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Abstract—More than 500 painful intervetions are carried out
during the hospitalization of a newborn baby in an intensive
medical care unit. In these situations, there is, however, a
challenging difficulty to identify pain, owing to the unlikeliness
of direct and objective verbal communication commonly used
among adults. This work is part of an on-going research that
aims to develop a computational framework to interpreting and
recognizing patterns on face images for automatic assessment
of neonatal procedural pain. We believe that such investigation
might provide relevant information to understand the relation
between neonatal facial features and procedural pain and,
consequently, helping health professionals in the corresponding
clinical practice.

Index Terms—Newborn Face Images. Eye-tracking. Facial
Perception. Pain.

I. INTRODUÇÃO

Para seres humanos adultos, indicações objetivas da dor
são feitas por comunicação verbal e também por expressões
corporais. No entanto, no estágio inicial da vida, o ser humano
não possui a capacidade de verbalizar a sua dor. Para o
Recém-Nascido (RN), a identificação da presença da dor e
a quantificação da mesma é dificultada, levando essa tarefa
à análise de ações e reações, não necessariamente objetivas,
frente ao estı́mulo causador da dor.

Neste contexto, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos
nos últimos anos para automatizar a avaliação da dor do RN
[1] [2] [3]. Em particular, a metodologia desenvolvida em [2]
mostrou-se bem sucedida no que se refere à possibilidade de
automatizar a avaliação da dor do RN por meio da captura
de imagens de face, da decodificação das mesmas e da
classificação do resultado, como dor presente ou ausente em
intervalo de tempo quase instantâneo.

Entretanto, essa metodologia [2] e as demais existentes [1]
[3], no estágio em que se encontram, não trazem informações a
respeito da relevância das caracterı́sticas intrı́nsecas da face do
RN que definem a dor usadas pelo profissional de saúde para
interpretação deste fenômeno, sendo capazes de identificar a
dor como presente somente se o recém-nascido expressar-se

caracteristicamente por meio de expressões faciais especı́ficas
e pré-determinadas.

Visando a prática clı́nica em questão, a interpretação pelos
profissionais de saúde do que o RN expressa é fundamental
para que o fenômeno doloroso possa ser identificado, avaliado
e se necessário, tratado. Apesar da literatura mostrar que a
avaliação da dor difere, por exemplo, entre os profissionais
de saúde e entre pais [4] [5], pouco se sabe a respeito da
percepção facial humana com relação ao fenômeno dor no
RN.

O presente trabalho tem como objetivo estudar pioneira-
mente as diferentes estratégias oculares empregadas por adul-
tos na avaliação do fenômeno dor presente em neonatos, de
maneira que se possua uma compreensão maior a respeito das
caracterı́sticas intrı́nsecas da face do RN necessárias para essa
avaliação. Especificamente, desenvolve-se aqui um arcabouço
computacional para a aquisição dos movimentos oculares
humanos em sessões especı́ficas de análise de imagens de faces
de RN a termo (com dor e sem dor) por meio de equipamento
de rastreamento de olhar.

II. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A. O Fenômeno da Dor

O conceito de dor foi primeiramente desenvolvido em 1970
[6]. Esse conceito inclui o critério de ser uma experiência
desagradável e subjetiva, com a possibilidade de haver dano
fı́sico e estı́mulo neurológico nociceptivo. Anos mais tarde,
o conceito da dor foi ampliado [7] para um conjunto de ex-
periências desagradáveis, podendo ser sensorial ou emocional,
associada à lesão real ou potencial dos tecidos, e sendo a
mesma totalmente subjetiva.

Com tantos efeitos degradantes à vida das pessoas [8] [9],
a dor é tema e motivação de pesquisa de diversos estudiosos
e profissionais da saúde [2] [4], e também de outras áreas [1]
[3]. Essas pesquisas envolvem a identificação, tratamento e
alı́vio da dor.

Acreditava-se que o RN não tinha a capacidade de sentir
dor até quando o mesmo atingisse um ano de vida [10].


