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RESUMO

Objetivo: verificar qual dos procedimentos não farmacológicos para o alívio da dor é mais eficaz durante a assistência 
de Fisioterapia Respiratória em recém-nascidos pré-termo internados na unidade neonatal. Método: estudo transversal 
que avaliou 18 recém-nascidos pré-termo (idade gestacional 33 ± 3 semanas), distribuídos igualmente em três grupos: 
Grupo Sucção Não Nutritiva (GS); Grupo Enrolamento (GE); e Grupo Contato Pele a Pele (GC). Aplicou-se a escala de 
dor Behavioral Indicators of Infant Pain (BIIP) em três momentos: cinco minutos antes, durante e cinco minutos após o 
atendimento de Fisioterapia Respiratória, com uso da técnica de vibração torácica manual. Resultados: na análise intra-
grupo, verificaram-se, em todos os grupos, escores mais próximos de cinco no momento durante a aplicação da técnica 
de vibração torácica quando comparados com o momento depois da mesma (p-valor < 0,05). Na análise intergrupo, a 
frequência de ocorrência de dor foi similar entre os grupos, portanto, não houve diferenças significativas entre eles, em 
nenhum dos momentos avaliados. Por outro lado, percebeu-se, no grupo GS, a menor média dos escores (1,83±0,98) 
durante a aplicação da manobra e no grupo GE a maior média (3,5±2,07). Observou-se, ainda, que os neonatos do sexo 
masculino apresentavam escores mais elevados do que os do sexo feminino (p-valor = 0,03). Conclusões: todas as 
medidas analgésicas adotadas reduzem a dor, deixando o procedimento de Fisioterapia Respiratória com um menor 
potencial doloroso, no entanto, a sucção não nutritiva se mostrou mais eficaz ao apresentar menor média dos escores, 
enquanto que o enrolamento se mostrou menos eficaz, pois apresentou a maior média.

DESCRITORES: dor, medição da dor, Fisioterapia.

INTRODUÇÃO

O surgimento das Unidades de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN’s) e a especialização na 
assistência neonatal aumentaram a sobrevida dos recém-
nascidos prematuros 1,2. No entanto, paralelamente à 

sofisticação dos recursos terapêuticos, um maior número 
de procedimentos e exames tornou-se necessário, 
expondo as crianças, muitas vezes, a múltiplos eventos 
desconfortáveis e/ou dolorosos 3,4,5,6,7.

A literatura aponta que cada neonato internado em 
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uma UTIN possa ser submetido de 50 a 150 procedimentos 
dolorosos e/ou desconfortáveis diariamente 3,7. 

Um estudo realizado em 13 instituições, que 
incluíam centros de cuidados terciários, UTIN e unidades 
de cuidados intensivos pediátricos de Paris, buscou relatar 
os dados epidemiológicos da dor durante procedimentos 
realizados em recém-nascidos, e apontou que 70% dos 
procedimentos realizados de primeira tentativa foram 
dolorosos e 30% estressantes. Dentre esses procedimentos, 
os autores relataram: a aspiração nasal, aspiração traqueal, 
extubação traqueal e Fisioterapia Respiratória, que são 
comumente realizados pelo fisioterapeuta4,8.

Até a década de 1980, acreditava-se que recém-
nascidos não eram sensíveis a esses estímulos dolorosos 
devido à imaturidade de seu sistema neurológico 9,10. No 
entanto, as pesquisas de Anand e Hickkey (1987) abriram 
caminho para estudos acerca do tema “dor neonatal” e 
atentaram para a urgência de se proceder a uma analgesia 
rotineira.

A prevenção da sensação dolorosa no neonato é 
importante, não somente por causa dos aspectos éticos 
relacionados ao assunto, mas também pelas diversas 
consequências deletérias que a exposição repetida desta 
sensação pode gerar nesses indivíduos. Porém, percebe-
se que o manejo da dor aguda no recém-nascido ainda é 
um desafio para os profissionais da área da saúde 5,7.

Sabe-se que um tratamento adequado para 
dor nos recém-nascidos está associado à prevenção de 
complicações e redução da mortalidade, pois aumentam a 
homeostase e estabilidade desses pacientes favorecendo o 
cuidado e o suporte aos neonatos internados nas UTIN’s 
4,6,12.

A intervenção não farmacológica, neste sentido, 
pode trazer grande benefício pela sua eficácia comprovada 
e baixo risco para os bebês, assim como baixo custo 
operacional, no que se refere aos cuidados de tratamento 
intensivo 13. 

OBJETIVO

 Verificar qual dos procedimentos não 
farmacológicos para o alívio da dor é mais eficaz durante 
a assistência de Fisioterapia Respiratória em recém-
nascidos pré-termo internados na unidade neonatal.

MÉTODOS

Estudo transversal realizado na Fundação Santa 
Casa de Misericórdia do Pará, no período de outubro a 
novembro de 2012. 

Todos os recém-nascidos da pesquisa foram 
estudados respeitando as normas de pesquisas de seres 
humanos vigentes (Resolução CNS nº 466/12), sendo 
realizada após a aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado 
do Pará com o parecer nº 120.228.

Foram incluídos os neonatos pesando entre 1200g 
a 2500g, com idade gestacional entre 31 e 36 semanas, 
que se encontravam respirando em ar ambiente, em 
oxigenoterapia ou ventilação não invasiva (Continuous 
positive airway pressure - CPAP) e com indicação 
de Fisioterapia Respiratória. Os neonatos não foram 
manuseados meramente a título da pesquisa. Foram 
excluídos aqueles cujas mães fizeram uso de opióide 
durante a gestação, trabalho de parto ou parto; que 
possuíam diagnóstico clínico de malformações congênitas 
ou alterações neurológicas clínicas de qualquer natureza; 
que possuíam hemorragia intracraniana, dreno torácico ou 
dreno abdominal; além daqueles que receberam estímulo 
potencialmente doloroso, ou não foram alimentados, por 
pelo menos uma hora antes da realização do atendimento 
de Fisioterapia Respiratória.

Para avaliar a dor aguda nos neonatos foi utilizada 
a escala BIIP (Behavioral Indicators of Infant Pain), 
validada por Holsti e Grunau (2007). Esta é a única escala 
que combina estado sono/vigília (sono profundo, sono 
ativo, sonolento, acordado/ativo e agitado/chorando), 
cinco diferentes trejeitos faciais (fronte saliente, olhos 
espremidos, sulco nasolabial aprofundado, estiramento 
horizontal da boca e língua tensa) e dois diferentes 
movimentos das mãos (mão espalmada e mão fechada). 
Além disso, é marcada facilmente em tempo real, tanto 
para indivíduos experientes quanto para os inexperientes 
no assunto “dor neonatal”, sendo, portanto, muito útil na 
prática clínica. Nesta, os escores variam de zero a dez e 
considera-se dor pontuações igual ou superior a cinco 10,14.

Em cada neonato, a escala BIIP foi aplicada, 
sempre pela mesma pesquisadora, em três momentos 
dentro de um único atendimento. O primeiro se deu 
cinco minutos antes do início do atendimento. O segundo 
ocorreu durante o atendimento e o terceiro cinco minutos 
após o término do mesmo.

A fim de homogeneizar a amostra, durante o 
atendimento, a escala foi aplicada sempre no momento da 
manobra vibração torácica manual (VTM), uma técnica de 
higiene brônquica, muito utilizada pelos fisioterapeutas, 
que auxilia na alteração das características do muco 
pulmonar facilitando o seu deslocamento para vias aéreas 
mais proximais 1,9.
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Neste estudo, a aplicação da manobra foi feita 
sempre por um mesmo fisioterapeuta, habilitado para 
desenvolvê-la, e ocorreu com o RN em decúbito dorsal, o 
profissional posicionado ao lado com a mão direita sobre 
o tórax da criança abrangendo bilateralmente a região. 

Para análise das medidas analgésicas, os RN’s 
foram igualmente distribuídos em três grupos de acordo 
com a entrada na unidade, seguindo a ordem: grupo 
sucção não nutritiva, grupo enrolamento e grupo contato 
pele a pele.
 I. Grupo Sucção não nutritiva (GS): Durante 
o atendimento fisioterapêutico, foi realizada sucção 
não nutritiva na cavidade oral do neonato com o dedo 
indicador da mão esquerda do fisioterapeuta protegido 
com luva de procedimento. Enquanto que, com a mão 
direita, o mesmo fisioterapeuta aplicava a técnica de 
VTM. 
 II. Grupo Enrolamento (GE): Imediatamente 
antes do início do atendimento, os RN’s tiveram o corpo 
envolto por uma manta a fim de contê-los. Durante 
o atendimento, a região do tórax foi descoberta para a 
aplicação da técnica VTM e, posteriormente, recoberta. 
O enrolamento foi mantido após o atendimento. 
 III. Grupo Contato Pele a Pele (GC): 
Imediatamente antes do atendimento, os neonatos 
receberam “apoio”, com pressão leve, pela da mão 
do fisioterapeuta na região do tórax mantido por 2 a 3 
minutos, a fim de acalmá-los.

Os dados coletados foram inseridos no programa 
Bioestat 5.0®. Para análise intragrupo dos escores, foi 
realizado análise de variância com o teste de Friedman. 
E, para a análise intergrupo, o teste de Kruskal-Wallis, 
com pós-teste de Dunn. O Teste de Mann-Whitney foi 
utilizado para comparar os escores obtidos pelos RN’s 
com as variáveis: gênero e tipo de suporte ventilatório 
(oxigenoterapia ou CPAP). Adotou-se um nível α = 0,05 
(5%).

RESULTADOS

Caracterização da amostra

A amostra da pesquisa contou com 18 recém-
nascidos, seis em cada grupo, dentre eles: dez (55,55%) 
eram do sexo feminino e oito (44,44%) do sexo masculino; 
11 (61,11%) pesavam abaixo de 2000g e sete (38,89%) 
acima de 2000g; 12 (66,67%) estavam classificados como 
prematuridade limítrofe, 5 (27,78%) como moderada 
e 1 (5,55%) como extrema; 12 (66,67%) apresentavam 

idade pós natal entre 12 e 36 horas, 5 (27,78%) entre 37 
e 72 horas e 1 (5,55%) entre 73 e 168 horas; 6 (33,33%) 
nasceram de parto vaginal e 12 (66,67%) de parto cesáreo. 
E os 18 RN’s obtiveram uma moda 8 para o primeiro 
minuto na Escala de Apgar e 9 para o quinto minuto.
 
Análise Intragrupo

No Grupo Sucção, verificou-se diferença 
significativa na comparação dos valores obtidos durante 
o atendimento e cinco minutos após o mesmo (p-valor < 
0,05), observando-se pontuações mais elevadas durante a 
aplicação da técnica (Tabela I). 

Tabela I: Escore da escala BIIP para cada neonato do Grupo 
Sucção (GS) nos diferentes momentos de aplicação                  

Grupo Sucção Não Nutritiva
Antes Durante* Depois* *p-valor

GS1 1 1 0 <0,05
GS2 1 1 0 <0,05
GS3 0 1 0 <0,05
GS4 2 3 0 <0,05
GS5 1 2 1 <0,05
GS6 5 3 1 <0,05

* Teste de Friedman. p-valor = 0,0302.

Na análise dos escores do Grupo Enrolamento, 
encontraram-se resultados estatisticamente significantes 
ao comparar os momentos durante e depois do 
atendimento (p-valor < 0,05). No qual, também se 
observou escores mais elevados no momento da aplicação 
da manobra, quando comparados com os escores depois 
do atendimento (Tabela II).

Tabela II: Escore da escala BIIP para cada neonato do Grupo 
Enrolamento (GE) nos diferentes momentos de aplicação                              

Grupo Enrolamento
Antes Durante* Depois* *p-valor

GE1 0 2 0 <0,05
GE2 1 2 0 <0,05
GE3 1 4 1 <0,05
GE4 0 3 0 <0,05
GE5 2 5 1 <0,05
GE6 2 6 2 <0,05

* Teste de Friedman. p-valor = 0,0094

No Grupo Contato, novamente, observou-
se resultados significantes (p-valor < 0,05) apenas 
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na comparação dos momentos durante e depois do 
atendimento. Em concordância com os outros grupos, 
os maiores valores ocorreram durante a manobra (Tabela 
III).

Tabela III: Escore da escala BIIP para cada neonato do Grupo 
Contato (GC) Pele a Pele nos diferentes momentos de aplicação

Grupo Contato Pele a Pele
Antes Durante* Depois* *p-valor

GC1 1 3 0 <0,05
GC2 1 2 1 <0,05
GC3 0 1 0 <0,05
GC4 2 2 1 <0,05
GC5 2 5 1 <0,05
GC6 0 3 1 <0,05

* Teste de Friedman. p-valor = 0,0176

Análise Intergrupo

De acordo com a escala de dor aguda BIIP, 
a presença de dor é considerada com a obtenção de 
um escore maior ou igual a cinco. Assim, verificou-se 
baixa ocorrência de dor entre os neonatos estudados, 
independente do grupo e do momento do estudo. 
Entretanto, a menor média, durante a aplicação da 
manobra, foi encontrada no Grupo Sucção (1,83±0,98) e 
a maior no Grupo Enrolamento (3,5±2,07) (Tabela IV). 
Por outro lado, ao aplicar a análise de variância entre os 
três momentos de cada grupo, com o Teste de Kruskal-
Wallis, não se obteve diferenças significativas.

Tabela IV: Média e desvio padrão dos escores da escala BIIP 
nos grupos GS, GE e GC nos diferentes momentos de aplicação                  

Antes
Média ± DP

Durante
Média ± DP

Depois
Média ± DP

GS 1,66±1,75 1,83±0,98 0,33±0,51

GE 1,00±0,89 3,5±2,07 0,66±0,81

GC 1,00±0,89 2,66±1,36 0,66±0,51

Neste estudo, observou-se ainda que, durante o 
atendimento, os neonatos do sexo masculino foram mais 
suscetíveis a dor do que os do sexo feminino (p-valor = 
0,03). Para o sexo masculino os escores, neste momento 
do atendimento, variaram de dois a seis, já para o sexo 
feminino os escores variaram de um a três mais um caso 
de escore cinco (Figura 1).

Não houve alteração significante ao comparar os 
escores com o tipo de suporte ventilatório (oxigenoterapia 
ou CPAP).

DISCUSSÃO

A abordagem do assunto dor neonatal merece 
atenção especial, pois esses pequenos pacientes não se 
expressam verbalmente e as suas manifestações são 
diferentes das demais faixas etárias 15. Para Ribeiro e 
Falcão (2005), a pesquisa acerca de novos métodos de 
análise das respostas de dor aguda em neonatos vem 
crescendo nos últimos anos, no entanto, Nicolau et al 

Figura 1. Quantidade de RN por escore da escala BIIP obtido no momento durante o atendimento de Fisioterapia Respiratória.
  * Teste de Mann-Whitney. p-valor = 0,0368

Teste de Mann-Whitney. p-valor = 0,0368
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(2008b) afirmam que, embora haja um número crescente 
de publicações abordando o tema, poucos foram os 
progressos que realmente levaram a mudanças nas 
rotinas das unidades neonatais, no que diz respeito à 
implementação de medidas que reduzem os efeitos do 
estresse e dos estímulos dolorosos.
 Na literatura atual encontram-se descritas diver-
sas medidas analgésicas, farmacológicas ou não, porém 
pouco se aborda sobre a relação destas com os procedi-
mentos rotineiros em recém-nascidos. Dentre as inter-
venções mais citadas, encontram-se: uso de sucção não 
nutritiva, substâncias adocicadas por via oral (sacarose, 
glicose e frutose), amamentação, contato pele a pele, 
Método Canguru, enrolamento, massagem, e medidas 
ambientais, como a diminuição da estimulação tátil 
12,13,16,17,18.

Neste estudo, três medidas não farmacológicas de 
alívio da dor (sucção não nutritiva, enrolamento e contato 
pele a pele) foram avaliadas durante o atendimento de 
Fisioterapia Respiratória, utilizando-se a manobra VTM 
como um possível modelo de fonte geradora de dor aguda 
para os neonatos, a fim de eleger a medida analgésica 
mais eficaz.

Estas medidas possuem particularidades nos 
mecanismos de ação. A sucção não nutritiva atua 
na liberação de serotonina durante a realização dos 
movimentos rítmicos, que inibe a hiperatividade e modula 
o desconforto do neonato, diminuindo, assim, a dor tanto 
em RN a termo quanto em RN pré-termo 5. 

O enrolamento, assim como o contato pele a pele, 
demonstram uma ação de alívio da dor provavelmente 
devido a estimulação proprioceptiva, tátil e dos sistemas 
térmicos 12.

Quando comparadas, observou-se que as medidas 
analgésicas não apresentaram diferenças significativas 
entre si, porém todas atuaram para reduzir o quadro de dor 
dos recém-nascidos, observado pela grande ocorrência 
escores abaixo de cinco na escala utilizada.

Por outro lado, verificou-se que o enrolamento, 
mesmo não tendo diferenças significativas com os 
demais, foi a menos eficaz, pois possuiu a maior média 
dos escores obtidos. Johnston et al (2009), ao estudar o 
contato pele a pele em bebês pré-termo de 28 a 32 semanas 
de idade gestacional na coleta de sangue em comparação 
com o enrolamento (swadling), também verificaram 
menor resposta de dor nos RN’s que receberam o contato 
pele a pele. Isto pode estar relacionado ao fato de que, 
embora estas medidas analgésicas tenham mecanismos 
semelhantes, através do posicionamento e estimulação da 

propriocepção 12, o toque entre bebê-terapeuta e/ou bebê-
mãe representa algo a mais.

A medida tida como mais eficaz foi a sucção não 
nutritiva, já que, neste estudo, obteve a menor média de 
escores. Resultado semelhante foi encontrado por Liaw et 
al. (2012), que realizaram um estudo que visava comparar 
a eficácia de duas estratégias não farmacológicas (sucção 
não nutritiva e contenção facilitada) com os cuidados 
de rotina no pré-termo durante a punção no calcanhar, e 
verificaram que ambas obtiveram uma menor média dos 
escores de dor durante o procedimento, porém a média da 
sucção não nutritiva foi ainda menor.

Na análise intragrupo, percebeu-se que, mesmo 
não apresentando pontuações elevadas e demonstrativas 
de dor, todos apresentaram escores significantemente 
maiores no momento durante o atendimento em relação 
ao depois do mesmo (p-valor < 0,05), reforçando a ideia 
de que o procedimento fisioterapêutico gera desconforto, 
mas não chega a ser doloroso, quando associado a 
qualquer uma das medidas analgésicas. 

Diversos estudos neste assunto foram encontrados 
utilizando diferentes fontes geradoras de dor e tipos de 
medidas para redução da dor. E a maioria reforçou o 
efeito positivo delas. Como Castral et al (2008) que, ao 
verificarem a eficácia do contato pele a pele da mãe com 
o recém-nascido prematuro durante o teste do pezinho, 
utilizando para avaliação da dor a escala NFCS (Neonatal 
Facial Coding System), constataram que  as crianças que 
receberam o contato pele-a-pele eram mais propensos a 
mostrar um escore mais baixo na NFCS.

Para Linhares e Doca (2010), o contato pele a 
pele tem se mostrado eficaz no alívio de dor aguda em 
neonatos pré-termo em situação de coleta de sangue, em 
comparação com um grupo de bebês sem intervenção. No 
entanto, Freire, Garcia e Lamy (2008), em sua pesquisa, 
verificaram que o grupo que foi exposto ao contato pele a 
pele foi semelhante ao grupo que recebeu glicose, quanto 
a redução das atividades faciais indicativa de dor. 

Chermont et al (2009), em sua pesquisa, 
encontraram que tanto o contato pele a pele, quanto o 
uso da glicose são eficazes para alívio de dor em bebês 
a termo. Porém, verificou que essas duas intervenções, 
utilizadas em conjunto, apresentavam melhor efeito do 
que utilizadas separadamente (efeito sinérgico).

Outro achado interessante da pesquisa foi o fato 
do sexo masculino apresentar escores mais elevados 
quando comparado ao sexo feminino. Resultado este que 
concorda com os obtidos por Ribeiro e Falcão (2005) 
ao avaliarem a dor em 60 RN’s a termo com distúrbios 
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respiratórios submetidos a dois tipos de procedimentos 
de Fisioterapia. Os resultados mostraram uma diferença 
entre os sexos, em resposta aos estímulos nocivos. Porém, 
os parâmetros para tal acontecimento ainda não parecem 
definidos ou bem entendidos 1.

Os bebês que estavam fazendo uso do CPAP, 
mesmo considerado uma fonte de desconforto com 
potencial doloroso 24, não obtiveram diferenças 
significativas entre os escores dos demais, o que pode ter 
ocorrido devido ao tamanho da amostra.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos com esta pesquisa 
corroboram na relevância da utilização de medidas 
analgésicas como forma de reduzir os desconfortos 

sentidos pelos recém-nascidos prematuros no ambiente 
da UTIN. 

Percebe-se que as três manobras (sucção não 
nutritiva, enrolamento e contato pele a pele) levaram a 
pontuações na escala BIIP, em sua maioria, inferiores 
a cinco, sugerindo que todas as medidas analgésicas 
estudadas tem boa ação contra a dor. Sendo, entretanto, a 
sucção não nutritiva a mais eficaz, por apresentar menor 
média durante o atendimento, e o enrolamento a menos 
eficaz.

A falta de significância em alguns resultados deve-
se, provavelmente, pelo fato do estudo contar com uma 
amostra reduzida. Recomenda-se que mais estudos sejam 
desenvolvidos nesta área, a fim de encontrar meios que 
possam diminuir ou evitar os desconfortos desencadeados 
nesses pequenos pacientes. 

SUMMARY

ANALYSIS OF ANALGESICS PROCEDURES DURING RESPIRATORY THERAPY IN PREMATURE 
NEWBORN 

Mariana Garcia Lisboa BORGES, André Gustavo Moura GUIMARÃES, Ivete Furtado Ribeiro CALDAS e Aurimery Gomes 
CHERMONT

Objective: to check which non-pharmacological procedures for pain relief is more effective for the assistance of Re-
spiratory Therapy in premature newborn admitted to the neonatal unit. Methods: cross-sectional study was carried out 
with 18 premature newborn (gestational age 33 ± 3 weeks), distributed into three groups: non-nutritive sucking (GS); 
Winding group (GE) and Group Skin to Skin Contact (GC). The pain scale Behavioral Indicators of Infant Pain (Biip) 
was employed at three times: before, during and five minutes after the thoracic vibration technique, during Respiratory 
Therapy. Results: in intragroup analysis, there was scores closer to five at the time during the application of Respira-
tory Therapy in all groups (p-valor < 0,05). In intergroup analysis, the frequency of occurrence of pain was similar 
between the groups, so there were no significant differences between them in any of the evaluated times. However, it 
was observed in GS group lowest average escores of pain during the application of the vibration technique and, in GE 
group, the highest average. It was observed too that male neonates had higher scores than females (p-valor = 0.03). 
Conclusions: it can be inferred that all the analgesic techniques used in this study reduce pain, leaving the procedure 
of Respiratory Therapy less painful. However, the non-nutritive sucking was more efficient because it presented lowest 
average escores, while the swadling proved less effective, as it showed the highest average.

KEYWORDS: pain, pain measurement, physical therapy specialty.
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