização da dor, uma vez que quase metade dos recém-nascidos com 

respostas corticais mensuráveis à dor não apresentou choro audível (Maitre et al., 

2017). 

Os procedimentos dolorosos também acarretam alterações endócrino-

metabólicas no período neonatal. Em um estudo, no qual prematuros foram 

submetidos à ligadura do canal arterial, os autores verificaram que os neonatos cujo 

tratamento da dor não foi adequado, apresentaram níveis mais elevados de 

adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagon e beta-endorfinas, durante o 

procedimento, comparados aos neonatos cuja analgesia foi adequada. Os autores 

também observaram que os primeiros apresentaram níveis mais elevados de 

insulina no final do procedimento que persistiram por 24 horas no pós-operatório, 

assim como também hiperglicemia e acidemia lática, podendo essas alterações 

serem responsáveis pelo aumento da morbimortalidade de neonatos submetidos a 

procedimentos cirúrgicos com analgesia não adequada (Anand et al.,1987; Anand, 

2019). 

Além das repercussões em curto prazo da dor, os procedimentos dolorosos 

no período neonatal associam-se a alterações do desenvolvimento cerebral com 

repercussões no desenvolvimento neurológico e no comportamento na infância 

(Brummelte et al., 2012; Vinall et al., 2014; Morag et al., 2017; Walker et al., 2018; 

Cassiano et al., 2019). 

Uma coorte com 86 prematuros, acompanhados desde o nascimento, quanto 

ao número de procedimentos invasivos dolorosos até a idade de termo mostrou que, 
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ajustado para variáveis de confusão clínicas como a gravidade da doença, 

exposição à morfina, lesão cerebral e cirurgia, o maior número de procedimentos 

dolorosos no período neonatal associou-se à redução da anisotropia fracionada em 

substância branca e em substância cinzenta subcortical, na ressonância magnética 

de crânio com espectroscopia de prótons, realizada na idade corrigida de termo, o 

que pode contribuir para um atraso do neurodesenvolvimento infantil (Brummelte et 

al., 2012). Outros estudos confirmam a associação entre a ocorrência de 

procedimentos estressantes e/ou dolorosos frequentes no período neonatal e o 

menor desenvolvimento da substância branca cerebral, resultando em menor 

desenvolvimento cognitivo na infância, diminuição do quociente de inteligência, 

depressão e ansiedade (Grunau, 2013; Vinall et al., 2014). 

Outro estudo, buscando avaliar a associação entre a exposição a 

procedimentos dolorosos no período neonatal e o desenvolvimento infantil, avaliou 

uma coorte de prematuros, quanto à exposição a procedimentos dolorosos e 

estressantes (intubação orotraqueal) no período neonatal, por meio da escala 

Neonatal Infant Stressor Scale (NISS) (Newnhan, Milgron, 2009) e o 

neurodesenvolvimento, aos 12,5 meses de idade corrigida, por meio da escala 

Griffith Mental Development Scales (GMDS) (Griffith, Huntley, 1996) que inclui cinco 

domínios do desenvolvimento infantil, locomoção, pessoal/social, 

audição/linguagem, coordenação visuomotora e função executiva. Os autores 

concluíram que os prematuros submetidos à ventilação mecânica, comparados aos 

não ventilados, apresentaram maior exposição a procedimentos dolorosos e 

estressantes, e essa maior exposição associou-se a menores escores de 

desenvolvimento na infância, ajustado para variáveis de confusão (Morag et al., 

2017). 

Além das alterações estruturais cerebrais e do neurodesenvolvimento, a 

exposição a procedimentos dolorosos no período neonatal também se associa a 

alterações somatossensoriais. Em uma coorte no Reino Unido, prematuros extremos 

submetidos a vários procedimentos dolorosos no período neonatal foram avaliados 

com 18 a 20 anos de idade, comparados a adultos jovens saudáveis, nascidos a 

termo, pareados por sexo e idade, quanto à função somatossensorial. Os autores 

verificaram que os indivíduos nascidos prematuramente, comparados aos nascidos 
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a termo apresentaram menor limiar térmico, para ambas as temperaturas alta e 

baixa. Além disso, os autores observaram uma associação entre a presença de dor 

intensa relatada pelo prematuro e maior ansiedade e catastrofização da dor, não 

observada nos adultos jovens nascidos a termo (Walker et al., 2018). 

Conhecendo-se a alta frequência de procedimentos dolorosos a que os 

neonatos, sobretudo os prematuros são submetidos no período neonatal, e suas 

repercussões em curto e longo prazo, em especial as alterações do 

desenvolvimento do sistema nervoso central, somatossensoriais, cognitivas e 

comportamentais, é importante que a dor neonatal seja avaliada para que ela possa 

ser tratada. 

 

1.4 Avaliação da dor do recém-nascido 

Vários estudos evidenciaram que os procedimentos dolorosos no período 

neonatal podem estar associados a alterações cognitivas e comportamentais na 

infância (Hatfield et al., 2013; Schwaller, Fitzgerald 2014; Vinall, Grunau, 2014; Cong 

et al., 2017). Por tanto, avaliar a dor é essencial para a tomada de decisão quanto à 

sua prevenção e tratamento. No entanto, não se tem métodos objetivos e precisos 

de avaliação da dor neonatal, o que torna o seu manejo um grande desafio (Carter, 

Brunkhorst, 2016). 

A avaliação dos parâmetros fisiológicos e comportamentais, especialmente a 

expressão facial são os meios mais utilizados para verificar a dor do recém-nascido, 

à beira do leito, pois eles são de avaliação imediata, permitindo a adoção de 

medidas analgésicas, quando necessário. Assim, foram desenvolvidas diversas 

escalas que avaliam a dor neonatal, escalas multidimensionais que utilizam 

parâmetros fisiológicos e comportamentais, e escalas unidimensional que 

consideram apenas as alterações comportamentais do recém-nascido.  

Entre as escalas multidimensionais de avaliação da dor neonatal mais 

empregadas, citam-se: - a escala CRIES (Crying, Requires oxygen, Increased vital 

signs, Expression, and Sleeplessness) que foi desenvolvida para a avaliação da dor 

no pós-operatório, e inclui cinco parâmetros: choro, saturação de oxigênio, 

freqüência cardíaca e/ou pressão arterial, expressão facial e sono (Krechel, Bildner, 
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1995); - a escala Objective Pain Scale (OPS), desenvolvida para avaliação de dor no 

pós-operatório em crianças que considera cinco parâmetros: pressão arterial, choro, 

movimentos, agitação e verbalização da dor ou linguagem corporal em crianças pré-

verbais (Norden et al., 1991); - a escala PIPP (Premature Infant Pain Profile), 

desenvolvida para a avaliação da dor em neonatos prematuros e a termo que 

considera a idade gestacional, o estado de alerta, os movimentos faciais, a 

frequência cardíaca e a saturação de oxigênio (Stevens et al., 1996); - a escala 

NIPS (Neonatal Infant Pain Scale), desenvolvida para avaliar a dor aguda em recém-

nascidos a termo e pré-termo, que inclui a expressão facial, o choro, os movimentos 

dos braços e pernas, e a respiração (Lawrance et al., 1993); e - a escala N-PASS 

(Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale), desenvolvida para avaliar a dor e a 

sedação em recém-nascidos, a termo e pré-termo, com dor aguda e/ou prolongada, 

que inclui a avaliação do choro/irritabilidade, expressão facial, movimentos de 

extremidades, tônus muscular, frequências cardíaca e respiratória, pressão arterial e 

saturação de oxigênio (Hummel et al., 2008). 

Além das escalas multidimensionais, também foram desenvolvidas escalas 

unidimensionais, considerando apenas as alterações comportamentais, uma vez que 

as alterações fisiológicas não são específicas na avaliação da dor. Dentre elas 

citam-se: - a escala BIIP (Behavioral Indicators of Infant Pain) que avalia a dor aguda 

no recém-nascido e considera as alterações comportamentais, incluindo o estado de 

sono/vigília, cinco movimentos faciais e dois movimentos de mãos (Holsti, Grunau, 

2007); - a escala EDIN (Échelle Douler Inconfort Nouveau-né) que avalia a dor 

contínua em recém-nascidos a termo e pré-termo e considera as alterações de face 

e corpo, a qualidade do sono e a resposta à tentativa de consolo do recém-nascido 

(Debillon et al., 2001); - a escala  CHIPPS (Children's and Infants' Postoperative Pain 

Scale) que avalia a dor em recém-nascidos a termo e pré-termo, e inclui a avaliação 

do choro, expressão facial, postura do tronco, postura dos membros inferiores e a 

presença de inquietação motora (Büttner et al., 1998); e - a escala NFCS (Neonatal 

Facial Coding System) que foi desenvolvida para avaliar a dor aguda de recém-

nascidos prematuros e lactentes até 18 meses de idade, e inclui oito movimentos 

faciais: a fronte saliente, fenda palpebral estreitada, sulco nasolabial aprofundado, 
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boca aberta, estiramento horizontal ou vertical da boca, língua tensa, protusão da 

língua e tremor de queixo (Grunau et al., 1998). 

Algumas pesquisas comparam o desempenho das diferentes escalas na 

avaliação da dor neonatal. Um estudo realizado com 42 neonatos a termo e pré-

termo, com idade entre 2 e 18 dias que foram filmados durante um procedimento 

doloroso (punção venosa) e um procedimento estressante (troca de fralda), 

comparou cinco escalas de avaliação da dor neonatal, a Neonatal Facial Coding 

System Revised (NFCS-R) (Grunau, Craig 2010), a Premature Infant Pain Profile 

Revised (PIPP-R) (Gibbins et al., 2014; Stevens et al., 2014), a Neonatal Pain, 

Agitation and Sedation Scale (N-PASS) (Hummel et al., 2008),  a Neonatal Infant 

Pain Scale (NIPS) (Lawrance et al., 1993), e a Bernese Pain Scale for Neonates 

(BPSN) (Cignacco et al.,2004). Os autores verificaram que as escalas BPSN e 

NPASS diferenciaram melhor a dor do estresse neonatal do que as escalas PIPP-R, 

NIPS e NFCS. Além disso, os autores avaliaram cada um dos itens comportamentais 

e fisiológicos e observaram que os itens comportamentais tendem a apresentar 

maior capacidade discriminante da dor do que os fisiológicos (Kappesser et al., 

2019a). 

Em outro estudo, do mesmo grupo de autores, realizado com recém-nascidos 

a termo e prematuros, com a finalidade de  comparar a eficácia da escala Neonatal 

Facial Coding System (NFCS) (Grunau et al., 1998) e a escala Children's and 

Infants' Postoperative Pain Scale (CHIPPS) (Buttner et al., 1998), na avaliação da 

dor neonatal, em vídeos, obtidos em procedimentos dolorosos de punção venosa ou 

inserção de cateter venoso periférico, e procedimento estressante de troca de fralda, 

os autores as compararam com a escala analógica de dor, onde o escore zero 

indicou a ausência de dor e o escore dez, dor máxima. Os autores constataram que 

ambas as escalas apresentaram alta confiabilidade inter-observador, consistência 

interna e validade. Além disso, ambas as escalas discriminaram igualmente os 

eventos dolorosos e estressantes (Kapesser et al., 2019b). 

A avaliação da dor neonatal deve ser realizada por meio de ferramentas 

válidas e confiáveis. No entanto, apesar de existirem várias escalas de avaliação da 

dor, sabe-se que essa não ocorre de forma rotineira nas UTIN. Uma coorte realizada 

em 243 UTIN, em 18 países europeus verificou a frequência de avaliações da dor 
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em recém-nascidos prematuros durante a internação. Os autores observaram que 

apenas 10% dos neonatos receberam avaliação contínua e diária da dor, sugerindo, 

portanto, um subtratamento da dor (Anand et al., 2017). 

Em outro estudo, envolvendo 140 médicos e enfermeiros de cinco UTIN 

italianas, aplicou-se um questionário sobre a prevenção e o manejo da dor durante 

os procedimentos dolorosos de punção do calcanhar, punção venosa, punção 

lombar e injeção intramuscular. Os participantes foram questionados sobre a 

presença de analgesia e o tipo de analgesia empregada, farmacológica (opioides, 

paracetamol, e analgesia tópica) e não farmacológica. Também foi verificada quais 

escalas eram utilizadas para a avaliação da dor neonatal nas unidades pesquisadas, 

entre as escalas EDIN (Échelle Douler Inconfort Nouveau-Né) (Debillon et al., 2001), 

PIPP (Premature Infant Pain Profile), (Stevens et al., 1996) e DAN (Échelle 

d’évaluation de la Douleur Aiguë du Nouveau-né) (Carbajal et al., 1997). O estudo 

mostrou que 39% dos participantes não utilizavam escalas para a avaliação da dor 

em sua unidade de trabalho, e 16% utilizavam a mesma escala para avaliar a dor 

aguda e crônica. Deste modo, conclui-se que por mais que se tenha avançado no 

manejo da dor no período neonatal, os estudos mostram dificuldades na sua 

avaliação, resultando em seu subtratamento. O subtratamento da dor também foi 

evidenciado nesse estudo. Os autores observaram que 64% dos participantes 

relataram usar analgesia não farmacológica em procedimentos de punção capilar do 

calcanhar e 60% em punção venosa, sendo que 30% relataram não realizar 

nenhuma intervenção para ambos os procedimentos. No tocante à injeção 

intramuscular, mais da metade dos participantes relataram não realizar nenhum tipo 

de analgesia. Na punção lombar, apenas 8% relataram realizar mais de uma 

intervenção para alívio de dor durante a sua execução, incluindo medidas não 

farmacológicas, anestesia local tópica, ou analgesia intravenosa, e 11% não 

utilizaram nenhum tipo de analgesia (Bellieni et al., 2018). 

Embora existam evidências de que o recém-nascido seja capaz de sentir dor, 

e que os procedimentos dolorosos acarretam repercussões em curto e longo prazo, 

a avaliação e o gerenciamento da dor em recém-nascidos são heterogêneos nas 

diferentes UTIN. Isso decorre da inexistência de uma escala acurada para a 

avaliação da dor neonatal, além da subjetividade da sua avaliação pelo adulto 
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(Balda et al., 2000; Zamzmi et al., 2016; Kapesser et al., 2019a,b; Campbell-Yeo et 

al., 2022). 

Na prática clínica, para um adequado manejo da dor neonatal, espera-se que 

os profissionais de saúde avaliem a dor de forma homogênea. No entanto, sabe-se 

que a avaliação da dor no recém-nascido é um processo subjetivo, podendo haver 

discordância quanto à sua presença e intensidade por diferentes avaliadores. Essa 

diferença na avaliação da dor pode ser decorrente da interferência de características 

pessoais dos avaliadores, experiências anteriores com o fenômeno da dor e 

crenças. Em relação às características pessoais, os adultos sem parceiro fixo, com 

maior número de filhos, maior renda per capita e maior escolaridade, ao avaliarem a 

dor neonatal em fotos de neonatos submetidos a procedimento doloroso, 

apresentaram menor percepção de dor (Xavier Balda et al., 2009). Já, em outro 

estudo, os autores mostraram que enfermeiros com maior idade e maior nível 

educacional mostraram melhor desempenho no manejo da dor de crianças, 

comparados aos enfermeiros mais jovens e com menor tempo de estudo (Pölkki et 

al., 2003). No entanto, autores apontam que profissionais de saúde com maior 

tempo de experiência podem apresentar dessensibilização à dor, interferindo na 

avaliação da dor neonatal (Wilson, McSherry, 2006; Elias et al., 2014).  

No tocante à experiência anterior com dor, um estudo mostrou que 

enfermeiros e médicos com cirurgias anteriores ou partos, no caso de profissionais 

do sexo feminino, referiram que os neonatos sentiam mais dor em decorrência de 

procedimentos dolorosos e que eram necessárias mais medidas de conforto para 

aliviar a dor, comparados aos profissionais sem experiência prévia com dor (Porter 

et al., 1997). 

Diante da subjetividade da avaliação da dor do recém-nascido por meio das 

escalas comportamentais e, visto que se esta não for identificada, ela não será 

tratada e poderá acarretar repercussões no desenvolvimento infantil, é necessário 

aprimorar o conhecimento do processo de avaliação da dor neonatal. A técnica do 

rastreamento visual permite o conhecimento de que áreas do recém-nascido o 

adulto foca a sua atenção visual ao avaliar a sua dor, quando ele é submetido a um 

procedimento doloroso.  
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1.5 Rastreamento visual 

O rastreamento visual é uma técnica por meio da qual é possível registrar os 

movimentos oculares de um indivíduo em tempo real, o que permite captar o seu 

foco de atenção visual, ou seja, em que área de uma imagem ou vídeo, ele fixa o 

olhar (Carter, Luke, 2020). 

Na técnica do rastreamento visual, fontes de luzes infravermelhas localizadas 

nos óculos de rastreamento visual iluminam os olhos do indivíduo que os usa, e 

câmeras, também localizadas nos óculos, captam o diâmetro e a movimentação 

pupilar, a partir de reflexos gerados pela pupila, em tempo real, na forma de vídeo, 

em um período pré-determinado. Além de registrar o diâmetro e os movimentos 

pupilares, os óculos de rastreamento visual também possuem uma câmera que 

registra o campo visual do indivíduo usuário dos óculos. O software do equipamento 

integra de modo síncrono, o vídeo com as informações do diâmetro e dos 

movimentos pupilares do indivíduo e a imagem do campo visual, sendo possível 

assim, identificar em quais áreas do campo visual e por quanto tempo, o indivíduo 

foca o seu olhar (Carter, Luke 2020; Tobii Pro, 2022c). 

 

1.5.1 Uso do rastreamento visual 

O uso do rastreamento visual tem crescido nas últimas décadas, sobretudo 

nas pesquisas que avaliam o comportamento de indivíduos frente a cenas estáticas 

ou vídeos, uma vez que ele avalia em quais áreas do campo visual de um indivíduo, 

ele foca a sua atenção visual. Além de fornecer informações quanto às áreas nas 

quais o indivíduo foca o seu olhar, também é possível saber, em um determinado 

período de tempo, quantas vezes ele fixou o olhar em uma determinada área e por 

quanto tempo, além de ser possível conhecer a ordem das áreas do seu campo 

visual que ele focou o olhar (Carter, Luke, 2020). 

A técnica de rastreamento visual é uma ferramenta que tem sido empregada 

em pesquisa em diversas áreas, para avaliar o comportamento humano, como no 

esporte, em marketing e na aeronáutica, entre outros. No esporte, o rastreamento 

visual foi utilizado para investigar o foco do olhar de goleiros em simulações de 

cobrança de pênalti em jogo de futebol, com a finalidade de prever a direção futura 
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da bola. Em um experimento no qual goleiros observaram em vídeo, cobranças de 

pênalti direcionadas para a direita e para a esquerda, os autores evidenciaram que 

60% dos participantes acertaram a direção da cobrança do pênalti, e que o acerto 

associou-se a sacadas (deslocamento do olhar) mais lentas e ao maior diâmetro 

pupilar. Os autores concluem que as sacadas visuais podem auxiliar os goleiros, 

melhorando a percepção da direção da cobrança do pênalti no futebol (Piras et al., 

2021).  

No jogo de xadrez, com objetivo de avaliar o desempenho de enxadristas, um 

estudo verificou os movimentos oculares de participantes com diferentes níveis de 

experiência, diante de várias situações de um jogo de xadrez, com diferentes graus 

de complexidade, mostradas em tela de computador. Os autores verificaram existir 

uma associação entre a experiência dos enxadristas e a capacidade de processar 

informações visuais. Os enxadristas com menor experiência realizaram maior 

número de fixações visuais (período de tempo em que os olhos ficam relativamente 

parados, mantendo a visão foveal central em um determinado ponto, ao observar 

uma imagem ou vídeo) e focaram a sua atenção preferencialmente nas peças 

individualmente. Já os enxadristas mais experientes apresentaram um olhar holístico 

no tabuleiro de xadrez (Silva Junior, Thomaz, 2020). 

No marketing, o rastreamento visual tem sido amplamente utilizado, buscando 

avaliar o foco de atenção visual humano. Em um estudo cujo objetivo foi mensurar a 

atenção visual de fumantes aos produtos relacionados ao tabaco e anúncios pró- e 

anti-tabaco durante a realização de compras, em uma loja de conveniência virtual, 

os autores observaram que os participantes dedicaram maior atenção visual para os 

anúncios pró-tabaco do que aos anti-tabaco ou aos anúncios não relacionados ao 

tabaco. Em relação aos anúncios anti-tabaco, notou-se maior atenção visual quando 

estes foram fixados nas paredes externas da loja ou pendurados no teto do que 

quando colocados na bomba de gasolina ou no chão. O conhecimento do foco de 

atenção visual de indivíduos consumidores em lojas pode orientar o posicionamento 

de anúncios e produtos, visando otimizar as vendas (Dutra et al., 2020). 

Na aviação, avaliou-se o rastreamento visual de pilotos que participaram de 

cenários de simulação realística em vôos, em duas missões de rotina, a decolagem 

e uma manobra acrobática simples (manobra circular). Os resultados mostraram 
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menor número de fixações e fixações visuais mais prolongadas durante a 

decolagem, comparada às fixações na manobra acrobática. Os autores especulam 

que o conhecimento do foco de atenção de pilotos durante exercícios de vôo em 

simulação pode contribuir no aprimoramento do seu treinamento (Lu et al., 2021).   

 Além do rastreamento visual estar sendo empregado em diversos campos 

para avaliar o comportamento humano, ele também tem sido utilizado na área da 

saúde. 

 

1.5.2 Uso do rastreamento visual na saúde 

Na área da saúde, o rastreamento visual tem sido utilizado com diferentes 

finalidades, em psicologia (Hunter et al., 2020), e em doenças específicas como a 

Doença de Alzheimer (Davis, Sikorskii, 2020), Doença de Parkinson (Bek et al., 

2020), Síndrome de Prader Willi (Key, Dykens, 2018), autismo (Bacon et al., 2020; 

Oliveira et al., 2021), desenvolvimento infantil (Hessels, Hooge, 2019) e dislexia 

(Johnels et al., 2022), entre outros. 

Na área da psicologia, o rastreamento visual foi utilizado para avaliar o 

comportamento humano frente a diferentes expressões visuais. Em um estudo, os 

autores avaliaram o foco de atenção visual de adultos saudáveis, ao observarem 

fotos com diferentes expressões emocionais (felicidade, tristeza, medo, raiva e 

expressão neutra), por meio do rastreamento visual. Em todas as expressões 

emocionais analisadas, as fixações visuais iniciais foram direcionadas com maior 

frequência aos olhos ou à boca. Em relação ao tempo de fixação visual, para as 

expressões de tristeza e raiva, os indivíduos apresentaram maior tempo de fixação 

nos olhos, já nas expressões de felicidade, a maior atenção visual foi observada na 

boca. Para as demais expressões, medo e neutra, os indivíduos focaram a sua 

atenção de modo semelhante entre a boca e os olhos (Eisenbarth, Alpers, 2011). De 

forma semelhante, Guo também avaliou o padrão de fixação visual de indivíduos ao 

avaliar imagens de face humana, com seis expressões faciais (felicidade, tristeza, 

surpresa, medo, raiva e nojo). O autor verificou que na avaliação dos rostos com 

expressão de felicidade os indivíduos fixaram o olhar na face por menor período, já 
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na avaliação dos rostos com expressão de medo, eles fixaram o olhar por maior 

período de tempo (Guo, 2012). 

Em outro estudo também nessa área, os autores avaliaram a interferência de 

sintomas depressivos no rastreamento visual de estudantes universitários ao 

observar imagens coloridas de expressões faciais com diferentes emoções (alegria, 

tristeza, raiva, medo e expressão neutra). Os autores verificaram que os indivíduos 

com sintomas depressivos processam a expressão emocional de forma semelhante 

aos participantes sem esse quadro. Eles focaram o olhar com maior frequência na 

região “T” da face, representada pelos olhos, nariz e boca, do que nas demais áreas 

das diferentes imagens, excetuando-se os indivíduos com sintomas depressivos 

acentuados que apresentaram esse padrão em "T" apenas para a face com a 

expressão de felicidade. Os autores concluem que os resultados mostram as áreas 

de interesse do olhar na face ao observar faces com diferentes expressões 

emocionais, em indivíduos com ou sem manifestação depressiva (Hunter et al., 

2020). 

Por fim, em outro estudo semelhante, os autores avaliaram se pacientes com 

fobias apresentam um padrão de atenção visual diferente de indivíduos saudáveis, 

ao avaliar fotos que expressam dor e outras emoções, como raiva, alegria e 

expressão neutra. Apesar de não haver diferença entre os indivíduos com e sem 

fobia, ambos, ao avaliarem pares de fotos, sendo uma com expressão neutra e a 

outra com expressão de dor, realizaram fixações visuais de maior duração nas 

imagens de faces com dor. Essa diferença não ocorreu nos pares de fotos, com 

expressão neutra e de alegria, e expressão neutra e de raiva. O foco do olhar inicial 

nas imagens de faces com dor pode refletir uma reação a um estímulo 

potencialmente prejudicial (Priebe et al., 2015). 

A técnica de rastreamento visual também foi utilizada para avaliar o 

comportamento da atenção visual de adultos com experiência prévia de dor, ao 

analisar fotos apresentada aos pares, sendo uma com o rosto com expressão neutra 

e a outra com expressão de dor, e para a expressão de dor com variação de sua 

intensidade, entre baixa, média e alta. Esse estudo demonstrou que a fixação inicial 

do olhar daqueles com experiência prévia de dor ocorreu tanto nas fotos com 

expressão neutra como nas fotos com expressão de dor, já aqueles sem experiência 
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prévia fixaram o olhar inicialmente nas fotos com dor. No entanto, 

independentemente da experiência pessoal prévia com dor, observou-se diminuição 

do tempo de fixação do olhar de todos os participantes nas fotos com maior 

intensidade de dor (Vervoot et al., 2013). 

O rastreamento visual também tem sido empregado para explorar o 

processamento emocional de indivíduos com algumas doenças clínicas. Na doença 

de Parkinson, o rastreamento visual foi utilizado com objetivo de avaliar o movimento 

ocular de adultos portadores da doença, comparados a indivíduos saudáveis, 

durante a observação de expressões faciais estáticas, representadas por fotos de 

rostos humano e expressões faciais dinâmicas, apresentadas em vídeos, com seis 

expressões faciais, alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e desgosto. Os autores 

observaram que os indivíduos com ou sem a doença não diferiram no 

reconhecimento das diferentes emoções. Participantes de ambos os grupos 

realizaram maior número de fixações visuais ao olharem as expressões 

apresentadas em vídeos, comparadas às apresentadas em imagens. Em relação às 

áreas de interesse, os indivíduos sem a doença fixaram mais o olhar na boca e 

menos nos olhos, diferença não observada nos indivíduos com a doença. Os 

autores postulam que a redução da expressão facial que ocorre na doença de 

Parkinson pode influenciar a capacidade do indivíduo de usar o movimento ocular 

para reconhecer emoções (Bek et al.,2020). 

Na Doença de Alzheimer, o rastreamento visual foi utilizado para avaliar a 

atenção visual de idosos, visto que eles apresentam déficit de atenção visual, que 

pode interferir na seleção de informações ambientais relevantes. O estudo procurou 

verificar as diferenças da atenção visual entre idosos com e sem a doença, quando 

expostos, em ambiente de simulação, a pistas salientes (objetos grandes e coloridos 

com grande contraste de cor) e não salientes (portas, pisos, luzes, corrimão), 

colocados em pontos de decisão, em uma tarefa de encontrar um caminho. Os 

indivíduos com a Doença de Alzheimer, comparados aos sem a doença, 

apresentaram menor número de fixações e fixações visuais de menor duração em 

pistas salientes, o que pode contribuir para explicar as dificuldades de orientação no 

tempo e no espaço observadas na doença (Davis, Sikorskii, 2020). 
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Outro estudo utilizando o rastreamento visual teve como objetivo avaliar o 

interesse alimentar de indivíduos com síndrome de Prader-Willi. Os participantes 

observaram em uma tela de computador imagens coloridas de alto interesse 

(imagens de alimentos e animais) e imagens de baixo interesse (imagens de 

alimentos e objetos domésticos). Os autores observaram maior número e duração 

das fixações visuais nas imagens de alimentos, comparadas as imagens de objetos 

domésticos, diferença não observada entre as imagens de maior interesse, 

alimentos e animais. Os participantes também foram avaliados quanto à hiperfagia, 

por meio do questionário de Hiperfagia (Dykens et al., 2007). Os pesquisadores 

verificaram que a maior pontuação no questionário que denota hiperfagia de maior 

intensidade associou-se ao foco de atenção visual em maior número de alimentos, e 

a repetições da atenção visual em alimentos já observados previamente, na matriz 

composta por alimentos e animais. Os autores concluíram que as imagens de 

alimentos podem não ter destaque superior nos indivíduos com a doença, no 

entanto, o aumento da atenção à comida no contexto de outros itens de alto 

interesse associou-se a pontuações mais elevadas na avaliação da hiperfagia. 

Assim, o rastreamento visual pode fornecer indicadores da hiperfagia na Síndrome 

de Prader Willi (Key, Dykens, 2018). 

Alguns estudos também têm utilizado o rastreamento visual para avaliação da 

preferência visual de crianças com transtornos do espectro autista (TEA). Um estudo 

avaliou crianças com diagnóstico de TEA, crianças portadoras de comportamentos 

de TEA, mas sem esse diagnóstico, crianças com atraso do desenvolvimento, 

crianças com outras condições como a prematuridade, crianças com 

desenvolvimento normal e crianças normais irmãos de crianças com TEA. As 

crianças assistiram a um filme contendo cenas sociais e geométricas. Os autores 

observaram que as crianças com TEA fixaram o olhar preferencialmente em 

imagens geométricas e as dos demais grupos em cenas sociais. Os autores 

concluem que o rastreamento visual pode auxiliar no diagnóstico dos transtornos do 

espectro autista (Pierce et al., 2016). Resultados semelhantes também foram 

encontrados no estudo de Vargas-Cuentas e colaboradores. Neste estudo, cinco 

vídeos aleatórios, com cenas abstratas e cenas sociais foram apresentados para 

crianças com e sem diagnóstico prévio de TEA. As crianças com TEA mostraram 
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preferência por cenas abstratas em relação às cenas sociais; já as crianças sem 

TEA passaram maior parte do tempo visualizando cenas sociais (Vargas-Cuentas et 

al., 2017). 

Recentemente, uma outra pesquisa envolvendo indivíduos com TEA, com 

diferentes idades, comparou o seu foco de atenção visual ao de indivíduos sem a 

doença, por meio do rastreamento visual. Os participantes analisaram por 20 

segundos, em uma tela de computador, seis imagens: - uma mulher segurando um 

bebê na frente de um bolo de aniversário, em um quarto, com uma pessoa ao fundo; 

- uma mulher e uma criança olhando-se e soprando bolhas, em um gramado e uma 

pessoa ao fundo; - três crianças pegando pintinhos em um container, em uma 

calçada, com três pessoas ao fundo; - três crianças de mãos dadas, em um 

gramado com três pessoas ao fundo; - uma garota desenhando em um pedaço de 

papel, em uma mesa com uma pessoa ao fundo; e - uma mulher e uma criança 

tocando tambor, em uma sala com um armário e uma pessoa ao fundo. Todos os 

rostos das pessoas ao fundo foram desfocados. Os autores observaram que 

inicialmente, os indivíduos com e sem TEA focaram a sua atenção nos rostos das 

pessoas exibidas nas imagens, com dispersão do olhar com o passar do tempo. Os 

indivíduos sem a doença e de maior idade, comparados aos mais novos, 

apresentaram probabilidade maior de focar a sua atenção novamente nos rostos das 

imagens, ao final dos 20 segundos, diferença não observada nos indivíduos com 

TEA. Os achados mostram uma diminuição da atenção social nos participantes com 

TEA nas maiores idades, o que pode estar associada à menor capacidade de 

relacionamento social (Del Bianco et al., 2021). 

Na avaliação do desenvolvimento infantil, recentemente, um estudo realizado 

com 120 crianças entre 1,5 e 4 anos de idade, sendo 60 crianças com 

desenvolvimento normal e 60 crianças com atraso no desenvolvimento neurológico 

objetivou avaliar a cognição dessas crianças por meio do rastreamento visual e 

compará-la com as avaliações realizadas pelas escalas Bayley (Bayley, 2006), 

Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) (Lu, Liu, 1998) e Gesell (Yang, 2016). As 

crianças foram direcionadas a observar em uma tela, 15 cenas estáticas (fotos) e 

dinâmicas (vídeos curtos) que compunham 13 testes, apresentados em grau 

crescente de dificuldade. O escore cognitivo de rastreamento visual foi obtido por 
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meio da soma do tempo do olhar nas áreas de interesse das fotos e vídeos, nas 

diferentes apresentações. Os autores verificaram que as crianças com atraso do 

desenvolvimento, comparadas às com desenvolvimento normal, apresentaram 

menores escores nas escalas PPVT, Gesell, Bayley e no rastreamento visual. Além 

disso, observou-se uma correlação positiva entre o escore cognitivo do rastreamento 

visual e os escores das três escalas, o que mostra que esta técnica pode ser 

utilizada para a avaliação da cognição infantil (Xu et al., 2021). 

Também com o objetivo de avaliar a diferença do comportamento do olhar 

entre indivíduos com comprometimento cognitivo leve e indivíduos com 

desenvolvimento normal, um estudo avaliou a memória de curto prazo, por meio do 

rastreamento visual. Os indivíduos observaram imagens de rostos neutros de jovens 

japoneses, de ambos os sexos e imagens de casas. Inicialmente foram 

apresentadas a imagem de um rosto e uma casa, e em seguida, novas imagens 

semelhantes. Os indivíduos foram questionados se as imagens eram idênticas ou 

não. Os autores observaram que os indivíduos com comprometimento cognitivo leve 

apresentaram menor memória de curto prazo para a imagem de face, mas não para 

a imagem de casa, comparados aos indivíduos normais, mostrando um 

comprometimento no processamento de estímulos faciais nos indivíduos com 

comprometimento cognitivo leve. Este resultado sugere a utilidade clínica do 

rastreamento visual na avaliação da memória de curto prazo (Kawagoe et al., 2017). 

O rastreamento visual também foi utilizado na avaliação do processo de 

leitura, objetivando comparar a capacidade de leitura silenciosa e em voz alta de 

leitores típicos e leitores disléxicos. Alunos leitores típicos e leitores disléxicos, de 

diferentes séries escolares (3° e 4° ano, 5° e 6° ano e 7° ao 11° ano) leram um 

mesmo texto apresentado em tela de computador, duas vezes, uma vez em silêncio 

e a outra em voz alta. Os autores observaram que os alunos típicos apresentaram 

melhor compreensão do texto e maior velocidade de leitura que os disléxicos, 

independentemente da idade, para ambos os modos de leitura. Os autores também 

verificaram que os alunos disléxicos realizaram maior número de fixações visuais 

nas palavras e estas foram mais prolongadas, o que indica dificuldade na leitura. Em 

relação à idade, nas faixas etárias maiores, os leitores típicos apresentaram melhor 

desempenho na leitura silenciosa do que na leitura em voz alta. Já os leitores 
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disléxicos em todas as faixas etárias tiveram melhor desempenho na leitura em voz 

alta. Os autores concluíram que o rastreamento visual pode auxiliar no 

acompanhamento em longo prazo do desenvolvimento das habilidades de leitura em 

crianças disléxicas (Smyrnakis et al., 2021). 

Em outro estudo recente, o rastreamento visual também foi utilizado para 

avaliar os focos de atenção de crianças disléxicas, comparando-as com crianças 

sem esse diagnóstico. Nesse estudo, foi apresentado às crianças um vídeo de dez 

segundos de duração, mostrando uma atriz em silêncio com o olhar voltado para 

frente, com uma expressão neutra, e foi aplicado o teste NEPSY (Developmental 

Neuropsychological Assessment) (Korkman et al., 1997) para a avaliação 

neuropsicológica que inclui a avaliação da memória. Os autores não observaram 

diferença nos focos de atenção e na memória facial entre as crianças com ou sem 

dislexia. No entanto, as crianças com a doença foram mais lentas e heterogêneas na 

tarefa de identificação facial, comparadas às sem a doença. O maior foco de 

atenção visual nos olhos da atriz associou-se a uma melhor memória facial nas 

crianças do grupo controle, associação não observada naquelas com dislexia. Os 

autores discutem que esses achados corroboram com os de outras pesquisas que 

mostram que na dislexia, além do comprometimento da leitura, pode haver também 

dificuldades no processamento facial (Johnels et al., 2022). 

Recentemente, o rastreamento visual também tem sido utilizado para a 

avaliação da atuação de profissionais de saúde (Ashraf et al., 2018). Um estudo piloto 

envolvendo estudantes do último ano de graduação em enfermagem e paramédicos, 

utilizou rastreamento visual com o objetivo de avaliar o foco de atenção visual dos 

participantes durante o treinamento em simulação, envolvendo três cenários clínicos 

(infarto agudo do miocárdio, choque hipovolêmico e doença pulmonar obstrutiva 

crônica), com duração de oito minutos, cada. Os autores observaram o foco de 

atenção dos participantes nas áreas de interesse, cabeça do paciente, tronco do 

paciente e o assistente clínico. Os paramédicos concentraram o seu foco de atenção 

visual na cabeça e no corpo do paciente, já os estudantes de enfermagem olharam 

preferencialmente para o assistente clínico. Os autores concluem que o uso do 

rastreamento visual pode auxiliar na melhoria dos treinamentos de profissionais de 

saúde (Brownig et al., 2016). 
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Em neonatologia, um estudo avaliou o foco de atenção visual de profissionais 

de saúde em um monitor de função respiratória, durante um procedimento de 

ventilação com pressão positiva em reanimação neonatal simulada, por meio do 

rastreamento visual. Entre as várias informações disponibilizadas pelos monitores na 

forma de números e gráficos, os autores observaram que os profissionais focaram 

mais sua atenção visual no gráfico que expressava o volume corrente exalado, em 

detrimento da observação das outras informações. Os autores concluíram que o 

rastreamento visual é seguro e viável para identificar os focos de atenção visual do 

profissional ao olhar a tela de um monitor, durante a simulação de uma reanimação 

neonatal (Katz et al., 2019). Em outro estudo, também em reanimação neonatal, o 

rastreamento visual foi utilizado para avaliar a atenção visual de médicos 

neonatologistas durante a reanimação na sala de parto. Nos cinco minutos iniciais, 

os médicos focaram a sua atenção no recém-nascido em 57% do tempo, nos 

monitores, em 24%, e nos demais profissionais, em 5%. O foco de atenção, no 

entanto, variou, de acordo com o procedimento realizado. Durante o posicionamento 

da cabeça, aspiração de secreções em vias aéreas e ajuste da máscara na face do 

recém-nascido, os médicos fixaram o olhar preferencialmente no paciente, e durante 

a realização da ventilação com pressão positiva, a atenção visual voltou-se para o 

monitor de função respiratória. Os autores concluem que esses achados podem 

otimizar a distribuição dos equipamentos na sala de parto a fim de melhorar o 

desempenho dos profissionais na reanimação neonatal (Weinberg et al., 2020). 

 

1.5.3 Uso do rastreamento visual na avaliação da dor do recém-nascido 

O uso do rastreamento visual para verificar como adultos avaliam a dor 

neonatal tem sido recentemente utilizado por um grupo de pesquisadores da 

Disciplina de Pediatria Neonatal da Escola Paulista de Medicina - Universidade 

Federal de São Paulo em parceria com o Centro Universitário Fundação 

Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros (FEI). Em um estudo inicial, os 

pesquisadores avaliaram a fixação visual de 38 pediatras ao observarem 20 

imagens, duas de cada recém-nascido, sendo uma obtida em repouso e outra 

durante procedimento doloroso, apresentadas randomicamente a cada participante, 
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por sete segundos cada, em uma tela de computador. Os autores observaram que 

os pediatras fixaram o olhar principalmente na boca, fronte e fenda palpebral e 

menos no sulconasolabial. Além disso, os autores verificaram que o tempo de 

fixação visual na boca e na fronte associaram-se positivamente à maior percepção 

de dor, avaliada por meio de escala analógica (Silva et al., 2021). Em outro estudo 

do mesmo grupo, os autores observaram a diferença do comportamento visual de 

profissionais e não profissionais de saúde ao avaliarem o mesmo conjunto de fotos 

de recém-nascidos do estudo anterior. Os autores verificaram que tanto os 

profissionais de saúde como os não profissionais de saúde apresentaram um olhar 

holístico ao observar a dor neonatal em imagens de recém-nascidos obtidas em 

repouso e durante procedimento doloroso. No entanto, os profissionais de saúde, 

comparados aos não profissionais de saúde fixaram o olhar mais na boca e no sulco 

nasolabial e menos na fronte e fenda palpebral (Soares et al., 2021). Em uma outra 

análise dos dados do rastreamento visual desse estudo, os autores mostraram que 

apesar de profissionais e não profissionais de saúde fixarem sua atenção 

principalmente na boca, olhos e fronte, ao observarem fotos de recém-nascidos 

submetidos ou não a procedimentos dolorosos, o foco de atenção no sulco 

nasolabial é que se associou à maior chance e identificar corretamente a presença e 

a ausência de dor nessas imagens (Barros et al., 2021). 

Tamanaka e colaboradores, em outra análise do mesmo banco de dados dos 

estudos anteriores, compararam o foco de atenção de adultos ao observarem 

imagens de faces de recém-nascidos, obtidas em repouso e durante procedimento 

doloroso, com as características faciais neonatais propostas por 13 escalas 

publicadas na literatura científica para a avaliação da dor neonatal. Nas escalas de 

avaliação da dor, as características faciais mais citadas foram os olhos, a região 

entre as sobrancelhas e a fronte. No entanto, de acordo com o rastreamento visual, 

a região com maior número e duração das fixações visuais foi o nariz, mostrando 

uma discordância entre o foco de atenção de adultos ao avaliarem a dor em fotos de 

face de recém-nascidos e as áreas faciais propostas nas escalas publicadas para a 

avaliação da dor. Os autores sugerem a realização de outros estudos confirmar 

esses achados (Tamanaka et al., 2022). 
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Todos esses estudos foram realizados em imagens de face de recém-

nascidos obtidas em repouso e durante procedimento doloroso, mostradas aos 

indivíduos em tela de computador. Não existem na literatura estudos que verificam o 

rastreamento visual de adultos durante o processo de avaliação da dor neonatal, à 

beira do leito, o que motivou a realização desse estudo. 

 

1.6 Justificativa 

Recém-nascidos são frequentemente submetidos a procedimentos dolorosos, 

durante o período de hospitalização que estão associados a alterações em curto 

prazo, com maior morbimortalidade e em longo prazo, com alterações do 

desenvolvimento infantil. Assim, a identificação da dor no período neonatal é crucial, 

para que ela possa ser tratada. Em um paciente pré-verbal, a comunicação da dor é 

difícil, existindo diversas escalas para a sua avaliação à beira do leito, que incluem 

principalmente as alterações da mímica facial. No entanto, sabe-se que a avaliação 

da dor é subjetiva o que dificulta o seu reconhecimento e tratamento. Portanto, o 

melhor conhecimento do processo de avaliação da dor pode contribuir para o seu 

aprimoramento. O rastreamento visual permite a identificação dos focos de atenção 

visual de indivíduos ao avaliar a dor neonatal. Estudos utilizando essa tecnologia 

mostraram que adultos olham principalmente a boca, fronte e fenda palpebral, e 

menos o sulco nasolabial. No entanto, o olhar no sulconasolabial é o que mais se 

associou à identificação correta da presença ou ausência de dor. No entanto, esses 

estudos foram realizados em imagens de recém-nascidos obtidas em repouso e 

durante procedimento doloroso, não existindo estudos que avaliem a dor por meio 

do rastreamento visual à beira do leito. A identificação de quais áreas do recém-

nascido os indivíduos focam o seu olhar ao avaliar a dor neonatal pode contribuir 

para o aprimoramento da sua avaliação à beira do leito, e por conseguinte, do seu 

tratamento. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi verificar o foco do olhar de 

pediatras em recém-nascidos saudáveis antes e após um procedimento doloroso comum no 

período neonatal, a punção capilar de calcanhar. A nossa hipótese é de que pediatras, ao 

observarem recém-nascidos à beira do leito focam o seu olhar de modo diferente antes e 

depois da punção capilar de calcanhar. 
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2. OBJETIVO 
 

2.1 Objetivo geral  

 

O objetivo geral desse estudo foi avaliar o foco do olhar do pediatra em 

recém-nascidos saudáveis antes e após uma punção capilar de calcanhar. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Avaliar o número e o tempo de fixações visuais do pediatra na face e nos membros 

superiores do recém-nascido, ao avaliá-lo antes e após uma punção capilar de 

calcanhar. 

- Verificar se existem diferenças no número e tempo das fixações visuais do pediatra 

na face e nos membros superiores do recém-nascido, ao avaliá-lo após uma punção 

capilar de calcanhar, de acordo com a sua percepção quanto à intensidade da dor. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Desenho do estudo 

 Foi realizado um estudo observacional, analítico e transversal, com coleta 

prospectiva de dados, no qual pediatras avaliaram a dor de recém-nascidos, 

internados no Alojamento Conjunto ou Unidade de Cuidado Intermediário 

Convencional do Hospital São Paulo - Hospital Universitário da Escola Paulista de 

Medicina - Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) e de recém-nascidos 

internados no Alojamento Conjunto do Amparo Maternal. A pesquisa foi realizada 

em parceria com o Centro Universitário Fundação Educacional Inaciana Padre 

Saboia de Medeiros (FEI). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital São Paulo - EPM/Unifesp com o Parecer nº 3.129.321 (Anexo 1) e com o 

Parecer n°4.890.564, após a inclusão do Amparo Maternal como instituição 

coparticipante (Anexo 2), com anuência da diretoria do Amparo Maternal, gerenciado 

pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) (Anexo 3), 

tendo sido obtido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido por escrito (TCLE) 

dos pediatras que avaliaram os recém-nascidos (Anexo 4) e dos pais dos recém-

nascidos que foram submetidos a um procedimento doloroso, a punção capilar de 

calcanhar para dosagem de glicemia (Anexo 5). 

 A coleta de dados iniciou-se em 03 de setembro de 2019 no Hospital São 

Paulo, tendo sido interrompida em 20 de fevereiro de 2020, devido à pandemia pelo 

SARS-CoV-2. Um novo período de coleta no Hospital São Paulo iniciou-se em 12 de 

novembro de 2020, com a melhora do cenário epidemiológico, a qual estendeu-se 

até 03 de dezembro do mesmo ano, tendo sido novamente interrompida, devido ao 

recrudescimento da pandemia. Por fim, um terceiro período de coleta de dados 

ocorreu no Amparo Maternal, após a sua inclusão como centro coparticipante, 

devido ao pequeno número de nascimentos no Hospital São Paulo, no período de 03 

de setembro de 2021 a 21 de setembro de 2021.  
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3.2 Casuística 

 Foi estudada uma amostra de conveniência composta por pediatras, atuantes 

em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e/ou Alojamento Conjunto do Hospital 

São Paulo e do Amparo Maternal, que concordaram em participar do estudo, 

mediante a assinatura do TCLE. Os pediatras avaliaram recém-nascidos internados 

no Alojamento Conjunto ou na Unidade de Cuidado Intermediário Convencional, os 

quais os pais concordaram com a sua participação no estudo, mediante assinatura 

do TCLE. Os pediatras incluídos deveriam ser neonatologistas ou pediatras em 

especialização em neonatologia, ou seja, deveriam estar cursando o primeiro ou 

segundo ano de residência médica em neonatologia. Os pediatras avaliaram recém-

nascidos que apresentavam solicitação da equipe médica que os assistia de 

realização de punção capilar para determinação da glicemia. Os recém-nascidos 

deveriam ser saudáveis e não podiam apresentar malformações congênitas. 

 Foram excluídos os pediatras com deficiência visual profunda ou com 

nistagmo. Também foram excluídos pediatras com síndrome convulsiva, uma vez 

que algumas pessoas com epilepsia fotossensível são suscetíveis a crises 

convulsivas ou perda de consciência, quando expostas a certas luzes piscantes ou 

padrões de luz na vida cotidiana. Essas pessoas podem ter uma convulsão 

enquanto assistem a certas imagens ou padrões em um monitor, ou mesmo quando 

expostas às fontes de luz de um rastreador ocular (Tobii Pro, 2022f). Após o estudo, 

foram excluídos os pediatras cuja captação do olhar foi inferior a 70% do tempo de 

avaliação antes e após a punção do calcanhar (Barros et al., 2021). 

 

3.3 Procedimentos 

A coleta de dados ocorreu de forma programada, de acordo com a 

disponibilidade dos óculos de rastreamento visual e de recém-nascidos com 

solicitação de realização de punção capilar para avaliação da glicemia. Havendo 

coleta programada, a pesquisadora convidava pediatras, segundo os critérios de 

inclusão a comparecerem no local e hora da coleta para participação. No dia da 

coleta, a pesquisadora principal explicava a pesquisa à mãe, e caso ela concordasse 

com a participação de seu filho, ela solicitava a assinatura do TCLE. A pesquisa 
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também era explicada ao pediatra e este também, caso concordasse em participar, 

assinava o TCLE. Cada pediatra avaliou um único recém-nascido. 

Os pediatras observaram e avaliaram a dor de recém-nascidos antes e após 

serem submetidos a um procedimento doloroso, a punção capilar em calcanhar, 

utilizando óculos de rastreamento (eye-tracker) marca Tobbi, modelo Pro Glasses 2 

(Tobii Technology AB, Danderyd, Suécia) que permite o rastreamento ocular do 

usuário, ou seja, observar os seus pontos de fixação visual, durante a observação 

de uma imagem ou vídeo. 

 

3.3.1 Variáveis dos pediatras 

 Após a assinatura do TCLE foram coletadas informações dos pediatras, por 

meio de entrevista realizada pela pesquisadora (Anexo 6): sexo, idade, religião, 

classe socioeconômica (ABEP, 2015) (Anexo 7), presença de parceiro fixo e número 

de filhos. Também foi questionado o tempo decorrido da graduação em medicina e 

da conclusão da residência médica em pediatria, bem como se havia concluído a 

residência médica em neonatologia e o tempo decorrido da sua conclusão. Verificou-

se também o tempo de atuação em Alojamento Conjunto e em UTI Neonatal, e a 

carga horária semanal atual em Alojamento Conjunto e em UTI Neonatal. 

Questionou-se também se o pediatra já havia tido experiência anterior com adulto 

internado em UTI, ou com criança internada em enfermaria ou em UTI. Foram 

questionados a presença de alteração visual e o uso de óculos ou lente de contato. 

Também foi questionado se o neonatologista era portador de algum distúrbio 

psiquiátrico ou neurológico, como convulsão, e verificado o uso de medicações 

(Anexo 6). 

 

3.3.2 Características dos recém-nascidos 

 Para a obtenção de informações dos recém-nascidos, após assinatura do 

TCLE pelos pais, foi realizada entrevista com a sua mãe e consulta ao prontuário 

médico do recém-nascido e de sua mãe. Foram coletadas as seguintes informações 

(Anexo 8): 
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- Informações maternas: idade em anos, cor branca ou não-branca, 

escolaridade em anos, presença de parceiro fixo, classe socioeconômica (ABEP, 

2015), intercorrências clínicas (hipertensão arterial e diabetes melito), realização de 

pré-natal e número de consultas, intercorrências na gestação (doença hipertensiva 

específica da gestação, diabetes gestacional e outras) e tipo de parto, vaginal ou 

cesáreo. 

- Informações do recém-nascido ao nascimento: sexo, gemelaridade, 

necessidade de reanimação neonatal (ventilação com pressão positiva com 

máscara, intubação traqueal, massagem cardíaca e uso de medicações) e escore de 

Apgar de 1º e 5º minutos (Apgar, 1953). Também foi verificada a idade gestacional, 

calculada a partir da data da última menstruação ou da ultrassonografia obstétrica 

de primeiro trimestre, ou pelo exame do recém-nascido pelo método de New Ballard 

(Ballard et al., 1991) no Hospital São Paulo ou pelo método de Capurro, (Capurro et 

al., 1978) no Amparo Maternal. Foram anotados os dados antropométricos de peso, 

comprimento e perímetro cefálico, e verificou-se a adequação do peso em relação à 

idade gestacional (Villar et al., 2014). Foi verificado também, o escore de gravidade 

clínica Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension (SNAPPE II) 

(Richardson et al., 2001). 

- Evolução clínica do recém-nascido: diagnósticos clínicos do recém-nascido 

até o momento da sua avaliação, de acordo com a consulta ao prontuário hospitalar 

ou entrevista ao médico responsável (taquipneia transitória, hipoglicemia, icterícia ou 

outros), bem como as terapias recebidas até o momento, oxigenoterapia, infusão 

endovenosa de líquidos e fototerapia. Também foram verificados o número e tipo de 

procedimentos dolorosos anteriores à pesquisa, aos quais os recém-nascidos foram 

submetidos, tais como administração intramuscular de vitamina K, administração 

intramuscular de vacina para hepatite B e punção capilar em calcanhar ou punção 

vascular periférica para obtenção de amostra sanguínea para exames laboratoriais. 

- Informações do recém-nascido no momento do procedimento: idade e o 

tempo de internação no Alojamento Conjunto, ambos em horas. Caso o neonato 

estivesse em fototerapia, o equipamento foi desligado e foi retirada a proteção ocular 

para a realização da pesquisa. 
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3.3.3 Equipamentos 

 O rastreamento visual dos pediatras ao observar a dor de recém-nascidos, 

antes e após serem submetidos à punção capilar de calcanhar, foi realizado por 

meio dos óculos de rastreamento visual marca Tobii, modelo Pro Glasses 2 (Tobii 

Technology AB, Danderyd, Suécia) (Figura 1), disponibilizado pelo Centro 

Universitário FEI.  

 

Figura 1. Óculos de rastreamento visual, marca Tobbi, modelo Pro Glasses 2 (Tobii Technology AB, 

Danderyd, Suécia) (Tobii Pro, 2022d). 

 

Os óculos de rastreamento são equipados com uma câmera full-HD que capta 

o campo visual do avaliador, duas câmeras para cada olho que captam o diâmetro 

da pupila e os seus movimentos, a uma velocidade de 50 Hz (50 imagens por 

segundo), um microfone que capta os sons durante a gravação e sensores, o 

giroscópio que detecta rotação da cabeça e a velocidade angular da rotação, e o 

acelerômetro que mede a força de aceleração do movimento da cabeça. Fontes de 

luzes infravermelhas localizadas acima das câmeras iluminam as pupilas do usuário, 

gerando como resposta um reflexo pupilar, e as câmeras para cada um dos olhos 

captam os diâmetros e os movimentos pupilares ao longo do tempo de observação, 

sendo esses dados salvos em um cartão de memória SD, de maneira síncrona, 

juntamente com a gravação do campo visual. Com a integração dessas duas 
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informações gravadas, o movimento pupilar e a imagem do campo visual, é possível 

conhecer os focos de atenção visual do usuário (Tobii Pro, 2022c). 

Os óculos de rastreamento Tobii Pro Glasses 2 também possui um software, 

por meio do qual é possível realizar a calibração do equipamento, o gerenciamento 

das gravações e a exportação dos vídeos gravados. Além disso, o software 

possibilita a realização de análises, interpretação e visualização dos dados, podendo 

ser processado em qualquer tablet Windows 8 ou computador Windows 7, 8 ou 10. 

Nesse estudo foi utilizado um notebook Dell M6800, (Dell, Texas, EUA) e o software 

Tobii Prolab (Tobii Technology AB, Danderyd, Suécia), com o software Windows 10 

(DELL, Inspiron 14 (5481), Eldorado do Sul, Brasil). 

Também foi utilizado um celular marca Motorola, modelo OneHyper (Motorola 

Mobility, São Paulo, Brasil) para filmar o procedimento de punção capilar com a 

finalidade de avaliar a concordância entre o momento da punção e a referência de 

dor pelo pediatra. 

 

3.3.4 Avaliação do recém-nascido 

3.3.4.1 Preparo para o procedimento 

 Antes do início do procedimento, ocorreu o preparo da sala em que o 

procedimento foi realizado, e o preparo do recém-nascido, do profissional de saúde 

que realizou a punção capilar, dos pesquisadores envolvidos no procedimento e do 

pediatra participante da pesquisa. 

 

- Sala de procedimento 

A sala de procedimento utilizada no Hospital São Paulo possuía 3,20 metros 

de comprimento e 1,50 metros de largura e não possuía janelas, sendo a iluminação 

realizada por duas lâmpadas fluorescentes modelo tubular, o que fornecia uma 

iluminância de 435 lux, aferida com um luxímetro modelo L200, (Instrutherm, São 

Paulo, Brasil). A sala utilizada no Amparo Maternal possuía 3,20 metros de 

comprimento, 2,55 metros de largura, com uma janela de 1,25 metros de largura e 

1,70 metro de altura que foi mantida fechada durante todo experimento, sendo a 
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iluminação também realizada por 2 lâmpadas fluorescentes modelo tubular (Figura 

2). 

 

 

A 

 

B 

 

Figura 2. (A) Sala de Coleta no Hospital São Paulo. (B) Sala de Coleta no Amparo Maternal 

 

Para garantir que iluminação das salas de procedimento do Hospital São 

Paulo e Amparo Maternal fosse semelhante, utilizou-se um luxímetro modelo L200, 

(Instrutherm, São Paulo, Brasil). No Amparo Maternal, a iluminância variou de 425 a 

459 lux, nos diferentes dias em que o experimento foi realizado, sempre com janelas 

fechadas. 

 

- Material de coleta 

 Para a realização da punção capilar de cada recém-nascido pelo pediatra foi 

montada uma bandeja contendo luvas de procedimento, agulhas de insulina 

(0,45mm x 13,00mm), álcool etílico a 70%, algodão, seringa de 1mL e uma âmpola 

de glicose a 25%, para a analgesia antes do procedimento. Para a determinação da 

glicemia capilar, no Hospital São Paulo foi utilizado o glicosímetro G-Tech Lite (G-

Tech, Teresina, Brasil) e no Amparo Maternal, o glicosímetro Free Style Optium H 

(Abbott, São Paulo, Brasil) com fitas reagentes. 
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- Recém-nascido 

 Os recém-nascidos foram transportados do quarto até a sala de procedimento 

em berço comum, o mesmo berço no qual foi realizado o procedimento. Foi 

oferecido aos pais a possibilidade de acompanharem o seu filho durante todo o 

procedimento. O neonato foi posicionado em decúbito dorsal, com a cabeça 

centralizada, utilizando-se para isso um coxim. Os neonatos estavam vestidos ou 

apenas com fraldas, mas cobertos com uma manta e/ou cobertor, porém os pés 

foram deixados descobertos. O procedimento foi realizado entre as mamadas. Eles 

receberam analgesia não farmacológica, com 2mL de glicose a 25%, administrada 

por via oral, na porção anterior da língua, dois minutos antes do início do 

procedimento. A seguir, foi colocado um aparato de fórmica branca, 

perpendicularmente ao berço, na altura do tórax do neonato, fixado com grampo de 

sargento nas duas laterais do berço, e a esse aparato, foi fixado um pano branco 

com o objetivo de que não fosse possível a visualização dos pés do recém-nascido 

pelo pediatra, e portanto, que esse não identificasse o momento da punção (Figura 

3). 

 

 

 

Figura 3. Modelo do berço no qual foi realizado o procedimento, com destaque para o aparato em 

fórmica com cortina branca, fixado nas laterais do berço. 
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- Profissional de saúde 

 A seguir, o profissional de saúde que realizou a punção capilar foi posicionado 

aos pés do recém-nascido, juntamente com todo o material para a realização da 

coleta, previamente preparado. Nos casos realizados no Hospital São Paulo, a 

punção capilar foi executada sempre pelo mesmo profissional de saúde, uma 

neonatologista da equipe de pesquisa. Nas coletas realizadas no Amparo Maternal, 

a punção capilar foi realizada por uma das técnicas de enfermagem de plantão no 

dia da pesquisa.  

 O profissional de saúde foi orientado pela pesquisadora quanto à sua 

participação na pesquisa, de modo padronizado, antes do início do experimento: 

“Você irá participar de uma pesquisa sobre avaliação da dor do recém-nascido. Você 

ficará aos pés do neonato e haverá uma bandeja com todo o material necessário 

para a determinação da glicemia capilar. Eu sinalizarei a você o momento do início 

do procedimento com a movimentação da minha cabeça para cima e para baixo. 

Aguarde até que eu sinalize para você iniciar o procedimento. O procedimento 

deverá ocorrer da seguinte maneira: você deve pegar o pé do recém-nascido, 

realizar a assepsia com algodão e álcool a 70%, realizar a punção capilar e a coleta 

da amostra de sangue com a fita, e por fim, realizar a hemostasia com algodão”. 

 

- Pediatra 

 Os pediatras foram orientados quanto ao procedimento também de modo 

padronizado: "Você irá participar de uma pesquisa sobre a avaliação da dor do 

recém-nascido. Nesta pesquisa não há certo ou errado. Você utilizará um óculos 

(eyetracker) que capta para onde você está olhando. Quando você estiver com os 

óculos, você deve olhar através das lentes dos óculos e não por baixo, por cima ou 

pelas laterais das lentes, para não haver perda do sinal ocular. Antes da realização 

do experimento, será realizada a calibração dos óculos. Você ficará posicionado 

lateralmente ao berço, próximo à cabeça do recém-nascido. Durante o 

procedimento, um profissional de saúde irá pegar o pé do neonato, realizar a 

assepsia com algodão e álcool a 70%, realizar a punção capilar do calcanhar para a 

coleta da amostra sanguínea e por fim, realizará a hemostasia. Quando você 
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perceber um sinal do neonato correspondente à presença de dor, ou seja, quando 

você achar que o recém-nascido foi puncionado, você deverá falar a palavra 

"punção". Durante o procedimento você não deve conversar ou fazer qualquer tipo 

de pergunta. Por isso gostaria de saber se existe alguma dúvida referente ao 

procedimento? Ao final do experimento farei uma pergunta: De zero a dez, sendo 

zero nenhuma dor e dez a dor máxima, que nota você daria para a dor deste recém-

nascido?” 

 Após finalizar as orientações, o pediatra era encaminhado para uma sala para 

a realização da calibração dos óculos de rastreamento. Antes da calibração, os 

óculos foram ajustados à face do pediatra, confortavelmente, de modo que não 

interferisse na movimentação da cabeça, sem que o mesmo necessitasse tocar nos 

óculos após esse ajuste. Novamente o pediatra era orientado a olhar somente 

através das lentes, para evitar a perda de captação do olhar. 

 A calibração dos óculos foi realizada com o pediatra em pé, em frente a uma 

parede branca, a aproximadamente 50 centímetros de distância. Foi solicitado que o 

pediatra mantivesse o olhar em um alvo oval desenhado nas cores preta e branca, 

com medidas 43mm por 40mm, localizado em um cartão branco com dimensões de 

8cm x 5cm, conforme instruções do fabricante (Tobii Pro, 2022f). Havendo 

correspondência entre o foco do olhar do participante e o alvo, verificado pelo 

software, na tela do notebook, pelo pesquisador responsável por acompanhar a 

funcionalidade do equipamento, prosseguia-se com a conferência da calibração. O 

pediatra era então orientado a olhar para uma folha de papel tamanho A4 que foi 

confeccionada pelo pesquisador responsável por acompanhar a funcionalidade do 

equipamento, com cinco alvos, um em cada uma das quatro extremidades e um alvo 

no centro da folha. Novamente, deveria haver correspondência entre o foco do olhar 

do pediatra e os alvos, verificado pelo software, na tela do notebook (Figura 4). 
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A 
B 

 

Figura 4. (A) Alvo utilizado para a calibração. (B). Alvos utilizados para a conferência da calibração 

Fonte: Imagem do cartão de calibração Tobii e folha A4 com alvos para conferência da calibração 

(Tobii Pro, 2022f). 

 Após a calibração, o pediatra foi direcionado até a sala do procedimento e 

posicionado lateralmente ao berço, próximo à cabeça do recém-nascido. Nesse 

momento, o pediatra colocava um protetor auricular de silicone tipo Plug Distray 

15dB (Supermedy, São Paulo, Brasil), com o objetivo de minimizar os ruídos 

emitidos no momento da realização da punção capilar do calcanhar, evitando assim 

que o pediatra identificasse o momento da punção. 

 

- Pesquisadores:  

 A pesquisadora principal posicionou-se lateralmente ao berço, próximo aos 

pés do recém-nascido, ao lado do profissional de saúde. O pesquisador responsável 

por acompanhar a funcionalidade dos óculos durante o experimento posicionou-se 

próximo à porta da sala, fora do campo visual do médico pediatra, com o notebook 

marca Dell M6800, (Dell, Texas, EUA). No Amparo Maternal, uma outra 

pesquisadora ficou ao lado esquerdo do berço com o luxímetro para aferir a 

iluminância da sala em cada procedimento.  

 

3.3.4.2 Procedimento 

 Após o preparo da sala, material para punção capilar, profissional que iria 

realizar a punção capilar do calcanhar, pediatra e pesquisadores, a pesquisadora 

principal avaliava o estado de sono e vigília no qual o recém-nascido se encontrava 

no momento, podendo o neonato estar em sono profundo (estado 1), sono leve 
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(estado 2), sonolento (estado 3), acordado (estado 4), ativo (estado 5) e chorando 

(estado 6) (Brazelton, Nugent, 1995). A seguir, a pesquisadora principal iniciava a 

filmagem dos pés do recém-nascido com um celular modelo One Hyper (Motorola 

Mobility, São Paulo, Brasil) para registrar o procedimento da punção do calcanhar 

com a finalidade de avaliar a concordância entre o momento da punção e o 

momento da verbalização pelo pediatra quanto à sua percepção de dor no recém-

nascido. Na sequência, deu-se início ao procedimento, com a pesquisadora principal 

sinalizando-o verbalmente, com a frase “Início de experimento”.  

 Quinze segundos após o início do experimento, a pesquisadora principal 

indicava silenciosamente ao profissional de saúde, com a movimentação da sua 

cabeça, para este iniciar o procedimento que consistia em pegar o pé do recém-

nascido, fazer a assepsia com algodão embebido em álcool a 70%, fazer a punção 

capilar em calcanhar, coletar a amostra de sangue por meio de fitas reagentes e 

fazer a hemostasia com algodão seco. Após a realização da punção, a filmagem 

prosseguiu por mais 15 segundos. Ao término desse período, a pesquisadora 

principal perguntava ao pediatra "De zero a dez, sendo zero nenhuma dor e dez a 

dor máxima, qual nota você daria para a dor deste recém-nascido?". Após a pediatra 

relatar o escore de dor do neonato, de acordo com a sua percepção, a pesquisadora 

encerrava o procedimento, com a frase "Fim do experimento", e a gravação era 

interrompida. Nesse momento, a pesquisadora retirava os óculos do pediatra e 

agradecia a sua participação.  

 Durante todo procedimento o Tobii Pro Glasses 2 (Tobii Technology AB, 

Danderyd, Suécia) gravou os focos de atenção visual do pediatra, mediante o 

registro do movimento pupilar, e, posteriormente, foram analisados os vídeos 

gravados pelo Tobii Pro Glasses 2 (Tobii Technology AB, Danderyd, Suécia) e os 

vídeos gravados pelo celular marca Motorola, modelo One Hyper (Motorola Mobility, 

São Paulo, Brasil). Para realizar a sincronização do tempo de gravação dos dois 

vídeos, foi considerado tempo zero, ou seja, o início do experimento, o momento em 

que a pesquisadora principal falava "Início do experimento". A partir daí foi possível 

verificar o tempo decorrido do início do procedimento até o momento no qual foi 

realizada a punção, e o tempo decorrido do início do procedimento até o momento 

em que o pediatra referiu a sua percepção de presença de dor no neonato. 
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3.4 Extração e análise dos dados 

Os vídeos salvos no cartão de memória SD da unidade de gravação dos 

óculos de rastreamento visual foram transferidos para o notebook COMPAQ CQ27 

(Mutilaser Industrial S.A, Minas Gerais, Brasil), e em seguida, importados pelo 

software Tobii Pro Lab (versão: 1.162), (Tobii Pro AB, Danderyd, Suécia), sendo o 

vídeo de cada avaliação do pediatra identificado numericamente, de acordo com a 

ordem de participação na pesquisa.  

Antes da extração das informações dos vídeos para análise, foram retirados 

da imagem os filtros do olhar. Os filtros do olhar é o círculo vermelho que aparece na 

imagem e representam a média da captação do sinal dos olhos direito e esquerdo, 

nos diferentes pontos da imagem (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5. Filtro do olhar na imagem de um recém-nascido - Fonte: Imagem de um recém-nascido da 

pesquisa 

Antes da análise das informações do rastreamento ocular, definiu-se dois 

snapshots, sendo um antes (Pré-punção) e outro depois da punção (Pós-punção) 

(Figura 6). O snapshot pré-punção foi obtido um segundo após o início da gravação 

e o snapshot pós-punção, um segundo após a realização da punção. O snapshot é 

uma imagem obtida do vídeo que melhor representa o recém-nascido, ou seja, o 

posicionamento em que ele permaneceu por maior período de tempo, sem se 

movimentar. Essas imagens foram utilizadas como referência para que o software 

fizesse a correlação dos focos de atenção visual do pediatra nas diferentes imagens 

que compõem o vídeo, nos períodos pré-punção e pós-punção. Os snapshots foram 
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importados para o software da Tobii Pro Lab (Tobii Technology AB, 

Danderyd,Suécia) e foram associados aos seus respectivos vídeos. 

 

 

Figura 6. Exemplo de snapshot pré-punção (A) e pós-punção (B) - Fonte: Imagens de um recém-

nascido da pesquisa 

Por meio do software da Tobii Pro Lab (Tobii Technology AB, Danderyd, 

Suécia), foram analisados os vídeos de cada avaliação dos recém-nascidos, 

realizada pelos pediatras. Para essa avaliação, delimitou-se duas janelas de tempo, 

com duração de dez segundos cada, uma pré-punção, correspondente aos dez 

segundos iniciais do procedimento, quando o recém-nascido estava em repouso, e 

outra, pós-punção, que se iniciou imediatamente após a punção (Figura 7). Após a 

definição dessas janelas, foi realizado a checagem manual de cada ponto de fixação 

do olhar, e as fixações que ultrapassavam a janela de tempo delimitada em dez 

segundos foram excluídas. 

 

 

 

Figura 7. Delimitação da janela de tempo para a análise dos dados - Fonte: Vídeo de um recém-

nascido da pesquisa.  
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 A seguir, foram delimitadas nos snapshots, obtidos antes e após a punção de 

cada recém-nascido, três áreas de interesse (AI) para avaliação dos desfechos do 

rastreamento visual. As áreas de interesse foram a face superior (fronte, olhos, nariz, 

sulco nasolabial e região malar), a face inferior (filtro nasal, bochechas, boca e 

queixo) e as mãos. As demais áreas da imagem foram denominadas de áreas de 

não interesse (Não-AI). Após desenhar manualmente as AI e as Não-AI, cada área 

foi associada às tags, de modo padronizado, "FACE SUPERIOR", "FACE 

INFERIOR" e mãos direita e/ou esquerda, denominada de "MMSS" (Figura 8).  

 

 

 

Figura 8. Delimitação das áreas de interesse - Fonte: Imagem de um recém-nascido da pesquisa 

 

E por fim foram gerados os heatmaps e gaze plots do foco de atenção visual 

dos pediatras participante da pesquisa. Os heatmaps, são mapas de calor gerados 

nos snapshots que mostram a média de tempo do foco de atenção visual por meio 

de cores, sendo as áreas vermelhas correspondentes às áreas nas quais a fixação 

do olhar ocorreu por maior tempo, as amarelas por tempo intermediário e as áreas 

verdes por menor tempo. (Figura 9a). Já o gaze plot indica a ordem cronológica das 

fixações visuais nas diferentes áreas da imagem, sendo o tamanho do círculo 

corresponde ao tempo médio de cada fixação. (Figura 9b). 
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             A                                                                      B 

Figura 9. Mapa de calor (A) e gaze plot (B) - Fonte: Imagem de dois recém-nascidos da pesquisa.  

 

3.5 Desfechos 

3.5.1 Percepção da dor dos recém-nascidos pelos pediatras 

 A percepção de dor de cada pediatra foi avaliada ao final do procedimento, 

quando ele aferiu uma nota de zero a dez para a intensidade da dor do recém-

nascido, sendo zero correspondente à ausência de dor e dez à dor máxima. A 

intensidade da dor foi classificada em ausente (escore 0 a 2), leve (escore 3 a 5) e 

moderada ou intensa (escore igual ou maior que 6) (Berde et al., 1991).   

 

3.5.2 Rastreamento visual dos pediatras na avaliação da dor dos recém-

nascidos 

 Antes da análise dos desfechos do rastreamento visual, nas janelas de 

avaliação nos períodos pré- e pós-punção de cada recém-nascido, verificou-se o 

percentual de captação do sinal ocular. Essa avaliação foi realizada, pois a captação 

do sinal ocular pode não ocorrer em 100% do tempo de observação. A perda do 

sinal ocular pode ocorrer durante as piscadas involuntárias do participante, mas 

sobretudo se o observador fechar os olhos de forma voluntária, parcial ou 

totalmente. Assim, ao final da gravação de cada vídeo o software do equipamento 

fornece o percentual de captação do sinal ocular em todo o vídeo ou em janelas de 

tempo delimitadas para análise (Tobbi Pro, 2020b). Consideramos um vídeo com 
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captação adequada para análise, quando essa foi superior a 70% do tempo total do 

experimento, nas janelas de avaliação nos períodos pré- e pós-punção. 

Os desfechos do rastreamento visual foram verificados em cada uma das três 

áreas de interesse, e nas áreas de não interesse, nos momentos pré- e pós-punção, 

para cada recém-nascido avaliado pelos pediatras. Os desfechos avaliados foram o 

número de fixações visuais e o tempo total das fixações visuais em cada área de 

interesse, nos dois momentos, pré- e pós-punção. A fixação visual é caracterizada 

pelo tempo em que os olhos ficam relativamente parados em um determinado ponto, 

mantendo a visão foveal central em um determinado lugar, tempo suficiente para 

que o sistema visual (pupila, cristalino, retina e nervo ótico) receba as informações 

sobre o que está sendo olhado. Para distinguir fixações visuais distintas, a 

velocidade de movimento ocular, estimada em uma janela de 20 milissegundos deve 

ser inferior a 30 graus/segundo (Tobii Pro, 2022e). Uma vez que as fixações são 

compostas por vários pontos de olhar e têm um ponto inicial e um ponto final, cada 

ponto com uma data e hora, é possível medir a sua duração. 

 

3.6 Análise estatística 

 As variáveis dos pediatras e dos recém-nascidos avaliados foram descritas 

em mediana e intervalo interquartil, quando numéricas, e expressas em número de 

eventos e porcentagem, se categóricas. Os dados de captação do sinal ocular nas 

janelas de tempo de avaliação dos vídeos entre os períodos pré- e pós-punção 

foram comparados por meio do Wilcoxon-Rank test. Na avaliação dos desfechos do 

rastreamento visual, a comparação do percentual de pediatras que fixou o olhar nas 

diferentes áreas estudadas, nos períodos pré-punção e pós-punção foi realizada 

pelo teste do qui-quadrado. 

 A distribuição do número de fixações e do tempo total das fixações visuais 

nas áreas de interesse, (face superior, face inferior e membros superiores), nos 

períodos pré- e pós-punção foram demonstradas por meio de gráficos tipo box-plots. 

As variáveis do rastreamento visual, número de fixações e tempo total das fixações 

visuais foram comparadas, isoladamente em cada área de interesse, entre os 
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períodos pré- e pós-punção, por meio do teste de Wilcoxon-Rank test para amostras 

relacionadas. 

 Para verificar a diferença entre os desfechos do rastreamento visual, número 

de fixações e tempo total das fixações visuais, considerando os efeitos principais, 

período pré- e pós-punção e áreas de interesse do recém-nascido, utilizou-se o 

modelo linear geral para medidas repetidas.  

 Por fim, para verificar se existem diferenças nos desfechos do rastreamento 

visual de pediatras, ao avaliar um recém-nascido após a punção capilar de 

calcanhar, de acordo com a sua percepção de dor, o número de fixações e o tempo 

total das fixações visuais nas diferentes áreas de interesse, no período pós-punção 

foram avaliados de acordo com o escore aferido pelo pediatra, dor ausente ou leve 

(escore 0 a 5) versus dor moderada ou intensa (escore 6 a 10) (Berde et al., 1991), 

por meio do teste de Mann-Whitney. 

 As análises foram realizadas no programa SPSS para Win/v.20.0 (IBM SPSS 

Statistics, Somers, NY), sendo considerado significante p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Casuística 

 No período do estudo, 40 pediatras foram convidados a participar do estudo, 

sendo um (3%) excluído pois não foi possível a calibração do equipamento, 11 

(28%) pois a captação do sinal ocular ocorreu em menos que 70% do tempo de 

análise nos períodos pré-punção e/ou pós-punção, e 4 (10%) porque não houve 

fixação do olhar nas áreas de interesse estudadas, em um ou nos dois períodos do 

estudo. Sendo assim, foram estudados 24 pediatras, sendo 10 (42%) 

neonatologistas e 14 (58%) residentes em neonatologia. 

 Os pediatras tinham uma idade mediana de 31 anos (Percentil 25-75: 29-36), 

22 (92%) eram do sexo feminino, 19 (79%) referiam ter alguma religião, 20 (83%) 

pertenciam às classes socioeconômicas A ou B, 10 (42%) tinham parceiro fixo e 8 

(33%) tinham filhos, com uma mediana de dois filhos (P25-75:1-2). O tempo 

mediano de graduação foi seis anos (P25-75: 4-11) e de conclusão da residência 

médica em pediatria de três anos (P25-75: 1-9). Dez (42%) haviam concluído a 

residência médica em neonatologia, com tempo mediano de sete anos (P25-75:5-

10).  

 Em relação à atividade profissional, os pediatras trabalhavam em UTI 

Neonatal há três anos (P25-75: 2-7) e em Alojamento Conjunto há três anos (P25-

75: 2-6). No momento do estudo, a carga horária semanal em UTI Neonatal era de 

55 horas (P25-75: 29-60) e no Alojamento Conjunto de 41 horas (P25-75: 25-60). No 

tocante à experiência anterior com parente internado, 12 (50%) referiram experiência 

anterior com adulto internado em UTI, 9 (38%) com criança internada em enfermaria 

e 6 (25%) com criança internada em UTI. 

 

4.2 Recém-nascidos avaliados 

 Os pediatras avaliaram 24 recém-nascidos internados em Alojamento 

Conjunto ou em Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais. Dos 24 
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neonatos, 13 (54%) nasceram no Hospital São Paulo e 11 (46%) no Amparo 

Maternal. Dos 13 neonatos nascidos no Hospital São Paulo, 11 (85%) estavam 

internados no Alojamento Conjunto e 2 (15%) na Unidade Neonatal. Dos nascidos 

no Amparo Maternal, os 11 (100%) estavam internados no Alojamento Conjunto.  

 As mães dos recém-nascidos avaliados tinham idade mediana de 28 anos 

(P25-75: 25-34), 13 (54%) auto referiam-se como brancas, estudaram em mediana 

12 anos (P25-75: 8-13), 22 (92%) tinham parceiro fixo e 23 (96%) pertenciam à 

classe socioeconômica CDE. Uma das puérperas (4%) era hipertensa e cinco (21%) 

diabéticas. Na gestação, uma (4%) desenvolveu doença hipertensiva específica da 

gravidez e 13 (54%) diabetes gestacional. O parto foi vaginal em 17 (71%) mães.  

 Dos recém-nascidos, 15 (63%) eram do sexo feminino, e um (4%) era 

gemelar. Os neonatos tinham idade gestacional média de 39,0±1,5 semanas, peso 

ao nascer de 3258±666 gramas, sendo dois deles (8%) pequenos para a idade 

gestacional e nove (38%) grandes para a idade gestacional. Ao nascimento, nenhum 

recém-nascido necessitou de ventilação com pressão positiva ou reanimação 

avançada. O escore de Apgar mediano de 1º minuto foi 9 (P25-75: 9-9) e de 5º 

minuto, 10 (P25-75: 9-10). 

 No momento da avaliação, um neonato estava sob fototerapia, porém esta foi 

desligada para o procedimento, e nenhum recém-nascido estava com acesso 

vascular. No tocante à exposição prévia a procedimentos dolorosos, os 24 (100%) 

neonatos haviam recebido vitamina K intramuscular, 17 (71%) vacina para hepatite 

B intramuscular, um (4%) havia sido submetido à punção vascular e 23 (96%) à 

punção capilar em calcanhar para determinação da glicemia. Esses 23 neonatos 

foram submetidos, em mediana, a três (P25-75: 2-5) punções capilares anteriores ao 

experimento para dosagem de glicemia, solicitada pela equipe médica que prestava 

assistência ao paciente. As indicações da determinação da glicemia capilar no 

momento do experimento foram: recém-nascido de mãe com diabetes melito (n=5) 

ou com diabetes gestacional (n=13), prematuridade (n=2), baixo peso ao nascer 

(n=5), recém-nascido pequeno para a idade gestacional (n=2) e grande para a idade 

gestacional (n=9). Treze neonatos apresentaram mais de um motivo para a 

realização da glicemia capilar. Em um neonato não foi registrado o motivo da 

determinação da glicemia capilar: ele apresentava idade gestacional de 37 semanas 
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e peso ao nascer de 2545 gramas. Um neonato apresentou hipoglicemia, com 

glicemia capilar de 37mg/dL, sendo tratado com oferta oral de fórmula láctea e boa 

resposta. 

 No momento do experimento os recém-nascidos estavam com uma mediana 

de 24 horas de vida (P25-75: 17-32). Os 22 neonatos em Alojamento Conjunto no 

momento da avaliação, estavam neste setor há 23 horas (P25-75: 13-29). A 

analgesia foi realizada dois minutos antes do início do procedimento, com a 

administração oral de 2mL de solução de glicose a 25%, não sendo o recém-nascido 

manipulado após esse momento até o início do procedimento. Imediatamente antes 

do início do procedimento, a pesquisadora avaliou o estado de sono e vigília do 

recém-nascido, conforme Brazelton, (Brazelton, Nugent, 1995) sendo que quatro 

(17%) estavam em sono profundo, sete (29%) em sono leve, um (4%) sonolento, 

sete (29%) acordados, três (13%) ativos e dois (8%) chorando. 

 

4.3 Percepção da dor dos recém-nascidos pelos pediatras 

 Após o término do procedimento, os pediatras foram questionados pela 

pesquisadora principal quanto à intensidade da dor que eles achavam que o recém-

nascido sentiu, sendo o escore zero correspondente à ausência de dor e o escore 

dez, à dor máxima. Nenhum pediatra pontuou como zero a sua percepção de dor do 

neonato. O escore mediano foi sete (P25-75: 5-8). A dor foi classificada em ausente, 

leve e moderada ou intensa, conforme Berde e colaboradores. (Berde et al., 1991) 

Dor ausente, considerada como escore 0 a 2 foi pontuada por um (4%) pediatra, dor 

leve (escore 3 a 5) por oito (33%) e dor moderada a intensa (escore 6 a 10) por 15 

(63%) médicos. 

 

4.4 Rastreamento visual dos pediatras na avaliação da dor dos recém-

nascidos 

 A captação do sinal ocular foi obtida em 94% (P25-75: 89-97%) do tempo de 

avaliação do vídeo no período pré-punção e em 93% (P25-75: 86-97%) do tempo de 



50 

 

   

avaliação no período pós-punção, não existindo diferença entre os dois períodos 

(teste de Wilcoxon-Rank test; p=0,230). 

 Nos vídeos do rastreamento visual de cada participante foram identificados os 

momentos de início do experimento, execução da assepsia e realização da punção. 

Como o pediatra era cego em relação ao momento da punção capilar, pediu-se a ele 

que falasse a palavra "punção" quando achasse que o procedimento havia sido feito. 

No filme obtido, verificou-se o momento da punção e o momento no qual o 

participante referiu a punção, de acordo com a sua percepção. Dos 24 casos, em 

cinco (21%), o participante não identificou o momento da punção. Em dez (42%) 

casos, o pediatra referiu o momento da punção antes da sua realização, com 

mediana de -0,12 segundos (P25-75: -0,15 a -0,09) antes da punção. Em nove 

(37%) casos, o pediatra referiu a punção após sua realização, com mediana de 0,06 

segundos (P25-75: 0,02-0,34) após a punção. 

 No período pré-punção, o tempo de avaliação do vídeo foi 9,10 segundos 

(P25-75: 8,59-9,50), semelhante ao período do vídeo avaliado no período pós-

punção, com 8,71 segundos (P25-75: 7,96-9,50) (teste de Wilcoxon-Rank test; 

p=0,052). O tempo de fixação do olhar nas áreas de interesse (face superior, face 

inferior e membros superiores) no período pré-punção foi de 8,43 segundos (P25-75: 

6,37- 9,40), semelhante ao do período pós-punção, com 7,56 segundos (P25-75: 

6,04-9,21 (teste de Wilcoxon-Rank test; p=0,230). 

 Em relação às fixações visuais, no período pré-punção, os pediatras 

realizaram 16,00 fixações (P25-75: 10,00-18,00), menor que o número de fixações 

visuais no período pós-punção [18,00 (P25-75: 13,00 - 23,30)]; (teste de Wilcoxon-

Rank test; p=0,020). Entre essas fixações visuais, no período pré-punção, os 

pediatras realizaram 10,00 fixações (P25-75: 8,80 - 16,30) nas áreas de interesse e, 

no período pós-punção, eles realizaram 13,00 fixações (P25-75: 10,80 - 18,50), sem 

diferença entre os períodos (teste de Wilcoxon-Rank test; p=0,122). 

 Na Tabela 1. encontram-se o número de pediatras que fixou o olhar nas áreas 

de interesse (face superior, face inferior e membros superiores) nos períodos pré-

punção e pós-punção. Em cinco avaliações dos recém-nascidos pelos pediatras no 

período pré-punção e em 4 avaliações no período pós-punção, os membros 
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inferiores não estavam visíveis. Maior número de pediatras fixou o olhar na face 

inferior no período pós-punção em relação ao período pré-punção, sem diferença 

para as demais áreas de interesse. 

 

Tabela 1. Número de pediatras que fixou o olhar em cada área de interesse, no 
período pré-punção e no período pós-punção 
 

 Face 

superior 

Face inferior Membros 

superiores 

Período Pré-punção 21/24 (88%) 15/24 (63%) 5/19 (26%) 

Período Pós-punção 19/24 (79%) 22/24 (92%) 8/20 (40%) 

p-valor 0,701 0,036 0,501 

Teste do Qui-quadrado 

 

 Na Tabela 2, é mostrado o número de fixações e o tempo total das fixações 

visuais em cada área de interesse (face superior, face inferior e membros 

superiores), nos períodos pré-punção e pós-punção. No período pós-punção, os 

pediatras realizaram maior número de fixações visuais na face inferior do que no 

período pré-punção, sem diferença para as demais áreas de interesse. Em relação à 

comparação do tempo total das fixações visuais nas três áreas de interesse entre os 

períodos pré-punção e pós-punção, não houve diferença em nenhuma área de 

interesse, isoladamente. 
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Tabela 2. Número de fixações e tempo total das fixações visuais em cada área de 
interesse, no período pré-punção e no período pós-punção. 

 

 Face  

superior 

Face  

inferior 

Membros 

superiores 

Número de fixações visuais  

Período Pré-punção 5,50 

(2,80–10,30) 

2,00  

(0,00–6,00) 

0,00  

(0,00–1,00) 

Período Pós-punção 7,00  

(1,00–10,30) 

5,00  

(1,80–10,0) 

0,00  

(0,00 –1,30) 

p-valor 0,493 0,018 0,833 

Tempo total das fixações visuais (segundos) 

Período Pré-punção 4,30  

(1,05–7,55) 

1,34  

(0,00–4,96) 

0,00  

(0,00 –0,22) 

Período Pós-punção 3,42 

(0,14–5,53) 

2,19  

(1,28–5,02) 

0,00  

(0,00 –0,23) 

p-valor 0,121 0,107 0,859 

Dados expressos em mediana e intervalo interquartil. Teste de Wilcoxon-Rank test para amostras 
relacionadas 
  

 

 

 

 A distribuição do número de fixações e do tempo total das fixações visuais 

nas áreas de interesse (face superior, face inferior e membros superiores), antes e 

após a punção, pode ser visualizada nas Figuras 10 a 15. 
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Figura 10. Número de fixações visuais na face superior, nos períodos pré-punção e pós-punção 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figura 11. Número de fixações visuais na face inferior, nos períodos pré-punção e pós-punção 
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Figura 12. Número de fixações visuais nos membros superiores, nos períodos pré-punção e pós-
punção 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 13.Tempo total das fixações visuais (segundos) na face superior, nos períodos pré-punção e 
pós-punção 
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Figura 14. Tempo total das fixações visuais (segundos) na face inferior, nos períodos pré-punção e 
pós-punção  
 
 
 

 
 
Figura 15. Tempo total das fixações visuais (segundos) nos membros superiores, nos períodos pré-
punção e pós-punção 

 

 

 Aplicou-se o modelo linear geral para medidas repetidas para o desfecho 

número de fixações nas áreas de interesse. Nessa análise, foram utilizados dois 

fatores: os períodos pré-punção e pós-punção e as áreas de interesse face superior 

e face inferior. A área de interesse relativa aos membros superiores não foi incluída, 

pois apenas 26% e 40% dos pediatras fixaram o olhar nessa área de interesse, 

respectivamente nos períodos pré- e pós-punção. Embora a média do número de 
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fixações visuais tenha aumentado na face inferior no período pós punção em relação 

ao período pré-punção, quando comparada à média do número de fixações visuais 

na face superior (Tabela 3 e Figura 16), não foram observadas diferenças 

estatísticas para o efeito principal período [F(1,23) = 3,924; p=0,060], área de 

interesse  [F(1,23) = 1,853; p=0,187] ou para a interação entre período e área de 

interesse [F(1,23) = 1,574; p=0,222]. Entretanto, ao avaliar as médias marginais 

estimadas, houve diferença entre o número de fixações na face inferior entre os 

períodos pré- e pós-punção (2,96±1,08; p=0,012) e houve diferença entre o número 

de fixações no período pré-punção entre a face superior e a face inferior a 

(3,67±1,70; p=0,041), sem outras diferenças significantes nas demais comparações.  

  

Tabela 3. Médias marginais estimadas do número de fixações nas áreas de 
interesse face superior e face inferior, nos períodos pré-punção e pós-punção 
 

 

 Face superior Face inferior 

Período Pré-punção 7,17±5,72 3,50±4,09 

Período Pós-punção 7,04±7,40 6,46±5,53 

Valores expressos em média±desvio-padrão 

 

Figura 16. Médias marginais estimadas do número de fixações nas áreas de interesse, face superior 
(azul) e face inferior (verde), nos períodos pré-punção e pós-punção 
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A mesma análise foi feita com relação ao tempo total das fixações visuais. Ou 

seja, aplicou-se o modelo linear geral para medidas repetidas para o desfecho 

tempo total das fixações visuais nas áreas de interesse. Nessa análise, também 

foram utilizados dois fatores: os períodos pré-punção e pós-punção e as áreas de 

interesse face superior e face inferior. Similar ao citado anteriormente, a área de 

interesse relativa aos membros superiores não foi incluída, pois apenas 26% e 40% 

dos pediatras fixaram o olhar nessa área de interesse respectivamente nos períodos 

pré- e pós-punção.  Embora a média do tempo de fixação visual tenha aumentado 

na face inferior no período pós-punção em relação ao período pré-punção, quando 

comparada à face superior (Tabela 4 e Figura 17), não foram observadas diferenças 

estatísticas para o efeito principal período [F(1,23)=0,865; p=0,362], área de 

interesse  [F(1,23)=0,625; p=0,437] ou para a interação entre período e área de 

interesse [F(1,23)=2,038; p=0,167]. Não houve também diferenças nas médias 

marginais em nenhuma das comparações realizadas. A saber, a diferença entre o 

tempo total das fixações visuais no período pré-punção versus pós-punção para a 

face superior foi de 1,28±0,81 segundos (p=0,129) e para a face inferior foi de 

0,76±0,72 segundos (p=0,301). A diferença entre o tempo total de fixações visuais 

na face superior versus inferior para o período pré-punção foi de 1,79±1,28 

segundos (p=0,175) e para o período pós-punção foi de 0,25±1,13 segundos 

(p=0,826). 

 

Tabela 4. Médias marginais estimadas do tempo das fixações visuais (segundos) 
nas áreas de interesse face superior e face inferior, nos períodos pré-punção e pós-
punção 
 

 Face superior Face inferior 

Período Pré-punção 4,55±3,49 2,76±3,34 

Período Pós-punção 3,27±3,02 3,52±3,22 

Valores expressos em média±desvio-padrão 
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Figura 17. Médias marginais estimadas do tempo das fixações visuais (segundos) nas áreas de 
interesse, face superior (azul) e face inferior (verde), nos períodos pré- e pós-punção 

 

 A seguir, os parâmetros do rastreamento visual dos pediatras no período pós-

punção foram avaliados de acordo com a percepção de dor ausente ou leve (escore 

0 a 5) versus dor moderada ou intensa (escore 6 a 10). Como relatado 

anteriormente, nove (37%) pediatras avaliaram a dor no recém-nascido como 

ausente ou leve e 15 (63%), como moderada ou intensa. Não houve diferença entre 

o número de fixações visuais e entre o tempo total das fixações visuais dos médicos 

nas áreas de interesse de acordo com a intensidade da dor por eles percebida 

(Tabela 5).  
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Tabela 5. Comparação dos desfechos do rastreamento visual nas áreas de 
interesse, no período pós-punção, de acordo com a percepção de dor 
moderada/intensa versus ausente/leve pelos pediatras 
 

 Percepção de dor 

ausente/leve 

n=9 

Percepção de dor 

moderada/intensa 

n=15 

p-valor 

Face superior 

Número de fixações 1,00 (0,00 – 10,00) 8,00 (3,00 – 10,00) 0,423 

Tempo total das 

fixações (segundos) 

0,46 (0,00 – 3,86) 5,18 (0,99 – 5,56) 0,400 

Face inferior 

Número de fixações  10,00 (1,00 – 10,00) 5,00 (3,50 – 7,50) 0,675 

Tempo total das 

fixações (segundos) 

3,24 (0,16 – 9,22) 1,98 (1,50 – 3,70) >0,999 

Membros superiores 

Número de fixações  0,00 (0,00 –0,50) 0,00 (0,00 – 3,00) 0,642 

Tempo total das 

fixações (segundos) 

0,00 (0,00 – 0,09) 0,00 (0,00 – 0,46) 0,642 

Dados expressos em mediana e intervalo interquartil. Teste de Mann-Whitney.  

 

 

 



60 

 

   

5. DISCUSSÃO 

 

A avaliação da dor do recém-nascido por quem o assiste é fundamental, uma 

vez que ele não é capaz de verbalizá-la. Além disso, sabe-se que a dor no período 

neonatal está associada a alterações cerebrais estruturais e funcionais com 

repercussões no desenvolvimento infantil (Smith et al., 2011; Brummelte et al., 2012; 

Doesburg et al., 2013; Grunau, 2013; Vinall et al., 2014), e a alterações 

somatossensoriais, com aumento da sensibilidade à dor (Gokulu et al., 2016; Walker 

et al., 2018; Mehler et al., 2020). Assim, é fundamental que a dor do neonato seja 

diagnosticada e tratada, o que é um desafio, pois não existem métodos objetivos e 

precisos de avaliação da sua dor, existindo várias escalas para esse fim (Maxwell et 

al., 2019). Soma-se o fato de que a avaliação da dor neonatal à beira do leito é um 

processo subjetivo, pois pode apresentar interferências de características inerentes 

ao observador, além de suas experiências prévias com fenômenos dolorosos (Hall et 

al., 1999; Asmundson, Hadjistavropoulos, 2007; Gleichgerrcht, Decety 2014; 

Romantsik et al, 2014; Grégoire et al., 2016; Seers et al., 2018; Zhi et al., 2018; 

Vand der Vaart et al.,2021; Adatia et al., 2022). Visando conhecer melhor o processo 

de avaliação da dor neonatal, realizamos este estudo que teve como objetivo 

verificar o foco de atenção visual de pediatras, por meio do rastreamento visual, ao 

avaliar a dor de um recém-nascido submetido a um procedimento doloroso comum 

no período neonatal, a punção capilar de calcanhar.  

Na avaliação da dor neonatal, verificamos o foco de atenção visual de 

pediatras na face superior (fronte, olhos, nariz, sulco nasolabial e região malar), face 

inferior (filtro nasal, bochechas, boca e queixo) e membros superiores de recém-

nascidos antes e após serem submetidos à punção capilar de calcanhar. A maioria 

dos pediatras fixou o olhar na face superior e inferior e um menor número deles fixou 

a sua atenção visual nos membros superiores. Considerando os momentos do 

procedimento, no período pós-punção, comparado ao período pré-punção, maior 

número de pediatras fixou o olhar na face inferior, e foi maior o número de fixações 

visuais realizadas por eles nesta área, diferença não observada para as demais 

áreas estudadas, a face superior e os membros superiores. No tocante ao tempo 

total das fixações, não encontramos diferença entre os períodos pré- e pós-punção 
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em nenhuma das áreas de interesse. O mesmo foi demonstrado por meio do modelo 

linear geral para medidas repetidas, considerando os fatores pré- e pós-punção e as 

áreas de interesse face superior e face inferior. Embora sem significância estatística, 

nesse modelo, o número de fixações visuais na face inferior no período pós-punção 

foi superior ao observado no período pré-punção, com uma diferença significativa 

entre as médias marginais estimadas do número de fixações visuais na face inferior 

entre os períodos pré- e pós-punção. Para o desfecho tempo total das fixações 

visuais nas áreas de interesse, não se observou diferença entre as médias 

marginais para cada área de interesse entre os períodos pré- e pós-punção e nem 

entre as áreas, nos períodos pré- e pós-punção. 

Na avaliação do foco de atenção de pediatras ao avaliar a dor neonatal 

consideramos como áreas de interesse, a face superior, a face inferior e os 

membros superiores. A face superior incluiu a fronte, os olhos, o nariz, sulco 

nasolabial e as regiões malares, e a face inferior incluiu o filtro nasal, as bochechas, 

a boca e o queixo. A opção em realizar o rastreamento visual em apenas duas áreas 

da face, face superior e face inferior e não nos diferentes elementos de cada uma 

das áreas, deveu-se à precisão dos óculos de rastreamento de 50 Hz. Assim, se 

delimitássemos áreas de interesse menores e muito próximas, deslocamentos 

oculares curtos entre as áreas poderiam ser classificados incorretamente pelo 

equipamento como apenas uma fixação (Tobii Pro Lab, 2022a). 

Na literatura, não temos estudos que verificam os focos de atenção visual de 

pediatras ao avaliarem à beira do leito a dor neonatal de recém-nascidos submetidos 

a um procedimento doloroso. Os estudos que buscam avaliar o foco do olhar de 

indivíduos na avaliação da dor neonatal foram realizados em imagens de face de 

recém-nascidos, mostradas em tela de computador, obtidas em repouso ou durante 

procedimento doloroso. Os estudos mostraram que os adultos olham principalmente 

a boca, a fronte e a fenda palpebral e que tanto os profissionais de saúde como os 

não profissionais de saúde apresentam um olhar holístico ao observar as imagens, 

embora os profissionais, comparados aos não profissionais de saúde, tenham fixado 

o olhar mais na boca e no sulco nasolabial, e menos na fenda palpebral e fronte 

(Silva et al., 2021; Soares et al., 2021). Além disso, apesar dos indivíduos fixarem o 

olhar principalmente na boca, fronte e fenda palpebral para avaliar a dor do recém-
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nascido, olhar o sulco nasolabial associou-se a maior chance de identificar 

corretamente a presença e ausência de dor (Barros et al., 2021). Portanto, de 

acordo com esses estudos, na avaliação da dor neonatal em imagens de face de 

recém-nascidos, os indivíduos focam sua atenção em elementos que compõem 

tanto a face superior como a face inferior.  

No entanto, outras pesquisas estudam o processo de avaliação da dor 

neonatal, considerando os diferentes movimentos da mímica facial que compõem as 

inúmeras escalas de avaliação da dor neonatal á beira leito publicadas na literatura. 

Heiderich e colaboradores verificaram a sensibilidade e a especificidade de 

diferentes elementos da mímica facial avaliados em imagens de recém-nascidos 

obtidas em repouso e durante procedimento doloroso por profissionais de saúde 

experientes no manejo da dor neonatal. Para os diferentes elementos da face, fronte 

saliente, fenda palpebral estreitada, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta e 

boca estirada, os autores verificaram uma sensibilidade de 59% a 89% e 

especificidade de 87% a 91% na identificação da dor neonatal (Heiderich et al., 

2020). Di Lorenzo e colaboradores ao avaliar a expressão facial em lactentes de 

dois a doze meses de idade, durante e após um procedimento doloroso, a aplicação 

intramuscular de vacina, também mostraram que regiões da face superior (aperto 

dos olhos) e da face inferior (estiramento vertical ou horizontal da boca) apresentam 

boa capacidade em discriminar a dor aguda em lactentes saudáveis durante o 

primeiro ano de vida (DiLorenzo et al, 2018).  

Grunau e Craig também verificaram que todos os movimentos faciais podem 

auxiliar na identificação da dor neonatal, ao avaliar vídeos de neonatos antes, 

durante e após a punção de calcanhar, no entanto, o movimento da boca (face 

inferior) foi o indicador mais sensível na identificação de dor (Grunau, Craig, 1987). 

Por outro lado, outros estudos apontam elementos da face superior como 

melhores para discriminar a presença e ausência de dor em recém-nascidos. Van 

der Vaart e colaboradores avaliaram as respostas faciais em recém-nascidos a 

termo e prematuros em vídeos obtidos antes e após um procedimento doloroso, a 

punção do calcanhar e um procedimento simulado não doloroso. Os autores 

verificaram que movimentos faciais relativos a face superior como protuberância das 

sobrancelhas, aperto dos olhos e aprofundamento do sulco nasolabial apresentaram 



63 

 

   

uma boa correlação entre si e uma boa acurácia na discriminação entre o 

procedimento doloroso e não doloroso (Van der Vaart et al, 2019). Achados 

semelhantes também foram apontados por Stevens e colaboradores ao avaliar a 

expressão facial de recém-nascidos com comprometimento neurológico de 

diferentes intensidades após punção capilar de calcanhar. Os autores verificaram 

que os movimentos faciais de face superior apresentaram boa acurácia na 

identificação da dor nesses pacientes: protuberância das sobrancelhas (77-83%), 

aperto dos olhos (75-84%) e o aprofundamento do sulco nasolabial (79-81%). Já 

para os elementos de face inferior, a acurácia foi menor: estiramento horizontal da 

boca (56-82%), estiramento vertical da boca (49-76%), língua tensa (47-75%), 

tremor de queixo (38-66%) e aperto dos lábios (37-65%) (Stevens et al., 2009). 

Em relação aos membros superiores, são poucos os estudos na literatura que 

abordam essa área na avaliação da dor neonatal. Romantsik e colaboradores 

avaliaram as expressões faciais, movimentos das mãos e a duração do choro de 

recém-nascidos a termo, antes e após um procedimento doloroso, a punção capilar 

e observaram que os três indicadores são úteis para discriminar a dor aguda em 

neonatos saudáveis (Romantsik et al., 2014). Alterações em membros sugestivas de 

dor incluem o punho cerrado, a abertura dos dedos e os movimentos de extensão e 

flexão dos membros (Grunau et al., 2000; Holsti et al., 2005). Em prematuros 

extremos, a abertura dos dedos e a extensão das pernas foram observadas com 

maior frequência nos prematuros submetidos a estímulo doloroso (Grunau et al., 

2000). Em outro estudo envolvendo prematuros com idade gestacional de 32 

semanas, a flexão dos braços e pernas, a extensão das pernas, a abertura dos 

dedos e o movimento da mão em direção ao rosto associaram-se ao procedimento 

doloroso de punção capilar de calcanhar para coleta de sangue (Holsti et al., 2005). 

Em nosso estudo, apesar da movimentação dos membros superiores poder indicar a 

presença de dor, apenas 26% e 40% dos pediatras focaram seu olhar nessa área, 

respectivamente nos períodos pré-punção e pós-punção, para avaliar a dor do 

recém-nascido. 

Apesar dos elementos da face superior serem os mais indicativos da 

presença de dor neonatal (Stevens et al., 2009; Van der Vaart et al., 2019), em 

nosso estudo, maior número de pediatras fixou o olhar na face inferior comparado ao 
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período pré-punção, além de terem realizado maior número de fixações visuais 

nessa área. Achados semelhantes foram mostrados por Schiavenato e 

colaboradores, em estudo que avaliou vídeos de recém-nascidos obtidos durante a 

realização de procedimentos dolorosos, como a punção de calcanhar e a 

circuncisão, sem analgesia. Na avaliação dos vídeos em dois momentos, antes e 

depois do procedimento, os autores observaram que a variação da distância entre 

as extremidades da boca no estiramento horizontal e entre as margens superior e 

inferior dos lábios, no estiramento vertical foi maior do que a variação da distância 

entre o ponto médio da sobrancelha e da pálpebra inferior, indicando que o 

movimento da boca em resposta a um procedimento doloroso apresenta maior 

amplitude que o movimento dos olhos, podendo atrair mais à atenção do 

observador, o que pode justificar o maior foco de atenção na face inferior no período 

pós-punção, observado em nosso estudo (Schiavenato et al., 2011). 

A avaliação do rastreamento visual por meio dos óculos de rastreamento 

mostrou-se um processo robusto para o conhecimento dos focos de atenção do 

pediatra no processo de avaliação da dor neonatal. Algumas definições foram 

realizadas no desenho metodológico do estudo que merecem reflexões. Em nosso 

estudo, nós optamos por analisar o rastreamento visual apenas dos casos em que 

houve captação do sinal ocular em tempo superior a 70%, em ambos os períodos, 

pré- e pós-punção. A exclusão dos pediatras com captação do sinal ocular inferior a 

70% foi em consonância com outros estudos que também consideraram a exclusão 

dos participante com captação inferior a 70-75% em experimentos em que o 

rastreamento visual dos participantes foi estudado ao avaliarem imagens de face 

apresentadas em tela de computador (Weinberg et al., 2020; Barros et al., 2021) e a 

exclusão de participantes com captação menor que 70%, em estudos que avaliaram 

o rastreamento visual por meio de óculos de rastreamento (Schulz et al., 2011a; 

Vervoot et al., 2013).  

Em nosso estudo, excluímos 11 (28%) participantes cuja captação foi inferior 

a 70%, percentual maior que o apontado por estudos que avaliaram o rastreamento 

de adultos ao avaliar imagens de face em telas de computador, que excluíram 5 a 

15% dos participantes (Weinberg et al., 2020; Barros et al., 2021) e de estudos que 

avaliaram os focos de atenção visual por meio dos óculos de rastreamento (Vervoot 
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et al., 2013). No estudo de Vervoot e colaboradores, os autores avaliaram o 

rastreamento visual de 21 neonatologistas em um procedimento de reanimação 

neonatal de prematuros, sendo excluído apenas um (5%) participante por captação 

inferior a 70%. No entanto, vários outros estudos pontuam exclusão de maior 

percentual de participantes, por diferentes motivos, como dificuldades com a 

calibração do equipamento, a não possibilidade de utilização dos óculos de 

rastreamento visual sobre os óculos individuais de correção de distúrbios visuais, a 

não captação do sinal ocular durante a movimentação do participante e o não foco 

do olhar nas áreas de interesse estudadas (Henneman et al., 2010; Schulz et al., 

2011a,b; Henneman et al., 2014). 

Acreditamos que diversos fatores possam ter contribuído para a baixa 

captação do sinal ocular em alguns participantes em nosso estudo. Alguns pediatras 

movimentaram a cabeça, apesar de ter sido solicitado que eles permanecessem 

quietos durante o experimento. Estudos relatam que a movimentação da cabeça 

pode induzir a movimentos oculares conjugados compensatórios devido ao reflexo 

vestíbulo-ocular e optocinético que podem gerar movimentos oculares tipo nistagmo, 

ou seja, movimentos involuntários dos olhos, podendo influenciar na perda do sinal 

ocular dos participantes (Schulz et al., 2011a,b; Henneman et al., 2014). 

Observamos também que alguns pediatras flexionaram o tronco para se aproximar 

da face do recém-nascido e outros realizaram extensão do tronco, objetivando 

aumentar a acuidade visual, visto que alguns participantes apresentavam algum 

distúrbio da visão. Devemos pontuar também que vários pediatras, no período pós 

punção, espremeram os olhos e movimentaram a cabeça ao ver a expressão de dor 

do recém-nascido o que pode ter comprometido a captação do sinal ocular. Além 

disso, um participante tocou no equipamento durante o experimento. Katz e 

colaboradores evidenciaram em seu estudo que 20% dos participantes relataram 

que os óculos de rastreamento visual eram desconfortáveis ou que eles 

apresentavam insegurança em deixar o equipamento cair (Katz et al., 2019). 

Problemas na calibração do equipamento também podem ter contribuído para a 

menor captação do sinal ocular. A calibração dos óculos de rastreamento foi 

realizada com o participante a uma distância de 50 centímetros dos cartões de 

calibração, que pode ter sido diferente da distância entre os olhos do pediatra e o 
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recém-nascido no berço, distância esta que variou de acordo com a altura do 

participante. Estudos relatam que a altura do usuário dos óculos pode contribuir para 

a perda da captação do sinal ocular e que participantes mais altos tendem a usar a 

visão periférica, não sendo os óculos robusto o suficiente para a captura de dados 

da visão periférica (Holmqvist et al., 2011; Katz et al., 2019; Tobii Pro Lab, 2022b). 

Provavelmente a realização individualizada da calibração dos óculos, considerando 

a distância entre os olhos do observador e o recém-nascido posicionado no berço 

para cada participante e não de modo padronizado pode contribuir para a maior 

captação do sinal ocular. Por fim, todos os participantes foram orientados a olharem 

através das lentes dos óculos de rastreamento, no entanto, não podemos garantir 

que todos eles seguiram essa orientação durante todo o tempo do experimento.  

Entre os participantes com captação do sinal ocular maior que 70%, a 

captação ocorreu em 94% do tempo de avaliação do vídeo no período pré-punção e 

em 93% no período pós-punção, sem diferença entre os dois períodos. Outros 

estudos também apontam captação do sinal ocular entre 90-95%, tanto nos estudos 

que avaliaram o rastreamento visual dos participantes ao observaram faces de 

adultos ou recém-nascidos mostradas em telas de computador (Weinberg et al., 

2020; Barros et al., 2021), como naqueles em que o rastreamento visual foi 

verificado por meio dos óculos de rastreamento (Vervoot et al., 2013; Katz et al., 

2019). Estes resultados mostram que, excluídos aqueles com captação inferior a 

70% do tempo de avaliação, a captação do sinal ocular dos pediatras foi elevada, 

contribuindo para a validade interna do estudo.  

Também foram excluídos da nossa casuística, outros quatro pediatras que 

não focaram a sua atenção visual nas áreas de interesse estudadas. A acurácia e a 

precisão do ponto de fixação visual são os principais responsáveis pela maioria dos 

erros de dados de captação do olhar, o que pode ter ocorrido com esses quatro 

participantes. A acurácia é definida como a diferença média entre a direção real dos 

olhos de um indivíduo e o ponto do olhar aferido pelo rastreador ocular, e a precisão 

é conceituada como a capacidade do rastreador ocular em reproduzir de forma 

confiável a mensuração do olhar. Assim, a acurácia e a precisão, ambas são 

expressas em desvio de ângulos entre duas linhas, a linha entre os olhos e a direção 

real dos olhos e a linha entre os olhos e o ponto aferido pelo rastreador ocular 
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(Holmqvist et al., 2011; Henneman et al., 2017; Tobii Pro, 2022g). Os óculos de 

rastreamento utilizado em nosso estudo geram dados binoculares, ou seja, o foco do 

olhar representa a média aritmética do foco do olhar dos olhos direito e esquerdo, 

em um determinado campo. O equipamento captura a posição nos eixos X e Y dos 

focos de atenção dos olhos direito e esquerdo e calcula a média entre eles. Se no 

período de gravação ele não conseguir capturar a posição de um dos olhos nos 

eixos X ou Y, pode ocorrer deslocamento do ponto de fixação do olhar para uma 

área de não interesse. Outro fator a ser considerado seria a direção dos movimentos 

oculares, denominados de vergências. Quando há convergência do olhar para um 

determinado ponto, a movimentação do olho direito dá-se para a esquerda e a do 

olho esquerdo para direita. Já na divergência o olho direito movimenta-se para 

direita e o olho esquerdo movimenta-se para esquerda, podendo assim desviar o 

olhar das áreas de interesse. Por fim, mesmo estando ambos os olhos olhando para 

a mesma direção, como a maioria das pessoas possuem um olho dominante e outro 

passivo, se a diferença do foco do olhar entre eles for grande, o olho passivo pode 

ser direcionado a uma posição diferente do olho dominante gerando deslocamento 

do foco de atenção visual (Holmqvist et al., 2011). 

Ainda em relação à técnica do rastreamento visual, na avaliação dos focos de 

atenção visual nos períodos pré- e pós-punção foram delimitadas uma janela de dez 

segundos logo após o início do experimento (pré-punção) e logo após a punção 

(pós-punção). Katz e colaboradores relatam que dez segundos são suficientes para 

avaliar o foco de atenção visual em profissionais de saúde durante simulação 

realística de reanimação neonatal (Katz et al., 2019). Nesse período de dez 

segundos, os vídeos foram analisados para a avaliação dos desfechos do 

rastreamento visual em 9,10 segundos no período pré-punção, semelhante ao 

período de avaliação no período pós-punção, de 8,71 segundos. O tempo restante, 

ou seja, 0,9 segundos no período pré-punção e 1,29 segundos no período pós-

punção correspondeu ao tempo das fixações que cruzavam as linhas de início e 

término das janelas de tempo de análise dos vídeos, ou seja fixações em que parte 

da sua duração estavam dentro da janela de análise e parte fora dessa janela. 

Optamos por excluir essas fixações o que foi realizado tanto na janela de avaliação 

no período pré-punção, como na janela do período pós-punção.  
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Nas janelas de avaliação do vídeo nos períodos pré- e pós-punção, com 

duração de 9,10 e 8,71 segundos, respectivamente, os pediatras olharam na maioria 

do tempo, em 8,43 segundos (93%) e em 7,57 segundos (87%) para as áreas de 

interesse (face superior, face inferior e membros superiores). No tempo restante, os 

pediatras provavelmente olharam para outras áreas do recém-nascido não 

delimitadas para análise ou para outras áreas do ambiente, provavelmente por já 

terem definido pela presença ou não e pela intensidade da dor expressa por ele. 

Esses achados diferem dos apontados no estudo em que a dor de recém-nascidos 

foi avaliada em imagens de face apresentadas em tela de computador (Barros et al., 

2021; Silva et al., 2021, Soares et al., 2022). Nesses estudos, os pediatras focaram 

o olhar em áreas de interesse específicas, fronte, fenda palpebral, sulco nasolabial e 

boca em apenas 39% do tempo em que houve captação do sinal ocular. De modo 

diferente, no nosso estudo, foram delimitadas apenas três áreas de interesse, a face 

superior que incluiu a fronte, as fendas palpebrais, o nariz, o sulco nasolabial e a 

região malar; a face inferior que incluiu o filtro nasal, as bochechas, a boca e o 

queixo; e as mãos. As áreas de interesse em nosso estudo, face superior e face 

inferior abrangeram uma área maior da face do recém-nascido, comparado a outros 

estudos realizados em imagens de face de neonatos mostradas em tela de 

computador, não restando outras áreas da face que se fixadas pudessem gerar 

informações que auxiliassem o participante na avaliação da dor do neonato, o que 

pode justificar a fixação do olhar na maior parte do tempo nas áreas de interesse 

estudadas. Além disso, de acordo com o posicionamento do recém-nascido no berço 

com o aparato em fórmica branca afixado na altura de seu diafragma, entre as áreas 

de não interesse visíveis estão apenas o couro cabeludo e a parte superior do tórax 

e os braços, cobertos por roupa ou cobertor, que não trazem nenhuma pista sobre a 

dor do neonato, assim como outras áreas do berço e ambiente.  

O tempo em que o foco de atenção visual de indivíduos direciona-se para as 

áreas de interesse estudadas depende não só das áreas delimitadas, mas também 

das demais áreas disponíveis no seu campo de visão, e o quanto essas áreas 

despertam a atenção do participante, de acordo com a demanda proposta, ou seja, 

no nosso estudo, a avaliação da dor neonatal. Resultado semelhante ao nosso foi 

encontrado por Schutz e colaboradores que utilizaram os óculos de rastreamento 
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visual para avaliar foco de atenção de médicos anestesistas durante a simulação 

realística de incidentes críticos. Os autores relataram que na maior parte do tempo, 

ou seja, em 89% do tempo, o foco de atenção dos participantes direcionou-se para 

as áreas de interesse (Schulz et al., 2011a). Em outro estudo, Law e colaboradores, 

ao utilizarem os óculos de rastreamento visual para avaliar o foco de atenção de 

profissionais de saúde em ambiente de simulação em reanimação neonatal, 

observou que os participantes olharam em 74% do tempo para áreas de interesse 

delimitadas, o boneco de simulação realística, monitores, monitor do berço aquecido 

e outros profissionais de saúde presentes no cenário (Law et al., 2018). Por fim, 

Jhonels e colaboradores ao utilizarem os óculos de rastreamento visual em crianças 

com dislexia e sem a doença na avaliação da face de uma atriz, evidenciaram que o 

foco do olhar nas áreas de interesse, em ambos os grupos ocorreu em 90% do 

tempo (Johnels et al., 2022).  

Outro ponto a ser considerado é o tempo disponível para o participante avaliar 

o que lhe é proposto. Caso o tempo para a avaliação seja superior ao necessário 

para a tomada de decisão, após a sua definição, o participante pode dispersar o seu 

olhar para outras áreas do campo visual. Em nosso experimento, o pediatra foi 

informado previamente que ele deveria avaliar a dor do recém-nascido e que 

ocorreria uma punção que envolvia pegar o pé do neonato, realizar a assepsia com 

algodão embebido em álcool, realizar a punção e por fim a hemostasia. Diante da 

previsão da ocorrência de vários procedimentos, os pediatras optaram por focar o 

olhar nas áreas que pudessem lhe dar informações quanto à presença ou ausência 

de dor em quase na totalidade do tempo, nos períodos pré- e pós-punção. Em 

estudos que incluem apenas a observação de uma imagem e não contemplam a 

execução de procedimentos, poucos segundos parecem ser suficientes para a 

tomada de decisão. Em estudo que verificou o rastreamento visual de médicos ao 

avaliarem cortes histológicos de tecido mamário apresentados em tela de 

computador, os autores observaram que dois a três segundos foram suficientes para 

a avaliação (Brunyé et al., 2016). Em outro estudo do mesmo grupo de pesquisa, os 

autores relatam que em situações de incerteza sobre o que está sendo visualizado, 

os participantes realizam menor número de fixações, porém as fixações apresentam 
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maior duração, comparadas a situações em que se tem certeza sobre o que está 

sendo observado (Brunyé et al., 2017). 

Outro ponto a se analisar é o número de fixações visuais nas áreas de 

interesse, semelhante entre os períodos pré-punção (10,0 fixações) e pós-punção 

(13,0 fixações), o que mostra que apesar de no período pós-punção o recém-

nascido ter apresentado alterações de mímica facial e/ou de posicionamento dos 

membros superiores, decorrentes da resposta ao estímulo doloroso, os pediatras 

realizaram um número semelhante de fixações, mostrando um padrão do olhar na 

observação do recém-nascido. Além disso, deve-se considerar que acima de 150 

milissegundos de fixação do olhar já há o registro e processamento pelo cérebro 

humano de uma informação (Browning et al., 2016), e portanto, após esse período 

de tempo é possível que o participante já tenha processado a informação, 

independentemente da presença ou ausência de dor, podendo realizar outras 

fixações para buscar mais pistas para a sua decisão, ou mesmo para confirmá-la. 

Considerando o tempo total mediano das fixações visuais nas áreas de interesse, 

nos períodos pré- e pós-punção de 8,43 segundos e 7,56 segundos, 

respectivamente, e o número mediano de fixações visuais nos dois períodos de 10,0 

e 13,0 fixações, as fixações visuais tiveram uma duração mediana de 0,843 

segundos (843 milissegundos) e 0,582 segundos (582 milissegundos), 

respectivamente, suficientes para o processamento da informação gerada na 

observação da área de interesse. 

Durante o experimento, pediu-se que o pediatra sinalizasse falando a palavra 

"punção" no momento que ele identificasse alterações comportamentais do recém-

nascido sugestivas de dor. Em cinco (20,8%) casos, o pediatra não mencionou a 

palavra punção, provavelmente porque entendeu que a resposta comportamental do 

recém-nascido não apresentou intensidade suficiente, sugestiva de uma punção 

capilar de calcanhar. Deve-se pontuar que a percepção de dor pelo avaliador 

depende da intensidade das respostas comportamentais do recém-nascido e de 

características inerentes ao avaliador que interferem no processo de avaliação (Hall 

et al., 1999; Asmundson, Hadjistavropoulos, 2007; Gleichgerrcht, Decety 2014; 

Romantsik et al, 2014; Grégoire et al., 2016; Seers et al., 2018; Zhi et al., 2018; 

Vand der Vaart et al., 2021; Adatia et al., 2022).  
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Em dez (41,7%) casos, o pediatra referiu o momento da punção antes da sua 

realização, o que pode ter correspondido ao momento da assepsia com algodão 

embebido em álcool. Apesar do procedimento de assepsia não ser um procedimento 

doloroso, ele é estressante, pois envolve manipulação do pé e o seu contato com 

álcool que é frio. Estudos mostram que recém-nascidos também respondem com 

alterações da mímica facial a procedimentos estressantes, mas não dolorosos, como 

por exemplo, a troca de fraldas (Kappesseret al., 2019a; Kapesser et al., 2019b). 

Além disso, 100% dos neonatos já haviam sido submetidos a injeção intramuscular 

anteriormente à pesquisa a qual também é antecedida de assepsia, e 23 (96%) já 

tinham sido submetidos a punção capilar de calcanhar antes do estudo, também 

antecedida de assepsia. Sabe-se que em recém-nascidos submetidos à 

procedimentos dolorosos repetidos podem haver efeito cumulativo, com maior 

resposta aos estímulos dolorosos (Gokulu et al., 2016). Assim, esses neonatos 

previamente expostos a dor podem apresentar uma resposta mais exacerbada à 

assepsia que pode ter sido interpretada pelo pediatra como uma resposta à punção 

capilar.  

Por fim, em apenas nove casos (37,5%) o pediatra referiu a punção após a 

sua realização, com mediana de 0,06 segundos após a punção. Um estudo 

envolvendo bebês com diferentes idades no primeiro ano de vida que foram filmados 

e avaliados por meio de um codificador para verificar os movimentos faciais, no 

primeiro minuto após injeção intramuscular para a aplicação de vacinas, pode-se 

observar que em 0,2 segundos já foi passível evidenciar expressões faciais 

sugestivas de sofrimento intenso/moderado (O'Neill et al, 2019).  

Ao término do experimento, os pediatras foram questionados quanto à 

presença e intensidade da dor do recém-nascido em decorrência do procedimento, 

mediante a atribuição de um escore, sendo zero a ausência de dor e dez, a dor 

máxima. Nenhum pediatra pontuou como zero a sua percepção de dor do neonato, o 

que indica que todos eles apresentaram alguma resposta ao procedimento de 

punção capilar do calcanhar. No entanto, os escores atribuídos à dor do recém-

nascido apresentaram uma ampla variação, de um a dez, com mediana de sete e 

intervalo interquartil de cinco a oito. Três fatores devem ser considerados na 

interpretação dessa variação dos escores atribuídos pelos pediatras quanto à sua 
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percepção da intensidade da dor demonstrada pelo recém-nascido em resposta a 

um mesmo procedimento doloroso.  

Primeiramente, os neonatos da pesquisa não foram puncionados sempre pelo 

mesmo profissional. Diferenças nas habilidades técnicas na realização da punção 

capilar entre os profissionais podem resultar em um procedimento mais ou menos 

doloroso e por conseguinte, acarretar respostas com diferentes intensidades pelos 

neonatos. No estudo de Shepherd e colaboradores, os autores mostraram que 

profissionais experientes, ao realizar a punção capilar em calcanhar de recém-

nascidos, comparados aos menos experientes, realizaram menor número de 

tentativas de punções e realizaram o procedimento em menor tempo. Os autores 

ressaltam que, embora existam orientações para os profissionais de saúde sobre o 

melhor método de coleta de sangue, eles realizaram a técnica de punção capilar do 

calcanhar de modo diferente, sobretudo quanto ao posicionamento da agulha em 

relação ao pé, o que pode contribuir para diferenças no estímulo doloroso gerado 

(Shepherd et al., 2006). 

Além da possível variação da intensidade da dor do recém-nascido atribuída à 

expertise do profissional que realizou a punção, variações nos escores de dor em 

resposta ao estímulo doloroso podem ser decorrentes de características do recém-

nascido e da subjetividade da avaliação da dor pelo pediatra. Várias características 

dos recém-nascidos podem interferir na sua resposta a um estímulo doloroso, como 

por exemplo a idade gestacional. Estudos mostram que quanto maior a idade 

gestacional, maiores são as alterações da mímica facial e maiores são os escores 

pontuados por profissionais de saúde ao avaliarem a dor neonatal (Green et al., 

2019; Schenk et al., 2019; Van der Vaart et al., 2021). Por exemplo, no estudo de 

Van der Vaart, os autores avaliaram diversas respostas de recém-nascidos a um 

procedimento doloroso de punção capilar de calcanhar, entre elas as alterações da 

mímica facial, e verificaram que a duração da fronte saliente foi maior nos neonatos 

com idade gestacional superior a 37 semanas, comparados aos com idade inferior a 

33 semanas (Van der Vaart et al., 2021). Em nosso estudo, a idade gestacional dos 

recém-nascidos variou de 35 a 41 semanas. Embora os pediatras tenham avaliado 

apenas neonatos a termo e pré-termo tardios, as diferentes idades gestacionais 
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podem ter contribuído para a variação na sua expressão de dor e por conseguinte, 

nos escores de dor atribuídos pelos pediatras. 

Outro fator relativo à variação da expressão de dor pelo recém-nascido é a 

sua experiência anterior com fenômenos dolorosos. No estudo de Gokulu e 

colaboradores, recém-nascidos grandes para a idade gestacional, comparados aos 

adequados para a idade gestacional foram avaliados com escores mais elevados, 

quanto à intensidade da dor, após punção capilar de calcanhar para a coleta de 

sangue para os exames de triagem neonatal. Esses neonatos haviam recebido 

anteriormente maior número de estímulos dolorosos, o que reforça o conceito do 

efeito cumulativo dos procedimentos dolorosos anteriores exacerbando a dor e a sua 

resposta (Gokulu et al., 2016). Achado semelhante foi pontuado em outro estudo 

que mostrou que lactentes filhos de mãe diabética, avaliados aos três meses de 

idade após injeção intramuscular para a aplicação de vacina, mesmo tendo recebido 

analgesia, comparados aos não filhos de mãe diabética apresentaram respostas 

mais exacerbadas ao procedimento, com maior frequência cardíaca e níveis mais 

elevados de cortisol salivar. Os autores atribuem as diferenças nas respostas ao 

estímulo doloroso observadas entre os filhos e não filhos de mãe diabética à 

experiência prévia com estímulos dolorosos, maior nos filhos de mãe diabética 

(Mehler et al., 2020). Em nossa casuística, 38% dos neonatos eram grandes para a 

idade gestacional, e todos eles já haviam sido submetidos a algum procedimento 

doloroso anterior com mediana de cinco procedimentos, entre injeção intramuscular 

para administração da vitamina K e da vacina para hepatite B, além de punções 

capilares em calcanhar para aferição da glicemia. Além disso, dos 24 neonatos, 23 

já haviam sido submetidos à punção capilar de calcanhar anterior, com uma 

mediana de três punções. 

A resposta do recém-nascido à analgesia também pode interferir na sua dor e 

portanto, na intensidade da sua resposta. Todos os recém-nascidos foram 

submetidos à analgesia dois minutos antes da punção capilar com glicose a 25%, 

método eficaz para atenuar a dor do recém-nascido. Estudos mostram que a 

analgesia com glicose no período neonatal antes de um procedimento doloroso, 

reduz o tempo de choro, a expressão facial de dor e a frequência cardíaca, e 

estabiliza a saturação de oxigênio (Harrisson et al., 2017; Lima et al., 2017; Stevens 
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et al., 2016; Olsson et al., 2019). No entanto, a resposta de atenuação à dor no 

recém-nascido após a analgesia com solução adocicada pode diferir entre os 

neonatos (Graillon et al., 1997; Barr et al., 1999; Harrison et al., 2003; Tutag Lehr et 

al, 2015). 

Outro fator que pode interferir na resposta ao estímulo doloroso pelo recém-

nascido é o seu estado de sono e vigília. Em nosso estudo, quatro neonatos 

estavam em sono profundo, sete em sono leve, um sonolento, sete acordados, três 

ativos e dois chorando. Um estudo que avaliou a resposta à dor em recém-nascidos 

após um procedimento doloroso, a punção capilar de calcanhar, mostrou que 

aqueles em sono profundo ou sonolentos, comparados aos acordados ou ativos, 

apresentaram menores pontuações na escala Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) 

(Lawrance et al., 1993) de avaliação da dor neonatal e menor duração do choro 

após o procedimento, denotando menor expressão de dor pelos neonatos quando 

em estado de sono (Mathai et al., 2011). Além do estado de sono, do recém-

nascido, o aleitamento materno e o contato pele a pele durante o procedimento 

também podem interferir na resposta do recém-nascido ao estímulo doloroso, 

diminuindo a sua intensidade (Shepherd et al., 2006). Em nosso estudo, todos os 

recém-nascidos estavam igualmente posicionados em berço, mas não foi possível 

aferir o tempo decorrido desde a última amamentação até o momento da pesquisa o 

que pode ter interferido na resposta do recém-nascido ao estímulo doloroso. 

Além dos fatores relativos ao procedimento e ao recém-nascido, 

características dos avaliadores também podem interferir na avaliação da dor, o que 

torna esse processo subjetivo. Entre essas características destaca-se o sexo, 

embora em nosso estudo a grande maioria dos pediatras fosse do sexo feminino. 

Estudo mostrou que estudantes do sexo feminino, comparadas aos do sexo 

masculino, identificaram corretamente expressões faciais em um maior número de 

imagens de face de crianças e adultos, com diferentes expressões emocionais (Hall 

et al., 1999).  

No tocante à idade, os pediatras participantes do estudo tinham idade 

mediana de 31 anos com variação de 26 a 49 anos, e haviam concluído a 

especialização em pediatria há 2,5 anos, variando de um a 25 anos. A idade do 

profissional de saúde que traduz o seu tempo de experiência na profissão também 
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pode interferir na avaliação da dor neonatal. Em estudo com enfermeiros pediátricos, 

os autores evidenciaram que aqueles com maior idade e maior nível educacional 

mostraram melhor desempenho no manejo da dor de crianças, na aplicação de 

métodos não farmacológicos para alívio da dor no período pós-operatório, 

comparados aos enfermeiros mais jovens e com menor tempo de formação (Pölkki 

et al., 2003). Halfens e colaboradores relatam que profissionais de saúde com maior 

experiência referem maior intensidade de dor em pacientes comparados a 

profissionais com menor experiência. Os autores explicam que na área da saúde, 

em especial os profissionais mais jovens, eles muitas vezes acham que para que 

haja dor é necessário o dano tecidual e não consideram os fatores emocionais e 

psicológicos envolvidos na dor (Halfens, et al., 1990). 

Por outro lado, estudos mostram que profissionais de saúde tendem a 

subestimar a dor dos pacientes, o que pode estar associado à sua maior frequência 

de exposição, podendo ocorrer dessensibilização à dor (Gleichgerrcht, Decety 2014; 

Seers et al., 2018; Adatia et al., 2022). Um estudo envolvendo profissionais de 

saúde, enfermeiros especialistas em cuidados paliativos/oncologia e enfermeiros 

gerais, verificou que os especialistas tenderam a inferir dor de menor intensidade 

que os enfermeiros gerais, ao avaliar vinhetas com situações de dor. Os autores 

concluem que a educação e a experiência clínica influenciam o conhecimento, as 

atitudes e as crenças dos enfermeiros sobre a dor, no entanto, o contato diário com 

dor intensa resulta em dessensibilização à dor física dos pacientes. (Wilson, 

McSherry, 2006). Harrison ressalta que profissionais de saúde com maior 

experiência são mais precisos na avaliação da dor, em decorrência do maior tempo 

de atuação e treinamento em serviço, tornando-os mais habilidosos na identificação 

e interpretação dos sinais sugestivos de dor dos pacientes. No entanto, o contato 

frequente com dor leva ao esgotamento emocional dos profissionais por causa da 

empatia com a dor e medo vivenciados constantemente, resultando em 

subestimação da dor dos pacientes (Choinière et al., 1990; Harrison 1991; Gray, 

Smith, 2009; Prkachin, Rocha, 2010; Grégorie et al., 2016).  

Asmundson e Hadjistavropoulos relatam que os indivíduos com experiências 

anteriores dolorosas (dor intensa e/ou prolongada) podem apresentar um viés de 

atenção. Os estímulos dolorosos anteriores desenvolveriam um medo à dor, fazendo 
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com que eles atentem-se de maneira seletiva aos estímulos, focando menos o olhar 

nos estímulos potencialmente ameaçadores (Asmundson, Hadjistavropoulos, 2007). 

Por outro lado, Porter e colaboradores verificaram a necessidade da adoção de 

medidas de alívio da dor em procedimentos dolorosos entre médicos e enfermeiros 

que atuavam em unidades de terapia intensiva neonatal, e observaram que aqueles 

com experiência anterior com dor, em cirurgias ou em partos, quando do sexo 

feminino, consideraram que os recém-nascidos sentiam mais dor durante os 

procedimentos e acreditavam que mais medidas de conforto eram necessárias para 

aliviar a dor neonatal, comparados aos profissionais sem experiência anterior com 

dor (Porter et al., 1997). Todos esses achados reforçam o conceito de que a 

avaliação da dor é um processo subjetivo e que sofre interferência de características 

dos avaliadores. 

Por fim, apesar de todos os pediatras terem avaliado a dor do recém-nascido 

por meio da escala analógica verbal, estudos mostram não existir uma escala 

padrão ouro para a avaliação da dor neonatal, entre as inúmeras escalas existentes 

(Maxwell et al., 2019). Diante da diversidade das escalas para a avaliação da dor, a 

escolha de uma escala para essa avaliação é um desafio, sobretudo porque muitas 

delas necessitam de treinamento para a sua utilização. Por essa razão, optamos 

pela escala analógica verbal, por ser de fácil utilização, não necessitar de 

treinamento e ser amplamente utilizada na literatura para a avaliação da dor 

neonatal (Elias et al., 2014; Delgado et al., 2018). Estudos que avaliam as escalas 

analógicas mostram resultados conflitantes quanto ao desempenho dessas escalas. 

Um estudo envolvendo crianças com diferentes idades submetidas a procedimento 

cirúrgico de grande porte mostrou uma boa correlação entre a escala visual 

analógica e as escalas COMFORT (Van Dijk et al., 2000) e Neonatal Facial Coding 

System (NFCS) (Grunau et al., 1998) na avaliação da dor por enfermeiras (Peters et 

al., 2003). Por outro lado, Crellin e colaboradores mostraram que a escala visual 

analógica apontou escores de dor inferiores na avaliação de lactentes submetidos a 

diversos procedimentos dolorosos aos apontados pelas escalas Face Legs, Activity, 

Cry and Consolability (FLACC) (Merkel et al., 1997) e a Escala de Dor 

Comportamental Modificada (MBPS) (Taddio et al., 1995) (Crellin et al., 2021). Os 

autores relatam que a escala visual analógica é menos sensível à detecção da dor 
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de lactentes comparada às escalas FLACC e MBPS. Esses dados reforçam a 

inexistência de uma escala padrão ouro para avaliar a dor neonatal. 

Concluindo, são inúmeros os fatores inerentes à execução do procedimento, 

à expressão de dor pelo recém-nascido e às características dos pediatras que 

podem interferir na avaliação da dor neonatal em nosso experimento, o que justifica 

a amplitude dos escores atribuídos pelos pediatras na avaliação dos recém-

nascidos, submetidos a um mesmo procedimento, a punção capilar de calcanhar. 

Por fim, avaliamos o rastreamento visual de pediatras ao observar o recém-

nascido após a punção capilar de calcanhar, de acordo com a sua percepção de dor, 

avaliada pela escala analógica verbal. De acordo com Dijk van e colaboradores, não 

existe um escore na escala analógica que defina a presença ou a ausência de dor, 

sendo os níveis de corte estabelecidos de acordo com a experiência e a intuição do 

autor (Van Dijk et al., 2000). Para esta análise, classificamos a dor em ausente 

(escore 0 a 2), leve (escore 3 a 5) e moderada ou intensa (escore igual ou maior que 

seis), conforme Berde e colaboradores (Berde et al., 1991) e analisamos o 

rastreamento visual de acordo com a percepção de dor ausente ou leve, pontuada 

por nove pediatras e de dor moderada ou intensa, apontada por 15 pediatras. Em 

nosso estudo não encontramos diferença no número de fixações e no tempo total 

das fixações visuais na face superior, face inferior ou membros superiores, de 

acordo com a percepção de dor ausente/leve ou moderada/intensa, provavelmente 

devido ao pequeno tamanho da amostra. Embora sem significância estatística, os 

pediatras, quando pontuaram a percepção de dor como moderada ou intensa, 

comparados aos que consideraram a percepção ausente ou leve, realizaram um 

maior número de fixações na face superior e o tempo total das fixações nessa área 

foi maior. Estudos com maior tamanho amostral são necessários para confirmar ou 

não esses nossos achados. Esses dados corroboram os achados de que os 

elementos da face superior discriminam melhor a presença de dor (Stevens et al., 

2009; Stevens et al., 2014; Van de Vaart et al, 2019). O foco do olhar no sulco 

nasolabial, elemento da face superior, ao avaliar a dor neonatal em imagens de face 

associou-se à maior chance de identificação da presença ou ausência de dor 

(Barros et al., 2021). 
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Apesar de no período pós-punção os pediatras terem fixado o olhar mais na 

face inferior comparado ao período pré-punção, provavelmente devido à maior 

alteração na mímica facial da boca em relação à variação da mímica dos elementos 

da face superior, quando avaliamos o foco do olhar em relação à intensidade da 

percepção de dor, os pediatras que julgaram a dor moderada/intensa, comparados 

aos que a interpretaram como ausente/leve tenderam a focar mais o olhar na face 

superior, na qual estão os elementos que melhor discriminam a dor, a fronte 

saliente, os olhos espremidos e o sulco nasolabial aprofundado. 

Nosso estudo apresentou algumas limitações, sendo a principal o pequeno 

tamanho amostral com o qual não foi possível evidenciar diferenças entre o foco de 

atenção do olhar entre os pediatras cuja percepção de dor foi ausente/leve ou 

moderada/intensa. As interrupções na coleta em decorrência da pandemia pelo 

SARS-CoV-2 e o baixo fluxo de pacientes no hospital original do estudo contribuíram 

para a dificuldade na coleta, razão pela qual incluímos nova instituição no estudo, 

visando aumentar o tamanho amostral. Além disso, devido a limitações técnicas dos 

óculos de rastreamento visual e à movimentação dos pediatras durante o 

experimento, não foi possível avaliar o foco de atenção de todos os pediatras 

estudados, sendo excluídos aqueles cuja captação do sinal ocular ocorreu em 

menos de 70% do tempo de análise, além de também serem excluídos os que não 

focaram o olhar nas áreas de interesse, provavelmente por desvio do foco do olhar. 

Outra limitação técnica, refere-se a não possibilidade da avaliação do rastreamento 

visual nos elementos da face superior e inferior, separadamente, impossibilitando 

conhecer a área da face específica em que pediatras olham para avaliar a dor 

neonatal e quando a julgam moderada ou intensa.  

Além das limitações técnicas, o nosso estudo foi realizado com a avaliação da 

dor por pediatras de recém-nascidos a termo e pré-termo tardios saudáveis, não 

sendo possível generalizar os achados para a avaliação da dor em neonatos 

prematuros ou criticamente doentes, internados em unidades de terapia intensiva. 

Apesar das limitações nosso estudo é inovador, sendo o primeiro a verificar 

os focos de atenção visual de pediatras, por meio dos óculos de rastreamento 

ocular, ao avaliar, à beira do leito, a dor em neonatos submetidos a um 

procedimento doloroso comum no período neonatal, a punção capilar de calcanhar.   
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Nossos achados trazem contribuições para prática clínica, pois mostram que 

o foco do olhar de pediatras para a face inferior ao avaliarem a dor de recém-

nascidos, pode contribuir com a melhor capacitação de médicos e outros 

profissionais de saúde nesse processo. O conhecimento das áreas do recém-

nascido que mais atraem o foco do olhar do pediatra e as que são focadas quando a 

percepção de dor é moderada ou intensa podem aprimorar a avaliação da dor 

neonatal. Além disso, o conhecimento dessas áreas, face superior, face inferior e 

membros superiores pode contribuir para o aprimoramento das escalas de avaliação 

de dor, por exemplo, com pontuações diferentes para as áreas do recém-nascido 

que são mais associadas à dor neonatal, o que refletirá no seu melhor manejo. 

Como sugestões para futuras pesquisas, acreditamos que nossos achados 

devam ser confirmados em um maior tamanho amostral. Além disso, estudos 

semelhantes devem ser realizados considerando outros procedimentos dolorosos 

comuns no período neonatal, como, por exemplo, a punção vascular periférica para 

a coleta de sangue. Pode-se também avaliar o foco de atenção de pediatras ao 

avaliar a resposta à dor de recém-nascidos submetidos à analgesia não 

farmacológica com glicose, como no nosso experimento, mas associado a outras 

medidas não farmacológicas, com o contato pele a pele com a sua mãe. Estudos 

que verifiquem o foco do olhar de pediatras ao avaliarem a dor neonatal também 

devem ser realizados com prematuros e recém-nascidos a termo doentes, 

internados em UTI neonatal, que são expostos a procedimentos dolorosos e/ou 

estressantes contínuos, por exemplo por meio de cânula traqueal e sonda 

nasogástrica, entre outros, a fim de verificar se um procedimento agudo nesses 

pacientes altera o foco do olhar de pediatras em relação à sua avaliação apenas na 

presença de um estímulo doloroso contínuo. Sugerimos também avaliar o foco do 

olhar de pediatras ao avaliar a dor neonatal, de acordo com suas características 

individuais, como por exemplo, o tempo de experiência profissional e a experiência 

anterior com procedimentos dolorosos. E por fim, estudo semelhante deve ser 

realizado com profissionais que atuam em hospitais não universitários, nos quais 

não há capacitação regular em avaliação da dor neonatal. 

É de fundamental importância o aprimoramento do conhecimento sobre o 

processo de avaliação da dor neonatal pelos pediatras, visto que são eles os 
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responsáveis pela tomada de decisão quanto à analgesia, o que pode contribuir para 

o melhor gerenciamento da dor daqueles que ainda não conseguem expressá-la 

(Carter, Brunkhorst, 2016). Deste modo, para que se tenha uma avaliação precisa 

da dor nos neonatos é necessário que os profissionais de saúde avaliem-na de 

forma adequada e homogênea, e que a unidades neonatais adotem protocolos de 

avaliação e tratamento da dor (Zamzmi et al., 2016). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os métodos empregados e os resultados obtidos, 

podemos concluir que na avaliação da dor de recém-nascidos submetidos a 

punção capilar de calcanhar, à beira do leito, os pediatras focam a sua 

atenção visual na face superior e na face inferior, e menos nos membros 

superiores. 

 Após o procedimento de punção capilar de calcanhar, na avaliação da 

dor neonatal, à beira do leito, os pediatras realizam maior número de fixações 

visuais na face inferior comparado ao período pré-punção, diferença não 

observada para as demais áreas estudadas, face superior e membros 

superiores. Não houve diferença no tempo de fixação visual nas áreas 

estudas entre os períodos pré- e pós-punção. 

 Não houve diferença no foco de atenção visual dos pediatras ao 

avaliarem à beira do leito a dor de recém-nascidos submetidos à punção 

capilar de calcanhar, de acordo com a sua percepção de dor, ausente/leve e 

moderada/intensa. 
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APRESENTAÇÃO: Recém-nascidos apresentam todos os elementos anatômicos e químicos para a sensação 

de dor, que deve ser tratada, pois acarretam alterações em curto prazo com maior morbi- mortalidade, e em 

longo prazo, como as alterações do desenvolvimento. Para que a dor seja tratada, ela deve ser identificada. 

O diagnóstico da dor é realizado por meio de escalas comportamentais, sobretudo de mímica facial. No 

entanto, essa avaliação é subjetiva, pois pode variar de acordo com as características dos indivíduos e as 

experiências anteriores com a dor. Assim, são necessários novos meios de avaliar a dor a beira do leito, como 

por exemplo, o reconhecimento facial. No entanto, não se sabe o que o médico neonatologista, olha na face 

de um recém-nascido que sente dor durante um procedimento doloroso. Assim, esse estudo tem como objetivo 

avaliar em que pontos faciais os neonatologistas olham na face de um recém 

-nascido a termo, durante um procedimento doloroso realizado rotineiramente na assistência neonatal, a 

punção do calcanhar para coleta de sangue para os exames de triagem neonatal. Nesse estudo, 30 

neonatologistas avaliarão a face de 30 recémnascidos antes e depois da punção do calcanhar, por 
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meio do rastreamento visual. Com os mapas de calor gerados pelo rastreamento visual, será possível 

identificar em quais pontos da face o neonatologista olha quando o recém-nascido tem dor. 

-HIPÓTESE: A hipótese é que os neonatologistas apresentam um padrão de fixação do olhar quando 

avaliam a dor em um recém-nascido submetido a procedimento doloroso. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

-OBJETIVO PRIMÁRIO: O objetivo geral deste estudo é verificar o que o médico neonatologista olha na face 

de um recém-nascido a termo submetido a um procedimento doloroso, quando diz que eletem dor. 

-OBJETIVO SECUNDÁRIO: • Comparar a fixação do olhar de médicos neonatologistas em recém-nascidos 

a termo em situação de repouso e submetidos a procedimento doloroso. • Verificar a relação entre a 

intensidade de dor referida por médicos neonatologistas, quando observam a face de recém-nascidos a termo 

submetido a procedimento doloroso e o mapeamento do olhar.• Verificar a concordância entre o momento da 

punção e a referência de dor pelo neonatologista. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador declara: 

-Riscos: Algumas pessoas com epilepsia fotossensível podem ser suscetíveis a crises convulsivas ou a perda 

de consciência quando expostas a certas luzes piscantes ou padrões de luz na vida cotidiana. Isso pode 

acontecer mesmo que a pessoa não tenha histórico médico de convulsão. Essas pessoas podem ter uma 

convulsão enquanto assistem a certas imagens ou padrões em um monitor, ou mesmo quando expostas às 

fontes de luz de um rastreador ocular. Estima-se que cerca de 3-5% das pessoas com convulsão 

tenham convulsão fotossensível, não se sabendo quantos dos indivíduos com convulsão fotossensível 

desenvolvam crises quando expostos a luz infravermelha. Assim, crise convulsiva foi um critério de exclusão 

e no TCLE existe a orientação de que caso haja a presença de algum sintoma ou mal- estar, o participante 

deve avisar a pesquisadora. Outro risco refere-se a possível quebra de sigilo das informações dos 

participantes, embora essas não serão identificadas pelo nome do participante e sim por número. 

-Benefícios: Não há benefícios para os participantes. Com a pesquisa, saberemos como é o olhar de 

diferentes indivíduos na face de um recém-nascido com dor, o que poderá contribuir na avaliação da dor do 

recém-nascido. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

TIPO DE ESTUDO: Será realizado um estudo observacional, analítico transversal com coleta 
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prospectivade dados 

LOCAL: Alojamento Conjunto do Hospital São Paulo - Hospital Universitário da Escola Paulista de Medicina 

- Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa será realizada em parceria com o Centro Universitário FEI. 

PARTICIPANTES: participarão 36 médicos neonatologistas e 36 recém nascidos a termo, internados no 

Alojamento 

PROCEDIMENTOS: 

-Os neonatologistas avaliarão a presença e intensidade da dor do recém-nascido durante procedimento 

doloroso de coleta de sangue para realização do Teste do Pezinho, procedimento realizado de modo rotineiro 

na Unidade. A dor também será avaliada por meio do rastreamento visual do olhar do neonatologista na face 

do recém-nascido. 

-Cada médico neonatologista avaliará um único recém-nascido. O neonatologista que irá observar a face do 

recém-nascido será posicionado lateralmente ao berço, próximo à cabeça do recém-nascido e colocará um 

fone de ouvido da marca maxprint, modelo: 60264-4, e o óculos Tobii Pro Glasses 2 (TobiiTechonology, 

Sweden).O uso do fone de ouvido tem como objetivo evitar que o neonatologista escute o ruído do dispositivo 

que realiza a punção do calcâneo. As crianças serão puncionadas para a coleta de exame seguindo sempre 

o mesmo procedimento. A filmagem será realizada até 30 segundos após a realização da punção. Após este 

período, a gravação será interrompida, o neonatologista retirará o óculos e a pesquisadora dará ao 

neonatologista uma escala analógica visual, de 10 cm, na qual o neonatologista assinalará com um "X" no 

ponto referente à intensidade de dor que ele acha que o recém-nascido sentiu no momento da punção, sendo 

"zero" a ausência de dor e "dez" a dor máxima. 

-A dor do recém-nascido também será avaliada por meio de rastreamento visual, utilizando o óculos Tobbi 

Pro Glasses 2, disponibilizado pelo Centro Universitário FEI. Neste equipamento, uma câmera voltada para 

fora captura o campo visual do avaliador; luzes infravermelhas iluminam as pupilas do avaliador e duas 

câmeras, voltadas para cada olho capturam o diâmetro da pupila e os seus movimentos, a uma velocidade de 

50 Hz. O eye-tracker mede as características dos olhos do avaliador e integra as informações com um modelo 

ocular 3D fisiológico interno para cálculo dos dados do olhar. Serão analisadas as áreas de interesse do olhar 

e a ordem em que essas áreas são olhadas pelo avaliador, o número de vezes que elas são olhadas, e o 

tempo total e o tempo médio de olhar de cada área de interesse. 

(mais informações, ver projeto detalhado). 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia do cadastro 

CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma apresentados adequadamente. 

2- TCLE a ser aplicado aos participantes. 

3- outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil: 

a)- autorização da coep n:480/2018 (Pasta: Declaração de Instituição e Infraestrutura- Submissão 2; 

Documento:hsp_erica.PDF) 

4- Os protocolos de coleta de dados estão anexados no final do projeto detalhado. 

Recomendações: 

Prezado pesquisador. Por favor siga as instruções de resposta nas considerações finais do parecer em 

submissões futuras. O modelo proposto NÃO foi seguido. Em situações semelhantes seu projeto será 

devolvido novamente como pendência. 

Favor corrigir a paginação nos TCLEs. O correto é 1/3, 2/3, 3/3 e não 1/1, 2/1 e 3/1. O motivo de numerar 

dessa forma é assegurar que o participante possa ter certeza que leu todas as folhas do termo (no exemplo 

dado, ele(a) poderá saber que há 3 páginas no total. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Respostas ao parecer nº 3116159 de 18 de Janeiro de 2019. Todas as correções foram feitas e acatadas. 

PROJETO APROVADO 

 
A seguir encontre as pendências, as respostas do pesquisador e a avaliação do parecerista sobre as 

respostas. 

 
1- Foi informado que a pesquisa será realizada em parceria com o Centro Universitário FEI. Favor enviar 

carta de anuência da referida Instituição. 

Resposta: O pesquisador não enviou carta resposta. A pendência, contudo, foi atendida. 

 

2- Em relação aos TCLEs: 

a)- retirar a palavra “anexo “ do cabeçalho do documento, já que o TCLE não é um anexo, mas sim um 

documento individualizado. 

b) - ao disponibilizar os dados dos pesquisadores, fornecer também e-mail ou celular, para facilitar eventuais 

contatos. 

c)- no parágrafo 7º da página 2 (no TCLE dirigido aos pais): em relação às informações sobre 
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possíveis danos, retirar a informação“.....diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado). ... ’, já que a assistência deve ser imediata mesmo que o 

dano ainda não tenha sido ainda vinculado à participação no estudo (exemplo correto: Se ocorrer qualquer 

problema ou 

dano pessoal, o (a) Sr (a) terá garantido o direito a tratamento imediato e gratuito na Instituição e terá direito 

a indenização determinada por lei, 

d)-inserir a informação sobre danos, no TCLE dirigido aos médicos; 

e) -no campo de assinaturas, além da assinatura, inserir local para o nome do participante e do pesquisador 

que irá aplicar o TCLE. 

e) - todas as páginas devem ser numeradas (ex: 1/4, 2/4, etc.), mesmo que seja uma só (1/1). Ressaltamos 

que as páginas deverão ser rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa no momento da 

aplicação do TCLE. 

f) informar no TCLE das mães e neonatologistas, quais os riscos da pesquisa. É somente mencionado que há 

riscos, mas quais são? Descoforto em causar dor, constrangimento?... 

g) Há vários espaços faltando entre palavras no TCLE das mães. Favor adequar. 

h) TCLEs devem ser feitos em forma de convite: Você (ou o Sr. ou Sra.) está sendo convidado a participar 

como voluntário(a)... 

i) deve constar nos TCLEs quais os benefícios da pesquisa (diretas ou indiretas, como aumento do 

conhecimento sobre o assunto). 

Respostas: O pesquisador não enviou carta resposta. As pendências referentes ao TCLE acima descritas, 

contudo, foram atendida. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais 

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo. 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 21/01/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1252217.pdf 17:19:01  

TCLE / Termos de tclemedicos.docx 21/01/2019 Erica Souza Silva Aceito 
Assentimento /  17:17:52   

Justificativa de     

Ausência     
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TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

tcle.docx 21/01/2019 
17:08:34 

Erica Souza Silva Aceito 

Outros carta_FEI_Erica.pdf 21/01/2019 
12:03:03 

Erica Souza Silva Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 14/12/2018 
00:08:12 

Erica Souza Silva Aceito 

Outros CEP_Erica.pdf 14/12/2018 
00:03:57 

Erica Souza Silva Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Projeto_Erica_28out2018.docx 04/12/2018 
13:20:08 

Erica Souza Silva Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

hsp_erica.PDF 04/12/2018 
13:16:16 

Erica Souza Silva Aceito 

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

SAO PAULO, 02 de Fevereiro de 2019 
 
 

Assinado por: 

Miguel Roberto Jorge 

(Coordenador(a)) 
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DA EMENDA 
 

Título da Pesquisa: Quais pontos faciais o médico neonatologista f ixa o olhar quando diz que um recém- 

nascido a termo tem dor durante um procedimento doloroso? 

Pesquisador: Erica Souza Silva 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 04687018.1.0000.5505 

Instituição Proponente: Universidade Federal de São Paulo 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 
 

Número do Parecer: 4.890.564 
 

Apresentação do Projeto: 

Projeto CEP/UNIFESP: 1501/2018 

Trata-se de emenda (E1) ao projeto: Inclusão de instituição coparticipante (Hospital Amparo Maternal) 

 

As informações elencadas nos campos “Apresentação do Projeto”, “Objetivo da Pesquisa” e “Avaliação dos 

Riscos e Benef íc ios” f o ram ret iradas do  arquivo  Inf o rmações Bás icas da  Pesquisa  

(PB_INF O RMA ÇÕ ES _B ÁS ICAS _1719419_E 1.pd f ,  de 21/07/2021 ).   

 
BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

Recém-nascidos apresentam todos os elementos anatômicos e químicos para a sensação de dor, que deve 

ser tratada, pois acarretam alterações em curto prazo com maior morbi-mortalidade, e em longo prazo, como 

as alterações do desenvolvimento. Para que a dor seja tratada, ela deve ser identif icada. 

O diagnóstico da dor é realizado por meio de escalas comportamentais, sobretudo de mímica facial. No 

entanto, essa avaliação é subjetiva, pois pode variar de acordo com as características dos indivíduos e as 

experiências anteriores com a dor. Assim, são necessários novos meios de avaliar a dor a beira do leito, como 

por exemplo, o reconhecimento facial. 

No entanto, não se sabe o que o médico neonatologista, olha na face de um recém-nascido que 
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sente dor durante um procedimento doloroso. 

Assim, esse estudo tem como objetivo avaliar em que pontos faciais os neonatologistas olham na face de um 

recém-nascido a termo, durante um procedimento doloroso realizado rotineiramente na assistência 

neonatal, a punção do calcanhar para coleta de sangue para os exames de triagem neonatal. 

Nesse estudo, 30 neonatologistas avaliarão a face de 30 recémnascidos antes e depois da punção do 

calcanhar, por meio do rastreamento visual. 

Com os mapas de calor gerados pelo rastreamento visual, será possível identif icar em quais pontos da face 

o neonatologista olha quando o recém-nascido tem dor. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

O objetivo geral deste estudo é verif icar o que o médico neonatologista olha na face de um recém-nascido a 

termo submetido a um procedimento doloroso, quando diz que eletem dor. 

 
Objetivo Secundário: 

• Comparar a f ixação do olhar de médicos neonatologistas em recém-nascidos a termo em situação de 

repouso e submetidos a procedimento doloroso. 

• Verif icar a relação entre a intensidade de dor referida por médicos neonatologistas, quando observam a 

face de recém-nascidos a termo submetido a procedimento doloroso e o mapeamento do olhar. 

• Verif icar a concordância entre o momento da punção e a referência de dor pelo neonatologista.  
 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

sem alteração em decorrência da emenda. 

Mantidos em relação ao projeto original. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de emenda (E1) ao projeto. 

Justif icativa para a emenda: 

Solicitação de autorização para que a coleta do projeto supra-citado "Quais pontos faciais o médico 

neonatologista f ixa o olhar quando diz que um recém-nascido a termo tem dor durante um procedimento 

doloroso?", aprovado neste Comitê sob o Parecer nº 3.129.321, em 02 de fevereiro de 2019, seja realizada 

também no Amparo Maternal, hospital sob direção da Sociedade 
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para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). 

A coleta foi aprovada pela Diretoria da instituição, conforme documento em anexo.  

Justif icativa: A coleta do referido projeto foi iniciada em 27 de setembro de 2019, após obtenção dos 

equipamentos necessários, mas em março de 2020 foi interrompida em virtude da pandemia pelo SARSCov 

-2. 

Em novembro de 2020, com a redução dos casos da Covid-19 no país e Estado de São Paulo, reiniciamos a 

coleta que foi realizada em alguns dias, mas tivemos que interrompê-la novamente, em virtude do 

agravamento da pandemia. 

Até o momento, já realizamos a coleta de 19 casos, o que representa apenas 53% do total de 36 casos 

previstos. A pesquisa consiste no rastreamento do olhar, por meio da utilização do eye-tracker (óculos de 

rastreamento) de neonatologistas durante o processo de punção do calcanhar para realização da glicemia 

capilar, procedimento este indicado pelo médico assistente, de neonatos a termo internados no Alojamento 

Conjunto, nos 2-3 primeiros dias após o nascimento. 

Como o Hospital São Paulo dispõe de apenas oito  leitos obstétricos, para gestantes patológicas e puerpério, 

com a média de 1-2 neonatos internados ao dia, o número deles que necessita de glicemia capilar em horário 

no qual é possível a presença da equipe é pequeno, sendo necessário, então, a expansão d o campo de coleta. 

Acredita-se que a realização da coleta no Amparo Maternal, uma maternidade de alto f luxo permitirá que a 

coleta seja mais célere. 

Assim, solicita-se a autorização para a realização da coleta no Amparo Maternal, para que quando a situação 

epidemiológica estiver controlada, possamos realizá-la no Hospital São Paulo e no Amparo Maternal, 

concomitantemente, a f im de concluí-la o mais rápido possível. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Documentos apresentados para a emenda: 

1- Carta justif icativa de emenda (Emenda_Projeto_1501_2018.pdf) 

2- Carta resposta de pendência (Resposta_CEP_16jul21.docx) 

3- Carta anuência instituição coparticipante (CartaAnuencia_AmparoMaternal_16jul21.pdf) 

4- Projeto detalhado (Projeto_Erica_Emenda_16jul21.docx) 

5- Cronograma (Cronograma_Vs2_16jul21.docx) 

6- TCLE pais (TCLE_Pais_Vs2_16jul21.docx) 

7- TCLE médicos (TCLE_Medicos_Vs2_16jul21.docx) 
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Emenda aprovada. 
 

 
Considerações Finais a critério do CEP: 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_171941 
9_E1.pdf  

21/07/2021 
08:56:00 

 Aceito 

Outros Resposta_CEP_16jul21.docx 16/07/2021 
16:37:26 

MARINA CARVALHO 
DE MORAES 
BARROS 

Aceito 

Declaração de 

concordância 

CartaAnuencia_AmparoMaternal_16jul2 

1.pdf  

16/07/2021 

16:34:44 

MARINA CARVALHO 

DE MORAES 
BARROS 

Aceito 

Cronograma Cronograma_Vs2_16jul21.docx 16/07/2021 

16:33:45 

MARINA CARVALHO 

DE MORAES 
BARROS 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justif icativa de 
Ausência 

TCLE_Pais_Vs2_16jul21.docx 16/07/2021 
16:33:34 

MARINA CARVALHO 
DE MORAES 
BARROS 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justif icativa de 
Ausência 

TCLE_Medicos_Vs2_16jul21.docx 16/07/2021 

16:33:24 

MARINA CARVALHO 

DE MORAES 
BARROS 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 
Investigador 

Projeto_Erica_Emenda_16jul21.docx 16/07/2021 

16:32:09 

MARINA CARVALHO 

DE MORAES 
BARROS 

Aceito 

Outros Emenda_Projeto_1501_2018.pdf  17/03/2021 
11:49:52 

MARINA CARVALHO 
DE MORAES 
BARROS 

Aceito 

Outros carta_FEI_Erica.pdf  21/01/2019 
12:03:03 

Erica Souza Silva Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf  14/12/2018 
00:08:12 

Erica Souza Silva Aceito 

Outros CEP_Erica.pdf  14/12/2018 
00:03:57 

Erica Souza Silva Aceito 

Declaração de 
Instituição e 

Inf raestrutura 

hsp_erica.PDF 04/12/2018 

13:16:16 

Erica Souza Silva Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

SAO PAULO, 06 de Agosto de 2021 
 
 

Assinado por: 

Paula Midori Castelo Ferrua 

(Coordenador(a)) 

 
 
 



 

   

 

Anexo 3 – Carta de Anuência ao Projeto do Amparo Maternal 

a 
SPDM 
PAIS 

ASSOCIA<;AO PAULISTA PARA O  DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
Fun d o do em 1933 I Utll idode Pub lica Mun icipa l, Estod ual e Federa l I Entidade F ila n tr6pica insc ri ta no CNAS desde 26/06/1963 

P r o g r a m a de Aten ao  Integral Sau de 

 

 

Sao Paulo, 20 de Maio de 2021 

 
CARTA DE ANUENCIA 

 
CAMPO DE PESQUISA - AMPARO MATERNAL 

 

 

Vimos   por   meio   desta   carta,   declarar   anuencia   para   que   (o)(a) 

pesquisador(a) Erica Souza Silva, pertencente(s) a (ao) Universidade Federal 

de Sao Paulo-UNIFESP/EPM de Sao Paulo, desenvolva sua pesquisa intitulada 

"Quais pontos faciais o medico neonatologista fixa o olhar quando diz que um 

recem-nascido a termo tern dor durante um procedimento doloroso". Tai come 

foi submetida a Plataforma Brasil, sob a orientac;ao do(a) professor(a) Marina 

Carvalho de Moraes Barros vinculado(a) ao Universidade Federal de Sao 

Paulo - Escola Paulista de Medicina. 

 

A pesquisa sera desenvolvida no Alojamento Conjunto e na Unidade 

Neonatal do Amparo Maternal, mediante obtenc;ao do Termo de Consentimento  

Livre Esclarecido dos pais dos recem-nascidos e dos profissionais inclufdos no 

estudo. A pesquisa consiste no rastreamento do olhar do medico neonatologista 

enquanto ele observa a face de um recem-nascido a termo submetido a um 

procedimento doloroso, e avalia a presenc;a e intensidade de dor.  Serao avaliados 

17 pacientes no Amparo Maternal. A responsavel pelo projeto supracitado no 

Hospital Amparo Maternal e a Dra. Nathalia Moura de Mello e Silva. 0  referido 

projeto sera iniciado em 10/08/2021,  com prazo para termino em 10/11/2021. 

 

Cientes dos objetivos, metodos e tecnicas a serem utilizados nesta 

pesquisa, concordamos em fornecer todos os subsf dies para seu 

desenvolvimento, desde que assegurados os itens a seguir: 

 

O cumprimento das determinar;oes eticas da Comissao Nacional de Etica 

em Pesquisa do Conselho Nacional de Saude: Resolur;ao CNS N° 

 
Gestao em Saude e Educac;ao 

 

www.spdm.org.br I www.spdmpals.o   rg.br 

 

CORPORATIVO 
Rua Borges La g oa . 219 - Vila Clementina - 04038-000 - Sao Pa ulo - SP I Te l. : ( 11) 5904-6300 

;;: 

 
 

 

466/2012 e Resotur;ao CNS N° 510/2016; 

A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Anexo 4- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Médicos 
 

Título do projeto: Quais pontos faciais o médico neonatologista fixa o olhar 
quando diz que um recém-nascido a termo tem dor durante um procedimento 
doloroso? 
 

No passado acreditava-se que o recém-nascido não tinha capacidade de sentir dor 
devido à imaturidade do sistema nervoso central, entretanto após diversos estudos sabe-se 
que o recém-nascido tem capacidade de sentir dor. A dor pode desencadear alterações 
fisiológicas, metabólicas e comportamentais podendo ser perceptível por meio de mudanças 
de alguns sinais vitais e por respostas motoras e mudanças na expressão facial. O recém-
nascido pode experimentar estímulos dolorosos no período neonatal e assim, é fundamental 
que a dor seja avaliada para que se presente, seja tratada, uma vez que ela está associada 
a alterações do desenvolvimento em longo prazo. Atualmente, a dor do recém-nascido é 
avaliada por escalas que consideram principalmente as alterações da mímica facial. No 
entanto, essa avaliação é subjetiva e pode variar entre os diferentes indivíduos. Assim, 
novas tecnologias são necessárias para avaliar a dor, como por exemplo, o rastreamento 
facial. Nessa técnica, são captados os movimentos e contrações da pupila de um indivíduo, 
quando este olha para imagens, permitindo-se identificar em que pontos da imagem e por 
quanto tempo o indivíduo olha. 

Essas informações estão sendo fornecidas para convidar o Sr (a) a participar de 
forma voluntária neste estudo, cujo objetivo é verificar o que o médico neonatologista olha 
na face de um recém-nascido a termo submetido a um procedimento doloroso, quando diz 
que ele tem dor, no caso, a punção de calcâneo para coleta do Teste do Pezinho. 

Para isso você irá responder uma entrevista para obtenção de dados 
sociodemográficos e logo em seguida será direcionado a uma sala do Alojamento Conjunto. 
Nesse local haverá um berço comum com um recém-nascido em decúbito dorsal com a 
cabeça centralizada. Será colocado um aparato de fórmica branca, perpendicularmente ao 
berço, na altura do tórax do neonato, fixado na estrutura metálica lateral ao berço, de modo 
que não visualize os pés do recém-nascido. O seu posicionamento será lateralmente ao 
berço, próximo à cabeça do recém-nascido. Será disponibilizado para uso um fone de 
ouvido da marca maxprint, modelo: 60264-4, e o óculos Tobii Pro Glasses2 
(TobiiTechonology, Sweden) e, em seguida será realizada a calibração do óculos, quando 
você deverá olhar para o centro do óculos por 10 segundos. Você deverá então olhar para a 
face do recém-nascido e falar a palavra "punção", quando achar que ele está com dor. Após 
o experimento, você retirará o óculos e receberá uma escala analógica de dor para assinalar 
com “X” no ponto referente a intensidade de dor que o recém-nascido sentiu, onde 0 
representa ausência de dor e 10 dor máxima. 

Os óculos Tobii Eye Tracking usam luz infravermelha para criar reflexos nos olhos 
que podem ser rastreados com alta precisão. A luz infravermelha pode ser encontrada em 
nosso ambiente natural, por exemplo, em luzes de velas, fogos e no sol, onde a luz 
infravermelha é invisível ou vista como luz branca. Todos os TobiiEyeTrackers foram 
testados e aprovados por laboratórios certificados, de acordo com a norma europeia IEC / 
EN 62471, quanto à radiação óptica de diferentes lâmpadas e sistemas de lâmpadas. A 
emissão de luz que atende a este padrão não é prejudicial ao olho humano.  

Algumas pessoas com epilepsia (convulsão) fotossensível são suscetíveis a crises de 
convulsão ou perda de consciência quando expostas a certas luzes piscantes ou padrões de 
luz na vida cotidiana. Isso pode acontecer mesmo que a pessoa não tenha histórico médico 



 

   

de convulsão. Uma pessoa com convulsão fotossensível também teria problemas com telas 
de TV, alguns jogos de fliperama e lâmpadas fluorescentes. Essas pessoas podem ter uma 
convulsão enquanto assistem a certas imagens ou padrões em um monitor, ou mesmo 
quando expostas às fontes de luz de um rastreador ocular. Estima-se que cerca de 3-5% 
das pessoas com convulsão tenham convulsão fotossensível. Muitas pessoas com 
convulsão fotossensível experimentam uma "aura" ou sentem sensações estranhas antes 
que a crise ocorra. Se você se sentir “estranho” (com vertigem, tontura, cefaleia ou mal 
estar) durante o procedimento, comunique o pesquisador imediatamente. 

Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Erica 
Souza Silva que pode ser encontrada na Rua Marselhesa, 630, e-mail: 
fisioe.silva@hotmail.com – telefone (73) 991245303.   No Amparo Maternal, o pesquisador 
responsável é a Dra Nathalia de Mello e Silva Rodrigues, Rua Loefgren, 1901 - Vila 
Clementino, São Paulo - SP, 04040-033, Tel (11)5089-8277, - Email: 
nathalia.mello@ham.spdmpais.org.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São 
Paulo - Universidade Federal de São Paulo –Rua Botucatu, n°740, sala 557 - Vila 
Clementino, CEP 04023-900 - São Paulo/SP - Tel (11)5571-1062, FAX (11)5539-7162 - 
Email: cep@unifesp.br.  

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e de 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros participantes, não 
sendo divulgada a identificação de nenhum participante da pesquisa. 

O participante do estudo tem direito a se manter atualizado sobre os resultados 
parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também 
não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal, o (a) Sr (a) terá garantido o direito a 
tratamento imediato e gratuito na Instituição e terá direito a indenização determinada por lei. 

Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados somente para esta pesquisa. 

O termo de Consentimento Livre e Esclarecido será disponibilizado em 2 vias 
originais, uma que ficará com o participante e outra com o pesquisador. Caso você concorde 
em participar do estudo deverá assinar este termo e rubricar todas as folhas. O responsável 
pelo estudo também assinará e rubricará todas as folhas. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo "Quais pontos faciais o médico neonatologista 
fixa o olhar quando diz que um recém-nascido a termo tem dor durante um procedimento 
doloroso?”. 

Eu discuti com a Erica Souza Silva sobre a minha decisão de participar desse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados e os benefícios em aumentar o conhecimento sobre identificação da dor no 
recém-nascido a termo, facilitando assim a decisão quanto ao tratamento da mesma. Além 
do mais, ficou claro que a punção do calcâneo pode gerar algum desconforto com emoções 
ao olhar o recém-nascido sendo submetido a procedimento doloroso. Deste modo fica 
garantidoaconfidencialidade e esclarecimentos permanente. Assim ficou evidente também 



 

   

que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

______________________________________ Data: ____/____/____ 

   Assinatura do participante 

______________________________________Data: ____/____/____ 

   Assinatura da testemunha 

______________________________________Data: ____/____/____ 

   Assinatura da pesquisadora 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 ______________________________________Data: ____/____/____ 

   Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Anexo 5- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Pais dos recém-

nascidos 

 
Título do projeto: Quais pontos faciais o médico neonatologista fixa o olhar 
quando diz que um recém-nascido a termo tem dor durante um procedimento 
doloroso? 

Os recém-nascidos necessitam realizar o Teste do Pezinho, que é assegurado por 
lei, desde 1992. Este procedimento tem como objetivo identificar algumas doenças que não 
tem sintomas, mas que se identificadas podem ser tratadas, de forma a minimizar o seu 
impacto na saúde da criança. Para a realização desse exame, é necessária uma amostra de 
sangue que é obtida com a punção do calcanhar com um dispositivo criado para esta 
finalidade. No entanto, este procedimento causa dor, e por isso, ele receberá, 3 minutos 
antes do exame, 2mL de glicose a 25% que tem por objetivo diminuir a dor. A avaliação da 
dor de um indivíduo é difícil, pois ela é subjetiva, podendo variar de uma pessoa para a 
outra. No entanto, a avaliação da dor é fundamental, pois a sua identificação é o ponto 
inicial para que ela seja tratada. Atualmente, utilizamos escalas da mímica facial para a 
avaliação da dor do recém-nascido, no entanto, essa avaliação é subjetiva. Assim, outros 
métodos devem ser utilizados para a avaliação da dor, como o reconhecimento facial. No 
entanto, poucos são os estudos em recém-nascidos que utilizam este método para a 
avaliação da dor, não se conhecendo que área do rosto, por exemplo, o médico olha na face 
de um recém-nascido quando ele diz que o bebê sente dor, sendo este o objetivo dessa 
pesquisa. 

No Alojamento Conjunto do Hospital São Paulo, local onde seu filho(a) e a senhora 
estão internados para acompanhamento, será realizado a punção do calcanhar para coleta 
de triagem neonatal, com analgesia não farmacológica (glicose). Na pesquisa, esse 
procedimento será filmado pela pesquisadora e o médico, utilizando o eye-tracker, um 
equipamento semelhante a um óculos avaliará a dor do recém-nascido e dará uma nota de 
0 (ausência de dor) a 10 (dor máxima) correspondente à intensidade da dor que ele julgar 
que o bebê está sentindo. Este equipamento mapeia o olhar do médico, ou seja, ele 
identifica quais áreas da face do bebê o médico olha, quantas vezes ele olha cada área e o 
tempo em que cada área é olhada. A avaliação da dor será realizada por 15 segundos antes 
da coleta e por mais 15 segundos após a punção. 

Essas informações estão sendo fornecidas para convidar o Sr (a) e o seu filho(a)a 
participar de forma voluntária deste estudo, cujo objetivo é verificar o que o médico 
neonatologista olha na face de um recém-nascido a termo, submetido a um procedimento 
doloroso, quando ele diz que o neonato tem dor, e verificar a relação entre a intensidade da 
dor referida por médicos neonatologistas e o mapa do olhar. 

Para isso serão coletados dados do prontuário de seu filho(a): dados referentes à 
história materna, clínica e na gestação, dados do nascimento e evolução clínica no período 
neonatal. 

Seu filho (a) não será submetido a nenhum outro procedimento, entretanto sabe-se 
que durante a realização da punção no calcanhar, ocorre um processo doloroso, portanto, 
será administrada a glicose via oral para amenizar a dor. 

Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Erica 
Souza Silva que pode ser encontrada na Rua Marselhesa, 630, e-mail: 
fisioe.silva@hotmail.com – telefone (73) 991245303. No Amparo Maternal, o pesquisador 
responsável é a Dra Nathalia de Mello e Silva Rodrigues, Rua Loefgren, 1901 - Vila 
Clementino, São Paulo - SP, 04040-033, Tel (11)5089-8277, - Email: 
nathalia.mello@ham.spdmpais.org.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 



 

   

Federal de São Paulo – Rua Botucatu, n°740, sala 557 - Vila Clementino, CEP 04023-900 - 
São Paulo/SP - Tel (11)5571-1062, FAX (11)5539-7162 - Email: cep@unifesp.br. 

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e de 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento e 
de seu filho na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 
sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 

O participante do estudo tem direito a se manter atualizado sobre os resultados 
parciais da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também 
não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal, o (a) Sr (a) terá garantido o direito a 
tratamento imediato e gratuito na Instituição e terá direito a indenização determinada por lei. 

Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será disponibilizado em 2 vias 
originais, uma que ficará com o participante e outra para ficar com o pesquisador. Caso você 
concorde em participar do estudo deverá assinar este termo e rubricar todas as folhas. O 
responsável pelo estudo também assinará e rubricará todas as folhas. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Quais pontos faciais o médico neonatologista 
fixa o olhar quando diz que um recém-nascido a termo tem dor durante um procedimento 
doloroso?”. 

Eu discuti com a Erica Souza Silva sobre a minha decisão de participar desse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados e os benefícios em aumentar o conhecimento sobre identificação da dor 
no recém-nascido a termo, facilitando assim a decisão quanto ao tratamento da mesma. 
Além do mais, ficou claro que a punção do calcâneo pode gerar algum desconforto com 
emoções ao olhar o recém-nascido sendo submetido a procedimento doloroso. Deste modo 
fica garantidoaconfidencialidade e esclarecimentos permanente. Assim ficou evidente 
também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste Serviço. 

______________________________________ Data: ____/____/____ 
   Assinatura do participante 
______________________________________Data: ____/____/____ 
   Assinatura da testemunha 
______________________________________Data: ____/____/____ 
   Assinatura da pesquisadora 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 ______________________________________Data: ____/____/____ 

   Assinatura do responsável pelo estudo 
 
 
 

 



 

   

Anexo 6 - Protocolo de Coleta de Dados - Pediatra 

 

Quais pontos faciais o médico neonatologista fixa o olhar quando diz que um 
recém-nascido a termo tem dor durante um procedimento doloroso? 
 

Nome: _____________________________________________ Prot. Nº ____ 

Sexo:(  ) Feminino   (  ) Masculino 

Idade: _____ anos - Religião: (  ) Ausente   ( ) Presente: __________________ 

Altura:______ cm  

Classificação Econômica: (  )A1 (  )A2 (  )B1 (  )B2 (  )C1 (  )C2 (  )D (  )E 

Estado civil (  ) casado (  ) solteiro (  ) viúvo  (  ) divorciado (  ) união estável 

Filhos: (   ) Não   (   ) Sim - Quantos: _________ Idades:____________ 

Graduação em Medicina - Local:_________________________ Ano:______ 

Residência em Pediatria - Local:_________________________ Término:_____ 

Residência em Pediatria - Local:_________________________ Término:_____ 

Mestrado em ___________ - Local:______________________ Término:_____ 

Doutorado em __________ - Local:______________________ Término:_____ 

Outras especializações: ____________________________________________  

Tempo de atuação em Neonatologia – Alojamento Conjunto: ________ anos 

Tempo de atuação em Neonatologia – UTI Neonatal: ________ anos 

Carga horária semanal em Alojamento Conjunto:________________________ 

Carga horária semanal em UTI neonatal:_______________________________ 

Experiência anterior com adulto internado em UTI? (  ) Sim (  ) Não 

Experiência anterior com criança internada? (  ) Sim (  ) Não 

Experiência anterior com criança internada em UTI? (  ) Sim (  ) Não 

Alteração visual: (  ) Não   (  ) Sim: ___________________________________ 

Tabela de Snellen _________________________________ 

Faz uso de (  ) óculos - (  ) lente - Grau D: _____ - E: _____  

Distúrbio psiquiátrico: (  ) Não   (   ) Sim: _______________________________ 

Distúrbios neurológicos- Convulsão (   ) Não (  ) Sim   

Uso de medicações: (  ) Não   (  ) Sim: ________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

Anexo 7 - Avaliação da classe socioeconômica (ABEP, 2015) 

Quais pontos faciais o médico neonatologista fixa o olhar quando diz que um 
recém-nascido a termo tem dor durante um procedimento doloroso? 

Nome: ___________________________________________________ Prot. Nº ____ 

 

Classificação Econômica - ABEP (2015) 

  Quantidade 

  0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregados Domésticos 0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Lava roupa 0 2 4 6 6 

DVD 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secador de roupa 0 2 2 2 2 

 

Escolaridade da Pessoa de Referência Pontos 

Analfabeto/ fundamental incompleto 0 

Fundamental I completo/ fundamental II incompleto 1 

Fundamental II completo/ Médio incompleto 2 

Médio completo/ superior incompleto 4 

Superior completo 7 

 

  Serviços Públicos 

  SIM NÃO 

Água encanada 4 0 

Rua Pavimentada 2 o 

 
Pontuação – Cortes de Critérios do Brasil - Pontuação total: _________ 

Classe Pontos 

A 45-100 

B1 38-44 

B2 29-37 

C1 23-28 

C2 17-22 

D-E 0-16 

 



 

   

Anexo 8 - Protocolo de Coleta de Dados - Recém-nascido  

 

Quais pontos faciais o médico neonatologista fixa o olhar quando diz que um 

recém-nascido a termo tem dor durante um procedimento doloroso? 

 
DN ___/___/___ RH da mãe _________________ Protocolo nº _______ 

Nome da Mãe _______________________________________________Idade _______ 

 

Mãe: Cor (  ) branca      (  ) negra      (  ) parda      (  ) amarela      (  ) vermelha 
Escolaridade: ____ anos completos: 
Ensino: (  ) EFI incompleto   (  ) EFI completo   (  ) EFII incompleto  
(  ) EFII completo   (  ) EM incompleto   (  ) EM completo 
(  ) ES incompleto  (  ) ES completo 
Estado civil: Parceiro fixo (  ) Sim    (  ) Não  
Classificação socioeconômica: (  ) A1 (  ) A2 (  ) B1 (  ) B2 (  ) C1 (  ) C2 (  ) D (  ) E 
 
Antecedentes Clínicos: ( ) HAS  (  ) DM  (  ) Outras: ____________________       
Gestação:___Gesta__Para 
Idade Gestacional______- Pré-natal: (  ) Sim  (  ) Não  -  Nº consultas _____   
Intercorrências: (  ) DHEG  (  ) Diabetes gestacional   (  ) Corioamnionite 
(  ) ITU  (  ) PP  (  ) DPP  (  ) Outras _______________________________ 
Parto: (  ) vaginal  (  ) cesáreo     -   Gemelar: (  ) Não     (  ) Sim: ____ 
 
Recém-nascido: 
Sexo: (  ) masculino   (  ) feminino    -     Apgar 1º min _____   5º min _____ 
Reanimação: (  ) VPP-máscara   (  ) VPP-IOT  (  ) Massagem  (  ) Medicações 
Antropometria: Peso____gComprimento: ____cm  Perímetro cefálico: ___cm 
Classificação: (  ) AIG     (  ) PIG     (  ) GIG     -     SNAPPE: _______ 
 
Evolução Neonatal  
Respiratório:(  ) TTRN   (  ) Desconforto adaptativo  (  ) Outro: _____________  
Oxigenoterapia: - Tipo: ______________; Duração ______ (  ) horas (  ) dias 
Distúrbio metabólico: (  ) Hipoglicemia   (  ) Outro: _____________________ 
Icterícia: (  ) Não  (  ) Sim – Fototerapia (  ) Não (  ) Sim-pregressa (  )Sim atual 
Número anterior de procedimentos dolorosos: _____ - Discriminar: __________ 
_______________________________________________________________ 
Tempo de vida no procedimento ______ horas 
Tempo de Alojamento Conjunto ______ horas 
Tempo após a última mamada no procedimento ______ minutos 
Analgesia - Descrever: _____________________ - A quanto tempo do procedimento? 
_____ minutos 
 

 
 


