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Introdução: Os profissionais de saúde ainda se deparam com um grande desafio, 
pois a percepção bem como os padrões de resposta à dor resulta de intrincadas 
alterações de múltiplos fatores, objetivos e subjetivos, o que traz dificuldades para 
sua conceituação, compreensão, avaliação e tratamento adequados. Ações 
conjuntas destes profissionais trazem perspectivas de resultados mais efetivos e 
eficazes, pois unem saberes e fazeres em prol da avaliação e tratamento 
adequado às necessidades da criança e do adolescente em seus quadros álgicos. 
Assim foi construído, em 2009, o Projeto de Extensão “Avaliação e Cuidado 
Multiprofissional à Criança e ao Adolescente com Dor”, inserido no programa 
“Crescer com Saúde”, envolvendo um conjunto de atividades de caráter 
institucional, articuladas ao ensino, pesquisa e extensão. Objetivos: Focados na 
criança e ao adolescente hospitalizado e com dor, os objetivos são: Desenvolver 
ações conjuntas e interrelacionadas dos docentes e acadêmicos de enfermagem, 
farmácia, biomedicina e psicologia e outros profissionais das unidades 
hospitalares da instituição contexto desse projeto, efetivando a integração dos 
conhecimentos; Subsidiar, por meio de reuniões científicas específicas, as 
atividades extensionistas interdisciplinares; Construir, implantar e validar 
instrumentos multifocais de avaliação; Avaliar e desenvolver estratégias de alívio 
da dor, por meio de terapêuticas farmacológicas e não-farmacológicas; e 
Desenvolver produção científica. Métodos: Atividades de caráter institucional, 
articuladas ao ensino e a pesquisa integrada as políticas institucionais e 
direcionadas as questões relevantes da sociedade, ampliando a visão acerca do 
tema. Resultados: Articular ensino e pesquisa; subsidiar a melhoria da 
assistência infantil institucionalizada; demonstrar a importância da inserção dos 
futuros profissionais de saúde, possibilitando a abertura de novas oportunidades 
de trabalho; elaborar publicações científicas. Conclusões:  O projeto de extensão 
prossegue, na perspectiva de que a integração dos conhecimentos teóricos  
sejam efetivados por meio de ações conjuntas em prol da avaliação e do cuidado 
à criança e ao adolescente hospitalizado e com dor. Não há neste projeto um 
caráter meramente assistencial, mas visa a melhoria de qualidade no atendimento 
a esses pacientes, bem como subsídios às equipes de saúde.  

 

Descritores:  Dor. Humanização. Equipe interdisciplinar de saúde. 
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