
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE NEUROCIÊNCIAS E CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

 

 

 

 

 

 

BEATRIZ OLIVEIRA VALERI  

 

 

 

 

 

Padrões biocomportamentais de reatividade à dor e autorregulação 
em neonatos pré-termo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                         

Ribeirão Preto – SP 

2011 



 

BEATRIZ OLIVEIRA VALERI 

 
 
 
 
 

Padrões biocomportamentais de reatividade à dor e autorregulação 
em neonatos pré-termo 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  

                                            

                              

 

 

 

APOIO:  

 

 

 

 
 

 

         

 

Ribeirão Preto – SP 

2011 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre em Ciências.  
 
Área de Concentração: Saúde Mental 
 
Orientadora: Profª Drª Maria Beatriz Martins Linhares 



 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL 

DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU 

ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE 

CITADA A FONTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Central do Campus Administrativo de Ribeirão Preto  

Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valeri, Beatriz Oliveira 
 
Padrões biocomportamentais de reatividade à dor e autorregulação 

em neonatos pré-termo. Ribeirão Preto, 2011. 
 
161 p. il.; 30 cm 
 
Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/USP – Dep. de Neurociências e Ciências do 
Comportamento. 

 
Orientadora: Linhares, Maria Beatriz Martins Linhares 
 
1. Dor 2. Recém-nascido prematuro 3. Reatividade 4. Sexo  

5. Gravidade Clínica Neonatal 



 

Nome: VALERI, Beatriz Oliveira 

Título: Padrões biocomportamentais de reatividade à dor e autorregulação em 

neonatos pré-termo 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _____ / _____ / _____ 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. ________________________________Instituição:_________________________  

Julgamento:_____________________________Assinatura: ________________________  

 

Prof. Dr. ________________________________Instituição:_________________________  

Julgamento:_____________________________Assinatura: ________________________  

 

Prof. Dr. ________________________________Instituição:_________________________  

Julgamento:_____________________________Assinatura: ________________________  

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo para obtenção do título de Mestre em 

Ciências. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho 
 Aos meus pais, Augusto e Maria Angélica, que ao me educarem com amor, 

sinceridade, responsabilidade e respeito ao próximo, possibilitaram que eu 
admirasse o ser humano de forma amorosa e cuidadosa, especialmente os bebês. 

Obrigada por colocarem minha educação como prioridade. 
Obrigada por me ensinarem a buscar o caminho da felicidade e da realização. 

Obrigada por me guiarem no caminho do amor e da verdade. 
À minha irmã Júlia, e aos meus irmãos Pedro Augusto e Júlio, que me ensinaram a 

exercer os valores transmitidos pelos nossos pais e que me acompanham, de forma 
sincera e alegre, na missão de superar os obstáculos da melhor forma possível. 

Obrigada por me ensinarem a compartilhar a vida. 
Obrigada por me ensinarem a rir e a cuidar do outro. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço Especialmente 
À Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares, 

Pela maneira responsável, dedicada e incansável com que conduziu minha 
educação na pesquisa científica; 

Pelo carinho, compreensão e incentivo nos momentos de dificuldade; 
Pela forma inteligente e paciente com que estimula minha curiosidade, criação, 

reflexão e pensamento crítico; 
Que ao conduzir seu trabalho com amor, ética e respeito ao próximo, me 

proporciona um modelo a ser alcançado; 
Muito obrigada por acreditar no meu desenvolvimento e pela oportunidade de 

sempre aprender com você. 



 

Agradecimentos 
 
Ao Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento e ao 
Departamento de Puericultura e Pediatria da FMRP/USP, obrigada pelo apoio na 
realização deste trabalho. 
 
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), agradeço 
pelo auxílio financeiro concedido na realização deste trabalho e na divulgação dos 
resultados em evento internacional. 
 
À Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência - FAEPA do 
HCFMRP/USP, pelo auxílio financeiro concedido para utilização dos equipamentos 
na coleta de dados. 
 
Ao Mayday Foundation e Canadian Institutes for Health Research, pelo auxílio 
financeiro que proporcionou a minha participação no Programa de Trainee Pain in 
Child Health. 
 
Ao G. Allen Finley, por confiar em minha capacidade e em meu comprometimento ao 
aceitar ser o meu supervisor no Programa de Trainee Pain in Child Health.  
 
Ao Prof. Dr. Francisco Eulógio Martinez, obrigada pela atenção e disponibilidade ao 
contribuir para a realização deste trabalho. 
 
Ao Prof. Dr. José Simon Camelo Júnior, à Profa. Dra. Sônia Regina Loureiro e a Profa. 
Dra. Adriana Leite, obrigada por compartilhar seus conhecimentos e contribuir de 
forma valiosa para o melhoramento do meu trabalho na ocasião do Exame Geral de 
Qualificação. 
  
Ao Renato Meireles, engenheiro de computação e especialista de laboratório do 
Laboratório de Neurologia Aplicada e Experimental da FMRP/USP, obrigada pela 
disponibilidade e contribuição técnica na preparação dos dados para análise. 



 

Ao Geraldo Cássio dos Reis, estaticista do Departamento de Neurociências e 
Ciências do Comportamento da FMRP/USP, obrigada pela contribuição nas análises 
estatísticas. 
 
À Secretaria de Pós-graduação e à Secretaria de Pós-graduação em Saúde Mental 
da FMRP/USP, agradeço pela atenção e disponibilidade com que atenderam a todas 
as minhas solicitações. 
 
Às mães, obrigada pela confiança com que permitiram que seus filhos participassem 
deste trabalho. 
 
Aos bebês prematuros, obrigada por contribuírem no conhecimento científico e por 
me ensinarem a cada dia como superar as adversidades na vontade de viver. 
 
Às equipes médica e de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal-
UTIN do HCFMRP/USP, obrigada pela imensa colaboração prestada durante a 
realização da coleta de dados deste estudo. 
 
À minha companheira de mestrado, Luciana Cosentino Rocha, obrigada por me 
ensinar ter fé no futuro e por me encorajar nos momentos difíceis do percurso da 
pós-graduação. 
 
À Cláudia Maria Gaspardo, obrigada pela imensa paciência, disponibilidade e 
competência com que me acompanhou desde o início na minha trajetória no meio 
científico. Obrigada por me ensinar com carinho e respeito a observar os bebês, 
respeitá-los e, assim, nunca desistir de ajudá-los. 
 
À Vivian Caroline Klein, obrigada pela amizade e pela forma carinhosa que me 
auxiliou na tomada de importantes decisões acerca do meu caminho profissional e 
emocional. 
 
À Luciana Leonetti Correia, obrigada pelos conselhos, orientações e pelo 
companheirismo alegre nos melhores momentos. 



 

Às colegas do laboratório Rafaela G. Monte Cassiano, Aline Fregni Caetano, Fabíola 
Dantas, Ana Cláudia, Daniela Moré e Sofia Gracioli, muito obrigada pela 
disponibilidade em contribuir com inúmeros aspectos da construção deste trabalho. 
A alegria, atenção e competência de vocês foram fundamentais em todos os 
momentos da realização desta dissertação. 
 
Às minhas eternas amigas, meu maior tesouro conquistado, Anamélia Penha 
Meireles, Cláudia Satie Nakao, Juliana de Souza Medeiros, Laura Ferreira Crovador, 
Lígia Perez Paschoal, Marina Novaes de Senne e Nicole Russo, muito obrigada pelo 
apoio e paciência na compreensão das minhas ausências e pela alegria e sabedoria 
para compartilhar os ensinamentos de mais uma conquista. 
 
E a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste 
trabalho, disponibilizando atenção e amizade, meu sincero agradecimento. 
 
 
 
 
 



 

RESUMO 
 

VALERI, B. O. Padrões biocomportamentais de reatividade à dor e 
autorregulação em neonatos pré-termo. 2011. 161f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2011.  

 

A dor encontra-se inerente ao contexto dos recém-nascidos pré-termo internados em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). As experiências precoces e 

repetidas de dor podem ter efeitos em longo prazo para os neonatos vulneráveis. As 

respostas de dor podem ser afetadas por variáveis do organismo e variáveis do 

contexto clínico neonatal. O presente estudo teve por objetivo avaliar os padrões 

biocomportamentais de reatividade à dor e autorregulação em neonatos pré-termo, 

observados em procedimento punção para coleta de sangue e comparar a 

reatividade e a recuperação de acordo com o sexo e com o estado clínico de saúde 

neonatal. Cinquenta e três bebês nascidos pré-termo (<37 semanas de idade 

gestacional), de muito baixo peso (<1.500 gramas) foram observados durante 

procedimento prescrito de coleta de sangue. Nesta observação foram estabelecidas 

as seguintes cinco fases: Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), 

Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). O indicador de dor foi 

avaliado pela atividade facial e medido pelo Neonatal Facial Coding System (NFCS), 

por um observador em condição “cega” em relação às características do bebê. Além 

disso foi avaliado o estado de vigília e sono e a freqüência cardíaca. Para cada 

parâmetro foram utilizadas as seguintes medidas: escores, magnitude das respostas 

(change), porcentagem de duração do choro e FC acima de 160bpm. A história 

clínica neonatal dos bebês foi analisada com base nos registros dos prontuários dos 

pacientes. Os resultados mostraram que as meninas e os meninos apresentaram um 

padrão semelhante de reatividade, com aumento das respostas fisiológicas e 

comportamentais de dor frente ao estímulo doloroso e com recuperação aos 

padrões observados na fase inicial de LB. A análise da magnitude da frequência 

cardíaca mostrou que houve diferença significativa entre os grupos apenas na FC 

máxima; os meninos apresentaram uma mudança maior (change) da frequência 

cardíaca máxima entre as fases de LB e P do que as meninas. Os neonatos com 



 

maior risco clínico neonatal exibiram maior ativação basal do estado de vigília e 

sono e da freqüência cardíaca, mesmo sem estímulo doloroso, que os neonatos em 

condições clínicas de menor risco. Os neonatos com alto riso clínico neonatal 

apresentaram maior freqüência cardíaca do que os neonatos com baixo risco clínico 

na fase se recuperação. Tanto a freqüência cardíaca média, quanto a magnitude das 

respostas (change) da frequência cardíaca mínima mostraram que os neonatos em 

piores condições clínicas apresentaram, respectivamente, maior FC média na RR e 

maior mudança da FC mínima entre as fases de LB e P do que os neonatos em 

condições clínicas melhores. Observou-se que os neonatos com maior risco clínico 

nas 12 primeiras horas de idade pós-natal mostraram maior dificuldade para se 

recuperar e retornar ao padrão de LB, uma vez que a frequência cardíaca foi maior 

na RR do que nos neonatos com menor risco. Os neonatos caracterizados pela 

maior gravidade clínica, menor idade gestacional e menor idade pós-natal 

apresentaram menor capacidade de regulação fisiológica à dor. Conclui-se que o 

sexo é uma variável que teve pouca influencia nas respostas de dor. A variável de 

risco clínico neonatal das 12 primeiras horas de idade pós-natal teve influência nas 

respostas de dor dos neonatos pré-termo, especialmente no processo de 

autorregulação. O conhecimento acerca da influência destas variáveis pode 

contribuir para minimizar os danos aos neonatos vulneráveis, provocados pela 

experiência estressante, dolorosa e repetida presente na rotina de cuidados da 

UTIN.  

 

Palavras-chave: neonatos pré-termo; dor; reatividade; sexo; gravidade clínica 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

VALERI, B. O. Biobehavioral pain reactivity and self-regulation in preterm 
infants. 2011. 161f. Dissertation (Master Degree) – Faculty of Medicine at Ribeirão 

Preto, São Paulo University, Ribeirão Preto, 2011.  

 

The early and repeated experiences of pain may have long term effects for 

vulnerable newborns hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). The 

pain responses may be affected by variables from the organism of the infant and by 

neonatal variables in the clinical context. This study aimed to assess the 

biobehavioral pain reactivity and recovery patterns in preterm neonates, observed in 

the context of prescribed painful procedure for blood collection and compare the 

biobehavior pain reactivity and recovery according to sex and to the neonatal clinical 

health status. Fifty-three infants born preterm (<37 weeks gestational age), very low 

birth weight (<1,500 grams), who were admitted to NICU, were observed during the 

following five phases of assessment: Baseline (BL), Antisepsis (A), Puncture (P), 

Recovery-Dressing (RD) and Recovery-Resting (RR). The pain indicator assessed by 

facial activity was measured using the Neonatal facial Coding System. The sleep-

wake state and heart rate were recorded at bedside. The medical charts of the 

preceded history of infants were assessed. The patterns of biobehavioral reactivity 

and recovery were analyzed in terms of the following parameters: scores, magnitude 

of responses (change), percentage of crying and heart rate greater than 160 bpm. 

Girls and boys had similar patterns of reactivity and recovery, with increased of 

physiological and behavioral responses to pain and returned to the patterns observed 

in the baseline. The magnitude of the maximum heart rate showed a significant 

difference between groups; boys showed a greater change of maximum heart rate 

between the phases BL and P than girls. The vulnerable newborns with high 

neonatal clinical risk exhibited a higher basal activation considering sleep-wake state, 

and heart rate, even without a painful stimulus, than the infants in lower clinical risk 

conditions. The infants with high neonatal clinical risk for illness severity showed 

higher frequency of mean heart rate in the RR phase compared to newborns with low 

neonatal clinical risk. The mean heart rate and the magnitude of minimum heart rate 

showed that neonates in worse clinical conditions showed, greater mean heart rate in 



 

RR phase and greater change in minimum heart rate between the phases of BL and 

P, respectively, than the neonates in better clinical conditions. It was observed that 

newborns with high clinical risk in the first 12 hour of postnatal age showed lower 

ability to recovery and return to baseline patterns than neonates with lower risk. The 

neonates characterized by high clinical risk for illness severity, lower gestational age 

and lower postnatal age showed poor ability to physiological regulation to pain. It was 

conclude that sex had little influence on pain reactivity and recovery. Neonatal clinical 

risk for illness severity variable in the first 12 hours of postnatal age showed influence 

on pain responses and, especially in the self-regulation process. The knowledge 

about the influence of these variables can help to minimize injure to vulnerable 

newborns, caused by stressful experience, painful and repeated procedures in the 

routine of the NICU. 

 

Keywords: preterm infants; pain; reactivity; sex; illness severity 
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PRÓLOGO 

O presente estudo de Mestrado vincula-se à linha de investigação 
denominada “Sobrevivência, Desenvolvimento e Qualidade de Vida de Bebês 
Prematuros”, a qual tem por objetivo integrar o conhecimento psicológico ao 
conhecimento médico acerca de questões sobre os efeitos do fator de risco biológico 
da prematuridade sobre o desenvolvimento da criança. Esta linha envolve pesquisas 
sobre a avaliação longitudinal e transversal do desenvolvimento psicológico da 
criança em diferentes idades (desde bebê até a fase escolar) e de suas interações 
com o ambiente social, assim como a avaliação e suporte psicológico realizado com 
mães dos bebês durante a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN). Iniciou-se em 1996, sob a coordenação da Profa. Dra. Maria Beatriz Martins 
Linhares e do Prof. Dr. Francisco Eulógio Martinez, docentes da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP.  A inserção 
da temática “Reações de Dor em Recém-nascido Pré-termo em Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal”, nesta linha de investigação, iniciou-se em 2002 com o estudo 
de Pós-Doutorado desenvolvido no Canadá pela Profa. Dra. Maria Beatriz Martins 
Linhares, junto ao grupo de pesquisa da Profa. Dra. Ruth E. Grunau no British 
Columbia Children’s Hospital, vinculado à University of British Columbia – UBC 
(Vancouver, Canadá).  

O projeto de Mestrado ora apresentado consiste em uma continuidade do 
projeto de pesquisa mais amplo sobre estratégias de manejo e alívio de dor, 
implementado em 2002 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto – USP, tendo por objetivo geral avaliar reações de dor em neonatos 
pré-termo internados em UTIN e o efeito do manejo de intervenções não 
farmacológicas para o alívio de dor em procedimentos invasivos e dolorosos de 
rotina na UTIN (Gaspardo, 2006; Gaspardo, Miyase, Chimello, Martinez ; Linhares, 
2008; Gaspardo, Cugler, Chimello, Martinez ; Linhares, 2008).  No período de 2005 
a 2007, foi realizado pela aluna o estudo de Iniciação Científica, subvencionado pela 
FAPESP (Processo 05/56213-6), o qual foi vinculado ao projeto referido acima e ao 
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estudo de Chimello et al. (2008)1. Nesse período houve um intenso treinamento, por 
parte da aluna, na metodologia de avaliação e análise de dados em estudos sobre 
dor em neonatos pré-termo. Além disso, esta pôde aprender sobre a análise de 
padrões individuais de reatividade baseado em indicadores de magnitude, latência e 
duração da resposta. Neste período a aluna passou pelo treinamento do instrumento 
de observação sistemática da face neonatal nomeado Neonatal Facial Coding 
System – NFCS ou Sistema de Codificação Facial Neonatal - NFCS. Da Iniciação 
Científica resultou a Monografia de Conclusão do Programa Optativo de 
Bacharelado em Psicologia que foi apresentada ao Departamento de Psicologia e 
Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP, 
intitulada “Reações de dor em recém-nascidos pré-termo em grupos diferenciados 
quanto ao sexo e à idade gestacional”, defendida em novembro de 2007. 
Atualmente, a aluna encontra-se em fase de produção de artigo científico para a 
publicação internacional resultante do estudo de Iniciação Científica. 

Paralelamente, os conhecimentos sobre dor e estresse em bebês nascidos 
pré-termo avançaram por meio da oportunidade que tive de participar como trainee 
do Pain in Child Health Consortium (PICH), mantido pelo Canadian Institutes for 
Health Research, desde abril de 2010 até o presente momento. Na condição de 
trainee internacional, em 2010, participei do 12th PICH Institute, intitulado “What’s in 
your toolbox? Methods for pediatric pain research”, realizado no Cheribourg Hotel, 
em Montreal, Quebec, Canadá, no período de 26 a 29 de Agosto de 2010. No PICH, 
sou supervisionada pelo anestesista e professor Gordon Allen Finley, MD, e recebo 
apoio financeiro da Mayday Foundation e do Canadian Institutes for Health Research 
para participação nas atividades do trainee. 

O estudo de Mestrado ora apresentado tem por objetivo avançar em 
questões geradas a partir dos estudos anteriores que envolvem o aprofundamento 
da análise de padrões individuais de reatividade e autorregulação dos bebês 
nascidos pré-termo, padrões que são relevantes para a compreensão do seu 
desenvolvimento. 

                                                            
1Chimello, J.T., Gaspardo, C.M., Martinez, F.E., ; Linhares, M.B.M. (2008). Pain reactivity and 
recovery in preterm neonates: latency, magnitude, and duration of behavioral responses. Early Human 
Development, 85 (5), 313-318. 
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São pesquisadores colaboradores deste estudo de mestrado: Aline Fregni 
Caetano (aluna de Iniciação Científica e graduanda no curso de Medicina da FMRP-
USP, bolsa CNPq), Larissa Souza (aluna de Iniciação Científica e graduanda do 
curso de Medicina da FMRP-USP, bolsa PIBIC/CNPq) e Fernanda Nascimento 
Pereira Doca (doutoranda de Pós-Graduação da Universidade de Brasília – UnB). 
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O peso de nascimento acima de 2.500 gramas e a idade gestacional 

adequada de 40 semanas são variáveis neonatais interrelacionadas que contribuem 

para o desenvolvimento sadio da criança devido ao papel relevante que 

desempenham na maturidade de vários sistemas do organismo. Possíveis desvios 

em qualquer uma delas para fora da faixa da normalidade são considerados fatores 

de alto risco para complicações neonatais, além de conseqüente expor a criança a 

uma cadeia de eventos adversos ao seu crescimento físico e desenvolvimento pleno 

(AYLWARD, 2005; LINHARES et al., 2004; MINDE, 2000).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica o recém-nascido a partir 

da idade gestacional, como: pré-termo (bebê que nasce com menos de 37 semanas 

de gestação), a termo (bebê que nasce entre 37 e 42 semanas de gestação) e pós-

termo (bebê que nasce com mais de 42 semanas de gestação). Com relação ao 

peso de nascimento, o bebê pode ser classificado em baixo peso (bebê que nasce 

com peso inferior a 2.500 gramas), muito baixo peso (bebê que nasce com peso 

igual ou inferior a 1.500 gramas) e extremamente baixo peso (bebê que nasce com 

peso igual ou inferior a 750 gramas) (LIMA et al. 2006). 

A relação entre a idade gestacional e o peso ao nascimento fornece uma 

das dimensões do risco neonatal, que classifica o recém-nascido em: apropriado 

para idade gestacional (bebês com peso entre o percentil 10 e o percentil 90 para 

bebês de mesma idade gestacional), pequeno para a idade gestacional (bebês com 

peso abaixo do percentil 10 para bebês da mesma idade gestacional) e grande para 
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idade gestacional (bebês com peso acima do percentil 90 para bebês de mesma 

idade gestacional) (GOULART, 2004).  

No Brasil, os últimos dados estatísticos disponíveis do Sistema Único de 

Saúde, referentes ao ano-base de 2008, apontam que, em um total de 2.917.432 

nascidos vivos, 195.468 nasceram pré-termo (6,7%). Na região Sudeste, em um 

total de 1.127.424 nascidos vivos, 89.066 nasceram pré-termo (7,9%). No Estado de 

São Paulo, em um total de 601.376 nascidos vivos, 49.312 bebês nasceram pré-

termo (8,2%). Em Ribeirão Preto, em um total de 7.668 nascidos vivos, 720 

nasceram pré-termo (9,4%) (CADERNOS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, 2009).   

As crianças nascidas pré-termo (<37 semanas de idade gestacional) e de 

muito baixo peso (≤ 1.500g) constituem-se em uma amostra significativa da 

população biologicamente vulnerável em risco para problemas de desenvolvimento. 

A trajetória de desenvolvimento dos neonatos pré-termo fora da vida uterina inicia-se 

no contexto hospitalar de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 

permeada pela presença contínua de diversos estímulos estressantes, tais como 

frequentes procedimentos invasivos e dolorosos, manuseios e excesso de 

estimulação luminosa e sonora (LINHARES et al., 2004).  

Na UTIN, o bebê luta para sobreviver em meio à adversidade do seu estado 

de saúde neonatal. O bebê prematuro de muito baixo peso necessita de condições 

especiais da UTIN para sobreviver, fazendo com que o ambiente cercado de 

adversidades seja o seu primeiro contexto de desenvolvimento. De forma paradoxal, 

a unidade oferece suporte protetor para o bebê sobreviver, assim como representa 



Introdução  |  25 

 

um ambiente permeado por estímulos dolorosos e aversivos para o mesmo 

(LINHARES et al., 2006). Apesar do ambiente protetor da UTIN ser fundamental 

para a sobrevivência dos recém-nascidos pré-termo, sabe-se que os procedimentos 

estressantes e repetidos, especialmente aqueles que ocorrem nos períodos iniciais 

do desenvolvimento do bebê, possuem um efeito profundo e em longo prazo 

(GRUNAU, 2002). 

Na abordagem teórico-conceitual da Psicopatologia do Desenvolvimento 

(LUTHAR; SAWYER; BROWN, 2006; MASTEN; GERWITZ, 2006), fatores de risco 

consistem em variáveis do indivíduo, do ambiente, ou resultantes da combinação 

entre ambos, que, quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo 

apresentar problemas de desenvolvimento (GUTMAN; SAMEROFF; COLE, 2003; 

SAMEROFF; ROSENBLUM, 2006). O risco pode ser biológico, psicológico ou social 

e pode ser classificado em fatores de risco proximais ou distais, de acordo com a 

proximidade da influência desses fatores no desenvolvimento do indivíduo (YUNES; 

ZYMANSKI, 2001). Os fatores de risco proximais influenciam diretamente o 

indivíduo, enquanto que os fatores de risco distais têm efeito indireto por meio de 

variáveis mediadoras (YUNES; ZYMANSKI, 2001), predispondo a fatores que 

agregam o risco mais diretamente (RUTTER, 1994).  

O nascimento pré-termo é um marco de risco biológico que opera como um 

fator de risco proximal que se constitui em fator de risco em si mesmo, assim como 

expõe a criança a uma cadeia de adversidades decorrentes da própria 

prematuridade (AYLWARD, 2002). Os fatores ou marcadores de vulnerabilidade, por 
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sua vez, são variáveis que exacerbam os efeitos negativos da condição de risco 

(LUTHAR, 2006). Diversos fatores de risco presentes na vida de um mesmo 

indivíduo tendem a se multiplicar, antes que apenas se somar, revelando o efeito 

multiplicador destes, em que um agrava o outro e aumenta a ameaça ao 

desenvolvimento sadio e adaptativo do ser humano (LINHARES; BORDIN; 

CARVALHO, 2004). 

Para melhor compreensão dos fatores de risco que permeiam o contexto do 

nascimento prematuro, destaca-se a teoria do desenvolvimento humano, Teoria 

Bioecológica de Bronfrenbrenner (BRONFRENBRENNER, 1979/1996; 

BRINFREBRENNER; MORRIS, 1998; CECCONELLO; KOLLER, 2003). De acordo 

com essa teoria, a pessoa tem características determinadas tanto 

biopsicologicamente quanto construídas na interação com o ambiente. O 

desenvolvimento e formação das características da criança dependem da interação 

pessoa-processo-contexto-tempo. No microcontexto ocorrem os processos 

proximais que afetam diretamente o desenvolvimento da criança, como a interação 

com a família. No macrocontexto, com a cultura, os processos distais, também 

podem afetar o desenvolvimento. O grande desafio proposto por Bronfrebrenner e 

Evans (2000) consiste na compreensão dos processos do desenvolvimento humano 

nos “contextos de caos”, aqueles nos quais diversos fatores de risco estão presentes 

podendo ameaçar o desenvolvimento adaptativo. 

Recentemente Wachs e Evans (2010) ampliaram a perspectiva ecológica 

para compreensão do desenvolvimento humano em condições altamente 
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estressoras. Essas condições caracterizam o contexto caótico, no qual o 

microssistema do ambiente pode afetar diretamente os processos regulatórios do 

desenvolvimento do indivíduo, uma vez que possui as seguintes características: alta 

variabilidade de cuidadores, alta densidade de pessoas no contexto, barulho, 

multiplicidade de arranjos sem consistência no tempo, alta complexidade visual, 

estimulação excessiva. Nesse sentido, considerando o microcontexto que cerca o 

bebê prematuro, a UTIN representa o primeiro microcontexto do neonato pré-termo, 

atuando como pano de fundo dos processos proximais. Este cenário se constitui 

como um contexto caótico, pois representa risco potencialmente negativo para o 

desenvolvimento sadio do neonato, pois interfere no fluxo de informações 

necessárias para os processos regulatórios. 

Atualmente, os estudos buscam avaliar os processos psicológicos do 

desenvolvimento de crianças prematuras que nascem neste contexto de risco. 

Dentre os processos psicológicos de desenvolvimento nos quais as crianças 

nascidas pré-termo encontram-se mais vulneráveis, destacam-se a autorregulação 

fisiológica, emocional e comportamental (CLARK et al., 2008; FELDMAN, 2009; 

KELIN et al., 2009). 

O amadurecimento dos processos de autorregulação, segundo Olson et al. 

(2009), desenvolve-se da seguinte maneira: a) do nascimento aos três meses de 

idade – homeostase fisiológica, referente à modulação fisiológica e dos estímulos 

sensoriais, tais como a duração e a intensidade do choro, o tempo para se 

recuperar, capacidade para se acalmar, e resposta de cortisol frente ao estresse; b) 
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entre os três e doze meses de idade – regulação emocional, quando há um aumento 

da capacidade de ajustar as respostas afetivas, de atenção e de comportamento 

motor voluntário de forma dirigida ao alcance dos objetivos; c) nos três primeiros 

anos de vida – regulação do comportamento, com o amadurecimento das 

habilidades cognitivas e motoras, as crianças já conscientes das demandas sociais 

conseguem ajustar seu comportamento de acordo com as demandas sociais e 

regulação da atenção, com desenvolvimento do pensamento simbólico e da 

memória; d) nos anos pré-escolares – autorregulação, a criança aprende a adaptar-

se flexivelmente às situações, com capacidade de automonitorar seu 

comportamento frente a diferentes demandas situacionais. 

Assim, considerando que o desenvolvimento das capacidades de 

autorregulação faz parte de um processo maturacional normativo, espera-se que 

fatores que afetam positiva ou negativamente o desenvolvimento da criança, como o 

nascimento prematuro, sejam capazes de influenciar os processos maturacionais 

relacionado à autorregulação (KLEIN; GASPARDO; LINHARES, no prelo). É sabido 

que na UTIN, a estimulação frequente e em nível excessivo interfere na auto-

regulação dos padrões de vigília e sono do neonato. Neonatos pré-termo nascidos 

com menos de 33 semanas de idade gestacional apresentam predominância de 

sono ativo/leve nas primeiras semanas de idade pós-natal (GASPARDO et al., 

2008a; GLASS, 1999). 

Os bebês nascidos muito prematuramente, com 24 a 32 semanas de idade 

gestacional, são capazes de apresentar reações fisiológicas e comportamentais a 
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eventos dolorosos (ANAND; WHIT HALL, 2007; GASPARDO et al., 2008b; GRUNAU 

et al., 2005), como o aumento da atividade facial, de movimentos corporais, do 

estado de alerta e da freqüência cardíaca em resposta a um procedimento doloroso 

(ANAND; WHIT HALL, 2007; GASPARDO et al., 2008b; GOUBET; CLIFTON; SHAH, 

2001; LUCAS-THOMPSON et al., 2008; MORISON et al., 2001). Estas reações para 

modulação dos estados de alerta fisiológicos e comportamentais fazem parte do 

processo de autorregulação primária (CALKINS, 2009; MORISON et al., 2003; 

OLSON et al., 2009).  

A experiência de dor é considerada uma das principais condições de 

estresse para os neonatos pré-termo durante a sua internação na UTIN (ANAND; 

WHIT HALL, 2007; GRUNAU; HOLSTI; PETERS, 2006; LINHARES, 2009). 

Neonatos com menos de 32 semanas de idade gestacional podem receber, como 

parte necessária ao seu tratamento médico para assegurar a sua sobrevivência, 

aproximadamente seis procedimentos dolorosos por dia nas primeiras semanas de 

internação na UTIN, podendo chegar até mesmo a 18 procedimentos dolorosos por 

dia (GASPARDO et al., 2008a).  

A dor é uma experiência subjetiva que ocorre paralelamente a uma resposta 

fisiológica em reação a dano tecidual real ou potencial. Esta experiência subjetiva de 

dor requer nocicepção, a qual depende de um sistema sensorial intacto (VAN DE 

VELDE et al., 2006). A percepção da dor envolve conotações afetivas negativas 

descritas em termos de sofrimento emocional. O componente emocional aversivo da 

dor é mediado por processos que ocorrem no córtex, enquanto que as respostas 
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fisiológicas mais primitivas são controladas por níveis inferiores do sistema nervoso 

central, incluindo o tronco cerebral (SLATER; FITZGERALD; MEEK, 2007).  

A trajetória de desenvolvimento do sistema nervoso central no início do 

desenvolvimento é descrita por Van de Velde et al. (2006) de acordo com os 

seguintes marcos: a) da 7ª a 10ª semana de idade gestacional, desenvolvem-se os 

primeiros receptores sensoriais cutâneos periféricos; b) na 19ª semana de idade 

gestacional desenvolvem-se as sinapses nociceptivas primárias dos neurônios 

aferentes com os neurônios da medula espinhal; c) na 22ª  semana de idade 

gestacional ocorrem as projeções das fibras talâmicas para a placa cortical; d) da 

21ª a 28ª semana de idade gestacional formam-se as conexões com o córtex; e) por 

volta da 25ª semana de idade gestacional ocorrem os potenciais somatosensoriais 

evocados no córtex. Nesta fase, as trajetórias somatosensoriais são capazes de 

conduzir impulsos periféricos para as estruturas corticais, o que reflete a capacidade 

de organizar uma resposta cortical localizada. Apenas após o nascimento, 

desenvolvem-se as fibras descendentes inibitórias da dor liberadoras de serotonina 

(SLATER; FITZGERALD; MEEK, 2007). Assim, os neonatos pré-termo podem 

perceber a dor mais intensamente quando comparados a crianças mais velhas ou 

adultos, pois os mecanismos de controle inibitório da dor são imaturos e limitados 

em sua sensibilidade para modular a dor.  

Estudos recentes têm demonstrado que os neonatos pré-termo possuem as 

conexões neuronais necessárias para apresentar ativação cortical durante 

procedimento doloroso de coleta de sangue (BARTOCCI et al., 2006; SLATER et al., 
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2006). Após um procedimento de lancetagem de calcâneo, neonatos a partir de 25 e 

28 semanas de idade gestacional exibiram aumento na concentração de 

hemoglobina em ambos os hemisférios do córtex somatosensorial, acompanhado de 

aumento na freqüência cardíaca e na atividade facial e diminuição na saturação de 

oxigênio (BARTOCCI et al., 2006; SLATER et al., 2008). Além disso, a estimulação 

tátil não dolorosa para a antissepsia da pele do neonato também produziu aumento 

na concentração de hemoglobina em ambos os hemisférios cerebrais, sem produzir 

mudanças na freqüência cardíaca e na saturação de oxigênio (SLATER et al., 2008). 

A magnitude da resposta aumentava com a idade gestacional e era modulada pelo 

estado comportamental de vigília e sono: neonatos que estavam acordados 

apresentavam maior resposta de ativação cortical do que neonatos que estavam 

dormindo. Foi identificado um decréscimo de latência dos picos de resposta de dor 

com o aumento da idade gestacional, o que foi atribuído à mielinização imatura das 

trajetórias sensoriais, ao funcionamento imaturo das sinapses e ao pequeno 

diâmetro dos axônios em neonatos mais imaturos. Apesar da maior latência, as 

respostas corticais dos neonatos com menor idade gestacional estavam bem 

definidas (SLATER et al., 2006). As respostas hemodinâmicas no córtex 

somatosensorial eliciadas por estímulos dolorosos indicam que as respostas à 

nocicepção alcançam centros cerebrais superiores e não são simplesmente 

limitadas a respostas reflexas no nível da medula espinhal.  

Esses estudos são um marco importante na literatura sobre dor em neonatos 

pré-termo, pois demonstram que a informação nociceptiva é transmitida ao córtex 
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imaturo do neonato e, desta forma, tem potencial para influenciar níveis superiores 

do sistema nervoso central em desenvolvimento (SLATER; FITZGERALD; MEEK, 

2007).  

Para avaliar a dor em neonatos, pode-se adotar instrumentos que incluem a 

combinação de indicadores de resposta fisiológica e comportamental e fornecem um 

escore único ou combinar instrumentos univariados de respostas comportamentais e 

fisiológicas, de forma a sincronizá-los para fim de análise (GRUNAU et al., 1998). A 

avaliação de dor em neonatos pré-termo deve incluir parâmetros comportamentais e 

fisiológicos (STEVENS et al., 2007a). Segundo esses autores, as respostas 

comportamentais ao estímulo doloroso agudo são medidas por meio da vocalização, 

expressão facial, movimento motor amplo, reflexo de flexão e estados de vigília e 

sono. As respostas fisiológicas do recém-nascido pré-termo ao estímulo doloroso 

agudo, por sua vez, são medidas por alterações nos sinais vitais tais como 

frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão sanguínea e níveis de 

oxigenação. Portanto, as respostas de dor nos neonatos podem ser avaliadas, 

incluindo atividade facial (GRUNAU; CRAIG, 1987; STEVENS; GIBBINS; FRANCK, 

2000), movimentos corporais (HOLSTI et al., 2006), e estado comportamental 

(GRUNAU et al., 2004). Além disso, o batimento cardíaco, a saturação de oxigênio 

(GIBBINS et al., 2008a) e o cortisol salivar (GRUNAU; TU, 2007; GIBBINS et al., 

2008b) podem ser usados como indicadores fisiológicos complementares na 

avaliação da dor.  
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A literatura acerca das respostas de dor em populações vulneráveis mostra 

que estão sendo usadas medidas comportamentais validadas para avaliação da dor, 

como o Premature Infant Pain Profile - PIPP (STEVENS et al., 1996) e o Neonatal 

Facial Coding System - NFCS (GRUNAU; CRAIG, 1987).  A escala univariada 

denominada Neonatal Facial Coding System (NFCS) (GRUNAU; CRAIG, 1987) tem 

sido amplamente utilizada para avaliação comportamental da reatividade à dor por 

meio da atividade facial, tanto em neonatos pré-termo quanto em neonatos a termo. 

A expressão facial do neonato em reação à estimulação dolorosa foi o parâmetro de 

reatividade que apresentou maior correlação com as respostas hemodinâmicas 

corticais à dor, de modo que maior atividade facial foi associada à maior nível de 

hemoglobina no córtex somatosensorial (SLATER et al., 2008).  

Devido ao processo de maturação dos sistemas sensoriais que ocorre no 

período neonatal, este consiste em uma “janela” temporal particularmente sensível 

para a plasticidade neuronal induzida pela experiência (HERMANN et al., 2006). A 

exposição repetida à dor e ao estresse na UTIN pode alterar o substrato neurológico 

associado com o processamento da dor, e assim, levar a mudanças no 

processamento somatosensorial da dor e a respostas neurocomportamentais 

alteradas à dor (GOFFAUX et al., 2008; SIMONS; TIBBOEL, 2006; VAN DE VELDE 

et al., 2006). As experiências repetidas de dor na fase inicial do desenvolvimento 

podem ter efeitos a longo prazo para os recém-nascidos vulneráveis (ANAND, 2000; 

GRUNAU, 2000; 2002), tais como diminuição do limiar de dor (GIBBINS, STEVENS, 

ASZTALOS, 2003; GRUNAU, 2002), hiperalgesia (ANAND, 1998; GRUNAU, 2002) e 
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alodinia (ANSELONI et al., 2002). Entretanto, o tipo e a extensão desses efeitos 

provavelmente dependem da maturidade desenvolvimental do neonato no momento 

em que a dor ocorre, concomitantemente com os fatores clínicos, a duração da 

exposição à dor e do contexto ambiental no momento da exposição (GRUNAU; TU, 

2007).  

Considerando-se que a reatividade fisiológica e comportamental do bebê, 

assim como a transição entre os estados de vigília e sono, são parte do processo de 

autorregulação fisiológica básica, é importante considerar as diferenças individuais 

em suas capacidades de autorregulação diante destas experiências. Segundo 

Grunau et al. (2006), a reatividade biocomportamental à dor nos bebês pré-termo no 

período neonatal pode refletir a capacidade do sistema nervoso central para regular 

a organização neurobiológica e dos estados de alerta, sendo que a idade 

gestacional e a gravidade clínica neonatal foram apontadas como preditoras dessa 

reatividade. 

Neonatos pré-termo internados em UTIN nascidos com idade gestacional 

entre 28 e 31 semanas foram menos capazes de regular fisiologicamente suas 

respostas frente ao estímulo doloroso do que neonatos pré-termo nascidos com 

idade gestacional entre 32 e 34 semanas. (LUCAS-THOMPSON et al., 2008). Os 

bebês nascidos com menor idade gestacional permaneceram com taxas de 

freqüência cardíaca significativamente mais elevadas na fase de recuperação em 

comparação com os neonatos que nasceram mais velhos. Os autores sugerem que 
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os neonatos mais jovens foram autorreguladores menos eficazes do que os pré-

termos com maior idade gestacional.  

Estudos como estes mostram a necessidade de se investigar os fatores que 

envolvem e que, potencialmente, influenciam as respostas de dor em neonatos pré-

termo. Para melhor compreensão dos mecanismos de dor em neonatos pré-termo, 

torna-se necessário analisar os efeitos das variáveis do organismo, tais como o sexo 

(BARTOCCI et al., 2006; GIBBINS et al., 2008a) e a idade gestacional (RANGER; 

JOHNSTON; ANAND, 2007; GIBBINS et al., 2008b). 

Neonatos entre 28 e 36 semanas de idade gestacional e 25-42 horas de 

idade pós-natal demonstraram ativação cortical somato-sensorial bilateral após uma 

estimulação de dor unilateral (BARTOCCI et al., 2006). Nesta avaliação, verificou-se 

que as respostas corticais eram mais evidentes no lado esquerdo dos neonatos do 

sexo masculino do que os neonatos do sexo feminino, quando o procedimento 

doloroso ocorria no lado direito.  

Há evidência de maior “sensibilidade à dor” (limiares baixos, maior 

discriminação, taxas mais elevadas de dor e menor tolerância ao estímulo doloroso) 

em mulheres do que em homens adultos, com diferentes áreas de ativação cortical, 

dependendo das variáveis situacionais (DERBYSHIRE, 2008). Por outro lado, o 

efeito da variável sexo na resposta de dor em crianças, especialmente em neonatos 

prematuros, está ainda inconclusiva na literatura.  

Alguns estudos se dedicaram à avaliação das diferenças entre os sexos nas 

respostas comportamentais durante procedimento doloroso de coleta de sangue em 
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neonatos a termo e pré-termo (GRUNAU; CRAIG, 1987; GUINSBURG et al., 2000). 

Os neonatos a termo do sexo masculino choraram mais e apresentaram menor 

tempo de latência para exibir a resposta de atividade facial do que as meninas. 

Entretanto, GUINSBURG et al. (2000) encontraram que as meninas com idade 

gestacional entre 28 e 42 semanas de idade gestacional exibiram maior atividade 

facial indicativa de dor, avaliadas por meio do NFCS à beira do leito durante o 

procedimento doloroso e um minuto após este procedimento, do que os meninos. 

Os estudos que se dedicaram à análise do efeito do sexo nas respostas de 

dor, em amostras compostas exclusivamente por neonatos pré-termo (STEVENS; 

JOHNSTON; HORTON, 1994; BARTOCCI et al., 2006; GIBBINS et al., 2008a), 

também encontraram resultados inconsistentes com os da literatura.  Nenhum efeito 

da variável sexo foi encontrado nas respostas comportamentais de dor (atividade 

facial, estado comportamental e choro) em neonatos nascidos entre a 32ª e 34ª 

semanas de gestação (STEVENS et al. 1994), assim como em neonatos 

extremamente prematuros (IG < 28 semanas) avaliados na primeira semana de 

idade pós-natal (GIBBINS et al., 2008a). Por outro lado, Bartocci et al. (2006) 

detectaram diferenças entre os sexos, quanto ao nível de ativação cortical de 

neonatos pré-termo; os meninos exibiram maior ativação cortical do que as meninas. 

Nesse mesmo estudo, os neonatos com menor idade gestacional também 

apresentaram diferenças mais evidentes no nível de ativação cortical do que os 

neonatos com maior idade gestacional. 
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Os neonatos com idade gestacional extremamente pequena (<28 semanas 

de idade gestacional) exibiram aumento significativo de quatro expressões faciais 

após o procedimento doloroso, tais como, protuberância da sobrancelha, sulco 

nasolabial, olhos espremidos e boca esticada no sentido vertical (GIBBINS et al., 

2008a). Outro estudo recente determinou o efeito da idade gestacional nas 

respostas de dor de neonatos distribuídos em quatro grupos de acordo com a idade 

gestacional: <27 semanas de idade gestacional, 28-31 semanas, 32-35 semanas e > 

36 semanas (GIBBINS et al., 2008b). O grupo dos neonatos com menos de 27 

semanas de idade gestacional apresentaram respostas de dor semelhantes aos 

neonatos nascidos com maior idade gestacional, durante o procedimento doloroso, 

entretanto, não exibiram mudança comportamental (damped). Não houve diferenças 

significativas na avaliação dos parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca e 

saturação de oxigênio). Os autores desse estudo chamaram a atenção para a 

necessidade de avaliação da influência do estado de gravidade clínica do neonato 

nas respostas de dor; esta é uma questão ainda não explorada na literatura da área 

de dor.  

Para avaliar a gravidade do estado clínico na população de bebês 

vulneráveis, há diversos índices capazes de quantificar o risco clínico. Apesar de 

não haver um “padrão ouro” para avaliar a gravidade clínica em neonatos pré-termo 

(STEVENS et al., 2007b), existe uma ampla variedade de índices de risco clínico 

neonatal usada para avaliação de pré-termos vulneráveis na fase neonatal, tais 

como: o Clinical Risk Index for Babies – CRIB (COCKBURN et al., 1993), o CRIB-II 
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(GAGLIARDI et al., 2004; ROSENBERG et al., 2008), o Score for Neonatal Acute 

Physiology – SNAP (RICHARDSON et al., 1993), o SNAPPE-II (RICHARDSON et 

al., 2001), o Neonatal Medical Index – NNMI (KORNER et al., 1993), o Neonatal 

Therapeutic Intervention Scoring System – NTISS (GRAY et al., 1992) e o Índice de 

Apgar no 1o e 5º minuto de idade pós-natal (APGAR, 1953). Esses escores possuem 

um melhor desempenho na predição de mortalidade do que o peso ao nascimento 

(ZARDO; PROCIANOY, 2003).  O escore CRIB tem maior poder discriminativo do 

que o SNAPPE-II (GAGLIARDI et al., 2004) e se constitui como o melhor preditor de 

mortalidade (WONG et al., 2008). De acordo com o estudo de Bordin (2005), as 

crianças nascidas pré-termo com escore do CRIB maior do que seis apresentaram 

mais problemas de desenvolvimento na fase escolar em comparação com crianças 

cujo CRIB era menor do que esta nota de corte. Além disso, o escore do CRIB maior 

do que o escore quatro foi melhor preditor da mortalidade, quando comparado com o 

peso ao nascimento e a idade gestacional (BRITO et al., 2003).  

A partir da revisão da literatura realizada recentemente com o objetivo de 

analisar os resultados referentes às variáveis que influenciam as respostas de dor 

(VALERI; LINHARES, 2009), foi possível observar que os estudos que consideraram 

o índice de gravidade clínica, em sua maioria, o inserem como variável de controle, 

para que a gravidade clínica não haja como variável confundidora sobre as 

respostas de dor (GRUNAU et al., 2005; HOLSTI et al., 2005). Aqueles estudos que 

avaliaram a influência do índice de gravidade clínica nas respostas de dor, o fizeram 

por meio de correlações (HOLSTI et al., 2004; GRUNAU et al., 2005; EVANS et al., 
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2005). Holsti et al. (2004) encontraram que os neonatos mais graves, com escores 

maiores no SNAP, apresentaram  maior número de espasmos faciais e movimento 

de mão na face nas suas respostas comportamentais do que os neonatos 

clinicamente mais estáveis. Por outro lado, Holsti et al. (2005) encontraram que alto 

risco clínico neonatal avaliado pelo SNAP foi significativamente associado com baixa 

variabilidade de frequência cardíaca dos neonatos pré-termo em situação de dor. Na 

mesma direção, Evans et al. (2005) revelaram que quanto maior o risco clínico 

neonatal avaliado pelo NTISS, menor o escore do PIPP dos neonatos pré-termo em 

situação dolorosa.  

A partir dos estudos incluídos na revisão, constatou-se que os neonatos em 

condições clínicas mais graves possuem maior demanda para intervenções médicas 

durante a internação. Por isso, parte dos estudos avaliou a influência da gravidade 

clínica por meio de correlações entre os indicadores de dor e as intercorrências 

clínicas, tais como: número de procedimentos dolorosos, número de dias em 

ventilação mecânica, tempo de exposição à dor, quantidade de exposição à opioides 

e necessidade de cirurgia (ALLEGAERT et al., 2005; GRUNAU et al., 2007; 

WILLIAMS et al., 2009; WALKER et al., 2009). Tempo de ventilação mecânica e 

tempo de internação foram ambos negativamente associados com o escore do NIPS 

– Neonatal Infant Pain Scale (WILLIAMS et al., 2009). No estudo de Grunau et al. 

(2007) foi encontrado que, em crianças de um ano, que nasceram prematuras e que 

permaneceram mais dias em ventilação mecânica, em maior exposição à morfina e 



Introdução  |  40 

 

sofreram maior número de procedimentos dolorosos apresentaram níveis 

aumentados de cortisol basal salivar. 

Observa-se a necessidade de investir na busca de uma definição 

operacional para avaliar os efeitos da gravidade clínica nas respostas de dor em 

neonatos pré-termo. Até onde se sabe, nenhum estudo analisou o risco para 

gravidade clínica neonatal como variável independente.  

Podem ser verificados grandes avanços nos conhecimentos sobre reações à 

dor em neonatos pré-termo, porém identificam-se pelo menos três aspectos 

relevantes a serem observados na literatura: a) permanecem inconsistências nos 

resultados acerca do efeito de determinadas variáveis nas respostas de dor, como 

exemplo o sexo; b) foram identificadas algumas lacunas sobre o efeito da gravidade 

do estado clínico neonatal dos bebês nas respostas de dor e no processo de 

regulação; c) há uma escassez de estudos que analisam a reatividade à dor e 

regulação do comportamento em amostras de neonatos pré-termo, focalizando 

padrões individualizados. 

Diante do exposto até aqui, o objetivo do presente estudo foi avaliar os 

padrões biocomportamentais de reatividade à dor e de autorregulação em neonatos 

pré-termo, observados durante procedimento doloroso de rotina do contexto da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, em grupos diferenciados pelo sexo e pela 

gravidade clínica neonatal. 
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O presente estudo testará as seguintes hipóteses: 

• Hipótese 1: Neonatos pré-termo do sexo masculino são mais reativos 

do ponto de vista comportamental e fisiológico, assim como exibem maior dificuldade 

para se recuperar após o estímulo doloroso, em comparação com os neonatos pré-

termo do sexo feminino. 

• Hipótese 2: Neonatos com maior gravidade clínica neonatal são menos 

reativos comportamentalmente e mais reativos fisiologicamente, assim como 

apresentam maior dificuldade para se regularem após estímulo doloroso, em 

comparação com neonatos com menor gravidade clínica neonatal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OBJETIVO 
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O objetivo geral do presente estudo consistiu em avaliar os padrões 

biocomportamentais de reatividade à dor e de autorregulação em neonatos pré-

termo, observados durante procedimento doloroso de rotina do contexto da Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal, em grupos diferenciados pelo sexo e pela gravidade 

clínica neonatal. 

Os objetivos específicos foram os seguintes:  

a) caracterizar os indicadores dos bebês quanto à reatividade 

comportamental e fisiológica em procedimento de coleta de sangue e sua 

recuperação 

b) comparar a reatividade biocomportamental à dor e recuperação dos 

neonatos em grupos diferenciados, de acordo com o sexo 

c) comparar a reatividade biocomportamental à dor e recuperação dos 

neonatos em grupos diferenciados, de acordo com o estado clínico de saúde 

neonatal 

d) caracterizar padrões de reatividade biocomportamental e recuperação 

de acordo com as variáveis idade pós-natal, idade gestacional e escore do CRIB 

(Clinical Risk Index for Babies). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MÉTODO 
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3.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo com delineamento de corte transversal. 

  

3.2 Participantes 

 

A amostra de participantes do presente estudo foi composta por 53 recém-

nascidos pré-termo (RNPT) (≤ 37 semanas de idade gestacional) com muito baixo 

peso (≤ 1500g), internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do HCFMRP-

USP. Esta amostra representa cerca de 50% da amostra potencial estimada com 

base nos nascimentos anuais de bebês recém-nascidos pré-termo com muito baixo 

peso no HCFMRP, calculada com base nos estudos de Gaspardo et al. (2006) e 

Chimello (2006).  

Foram elegíveis para o estudo todos os neonatos nascidos pré-termo com 

menos de 1.500 gramas, no período de abril de 2003 a março de 2007, exceto os 

meses de dezembro de 2003 e janeiro, julho e dezembro de 2004, na UTIN do 

HCFMRP/USP.  

Os critérios de inclusão na amostra foram: neonatos internados na UTIN e 

com coleta de sangue prescrita para o dia em que a avaliação de dor foi 

programada, idade gestacional inferior a 37 semanas, peso ao nascimento igual ou 

inferior a 1.500 gramas, idade pós-natal de no máximo 14 dias. 
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Os critérios de exclusão foram: neonatos com malformação congênita, a 

qual pudesse interferir na resposta à dor apresentada pelo mesmo, neonatos em 

coma, neonatos com hemorragia intracraniana graus III e IV, neonatos com 

hipoglicemia ou hiperglicemia, neonatos que faziam uso de medicação do tipo 

opioide e/ou sedativa, neonatos com uso de cateter umbilical nas duas primeiras 

semanas de vida. 

A Figura 1 apresenta a descrição do percurso de composição da amostra. 
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Figura 1: Percurso de composição da amostra do estudo 

 

AMOSTRA INICIAL (N = 191)

9 ÓBITOS 

• Cateter  arterial umbilical (N = 25) 
• Uso de opioides (N = 21) 
• Hemorragia intracraniana grau III (N = 1) 
• Hiperglicemia (N = 1) 
• Hipoglicemia (N = 1) 
• Malformação congênita -hidroanencefalia (N = 1) 
• Sem prescrição para punção (N = 10) 
• Alta da UTIN antes da avaliação (N=10) 

AMOSTRA FINAL (N = 53)

• Mães não encontradas (N=50) 

Não autorizados (N=9) 

EXCLUSÃO 1 (N=70) 
Critérios de exclusão

EXCLUSÃO 2 (N=50) 
Impossibilidade de coleta 

AMOSTRA ELEGÍVEL  
(N=62) 

N = 182 
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Dos 191 recém-nascidos pré-termo com muito baixo peso, encontrados no 

período da coleta de dados, nove foram a óbito (5%) e 120 foram excluídos (36%). A 

primeira exclusão ocorreu de acordo com os critérios de exclusão acima descritos, 

sendo que: 25 neonatos faziam uso de cateter umbilical arterial nas duas primeiras 

semanas de vida, 21 neonatos faziam uso de medicação do tipo opioide e/ou 

sedativa, um neonato apresentou hemorragia intracraniana grau III, um neonato 

apresentou hiperglicemia, um neonato apresentou hipoglicemia, um neonato 

apresentou malformação congênita (hidroanencefalia), 10 recém-nascidos não 

necessitavam de coleta de sangue nos dias previstos para a avaliação e 10 

neonatos tiveram alta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e foram 

encaminhados ao berçário de médio risco, antes do período previsto para a coleta 

de dados. A segunda exclusão se refere a 50 neonatos, os quais as mães não foram 

encontradas para assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Dentre os 62 recém-nascidos elegíveis, nove (8%) mães não concordaram em 

participar da pesquisa.   

Os 59 neonatos que não participaram do estudo (GN) formavam um grupo 

semelhante ao grupo dos neonatos participantes (GP), considerando as variáveis 

neonatais: sexo (GN = 41% masculino; GP = 57%; p = 0,21), a idade gestacional 

(Mediana GN = 29 semanas / Amplitude: 26 – 34; GP 31 semanas / 25 – 33; p = 

0,059) e o peso ao nascimento (Mediana GN = 1.100g / Amplitude = 500g – 1.495g; 

GP 1.155g / 640g – 1.490g; p = 0,41).  
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A amostra final do estudo, portanto, foi composta por 53 neonatos pré-termo 

que foram distribuídos, para fins de análise, em grupos de acordo com: sexo, sendo 

meninas (n=23) vs meninos (n=30), e nível de gravidade clínica neonatal, sendo 

Baixo Risco Clínico Neonatal (n=30) vs Alto Risco Clínico Neonatal (n=22). Torna-se 

relevante ressaltar que não foi possível identificar o risco clínico neonatal de um 

participante, pois este não havia nascido no Hospital das Clínicas e, portanto, não 

possuía todas as informações necessárias no prontuário. 

 

3.3 Local e contexto do estudo 

 

A pesquisa foi realizada na UTIN do HCFMRP/USP. Este é um hospital geral 

público, autárquico, ligado à Universidade de São Paulo (USP) para fins de ensino, 

pesquisa e assistência e vinculado administrativamente à Secretaria do Estado de 

São Paulo por meio do Decreto n° 26.920 de 18/03/1987. Tem características de 

hospital regional e está integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em nível 

terciário, atendendo pacientes do município, de várias cidades da região, assim 

como de outros Estados do país. É constituído por duas unidades prediais, sendo 

uma localizada no Campus da USP de Ribeirão Preto (12 andares) e outra no centro 

da cidade de Ribeirão Preto (6 andares). O HCFMRP/USP destina-se ao 

atendimento de pacientes com alta complexidade. 
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A Neonatologia do HCFMRP/USP dispõe na Unidade Campus, atualmente, 

de 65 leitos neonatais, sendo 20 na UTIN (7° andar), 27 na Unidade de Cuidado 

Intermediário Neonatal (UCIN) (8° andar) e 18 no alojamento conjunto (8° andar). 

O atendimento a neonatos pré-termo muito baixo peso no HCFMRP/USP 

conta com equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogo, 

fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogo e nutricionista, que atendem os 

bebês desde a UTIN até o follow-up no Ambulatório dos Prematuros, após a alta 

hospitalar. 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

Para o desenvolvimento do projeto, foram atendidas as diretrizes éticas 

propostas por Segre e Cohen (1999) de: a) garantir a competência do pesquisador 

na coleta de dados com os bebês; b) fazer o delineamento do estudo com 

metodologia adequada e planejada, a fim de garantir uma análise e interpretação de 

resultados que possa contribuir com menor margem de erro à investigação; c) 

estabelecer o consentimento esclarecido dos responsáveis pelos participantes, de 

tal forma que permita o esclarecimento sobre o objetivo do estudo, as condições do 

sigilo de sua identidade e a aceitação imediata de desligamento do estudo a 

qualquer momento, respeitando a tomada de decisão livre e espontânea.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 



Método  |  51 

 

por meio do processo nº. 12555/2008 (ANEXO A). O projeto de pesquisa também 

obteve a autorização do chefe do serviço de Neonatologia da instituição referida 

acima (ANEXO B). 

Antes da realização da coleta de dados, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A) foi firmado com as mães dos neonatos. Neste momento 

as mães eram orientadas quanto ao objetivo do estudo e procedimento de coleta de 

dados, sendo autorizadas a interromper sua participação a qualquer momento. 

 

3.5 Instrumentos e medidas 

 

3.5.1 Sistema de Codificação Facial Neonatal  

 

O indicador comportamental de atividade facial foi utilizado como medida de 

reatividade à dor aguda, tendo como instrumento de avaliação a escala Neonatal 

Facial Coding System (NFCS) (GRUNAU; CRAIG, 1987). As normas de aplicação do 

NFCS estão descritas em um manual de treinamento produzido por Grunau, 

Fitzgerald e Ellwood (2001) e traduzido com autorização da autora para a língua 

portuguesa (Brasil) por Linhares e Chimello (2002). 

O Neonatal Facial Coding System (NFCS) (GRUNAU; CRAIG, 1987) 

consiste na escala univariada que avalia a reatividade comportamental à dor 

procedural e pós-operatória por meio da análise da atividade facial do recém-

nascido. A escala NFCS é validada para dor aguda e tem sido utilizada em estudos 
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sobre reatividade à dor em neonatos a termo e pré-termo devido à maior 

sensibilidade e especificidade para avaliação de dor (CRAIG; WHITFIELD; 

GRUNAU, 1993; PETERS et al., 2003).  

As sete ações faciais que são mais frequentemente observadas durante o 

procedimento doloroso e que, posteriormente, foram codificadas por meio da análise 

das videogravações (GRUNAU; FITZGERALD; ELLWOOD, 2001) encontram-se a 

seguir: protuberância da sobrancelha (arqueamento, enrugamento e/ou formação de 

sulcos verticais acima e entre as sobrancelhas); olhos apertados (aperto da fenda 

palpebral); sulco nasolabial aprofundado (levantamento e aprofundamento 

ascendente do sulco nasolabial [uma linha ou uma ruga] que começa adjacente às 

asas da narina, corre para baixo e exteriormente para além dos cantos dos lábios); 

lábios abertos (boca aberta mais do que os lábios relaxados e distanciados); boca 

esticada no sentido vertical (tensão no canto dos lábios juntamente com uma tração 

descendente pronunciada dos maxilares); boca esticada no sentido horizontal 

(estiramento horizontal dos cantos da boca, algumas vezes acompanhado por 

tensão do lábio superior) e língua tensa (língua saliente, em concha com a beirada 

bruscamente tensionada).  

No presente estudo, utilizou-se as ações faciais de protuberância de 

sobrancelha, olhos apertados, sulco nasolabial aprofundado, lábios entreabertos, 

boca esticada no sentido vertical ou horizontal e língua tensa, como proposto por 

Peters et al. (2003). As ações faciais foram codificadas como um ou zero (presença / 

ausência) a cada 10 intervalos de dois segundos, totalizando 20 segundos de 
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observação. Para o cálculo do escore total, somaram-se as ocorrências das ações 

faciais durante o tempo total de cada intervalo, podendo, este, variar de zero a 70 

pontos. 

A sensibilidade e especificidade do escore do NFCS foram analisadas a 

partir de uma curva ROC que determinou os valores da nota de corte para a 

avaliação da dor na amostra do presente estudo. As fases de Linha de Base (não 

dor) e Punção (dor) foram usadas nesta análise. Um escore no NFCS de três pontos 

foi identificado como o melhor valor da nota de corte (Área ROC = 0,85; 

Sensibilidade = 0,76; Especificidade = 0,88; IC 95% = 0,75 – 0,95; p = 0,0001) 

(GASPARDO, 2006; GASPARDO et al., 2008a; GUINSBURG, 1999). 

 

3.5.2 Escala de Estado de Vigília e Sono (EVS) 

 

O indicador de estado de vigília e sono consiste em uma medida de alerta 

dos recém-nascidos que complementou a medida de dor obtida pelo NFCS. 

De acordo com o estudo de Nijhuis e Van de Pas (1992), os estados de 

vigília e sono foram codificados utilizando-se o seguinte sistema de classificação: 

sono profundo (olhos fechados, respiração profunda e regular, sem movimentos); 

sono ativo (olhos fechados apresentando movimentos rotativos lentos e pequenas 

contrações, respiração irregular rápida e curta, movimentos grosseiros); sonolência 

(estado de transição entre vigília e sono em que os olhos abrem e fecham de forma 

intermitente, movimentos suaves, respiração regular); alerta quieto (olhos abertos, 
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corpo e face relativamente inativos, sem movimentos grosseiros, os estímulos 

visuais e auditivos evocam respostas); alerta ativo (neonato acordado, olhos 

abertos, movimentos grosseiros contínuos); choro (fase expiratória definida, seguida 

por uma breve inspiração, um período de descanso e, de novo, uma fase expiratória, 

com ou sem padrão melódico).  

Os estados de vigília e sono foram mensurados em uma escala ordinal de 

estágio crescente de ativação biocomportamental, sendo considerados os seguintes 

valores para os diferentes estados: sono profundo = 1; sono ativo = 2; sonolência = 

3; sono quieto = 4; sono ativo = 5; choro = 6. Os estados de vigília e sono 

constituem-se em medida de ativação dos neonatos e atuam como complemento da 

medida de dor obtida pelo NFCS. 

 

3.5.3 Monitoração da frequência cardíaca 

 

A frequência cardíaca, a qual foi coletada no presente estudo por meio de 

monitor cardíaco, normalmente varia em torno de 110 a 160 batimentos por minuto 

nos neonatos, podendo variar significativamente durante os estados 

comportamentais de sono profundo ou alerta ativo. A taquicardia, com um ritmo mais 

acelerado do que 160 batimentos por minuto, pode ser um indício de irritabilidade do 

sistema nervoso central (FLETCHER, 1999). Além desses parâmetros de 

normalidade, consideraram-se ainda os índices de base de frequência cardíaca 
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média, mínima e máxima de cada neonato para a análise de todo o procedimento de 

coleta de sangue e recuperação.  

Para a avaliação dos dados referentes à frequência cardíaca, foram 

instalados eletrodos nos neonatos, para aferir a frequência cardíaca antes e durante 

todo o procedimento de punção para coleta de sangue e recuperação, assim como 

nos demais indicadores comportamentais registrados. Esses dados foram anotados 

minuto a minuto em protocolo apropriado, juntamente com a identificação da 

frequência cardíaca média e frequência cardíaca mínima e máxima de cada fase 

para posterior análise e comparação com os demais dados obtidos a partir da 

observação sistemática e análise das videogravações. Também foi obtida a 

frequência cardíaca do momento exato da realização da punção para coleta de 

sangue. 

A frequência cardíaca consiste em medida de irritabilidade do sistema 

nervoso central dos neonatos que complementa a medida de dor obtida pelo NFCS. 

 

3.5.4 Protocolo de Registro das Características Neonatais e de Evolução 

Clínica dos Neonatos 

 

Foi realizada uma análise documental autorizada dos prontuários médico e 

de enfermagem, junto ao HCFMRP/USP, para a obtenção de características de 

nascimento e de evolução clínica dos recém-nascidos hospitalizados. 
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Os participantes foram caracterizados a partir dos dados coletados nos 

prontuários dos pacientes por uma pesquisadora assistente, aluna de graduação de 

medicina da FMRP-USP e aluna de Iniciação Científica. O neonatologista colaborador 

do presente estudo orientou a aluna na coleta dos dados nos prontuários médicos e de 

enfermagem. A aluna registrava os dados coletados em protocolos de registro para 

análise de algumas variáveis neonatais e de evolução clínica relevantes, as quais 

poderiam interferir nas respostas apresentadas pelos neonatos ao procedimento 

doloroso, a saber: sexo, idade gestacional, idade pós-gestacional, peso ao nascimento, 

adequação do peso para idade gestacional (PIG – pequeno para a idade 

gestacional/AIG – adequado para a idade gestacional), Apgar no 5º minuto, número de 

procedimentos invasivos e dolorosos sofridos pelo neonato desde o nascimento até a 

avaliação e número de procedimentos invasivos e dolorosos sofridos pelo neonato nas 

últimas 24 horas anteriores à realização da avaliação das reações de dor, bem como 

necessidade de ventilação mecânica ou entubação durante a internação, tentativas de 

inserção do tubo endotraqueal, inserção do tubo endotraqueal, remoção de tubo 

endotraqueal, aspiração endotraqueal e necessidade de cirurgia. 

 

3.5.5 Índice de gravidade clínica neonatal 

 

A gravidade clínica neonatal foi avaliada por meio do Índice de Risco Clínico 

para Bebês (Clinical Risk Index for Babies - CRIB) (COCKBURN et al., 1993) que 

avalia o risco para morbidade e mortalidade do bebê nas primeiras 12 horas de vida. 
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Para o cálculo do CRIB, foram considerados os seguintes indicadores registrados no 

prontuário: peso ao nascimento, idade gestacional, fração mínima e máxima de 

oxigênio inspirado, acidose sanguínea e malformações congênitas avaliadas nas 

primeiras 12 horas de vida pós-natal. É atribuído um valor específico para cada item, 

de acordo com as normas de aplicação do instrumento. Os escores destes fatores 

são somados para obtenção de um escore total (ANEXO C). 

Segundo o estudo de Brito et al. (2003), o escore acima de 4 indica risco 

clínico neonatal para morbidade e mortalidade. Baseado nestes resultados, a 

amostra do presente estudo foi separada, para fins de análise, em dois grupos de 

acordo com nível de risco clínico neonatal, a saber: neonatos com CRIB < 4 

compondo o Grupo de Baixo Risco Clínico Neonatal (BRCN) e neonatos com escore 

CRIB ≥ 4 compondo o Grupo Alto Risco Clínico Neonatal (ARCN). 

 

3.6 Equipamentos e materiais 

 

Foi utilizada uma câmera SONY – Digital Handycan – Modelo DCR-HC21, 

um tripé para posicionamento da câmera e mini-DVDs para a realização das 

filmagens durante a observação sistemática. As imagens gravadas nos mini-DVDs 

foram analisadas em um micro computador PC acoplado a um monitor LCD (Liquid 

Cristal Display) Flatron W2243S. Para registro da frequência cardíaca foram 

utilizados monitores Philips V240T disponíveis na UTIN do HCFMRP/USP, para 

monitorização contínua de rotina dos neonatos. 
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3.7 Procedimento 

 

3.7.1 Coleta de dados 

 

O procedimento de coleta de dados descrito a seguir adotou a metodologia 

proposta no estudo de Gaspardo (2006). A coleta de dados foi realizada pela 

pesquisadora e por uma auxiliar de pesquisa.  

Para proceder à coleta de dados, inicialmente a pesquisadora realizava uma 

pesquisa entre os leitos da UTIN a fim de identificar recém-nascidos elegíveis para a 

pesquisa. Após a consulta ao prontuário médico e de enfermagem dos neonatos e 

da inclusão dos mesmos nos critérios estabelecidos, as mães eram localizadas em 

seus leitos e informadas sobre o objetivo geral do estudo e sobre o procedimento de 

coleta de dados.  

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pela mãe 

do recém-nascido, colocava-se um aviso na incubadora (ANEXO D) com as datas 

que seriam realizadas as observações, no momento da coleta de sangue realizada 

no período da manhã para exames de rotina. 

No dia previsto para a primeira avaliação, a pesquisadora e a auxiliar de 

pesquisa chegavam à UTIN por volta das 07h00min e verificavam se o neonato tinha 

prescrição médica para coleta de sangue naquele dia. Em caso positivo, também 

eram verificados os prontuários do paciente, a fim de identificar o estado de saúde 

deste e a presença de intercorrências que pudessem cancelar a observação. 
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Em um segundo momento, a pesquisadora anotava nos protocolos a serem 

usados neste dia, o código do participante, o número do vídeo e da avaliação, a data 

da observação e o nome dos observadores. 

Posteriormente, a pesquisadora montava o tripé com a filmadora ao lado da 

incubadora do neonato para o registro da atividade facial, e filmava uma folha de 

papel (ANEXO E), no qual continha a data e os códigos para posterior identificação 

do participante e da vídeogravação. 

Caso o recém-nascido não tivesse a monitorização da frequência cardíaca, 

solicitava-se a uma auxiliar de enfermagem que colocasse os eletrodos no mesmo e 

ligasse o monitor cardíaco. Se o neonato estivesse recebendo fototerapia, também 

era solicitado que a auxiliar desligasse a luz e retirasse o protetor ocular da face do 

neonato, os quais eram recolocados imediatamente após o término da coleta de 

dados. 

O procedimento de avaliação incluiu cinco fases de observação. 

Inicialmente, na fase de Linha de Base (LB), a face do neonato era filmada durante 

um período de 10 minutos, sem que houvesse nenhum manuseio do recém-nascido. 

Definiu-se no projeto de pesquisa que este intervalo deveria ser reduzido caso 

houvesse necessidade de manuseio do neonato devido a alguma intercorrência do 

tipo apneia, bradicardia, e queda na saturação de oxigênio.  

Terminada a fase LB, a enfermeira iniciava o procedimento de rotina de 

coleta de sangue do recém-nascido. Então, após o posicionamento da enfermeira e 

da auxiliar de enfermagem ao lado da incubadora, o tripé com a filmadora era 
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reposicionado para que a filmadora capturasse apenas a face do recém-nascido, 

impedindo assim que a fase de observação fosse identificada no momento da 

análise da vídeogravação. Assim que a enfermeira começava a manusear o 

neonato, iniciava-se o registro da fase de Antissepsia (A). Esta fase compreendia 

todo o procedimento de preparação do neonato para a realização da punção para a 

coleta de sangue, como a localização da veia ou artéria a ser puncionada e a 

realização da antissepsia com a passagem de algodão embebido em álcool no local 

a ser realizado a punção.   

No momento em que a enfermeira inseria a agulha no recém-nascido para a 

realização da punção, dava-se início à fase de Punção (P), sendo que se a 

enfermeira não conseguisse realizar a coleta de sangue na primeira tentativa de 

punção, considerava-se o início da fase P nesta primeira tentativa e o término ao 

final da punção realizada com sucesso, ao retirar a agulha. 

Quando a enfermeira terminava o procedimento de punção com a retirada 

da agulha dava-se início à filmagem da fase de Recuperação-Cuarativo (RC). Esta 

fase também tinha duração variável e englobava todo o processo de realização do 

curativo de compressão no local puncionado com gaze e esparadrapo, 

posicionamento do neonato e fechamento da incubadora pela enfermeira, deixando 

o recém-nascido em repouso.  

Finalmente, quando o recém-nascido encontrava-se novamente dentro da 

incubadora, sem ser manuseado, era registrada a fase de Recuperação-Repouso 

(RR). Esta fase teve sua duração controlada pela duração da fase RC, sendo que na 
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somatória dessas duas fases o tempo de recuperação total registrado foi de 10 

minutos. 

A cada fase de observação, além da filmagem da face do recém-nascido, 

realizava-se o registro das variáveis biocomportamentais de estado de vigília e sono 

(ANEXO F) e frequência cardíaca (ANEXO G). Anotava-se, em protocolos 

específicos o tempo de início e fim da filmagem das cinco fases, de acordo com o 

tempo de filmagem que era mostrado na filmadora. Para os registros, a 

pesquisadora ficava responsável pelo protocolo dos estados comportamentais de 

vigília e sono apresentados pelo neonato em intervalos de dois minutos subdivididos 

em intervalos de 30 segundos; ao mesmo tempo, a auxiliar de pesquisa, 

responsável pelo registro da frequência cardíaca, anotava em protocolo específico a 

frequência cardíaca que aparecia no monitor cardíaco em intervalos de um minuto 

durante todo o período de duração das fases. A auxiliar de pesquisa também ficava 

responsável por avisar a pesquisadora da mudança de intervalo de 30 em 30 

segundos para que esta mudasse o intervalo de registro do estado comportamental 

de vigília e sono. 

Todos os protocolos utilizados durante a coleta de dados foram colocados 

dentro de um envelope no qual continha uma capa com alguns dados para 

identificação do participante, a saber: sexo, idade gestacional, peso ao nascimento, 

idade pós-natal, adequação do peso para idade gestacional (pequeno para a idade 

gestacional [PIG] / adequado para a idade gestacional [AIG]), índice de Apgar no 5º 

minuto (ANEXO H).  
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Durante o período de coleta de dados, foi mantido um caderno com o 

registro de todos os eventos ocorridos durante este período (Diário de campo).  

 

3.7.2 Coleta de dados do prontuário médico 

 

Além da coleta de dados por meio de observação sistemática dos recém-

nascidos, procedeu-se à análise documental dos prontuários médico e de 

enfermagem, a fim de se obter informações sobre características de nascimento e 

de evolução clínica do neonato.  

Foram obtidas por meio da análise dos prontuários médicos, as 

características de evolução clínica dos neonatos durante o dia de avaliação. Foi 

calculada a quantidade de exposição a estímulos dolorosos sofridos pelos neonatos 

por meio da soma do número de procedimentos invasivos e dolorosos a que os 

neonatos foram submetidos desde o nascimento até a primeira avaliação e os 

procedimentos sofridos pelos neonatos nas últimas 24 horas anteriores à realização 

da avaliação. Os procedimentos invasivos e dolorosos incluídos na coleta de dados 

dos prontuários foram: lancetagem de calcâneo, acesso venoso central, acesso 

venoso puncionado para nutrição parenteral e medicações, punção para coleta de 

sangue para exames, punção para inserção de cateter de acesso central, inserção 

de sonda orogástrica, intubação orotraqueal, inserção de dreno de tórax e aspiração 

de vias aéreas (ANEXO I). 
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A consulta aos prontuários foi realizada por duas auxiliares de pesquisa, a 

fim de assegurar que a pesquisadora autora fosse “cega” em relação às informações 

específicas sobre as condições de nascimento e saúde do recém-nascido. As 

auxiliares de pesquisa eram alunas de iniciação científica do curso de Medicina, e 

foram treinadas por um docente médico neonatologista do Departamento de 

Puericultura e Pediatria da FMRP/USP.  

 

3.7.3 Preparação dos dados para análise 

 

Após a avaliação, dava-se início à preparação dos dados relativos à 

atividade facial, para decodificação das atividades e posterior análise. 

Inicialmente, a pesquisadora preparava protocolos (ANEXO J) de análise da 

atividade facial, segundo o procedimento descrito por Grunau, Fitzgerald e Ellwood 

(2001) no Manual do NFCS (Neonatal Facial Codind System). Este protocolo 

continha as seguintes informações: código do participante, o dia da realização da 

filmagem e o número do vídeo, dados estes que também estavam contidos na capa 

do mini-DVD. Neste protocolo também era registrado o tempo de início e de término 

de cada intervalo que deveria ser analisado, referentes aos primeiros 20 segundos 

de cada fase de observação, ou se a fase tivesse menos de 20 segundos, o tempo 

total que correspondia à mesma. 

Tais protocolos eram entregues de maneira desordenada para uma auxiliar 

de pesquisa, com a finalidade de que esta não conseguisse identificar a sequência 
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temporal, a fase e o participante que estavam sendo analisados. A sequência dos 

protocolos ficou condicionada à sequência dos vídeos finais analisados. 

Os vídeos finais analisados foram editados a partir dos vídeos originais 

gravados na coleta de dados. Para assegurar a condição “cega” dos observadores, 

o vídeo original de cada videogravação foi copiado e, posteriormente editado, 

misturando-se os intervalos de cada participante filmado e as fases de observação. 

Assim, criou-se uma nova sequência, referente aos dos vídeos finais que foram 

analisados. No momento da análise das videogravações, a auxiliar de pesquisa 

identificava os vídeos que estavam sendo analisados e assistia a cada 

videogravação na função “câmera lenta” para facilitar a identificação das atividades 

faciais contidas no NFCS. Após a análise da atividade facial realizada pela auxiliar 

de pesquisa, a pesquisadora identificava o participante e as fases de observação 

correspondentes a cada protocolo, com base nos códigos de identificação dos 

participantes e na identificação dos vídeos. 

Faz-se importante ressaltar que, durante a análise das videogravações e 

pontuação do NFCS, foram perdidos dados de uma fase de Antissepsia, pois os 

neonatos apresentavam-se com o rosto encoberto. 

De um total de 265 videogravações analisadas, em 14 fases de Antissepsia 

e em onze fases de Recuperação-Curativo, as fases apresentaram duração inferior 

a 20 segundos (10 intervalos), não sendo possível a realização da análise da 

atividade facial por todo este período. Nestes casos, por se tratar de dados 

coletados e de grande importância para a análise, optou-se por calcular uma 
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estimativa do escore da atividade facial que seria atingido no tempo total de 10 

intervalos de 2 segundos, de acordo com a pontuação atingida no intervalo 

analisado:  

 

   Escore da Atividade Facial =  escore obtido no período analisado X 10 
                                                                   número de intervalos analisados 

 

A pesquisadora passou por um treinamento do instrumento NFCS durante o 

período da iniciação científica, quando era bolsista IC-FAPESP (processo nº 

2005/56213-6). O treinamento do instrumento consistiu, inicialmente, na leitura do 

Manual do NFCS (Neonatal Facial Coding System), descrito por Grunau, Fitzgerald e 

Ellwood (2001) e, com a autorização dos autores, traduzido para a língua 

portuguesa por Linhares e Chimello (2002). Assim que a pesquisadora esteve ciente 

de todas as etapas descritas no manual, deu-se inicio à parte prática. 

Primeiramente, a treinadora mostrou uma vídeogravação e detectou a existência de 

dúvidas ou erros na observação da pesquisadora. Assim que as dúvidas foram 

esclarecidas, deu-se início às observações sistemáticas. Nesta fase do treinamento, 

a pesquisadora decodificava semanalmente vídeogravações das faces dos 

neonatos, mantendo uma repetição da observação sistemática dos vídeos. Após 

essa etapa, foi calculado o índice de fidedignidade relativo à observação da 

atividade facial. 

A confiabilidade da mensuração do escore da atividade facial foi realizada a 

partir da dupla codificação das filmagens de cinco participantes (15%) escolhidos 



Método  |  66 

 

aleatoriamente. Para o cálculo do índice de fidedignidade entre observadores, foi 

aplicada a fórmula conservativa do NFCS para videogravação da atividade facial 

proposta por Grunau e Craig (1987) que se encontra a seguir: 

 

N° de expressões (codificadas como 1) no qual codificadores 1 e 2 concordaram X 2 
                      N° total de expressões (codificado como 1) pelos 2 codificadores 

 

O índice de fidedignidade relativo à observação da atividade facial 

encontrado foi de 93%, de acordo entre dois observadores/codificadores treinados e 

experientes no uso do NFCS.  

Foi estabelecido também o índice de fidedignidade entre dois observadores 

independentes e treinados para a variável de estado de vigília e sono em três 

participantes (10% da amostra total), obtendo-se uma porcentagem de acordo entre 

observadores de 86%. 

Os padrões de reatividade foram identificados por meio de qualquer 

alteração (aumento ou diminuição) das respostas fisiológicas e comportamentais do 

bebê no momento da punção propriamente dita e na recuperação final, 

respectivamente, em comparação às respostas da Linha de Base. Foram analisados 

os padrões de reatividade dos bebês, utilizando-se as medidas de magnitude 

(change) das respostas comportamentais e fisiológicas de dor, tomando-se por base 

a comparação entre a Punção e a Recuperação-Repouso, respectivamente, em 

relação à Linha de Base. Os indicadores de padrões de reatividade seguiram o 

procedimento proposto no estudo de Chimello et al. (2008) (ANEXO K). 
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As medidas de reatividade incluíram as seguintes dimensões de resposta: a) 

Magnitude da resposta fisiológica (FC – taxas média, mínima e máxima de 

frequência cardíaca); b) Magnitude da resposta de atividade facial (escore do 

NFCS); c) Magnitude das respostas do estado de vigília e sono (incidência do EVS 

predominante na fase). A análise focalizou: a) o resultado da diferença entre as 

medidas das respostas de escores do NFCS, dos EVS e das FCs obtidas na fase da 

Punção em relação à Linha de Base; b) resultado da diferença entre as medidas das 

respostas de NFCS, EVS e FCs obtidas na fase da Recuperação-Repouso em 

relação à fase da Punção; c) resultado da diferença entre as medidas das respostas 

de NFCS, EVS e FCs obtidas na fase de Recuperação-Repouso em relação à Linha 

de Base. 

Além disso, foi analisada a resposta comportamental de choro do neonato. O 

cálculo foi baseado na porcentagem de duração de choro em cada fase de 

avaliação, sendo a porcentagem de intervalos de 30 segundos no qual ocorria choro 

no tempo total de cada fase. 

Para análise da reatividade fisiológica, também foi avaliada a resposta 

fisiológica de frequência cardíaca média acima de 160 (FC>160), ou taquicardia, em 

cada fase de avaliação. Para tanto foi estabelecidas na planilha do banco de dados 

duas categorias para cada fase de avaliação, a saber: categoria dos neonatos com 

frequência cardíaca média menor que 160 bpm e categoria dos neonatos com 

frequência cardíaca média igual ou maior a 160 bpm.  
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3.7.4 Análise dos dados – Tratamento estatístico  

 

Os dados obtidos foram inseridos em uma planilha do Statistical Package for 

Social Science – SPSS (versão 17.0) e processadas as análises estatísticas 

descritiva e inferencial. 

Inicialmente, foi realizada a análise descritiva das variáveis numéricas em 

termos de média, desvio-padrão, mediana, valores mínimo e máximo. As variáveis 

categóricas relativas aos dados de caracterização da amostra e análise da varaável 

frequência cardíaca acima de 160 bpm foram analisadas pelo Teste Qui-Quadrado e 

apresentados em termos de frequência e porcentagem.  

Em segundo lugar, foi testada a normalidade das variáveis por meio do 

Teste Shapiro-Wilk. Verificou-se que não havia distribuição normal das mesmas, 

optando-se, portanto, pela estatística não paramétrica. 

Em terceiro lugar, para a análise de comparação entre grupos (Meninas vs 

Meninos e BRCN vs ARCN), os parâmetros de escore e magnitude das variáveis de 

atividade facial, estado de vigília e sono, e frequência cardíaca média, mínima e 

máxima foram analisadas pelo Teste não paramétrico de Mann-Withney para 

amostras independentes.  

Finalmente, para caracterizar os padrões de reatividade à dor e recuperação 

dos neonatos conforme as características idade pós-natal, idade gestacional e CRIB, 

foi realizada a análise estatística Hierarchical Cluster ou segmentação de dados 

para aglomeração hierárquica. Nesta análise estatística ocorre uma aglomeração 
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daqueles participantes que mais se assemelham entre si de acordo com as 

características referidas acima. A partir dessa aglomeração, verifica-se o perfil de 

reatividade e recuperação de cada agrupamento associado aos escores pré-

estabelecidos indicativos de dor (escore do NFCS > 3), ativação comportamental 

(escore do EVS = 4, 5 ou 6) e taquicardia (FC média > 160). 

O nível de significância adotado no estudo foi de 5% (p ≤0,05). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         IV. RESULTADOS 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

A Tabela 1 apresenta as características da amostra. 
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Tabela 1 – Características dos neonatos pré-termo, indicadores do estado de saúde neonatal e contexto 

clínico (n=53). 

Características / Estado de Saúde / Contexto Clínico                                    Valores 

Neonatos 

Masculino/ Feminino – f (%) 30 (57) / 23 (43) 

Idade gestacional (semanas) – média (DP; mín-máx) 30,5 (±2; 25 – 36) 

Idade Pós-Natal (dias) – média / mediana (mín-máx) 4 / 3 (±3; 1 – 13) 

Peso ao Nascimento (gramas) – média (DP; mín-máx) 1.114 (±229; 640 – 1.490)

PIG / AIG (1) – f (%) 34 (64) / 19 (36) 

Estado de Saúde Neonatal 

CRIB (2) (Clinical Risk Index for Babies – escore) – média (DP; mín-máx) 3,5 (±3; 0 – 13) 

Apgar 5th min (3) (escore) –  média (DP; mín-máx) 8 (±1,6; 3 – 10) 

Contexto Clínico 

Nº de procedimentos invasivos por dia (4) – média (DP; mín-máx) 6 (±2,5; 2 – 18) 

Nº de procedimentos invasivos nas últimas 24 horas – média (DP; mín-máx) 6 (±3; 0 – 16) 

Nº de tentativas de punção – média (DP; mín-máx) 2 (±1; 1 – 5) 
(1) PIG = Pequeno para Idade Gestacional; AIG = Adequado para Idade Gestacional. 
(2) Escore varia de zero a 12; quanto maior, pior. 
(3) Escore varia de 1 a 10; quanto maior, melhor. 
(4) Procedimentos dolorosos (punção venosa, arterial ou capilar, inserção de cânula intravenosa, entubação, aspiração endotraqueal). 
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De acordo com a Tabela 1, é possível observar que a amostra era composta 

por pouco mais de meninos do que de meninas. Os neonatos tinham em média 

quatro dias de idade pós-natal, uma idade gestacional média de 31 semanas e 

pesavam em média 1.114 gramas. Sessenta e quatro por cento da amostra foi 

composta por neonatos pequenos para idade gestacional. O escore médio do índice 

de risco clínico neonatal (CRIB) foi 3,5 e do Apgar no 5º minuto 8, que foram 

indicadores de bom prognóstico de evolução clínica. Tanto o número de 

procedimentos por dia de internação na UTIN quanto nas últimas 24h tiveram uma 

média de seis eventos por dia. 

 

4.2 INFLUÊNCIAS DA VARIÁVEL SEXO NA REATIVIDADE 

BIOCOMPORTAMENTAL À DOR E RECUPERAÇÃO DOS NEONATOS 

 

A Tabela 2 apresenta as características dos participantes em grupos 

separados, de acordo com o sexo dos neonatos.  
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Tabela 2 – Características dos neonatos pré-termo, indicadores do estado de saúde neonatal e contexto clínico, em grupos separados, de 

acordo com o sexo. 

Características / Estado de Saúde / Contexto Clínico Meninas 

(n = 23) 

Meninos 

(n = 30) 

Valor de p 

Neonatos    

Idade gestacional (semanas) – média (DP; mín-máx) 30,5 (±1,6; 27 – 33) 30,6 (±2; 25 – 33) 0,60 

Idade Pós-Natal (dias) – média (DP; mín-máx) 4 (±2; 1 – 9) 4 (±3; 1 – 13) 0,91 

Peso ao Nascimento (gramas) – média (DP; mín-máx) 1.065 (±274; 640 – 1.490) 1.151 (±183; 745 – 1.480) 0,33 

PIG / AIG (1) – f (%) 16 (68) / 7 (32) 18 (60) / 12 (40) 0,47 

Estado de Saúde Neonatal    

CRIB (2) (Clinical Risk Index for Babies-escore) - média (DP; mín-máx) 4 (±3; 0 – 13) 3 (±2; 0 – 7) 0,42 

Apgar 5th min (3) (escore) - média (DP; mín-máx) 8 (±1,4; 5 – 10) 8 (±1,7; 3 – 10) 0,99 

Contexto Clínico    

Nº de procedimentos invasivos por dia (4) - média (DP; mín-máx) 6 (±2; 3 – 8) 6 (±3; 2 – 18) 0,98 
Nº de procedimentos invasivos nas últimas 24 horas – média (DP; mín-máx) 5 (±2; 2 – 10) 6 (±3; 0 – 16) 0,56 

Nº de tentativas de punção – média (DP; mín-máx) 2 (±1; 1 – 5) 2 (±1; 1 – 5) 0,99 
(1) PIG = Pequeno para Idade Gestacional; AIG = Adequado para Idade Gestacional. 
(2) Escore varia de zero a 12; quanto maior, pior. 
(3) Escore varia de 1 a 10; quanto maior, melhor. 
(4) Procedimentos dolorosos (punção venosa, arterial ou capilar, inserção de cânula intravenosa, entubação, aspiração endotraqueal). 
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Na Tabela 2, pode-se observar que as características da amostra dividida 

em grupos de acordo com o sexo dos participantes são semelhantes. Os grupos de 

meninas e meninos são comparáveis, pois não possuem diferenças estatisticamente 

significativas em nenhuma das características dos bebês, do estado de saúde 

neonatal e do contexto clínico. 

A Tabela 3 mostra os indicadores comportamentais de atividade facial em 

termos de escore do NFCS e magnitude de resposta, em grupos divididos, de 

acordo com o sexo. 
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Tabela 3 – Reatividade comportamental da atividade facial dos neonatos em termos de escore do NFCS e magnitude da 

resposta, separados em grupos, de acordo com o sexo: Média, Desvio-Padrão (DP), Mediana (Med) e valores mínimos 

(mín) e máximos (máx). 

Meninas (n=23) Meninos (n=30)  

Atividade Facial 

(NFCS) 

 

Fases (1) Média (± DP) Med (mín-máx) Média (± DP) Med (mín-

máx) 

 

Valor de p* 

LB 3 (±11) 0 (0 – 50) 2 (±7) 0 (0 – 40) 0,88 

A 16 (±21) 0 (0 – 50) 11 (±14) 6 (0 – 50) 0,89 

P 28 (±21) 33,5 (0 – 50) 22 (±22) 18,5 (0 – 50) 0,32 

RC 19 (±22) 3 (0 – 51) 16 (±20) 5 (0 – 50) 0,60 

RR 8 (±15) 0 (0 – 50) 14 (±19) 0 (0 – 50) 0,26 

LB – P 25 (±21) 26,5 (-6 – 50) 21 (±24) 3 (-6 – 50) 0,48 

P – RR -11 (±28) -12 (-50 – 50) -7 (±29) 0 (-50 – 50) 0,51 

Escore do NFCS 
 
 
 
 
 
 

 
Magnitude da resposta 

(change) 

LB – RR 5 (±14) 0 (-4 – 50) 12 (±21) 0 (-40 – 50) 0,28 
* p ≤ 0,05 
(1) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 
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É possível observar, na Tabela 3, que, independentemente do sexo dos 

neonatos, tanto os meninos quanto as meninas reagiram ao estímulo doloroso e 

recuperaram com padrão semelhante. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. Tanto os neonatos pré-termo do sexo feminino quanto 

os neonatos do sexo masculino reagiram em termos de atividade facial frente ao 

estímulo doloroso, apresentando escores do NFCS maiores na fase de Punção do 

que nas fases anteriores (LB e A), retornando a escores menores nas fases de 

Recuperação-Repouso.  

Com relação à magnitude da resposta, observa-se também uma grande 

semelhança entre os grupos quanto ao padrão de mudança (change) na reatividade 

e recuperação, ao se analisarem as relações entre a fase de Linha de Base para as 

fases de Punção (LB – P) e Recuperação-Repouco (LB – RR), respectivamente, e 

entre as fases de Punção e Recuperação-Repouso (P – RR).  

A Tabela 4 apresenta os indicadores do estado de vigília e sono em termos 

de escore do EVS e magnitude de resposta e dos neonatos pré-termo em grupos 

divididos, de acordo com o sexo. 
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Tabela 4 – Reatividade do estado de vigília e sono dos neonatos em termos de escore do EVS e magnitude da resposta, 

em grupos separados, de acordo com o sexo – Média, Desvio-Padrão (DP), Mediana (Med) e valores mínimos (mín) e 

máximos (máx). 

Meninas (n=23) Meninos (n=30) Estado de Vigília e Sono 

(1) 

 

Fases (2) Média (± 

DP) 

Med (mín-máx) Média (± DP) Med (mín-máx)

 

Valor de p* 

LB 2,3 (±1) 2 (1 – 5) 2 (±1) 2 (1 – 4) 0,98 

A 3,5 (±2) 2 (1 – 6) 4 (±2) 2,5 (1 – 6) 0,57 

P 4,5 (±2) 6 (2 – 6) 4 (±2) 6 (2 – 6) 0,61 

RC 3,5 (±2) 2 (1 – 6) 4 (±2) 6 (2 – 6) 0,08 

Escore do EVS 

RR 2,3 (±1) 2 (1 – 4) 3 (±1) 2 (2 – 6) 0,11 

LB – P 2 (±2) 3 (-3 – 5) 2 (±2) 4 (-2 – 5) 0,73 

P – RR -2 (±2) -3 (-4 – 2) -2 (±2) -2,5 (-4 – 3) 0,58 

Magnitude da resposta 

(change) 

LB – RR 0 (±1) 0 (-3 – 2) 0,5 (±1) 0 (-2 – 4) 0,22 
* p ≤ 0,05 
(1) Estado de Vigília e Sono – 1 = Sono Profundo; 2 = Sono Ativo; 3 = Sonolento; 4 = Alerta Quieto; 5 = Alerta Ativo; 6 = Choro.  
(2) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 
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Observa-se, na Tabela 4, que os neonatos pré-termo de ambos os sexos 

possuem padrões semelhantes de reatividade biocomportamental dos estados de 

vigília e sono. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos, tanto para os escores do EVS quanto para a magnitude (change) das 

respostas entre a fase de Linha de Base para as fases de Punção (LB – P) e 

Recuperação-Repouco (LB – RR), respectivamente, e entre as fases de Punção e 

Recuperação-Repouso (P – RR).  

Com relação aos escores do EVS, nota-se uma tendência a haver diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,08) entre os grupos na fase de Recuperação-

Curativo. Os meninos tendem a apresentar escores mais altos de EVS (escore 6 = 

choro) em comparação às meninas (escore 2 = sono ativo). 

Quando se observa a magnitude das respostas do EVS, é possível notar que 

os neonatos do sexo feminino e masculino apresentam uma pequena mudança de 

estado comportamental entre as fases de Linha de Base e Recuperação-Repouso, 

indicando que neonatos de ambos os sexos conseguem retornar ao estado inicial 

antes da punção, mostrando possível regulação do estado de vigília e sono. 

A Tabela 5 apresenta a reatividade comportamental dos neonatos em 

termos de duração do choro (porcentagem de intervalos de 30 segundos com choro 

em cada fase de avaliação), em grupos separados, de acordo com o sexo dos 

neonatos. 
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Tabela 5 – Duração de choro dos neonatos, em termos de porcentagem de intervalos de 

30 segundos de cada fase de avaliação com choro, em grupos separados, de acordo 

com o sexo – Mediana (Med), valores mínimo (mín) e máximo (máx). 

Meninas (n=23) Meninos (n=30) Duração do Choro (%) (1) 

Fases (2) Med (mín-máx) Med (mín-máx) 

Valor de p* 

LB 0 (0 – 60) 0 (0 – 30) 1,00 

A 0 (0 – 100) 0 (0 – 100) 0,83 

P 75(0 – 100) 93 (0 – 100) 0,86 

RC 25 (0 – 100) 42 (0 – 100) 0,44 

RR 0 (0 – 25) 0 (0 – 100) 0,73 
* p ≤ 0,05 
(1) Duração do Choro (%) = Porcentagem do número de intervalos de 30 segundos em que ocorreu choro. 
(2) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso 
(RR). 

 

A Tabela 5 mostra que, independente do sexo, os neonatos apresentaram uma 

porcentagem maior de choro durante os intervalos de tempo da fase de Punção, 

durante o procedimento doloroso de coleta de sangue. Observa-se também que logo 

após a punção, mesmo sem o estímulo doloroso, na fase do curativo (RC), os neonatos 

permanecem chorando. Na última fase de avaliação, na Recuperação-Repouso, nota-

se uma diminuição da porcentagem de duração do choro em ambos os grupos. 

Os padrões de duração do choro foram semelhantes em ambos os grupos, não 

havendo diferença estatisticamente significativa nos grupos diferenciados pelo sexo. 

A Tabela 6 contém os dados referentes à reatividade fisiológica da 

frequência cardíaca (FC), em termos de FC média, FC mínima e FC máxima dos 

neonatos, assim como da magnitude da resposta (change) dessas frequências entre 

a fase de Linha de Base e as fases de Punção e Recuperação-Repouso, 

respectivamente, e entre as fases de Punção e Recuperação-Repouso, em grupos 

divididos, de acordo com o sexo. 
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Tabela 6 – Reatividade fisiológica de frequência cardíaca dos neonatos em termos de FC média, FC mínima e FC máxima e magnitude da 

resposta, em grupos separados, de acordo com o sexo – Média, Desvio-Padrão (DP), Mediana (Med) e valores mínimos (mín) e (máx). 

Meninas (n=23) Meninos (n=30) Frequência Cardíaca Fases (1) 
  Média (± DP)      Med (mín-máx)            Média (± DP)      Med (mín-máx)

 
Valor de p* 

LB 146 (±12)        150 (119 – 167) 146 (±12)          143 (129 – 177) 0,64 
A 152 (±13)        152 (115 – 182) 153 (±15)          151 (111 – 184) 0,90 
P 156 (±14)        160 (123 – 182) 163 (±17)          163 (130 – 216) 0,30 

RC 159 (±18)        164 (112 – 180) 165 (±19)          166 (130 – 218) 0,52 

FC Média 

RR 149 (±13)        148 (111 – 171) 150 (±12)          150 (130 – 180) 0,72 
LB 138 (±14)        139 (111 – 161) 136 (±15)          134 (96 – 177) 0,57 
A 153 (±14)        154 (112 – 182) 151 (±16)          151 (111 – 184) 0,38 
P 150 (±17)        149 (112 – 178) 153 (±20)          152 (103 – 215) 0,56 

RC 155 (±20)        163 (110 – 178) 157 (±24)          156 (107 – 218) 0,84 

FC Mínima 

RR 139 (±14)        136 (106 – 165) 138 (±14)          138 (112 – 172) 0,82 
LB 154 (±12)        158 (130 – 178) 154 (±14)          150 (132 – 196) 1,00 
A 153 (±14)        154 (118 – 182) 155 (±15)          154 (111 – 184) 0,83 
P 162 (±16)        163 (125 – 190) 172 (±17)          168 (145 – 218) 0,08 

RC 162 (±20)        165 (112 – 197) 167 (±18)          165 (138 – 218) 0,69 

Valores FC 

FC Máxima 

RR 161 (±16)        163 (115 – 189) 165 (±18)          160 (139 – 207) 0,83 
FC Média LB – P 11 (± 14)          9 (-14 – 48) 9 (± 20)              11 (-48 – 43) 1,00 

 P – RR -6 (± 12)        -8,6 (-25 – 32) -11 (± 23)          -10,5 (-74 – 73) 0,56 
 LB – RR 2,5 (± 9)           2 (-12 – 23) 5 (± 9)                  3 (-12 – 24) 0,45 

FC Mínima LB – P 12 (± 18)         13 (-30 – 52) 16 (± 23)               13 (-36 – 71) 0,51 
 P – RR -11 (± 16)      -10 (-36 – 27) -11 (± 23)             -11 (-55 – 63) 0,84 
 LB – RR 0,2 (± 11)        -1 (-20 – 24) 2 (± 14)                  0 (-29 – 52) 0,71 

FC Máxima LB – P 8 (± 14)            9 (-38 – 30) 17 (± 16)               17 (-35 – 46) 0,01 
 P – RR -1 (± 16)           0 (-28 – 40) -5 (± 16)                -5 (-49 – 25) 0,49 

Magnitude da 
resposta (change) 

 LB – RR 5 (± 11)            5 (-15 – 34) 9 (± 19)                  6,5 (-37 – 59) 0,56 
* p ≤ 0,05 
(1) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 
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A Tabela 6 mostra que a frequência cardíaca em termos dos valores da 

média, mínima e máxima não se mostrou afetada pela variável sexo. As frequências 

cardíacas média, mínima e máxima dos neonatos do sexo feminino e masculino 

apresentaram padrões semelhantes de variação, não apresentando diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. 

Verifica-se apenas uma tendência a ter diferença entre os grupos (p=0,08) 

na FC máxima na fase de Punção; os meninos apresentaram FC máxima maior do 

que as meninas. 

No entanto, quando se observa a magnitude das respostas, há diferença 

significativa entre os grupos (p=0,01), quando se observa a frequência cardíaca 

máxima. Os meninos sofreram uma mudança maior da FC máxima entre as fases de 

Linha de Base e Punção do que a frequência cardíaca máxima das meninas. 

A Tabela 7 apresenta os valores de reatividade fisiológica em termos de 

porcentagem do número de intervalos de 1 minuto com frequência cardíaca igual ou 

maior que 160 bpm, durante cada fase de avaliação, em grupos de acordo com o 

sexo dos neonatos. 
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Tabela 7 – Reatividade fisiológica de frequência cardíaca dos neonatos em termos de porcentagem do número de intervalos de 1 

minuto com taquicardia (FC > 160 pbm), em grupos separados, de acordo com sexo – Mediana, valores mínimos (mín) e máximos 

(máx). 

Meninas (n=23) Meninos (n=30) Duração da Frequência Cardíaca > 160 bpm (%)(1) 

Fases (2) Mediana (mín – máx) Mediana (mín – máx) 

 

Valor de p* 

LB 0 (0 – 90) 0 (0 – 100) 0,50 

A 0 (0 – 100) 0 (0 – 100) 0,87 

P 62 (0 –100) 60 (0 – 100) 0,80 
RC 100 (0 – 100) 100 (0 – 100) 0,64 

RR 10 (0 – 100) 12 (0 – 100) 0,97 
* p ≤ 0,05 
(1) Duração da Frequência Cardíaca > 160 bpm (%) = Porcentagem do número de intervalos de 1 minuto com duração da FC > 160 bpm. 
(2) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 

 



Resultados  |  84 

 

Observa-se na Tabela 7 que os neonatos de ambos os sexos reagiram com 

padrões de FC ≥ 160 bpm no momento do procedimento doloroso em torno de 60% 

do intervalo de tempo da fase de Punção. Considerando os intervalos de tempo da 

fase de Recuperação-Curativo, os neonatos de ambos os sexos permaneceram 

100% do tempo com taquicardia. Na última fase de avaliação (RR), é possível 

observar que tanto os neonatos do sexo feminino quanto os do sexo masculino 

retornaram ao mesmo padrão de reatividade fisiológica inicial da Linha de Base. Não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos diferenciados 

quanto ao sexo. 

 

4.3 INFLUÊNCIAS DA VARIÁVEL GRAVIDADE CLÍNICA NEONATAL NA 

REATIVIDADE BIOCOMPORTAMENTAL DOS NEONATOS À DOR E 

RECUPERAÇÃO 

 

A Tabela 8 apresenta as características dos participantes divididos em 

grupos, de acordo com o nível da gravidade clínica baseado no escore do CRIB. 
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Tabela 8 – Características dos neonatos pré-termo, indicadores do estado de saúde neonatal e contexto clínico, em grupos separados, de 

acordo com o nível de gravidade clínica neonatal. 

Características / Estado de Saúde / Contexto Clínico BRCN 

(n = 30) 

ARCN 

(n = 22) 

Valor de p 

Neonatos    

Masculino / Feminino – f (%) 17 (57) / 13 (43) 12 (54) / 10 (46) 0,87 

Idade gestacional (semanas) – média (DP; mín-máx) 31 (±2; 25 – 33) 29 (±1.7; 27 – 33) 0,01 

Idade Pós-Natal (dias) – média (DP; mín-máx) 4 (±2.6; 1 – 9) 4.4 (±3; 2 – 13) 0,56 

Peso ao Nascimento (gramas) – média (DP;mín-máx) 1.214 (±165; 880 – 1.490) 968 (±231; 640 – 1.480) < 0,001 

PIG / AIG (1) – f (%) 18 (60) / 12 (40) 15 (68) / 7 (32) 0,54 

Estado de Saúde Neonatal    

CRIB (2) (Clinical Risk Index for Babies-escore) - média (DP;mín-máx) 1.2 (±0.7; 0 – 3) 6.5 (±2; 4 – 13) < 0,001 

Apgar 5th min (3) (escore) - média (DP; mín-máx) 8.5 (±1.5; 5 – 10) 7.7 (±1.6; 3 – 10) 0,18 

Contexto Clínico    

Nº de procedimentos invasivos por dia (4) - média (DP;mín-máx) 5.7 (±3; 2 – 18) 6 (±2; 1 – 9.5) 0,21 
Nº de procedimentos invasivos nas últimas 24 horas – média (DP;mín-máx) 5 (±3; 0 – 16) 6.5 (±2; 2 – 11) 0,04 

Nº de tentativas de punção – média (DP; mín-máx) 2 (±1; 1 – 5) 2 (±1; 1 – 5) 0,78 
BRCN: Baixo Risco Clínico Neonatal (CRIB < 4); ARCN: Alto Risco Clínico Neonatal (CRIB ≥ 4) 
(1) PIG = Pequeno para Idade Gestacional; AIG = Adequado para Idade Gestacional. 
(2) Escore varia de zero a 12; quanto maior, pior. 
(3) Escore varia de 1 a 10; quanto maior, melhor. 
(4) Procedimentos dolorosos (punção venosa, arterial ou capilar, inserção de cânula intravenosa, entubação, aspiração endotraqueal). 
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A Tabela 8 apresenta as características dos neonatos separados em grupos, 

de acordo com o nível de risco clínico neonatal. Como esperado, os grupos diferem 

quanto às características de idade gestacional, peso ao nascimento, CRIB e número 

de procedimentos dolorosos nas últimas 24 horas, pois são indicadores que se 

associam ao nível de gravidade clínica dos neonatos. Com relação às outras 

características consideradas, os grupos apresentam semelhanças, garantindo que 

os grupos são comparáveis entre si. 

A Tabela 9 contém os dados referentes à reatividade comportamental de 

atividade facial dos neonatos, em grupos separados de acordo com o nível de 

gravidade clínica neonatal, em termos de escore do NFCS e da magnitude da 

resposta (change). 
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Tabela 9 – Reatividade comportamental de atividade facial dos neonatos em termos de escore do NFCS e magnitude 

da resposta, em grupos separados, de acordo com o nível de risco clínico neonatal (CRIB) – Média, Desvio-Padrão 

(DP), Mediana (Med) e valores mínimos (mín) e valores máximos (máx). 

BRCN (n=30) ARCN (n=22) Atividade Facial 

(NFCS) 

 

Fases (1) Média (± DP) Med (mín-máx) Média (± DP) Med (mín-máx) 

 

Valor de p*

LB 3 (±10) 0 (0 – 50) 2 (±9) 0 (0 – 40) 0,90 

A 12 (±17) 0 (0 – 50) 16 (±18) 8,5 (0 – 50) 0,22 

P 24 (±23) 24 (0 – 50) 25 (±21) 28,5 (0 – 50) 0,92 

RC 17 (±23) 0 (0 – 51) 18 (±19) 11 (0 – 50) 0,96 

Escore do NFCS 

RR 15 (±19) 0 (0 – 50) 6 (±15) 0 (0 – 50) 0,07 

LB – P 22 (± 23) 20 (-6 – 50) 23 (± 23) 23,5 (-6 – 50) 0,90 

P – RR -9 (± 27) 0 (-50 – 50) -7 (± 31) 0 (-50 – 50) 0,94 

Magnitude da resposta 

(change) 

LB – RR 12,5 (19) 0 (-4 – 50) 4 (18) 0 (-40 – 50) 0,13 
BRCN: Baixo Risco Clínico Neonatal (CRIB < 4); ARCN: Alto Risco Clínico Neonatal (CRIB ≥ 4) 
* p ≤ 0,05 
(1) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 
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De acordo com os dados da Tabela 9, observa-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa na reatividade comportamental da atividade facial entre 

os neonatos com baixo risco clínico neonatal e aqueles com alto risco clínico 

neonatal. Nota-se que tanto os neonatos menos graves, avaliados pelo CRIB, 

quanto os neonatos em condições clínicas mais graves com alto risco para 

morbimortalidade possuem um padrão semelhante de expressão facial frente ao 

estímulo doloroso. 

Pode-se ressaltar que existe apenas uma tendência estatística (p=0,07), na 

qual os neonatos com alto risco clínico neonatal tendem a expressar menor 

atividade facial na fase de Recuperação-Repouso do que os neonatos com baixo 

risco clínico neonatal. 

A Tabela 10 mostra a reatividade comportamental dos estados de vigília e 

sono dos neonatos com baixo risco clínico neonatal e daqueles com alto risco clínico 

neonatal, em termos de escore do EVS e da magnitude da resposta. 
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Tabela 10 – Reatividade do estado de vigília e sono dos neonatos em termos de escore do EVS e magnitude das 

respostas, em grupos separados, de acordo com o nível de risco clínico neonatal (CRIB) – Média, Desvio-Padrão (DP), 

Mediana (Med) e valores mínimos (mín) e máximos (máx). 

BRCN (n=30) ARCN (n=22) Estado de Vigília e Sono (2)  

Fases (1) Média (± DP) Med (mín-máx) Média (± 

DP) 

Med (mín-

máx) 

 

Valor de p* 

LB 2,5 (±1) 2 (1 – 5) 2 (±1) 2 (1 – 4) 0,03 

A 3,6 (±2) 2 (1 – 6) 4 (±2) 2 (1 – 6) 0,77 

P 4,2 (±2) 5,5 (2 – 6) 4 (±2) 6 (2 – 6) 0,35 

RC 4,0 (±2) 2,5 (1 – 6) 4 (±2) 5 (2 – 6) 0,39 

Escore do EVS 

RR 3 (±1) 2,5 (1 – 6) 2 (±1) 2 (1 – 6) 0,14 

LB – P 1,6 (± 2) 1,5 (-3 – 4) 3 (± 2) 4 (-1 – 5) 0,04 

P – RR -1,3 (± 2) -1 (-4 – 3) -1,4 (± 2) -3 (-4 – 0) 0,06 

 Magnitude da resposta  

(change) 

LB – RR 0,23 (± 1,5) 0 (-3 – 4) 0,32 (± 1,2) 0 (-2 – 4) 0,76 
BRCN: Baixo Risco Clínico Neonatal (CRIB < 4); ARCN: Alto Risco Clínico Neonatal (CRIB ≥ 4) 
* p ≤ 0,05 
(1) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 
(2) Estado de Vigília e Sono – 1 = Sono Profundo; 2 = Sono Ativo; 3 = Sonolento; 4 = Alerta Quieto; 5 = Alerta Ativo; 6 = Choro. 
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Observa-se, na Tabela 10, que os neonatos com baixo risco clínico neonatal 

possuem uma Linha de Base diferente dos neonatos com alto risco clínico neonatal. Os 

neonatos do primeiro grupo mostraram-se significativamente pouco mais ativados do 

que os neonatos do segundo grupo na fase de LB, considerando os escores do EVS. 

No entanto, a mediana do escore do EVS encontra-se no estado 2 (sono ativo). 

Observa-se, também, que nos indicadores de magnitude da resposta os 

neonatos com maior risco clínico neonatal apresentaram significativamente maior 

mudança de estado comportamental entre as fases de Linha de Base e Punção. 

Essa mudança maior indica que os neonatos em maior risco ficaram mais ativados 

com alteração do EVS do que os neonatos com menor risco clínico neonatal. 

A Tabela 11 apresenta a reatividade comportamental dos neonatos em termos 

de duração do choro (porcentagem de intervalos de 30 segundos com choro em cada 

fase de avaliação), em grupos separados, de acordo com o nível de risco clínico 

neonatal. 

 

Tabela 11 – Duração de choro dos neonatos, em termo de porcentagem de 

intervalos de 30 segundos de cada fase de avaliação, em grupos separados, de 

acordo com o nível de risco clínico neonatal (CRIB) – Mediana (Med), valores 

mínimos (mín) e máximos (máx). 

BRCN (n=30) ARCN (n=22) Duração do Choro (%) (1) 

Fases (2) Med (mín-máx) Med (mín-máx) 

Valor de p*

LB 0 (0 – 60) 0 (0 – 30) 0,88 

A 0 (0 – 100) 37 (0 – 100) 0,29 

P 74 (0 – 100) 97 (0 – 100) 0,28 
RC 39 (0 – 100) 43 (0 – 100) 0,37 

RR 0 (0 – 100) 0 (0 – 60) 1,00 
BRCN: Baixo Risco Clínico Neonatal (CRIB < 4); ARCN: Alto Risco Clínico Neonatal (CRIB ≥ 4) 
* p ≤ 0,05 
(1) Duração do Choro (%) = Porcentagem do número de intervalos de 30 segundos com incidência de choro. 
(2) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 

 



Resultados  |  91 

 

Na Tabela 11, considerando-se a duração do choro, pode-se observar que 

não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Ambos exibiram 

uma porcentagem de intervalos com choro aumentada na fase de Punção com 

diminuição até a última fase de avaliação de Recuperação-Repouso. 

A Tabela 12 apresenta o indicador fisiológico de frequência cardíaca, em 

termos de FC média, FC mínima e FC máxima, e a magnitude das respostas 

(change) dos neonatos em grupos com diferentes níveis de risco para gravidade 

clínica neonatal.  
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Tabela 12 – Reatividade fisiológica de frequência cardíaca dos neonatos em termos de FC média, FC mínima e FC máxima e 

da magnitude da resposta, em grupos separados, de acordo com o nível de risco clínico neonatal (CRIB) – Média, Desvio-

Padrão (DP), Mediana (Med), valores mínimos (mín) e máximos (máx). 

BRCN (n=30) ARCN (n=22) Frequência Cardíaca  
Fases (1) Média (± DP) Med (mín-máx) Média (± DP)    Med (mín-máx) 

 
Valor de p* 

LB 143 (±12) 141 (119 – 175) 149 (±12) 151 (129 – 177) 0,07 
A 150 (±15) 151 (111 – 182) 157 (±12) 158 (139 – 184) 0,10 
P 157 (±14) 154 (123 – 187) 164 (±19) 164 (125 – 217) 0,25 

RC 157 (±19) 157 (112 – 189) 169 (±16) 167 (140 – 218) 0,07 

FC Média 

RR 146 (±12) 146 (111 – 171) 154 (±12) 153 (131 – 180) 0,03 
LB 136 (±12) 134 (111 – 165) 139 (±17) 143 (96 – 166) 0,40 
A 149 (±16) 151 (111 – 182) 156 (±13) 159 (135 – 184) 0,10 
P 148 (±19) 147 (103 – 185) 156 (±17) 158 (125 – 215) 0,13 

RC 152 (±23) 154 (107 – 188) 164 (±18) 163 (133 – 218) 0,16 

FC Mínima 

RR 134 (±12) 132 (106 – 165) 145 (±14) 143 (112 – 172) 0,006 
LB 152 (±14) 148 (130 – 196) 158 (±12) 160 (132 – 188) 0,02 
A 152 (±16) 153 (111 – 182) 157 (±12) 159 (139 – 184) 0,26 
P 166 (±15) 167 (132 – 194) 169 (±21) 167 (125 – 218) 0,76 

RC 161 (±19) 162 (112 – 193) 171 (±17) 169 (145 – 218) 0,13 

Valores FC 

FC Máxima 

RR 160 (±18) 158 (115 – 207) 168 (±14) 169 (140 – 194) 0,09 
LB – P 6,6 (±19) 9 (-48 – 48) 13 (±16) 14(-25 – 42) 0,16 
P – RR -8,5 (±22) -9 (-74 – 73) -9 (±15) -10 (-39 – 32) 0,70 

FC Média 

LB – RR 3 (±9) 2 (-12 – 24) 5 (±10) 3 (-12 – 23) 0,51 
LB – P 11 (± 21) 13 (-36 – 56) 17 (± 22) 13 (-30 – 71) 0,64 
P – RR -10 (± 21) -12 (-43 – 63) -11 (± 19) -10 (-55 – 27) 0,67 

FC Mínima 

LB – RR -2 (± 11) -2 (-29 – 16) 6 (± 15) 2 (-20 – 52) 0,05 
LB – P 14 (± 14) 13 (-35 – 46) 11 (± 17) 11 (-38 – 41) 0,47 
P – RR -5 (± 15) -4 (-44 – 23) -0,4 (± 18) -1 (-49 – 40) 0,31 

Magnitude da 
resposta 
(change) 

FC Máxima 

LB – RR 6 (± 18) 4 (-37 – 59) 9 (± 14) 8 (-13 – 44) 0,54 
BRCN: Baixo Risco Clínico Neonatal (CRIB < 4); ARCN: Alto Risco Clínico Neonatal (CRIB ≥ 4). 
* p ≤ 0,05 
(1) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 
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A Tabela 12 revela diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Pode-se observar que os neonatos em condições mais graves possuíram uma 

média de frequência cardíaca máxima mais alta do que os neonatos clinicamente 

mais estáveis na fase de Linha de Base. Os neonatos em maior risco clínico 

neonatal tiveram uma tendência em iniciar na fase de Linha de Base discretamente 

mais ativados fisiologicamente do que os neonatos com menor risco. Observou-se, 

também, outra tendência na mesma direção com relação à fase de Recuperação-

Curativo, após punção para coleta de sangue. 

Os neonatos com CRIB mais elevado, ou seja, com maior risco para 

gravidade clínica neonatal, apresentaram média da frequência cardíaca mais 

elevada na fase de Recuperação-Repouso, indicando que apresentaram mais 

dificuldade para se reorganizar em termos fisiológicos após o estímulo doloroso. 

Essa diferença na fase de RR permanece, quando se consideram os indicadores de 

frequência cardíaca mínima. 

Com relação à magnitude da resposta fisiológica, foi possível constatar que 

os neonatos clinicamente mais graves apresentaram uma mudança maior da 

frequência cardíaca mínima entre as fases de Linha de Base e Recuperação-

Repouso. Isso indica que houve maior alteração da frequência cardíaca basal nos 

neonatos clinicamente mais vulneráveis. 

A Tabela 13 mostra a reatividade fisiológica dos neonatos em termos de 

números de neonatos com frequência cardíaca igual ou maior que 160 bpm, durante 

cada fase de avaliação, em grupos separados pelo nível de risco clínico neonatal. 
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Tabela 13 – Reatividade fisiológica de frequência cardíaca dos neonatos em termos frequência e 

porcentagem de neonatos com taquicardia (FC> 160 bpm), em grupos separados de acordo com o nível 

de risco clínico neonatal (CRIB). 

BRCN (n=30) ARCN (n=22)  

Fases (1) FC > 160 bpm 
f (%) 

FC > 160 bpm  
f (%) 

 

Valor de 

p* 

LB 1 (3%) 4 (18%) 0,07 

A 7 (23%) 8 (36%) 0,30 

P 14 (47%) 15 (68%) 0,12 
RC 14 (47%) 18 (81%) 0,01 

RR 6 (20%) 7 (32%) 0,33 
BRCN: Baixo Risco Clínico Neonatal (CRIB < 4); ARCN: Alto Risco Clínico Neonatal (CRIB ≥ 4) 
* p ≤ 0,05 
 (1) Linha de Base (LB), Antissepsia (A), Punção (P), Recuperação-Curativo (RC) e Recuperação-Repouso (RR). 
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De acordo com a Tabela 13 observa-se que, na fase de Linha de Base 

houve uma pequena tendência estatística representada pelo maior incidência de 

neonatos com alto risco clínico neonatal apresentando taquicardia do que dos 

neonatos com baixo risco clínico neonatal. Na fase de Punção, houve aumento no 

número de neonatos com taquicardia em ambos os grupos, independentemente do 

nível de gravidade clínica neonatal. 

Pode-se notar também que houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos na fase de Recuperação-Curativo, logo após o 

procedimento doloroso, em que houve um número significativamente maior de 

neonatos com alto risco clínico neonatal em taquicardia do que o número de 

neonatos com baixo risco clínico neonatal, o que pode indicar uma recuperação 

fisiológica mais lenta nos neonatos mais vulneráveis.  

 

4.4 CARACTERIZAÇÕES DOS PADRÕES DE REATIVIDADE À DOR E 

RECUPERAÇÃO NEONATAL 

  

A Tabela 14 apresenta as características dos padrões de reatividade à dor e 

recuperação dos neonatos, de acordo com os perfis dos clusters determinados pela 

combinação das varáveis idade pós-natal, idade gestacional e escore do CRIB dos 

neonatos.  
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Tabela 14 – Características dos padrões de reatividade à dor e recuperação dos neonatos, de acordo com os perfis dos clusters 

determinados pela combinação da idade pós-natal, idade gestacional e escore do CRIB dos neonatos (N=52).  

Perfil dos Clusters Reatividade (Punção) Recuperação (RR)  

Clusters 

(Grupos) 

 

 

N 

Idade pós-natal 

(dias) 

Média(Min-Máx) 

Idade gestacional

(semanas) 

Média(Min-Máx) 

CRIB 

(escore) 

Média (Min-Máx)

NFCS 

> 3 

(%) 

EVS  

> 4 

(%) 

FC 

> 160 

(%) 

NFCS  

> 3 

(%) 

EVS  

> 4 

(%) 

FC  

≥ 160 

(%) 

1 2 12,5 (12-13) 29 (28-30) 6 (6-6) 100 100 50 0 0 50 

2 15 2,7 (2-6) 29,7 (27-31) 7,1 (4-13) 67 60 67 27 13 40 

3 30 4,3 (1-9) 31,6 (29-33) 1,7 (0-6) 59 60 57 40 23 17 

4 5 4,4 (1-7) 27 (25-29) 1,8 (1-4) 60 40 20 40 40 20 

N = Número de neonatos 
% = Porcentagem 
RR = Recuperação – Repouso 
CRIB = Clinical Risk Index for Babies / Índice de Risco Clínico Neonatal  
NFCS = Neonatal facial Coding System 
EVS = Estado de Vigília e Sono 
FC ≥ 160 bpm = Frequência cardíaca ≥ 160 batimentos por minuto (taquicardia) 
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Pode-se observar na Tabela 14 que, de acordo com a combinação das 

varáveis idade pós-natal, idade gestacional e escore do CRIB dos neonatos, houve a 

formação de quatro perfis de clusters diferentes, com padrões de reatividade à dor e 

recuperação.  

A análise de aglomeração hierárquica de cluster formou basicamente dois 

grupos principais, o Cluster 2 e o Cluster 3. O Cluster 2 formou um perfil de 

neonatos com média de idade pós-natal de 2,7 dias, média da idade gestacional de 

29,7 semanas e escore do CRIB 7,1. Os neonatos que formaram o Cluster 3, por 

sua vez, formou um perfil que se difere nestas características, sendo que a média de 

idade pós-natal foi de 4,3 dias, média da idade gestacional de 31,6 semanas e 

escore do CRIB 1,7. Isso significa que o Cluster 2 formou um perfil de neonatos mais 

novos, com nascimento mais precoce e maior gravidade clínica neonatal. Enquanto 

que o Cluster 3 foi formado por neonatos com maior idade pós-natal, maior idade 

gestacional e com menor gravidade clínica neonatal.  

Com relação à reatividade à dor, na fase de Punção, nota-se que, 

independente dos diferentes perfis formados, tanto o Cluster 2 quanto o Cluster 3, 

apresentam porcentagem semelhantes na incidência do escore do NFCS maior do 

que 3, que significa indicador de dor, da ativação do EVS e da FC ≥160 bpm. 

Considerando a recuperação na fase de Recuperação-Repouso, observa-se 

que houve uma diminuição das respostas, em que a porcentagem dos indicadores 

diminui tanto no Cluster 2 quanto no Cluster 3. O perfil de neonatos incluídos no 

Cluster 2 apresentou menor número de reatividade à dor na fase de recuperação e 
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menor ativação nesta mesma fase, do que o Cluster 3. Além disso, a porcentagem 

de FC≥160 bpm na recuperação foi maior no Cluster 2, formado por neonatos com 

perfil de maior gravidade clínica, do que no Cluster 3. O perfil dos neonatos que 

formaram o Cluster 3 apresentou incidência mais alta de escore do NFCS indicativo 

de dor na recuperação do que os neonatos do perfil do Cluster 2. 
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Os resultados encontrados no presente estudo confirmam os achados de 

diversos estudos sobre avaliação de dor que utilizaram os mesmos parâmetros de 

avaliação e detectaram que neonatos pré-termo são capazes de reagir, do ponto de 

vista comportamental e fisiológico em resposta ao estímulo doloroso de punção para 

coleta de sangue (GRUNAU; CRAIG, 1987; JOHNSTON; STEVENS, 1996; 

PETERS, 1999; MORISON et al., 2001; HOLSTI; GRUNAU, 2007). Os neonatos pré-

termo reagiram à dor durante o procedimento de coleta de sangue, confirmando as 

evidências de estudos anteriores da literatura (GRUNAU; CRAIG, 1987; 

JOHNSTON; STEVENS, 1996; MORISON et al., 2001; HOLSTI; GRUNAU, 2007). 

Por meio desses achados, pode-se compreender que os neonatos, além de 

perceberem a dor, possuem substrato biocomportamental de reatividade e regulação 

do desenvolvimento. Estudos mostram que os neonatos exibem respostas 

bioquímicas, fisiológicas e comportamentais em reação a procedimentos dolorosos 

(STEVENS et al., 2007). 

O estudo de Bartocci et al. (2006) mostrou que os recém-nascidos 

prematuros possuem capacidade neurológica para perceber a dor mais 

intensamente do que crianças nascidas a termo, pois os mecanismos de controle 

inibitório são mais imaturos e têm limitações em sua sensibilidade para modular a 

experiência dolorosa. Estudos recentes revelam que mesmo fetos por volta de 18 a 

20 semanas de idade gestacional, assim como neonatos pré-termo, apresentam 

reações fisiológicas e comportamentais à dor e ao estresse (ANAND; WHIT HALL, 

2007; VAN DE VELDE et al., 2006). 
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O estudo de Grunau et al. (2005) analisou a relação entre exposição à dor 

no período neonatal e reatividade e encontrou que maior exposição à dor em 

neonatos vulneráveis esteve significativamente correlacionada com menor resposta 

de cortisol plasmático ao estresse e a menor reatividade facial à dor.  

Os bebês pré-termo apresentam as conexões neurais necessárias para 

experimentar os componentes afetivos da dor, ou seja, eles não apresentam 

simplesmente respostas reflexas ao estímulo nocioceptivo (FITZGERALD; BEGGS, 

2007). Slater et al. (2007) destacam ainda que a atividade facial expressa frente a 

estímulos dolorosos mostrou correlação significativa com as respostas 

hemodinâmicas corticais em bebês nascidos pré-termo. Assim, a experiência 

dolorosa e estressante em organismo imaturo resulta em dificuldade de 

enfrentamento a essas experiências. 

Com relação à reatividade à dor e recuperação em neonatos pré-termo e a 

influência da variável sexo, os resultados obtidos no presente estudo revelaram que 

tanto meninas quanto meninos apresentam elevação dos indicadores de atividade 

facial, estado de vigília e sono e frequência cardíaca considerados no momento da 

punção para coleta de sangue em relação à Linha de Base. De maneira geral, os 

resultados concordaram com os resultados encontrados na literatura, excetuando-se 

apenas pela diferença na magnitude da freqüência cardíaca máxima entre as fases 

de Linha de Base e Punção.  

O estudo de Fuller (2002) comparou os parâmetros de respostas 

comportamentais de atividade facial, estado comportamental e de choro em crianças 
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meninos e meninas com idade entre duas semanas a 12 meses e não encontrou 

diferença estatisticamente significativa quanto ao sexo em nenhum dos indicadores 

avaliados nesta idade. Essa ausência de diferença entre os sexos dos neonatos 

também foi encontrada por Stevens et al. (1994), durante procedimento doloroso 

avaliado pelos indicadores de atividade facial, estado comportamental e choro em 

neonatos pré-termo. 

Por outro lado, os achados de Guinsburg et al. (2000) são contrários aos 

achados do nosso estudo e dos demais citados. Os autores evidenciaram que os 

neonatos pré-termo do sexo feminino expressaram maior atividade facial avaliada 

pelo NFCS durante a punção capilar, assim como um minuto após esta, do que os 

neonatos do sexo masculino.  

Outro estudo que encontrou diferenças de reatividade entre meninos e 

meninas foi o de Holsti et al. (2005), porém para o estímulo estressor não doloroso. 

Nesse estudo os autores avaliaram as respostas de neonatos pré-termo frente a 

estímulo estressor e estímulo doloroso de forma alternada, em grupos diferenciados 

quanto à idade gestacional (IG < 30 semanas vs IG ≥ 30 semanas; IG de 24 a 32 

semanas), por meio do instrumento NIDCAP (Individualized Developmental Care 

and Assessment Program). Os resultados mostraram que os neonatos do sexo 

masculino continuaram a exibir respostas comportamentais frente ao estímulo 

somente estressor na fase de recuperação. 

No estudo de Bartocci et al. (2006), também foi encontrada diferença 

significativa entre meninas e meninos pré-termo, nascidos entre 28 e 36 semanas de 
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idade gestacional, ao avaliar respostas de dor durante procedimento doloroso de 

punção para coleta de sangue. Os meninos mostraram maior ativação cortical 

bilateral comparada à ativação das meninas durante o procedimento doloroso. Além 

disso, essa diferença foi ainda maior no hemisfério esquerdo, quando o 

procedimento doloroso ocorria no braço direito. 

Considerando esse conjunto de estudos sobre sexo e reatividade à dor em 

neonatos, algumas hipóteses explicativas do ponto de vista metodológico podem ser 

levantadas, a fim de se compreenderem as inconsistências encontradas nos 

achados da literatura.  

Primeiramente, pode-se perceber que um dos estudos que encontrou 

padrões diferentes de reatividade comportamental entre meninos e meninas pré-

termo (GUINSBURG et al., 2000) avaliou as respostas de atividade facial pelo NFCS 

à beira da incubadora. Por outro lado, a maioria das pesquisas (GRUNAU; CRAIG, 

1987; STEVENS et al., 1994; FULLER, 2002), assim como o presente estudo, 

avaliou essas respostas, também por meio do NFCS, utilizando as videogravações 

das atividades faciais. A análise por videogravação pode assegurar melhor a 

condição “cega” em relação ao sexo dos bebês do que à beira da incubadora. 

O estudo de Holsti et al. (2005) encontrou diferenças quando avaliou as 

respostas de meninos e meninas por meio do instrumento NICAP, cujos indicadores 

se restringem à atividade corporal e não avaliam a atividade facial do neonato. Além 

disso, o referente estudo encontrou essas diferenças nas respostas de meninos e 

meninas frente ao estímulo estressor, mas não doloroso. 
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Quanto ao estudo de Bartocci et al. (2006), é possível afirmar que a 

avaliação por meio da neuroimagem de ativação cortical difere dos parâmetros 

adotados no presente estudo e naqueles que também não encontraram diferenças 

relacionadas ao sexo dos neonatos e que utilizaram medidas comportamentais e 

fisiológicas.  

Em segundo lugar, as características dos neonatos, tais como idade 

gestacional e idade pós-natal, são fatores que também podem explicar a falta de 

homogeneidade dos resultados. No presente estudo, os neonatos, meninos e 

meninas, apresentaram uma mediana de idade gestacional de 31 semanas, sendo 

que a idade pós-natal variou de um a 13 dias. Tais características se diferenciam 

daqueles neonatos avaliados, por exemplo, no estudo de Guinsburg et al. (2000) 

cuja amostra era composta por grupos de neonatos tanto pré-termo (com idade 

gestacional menor que 34 semanas; n=8 meninas e 9 meninos) quanto a termo 

(neonatos com idade gestacional maior que 38 semanas; n=13 meninas e 10 

meninos), além de um grupo intermediário composto por neonatos com idade 

gestacional entre 34 e 38 semanas (n=16 meninas e 9 meninos). Os neonatos 

possuíam menos de cinco dias de idade pós-natal. Talvez a avaliação das respostas 

realizadas em neonatos com grandes amplitudes na idade gestacional e, tendo em 

vista que isso afeta o nível de maturação do sistema nervoso nocioceptor capaz de 

perceber a dor, constitua um fator que justifique essa incompatibilidade de 

resultados. 
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Entretanto, quando Grunau e Craig (1987) avaliaram as reações da atividade 

facial, do estado comportamental e do choro de 77 meninos e 63 meninas nascidos 

a termo (38 a 42 semanas de idade gestacional) encontraram que os meninos 

possuem um menor tempo de latência na expressão da atividade facial e 

apresentaram maior número de ciclos de choro do que as meninas.  

O estudo presente estudo mostrou uma tendência dos meninos 

permanecerem chorando após a fase de Punção. De forma semelhante, no estudo 

de Holsti et al (2005) foi encontrado que, na avaliação dos indicadores 

comportamentais durante procedimento de coleta de sangue que ocorreu após 

manuseio para procedimento de rotina da UTIN (clustered care), os neonatos pré-

termo do sexo masculino demonstraram maior número de respostas 

comportamentais avaliadas pelo NIDCAP (The Newborn Developmental Care and 

Assessment Program), na fase de recuperação, do que as meninas. Apesar de 

haver essa semelhança, foram usados instrumentos diferentes para avaliar as 

respostas do estado comportamental, sendo que, no presente estudo, o instrumento 

utilizado foi a escala de Estado de Vigília e Sono (NIJHUIS; VAN DE PAS, 1992), 

enquanto o estudo de Holsti et al. (2005) fez uso das categorias comportamentais de 

estresse e estabilidade, avaliadas pelo NIDCAP (ALS, 2002). 

Alguns estudos que se dedicaram à avaliação da dor em neonatos pré-termo 

em procedimento de coleta de sangue também utilizaram a medida fisiológica de 

batimento cardíaco (MORISON et al., 2001; HOLSTI et al., 2005). Até onde se sabe, 

não há estudos que analisaram este indicador comparando meninas e meninos em 
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dois grupos diferentes. O presente estudo mostrou que os neonatos pré-termo 

apresentaram padrão fisiológico de batimento cardíaco semelhante entre meninos e 

meninas. Observou-se que, na fase de Punção, os meninos possuem uma tendência 

em apresentar maior frequência cardíaca máxima do que as meninas. Essa 

tendência tornou-se significativa, quando foi realizada a análise detalhada de 

magnitude de resposta, em que os meninos apresentaram uma mudança de 

frequência cardíaca máxima significativamente maior do que as meninas entre as 

fases de Linha de Base e Punção. 

Os neonatos do presente estudo, independente do sexo, apresentaram 

grande recurso comportamental, uma vez que os indicadores do estado de vigília e 

sono variaram pouco entre a linha de base e recuperação repouso (magnitude). Este 

resultado aponta para um importante aspecto positivo da capacidade de 

autorregulação dos processos fisiológicos de alerta e respiração. 

Os resultados apresentados acerca da variável sexo indicaram que se trata 

de uma variável do organismo que necessita de maiores investigações, quando se 

avaliam as respostas de dor em neonatos pré-termo. Os resultados sugerem que o 

sexo dos neonatos tem um efeito pouco influente sobre as respostas de dor no 

período neonatal.  

Com relação à reatividade à dor e recuperação em neonatos pré-termo 

internados em UTIN e a influência da variável gravidade clínica neonatal, a análise 

do estado clínico neonatal, nas primeiras horas, contribuiu para caracterizar os 

organismos mais vulneráveis e, consequentemente, melhorar a compreensão sobre 
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a reatividade à dor e a recuperação em neonatos pré-termo. Os estudos que se 

dedicaram a analisar os melhores preditores de mortalidade e morbidade infantil 

focalizaram a comparação entre diversos índices de risco clínico neonatal. 

(RICHARDSON et al., 2001; ZARDO; PROCIANOY, 2003; BUHRER, METZE; 

OBLADEN, 2008; ROSENBERG et al., 2008). No presente estudo, o Clinical Risk 

Index for Babies – CRIB (Índice de Risco Clínico Neonatal para Bebês), o qual prevê 

o risco para mortalidade e morbidade nas primeiras 12 horas do período neonatal 

(GAGLIARDI et al., 2004; WONG et al., 2008), foi utilizado para analisar o estado 

clínico de saúde dos neonatos pré-termo. O escore CRIB foi atribuído como um 

marcador de gravidade da doença e também tem sido relacionado com alto risco 

para a retinopatia da prematuridade (ERTL et al., 2006), anomalias da matriz 

cinzenta nos bebês nascidos com idade gestacional extremamaente baixa 

(HORSCH et al., 2007) e comprometimento do desenvolvimento neurológico 

(BUHER et al., 2008). 

Conforme recomendado por Gibbins et al. (2008b), a gravidade clínica é 

uma variável cujo efeito deve ser melhor examinado nas respostas de dor 

neonatal. Os resultados do presente estudo mostraram que os neonatos prematuros 

apresentaram um padrão semelhante de reatividade bio-comportamental e 

fisiológica durante o procedimento doloroso, como visto em estudos anteriores com 

amostra composta por recém-nascidos pré-termo (GRUNAU; CRAIG, 1987; 

JOHNSTON; STEVENS, 1996; MORISON et al., 2001; HOLSTI; GRUNAU, 2007). 

No entanto, os grupos do presente estudo diferiram na fase de recuperação, 



Discussão  |  108 

 

posteriormente ao procedimento de dor aguda, especialmente na resposta 

fisiológica. A frequência cardíaca média foi maior nos neonatos com alto risco clínico 

neonatal do que os recém-nascidos com baixo risco neonatal, na fase de 

recuperação. Os bebês reagiram fisiologicamente de forma semelhante na fase de 

Punção, mas diferiram exatamente na fase posterior ao procedimento doloroso, na 

recuperação, de acordo com o efeito da gravidade clínica em que se encontravam. 

Os dados encontrados estudo ora apresentado contribuem para esclarecer 

acerca da gravidade clínica nos parâmetros de oscilação fisiológica e autorregulação 

nos neonatos em contexto doloroso. Os bebês nascidos pré-termo com maior escore do 

CRIB são mais doentes e clinicamente instáveis, o que requer um ambiente tranquilo 

onde os procedimentos estressores e dolorosos devem ser minimizados ou, se 

possível, evitados. A resposta fisiológica ativada destes prematuros, mesmo após a 

punção na fase de recuperação, pode contribuir para o comprometimento do seu 

estado clínico crítico.  

Quando se comparam os resultados do presente estudo com os resultados 

de outros estudos acerca dos efeitos da variável gravidade clínica nas respostas de 

dor dos neonatos pré-termo, chega-se à conclusão de que é necessária maior 

investigação sobre tal variável. Isso porque não há um consenso na definição da 

variável gravidade clínica na literatura de dor em neonatos. O presente estudo, por 

exemplo, baseou a gravidade clínica no índice do escore do CRIB, assim como o 

estudo de Walker et al. (2009). No entanto, há diversos estudos cuja variável 

gravidade clínica é definida por índices como o SNAP (GRUNAU et al., 2007), 
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SNAPPE-II (HERMANN et al., 2006; HOHMEISTER et al., 2009), o Neonatal 

Therapeutic Intervention Score System – NITISS (GIBBINS et al., 2008c; EVANS et 

al., 2005), Neurobiologic Risk Score – NBRS ao nascimento (GIBBINS et al., 2008c), 

risco para prejuízo neurológico (STEVENS et al., 2007b; STEVENS et al., 2007c; 

GIBBINS et al., 2008c) e Apgar no 5º minuto de idade pós-natal (RAUTAVA et al., 

2007). 

Por outro lado, há estudos que avaliam a gravidade clínica por meio de 

procedimentos médicos de rotina na UTIN e não em índices clínicos neonatais. A 

exemplo desse tipo de avaliação, tem-se o estudo de Grunau et al. (2007) que 

mediu a gravidade clínica por meio da quantidade de exposição à morfina 

intravenosa. O estudo de Holsti et al. (2004) e Allegaert et al. (2005) mediram a 

gravidade clínica baseada na alta exposição a opioides. Em alguns estudos, o 

número de procedimentos dolorosos e invasivos desde o nascimento é também uma 

forma de medir a gravidade clínica neonatal (HOLSTI et al., 2004; HERMANN et al., 

2006; GRUNAU et al., 2007; GOFFAUX et al., 2008). 

Como analisado anteriormente por Holsti et al., (2004), o escore do NFCS e 

a frequência cardíaca média aumentaram significativamente durante a fase 

dolorosa, mostrando que os neonatos pré-termo permanecem com os estados de 

alerta e fisiológicos aumentados frente à dor. Além disso, os autores encontraram 

que os neonatos prematuros que continuaram clinicamente instáveis no terceiro dia 

de idade pós-natal, exibiram maior comportamento de mão da face durante 

procedimento doloroso. Os autores sugerem que esses movimentos são indicadores 
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de dor em neonatos prematuros, exibindo excitação e busca por autorregulação. Os 

nossos resultados demonstraram que os neonatos com alto risco clínico neonatal 

apresentaram maior mudança (magnitude) nos estados de alerta de vigília e sono 

entre as fases tranquila de linha de base e dolorosa de punção, do que os neonatos 

com baixo risco clínico neonatal. Esses resultados associados à alta frequência 

cardíaca no procedimento após a punção revelam que os neonatos com alto risco 

clínico apresentaram dificuldades para regular a resposta fisiológica. 

Com relação às respostas comportamentais, Grunau et al., (2005) 

encontraram que em neonatos de idade gestacional extremamente baixa (22-28 

semanas), mas não em neonatos com idade gestacional muito baixa (29-32 

semanas), alta exposição à dor foi significativamente relacionada à baixa atividade 

facial durante procedimento doloroso. Nesse estudo, após controlar a variável 

gravidade clínica, alto número de punções desde o nascimento predisse resposta 

facial embotada (damped) nos neonatos de baixo peso neonatal. Esses resultados 

destacam a relevância de se analisar conjuntamente a gravidade clínica neonatal e o 

número de procedimentos dolorosos, uma vez que são variáveis significativamente 

correlacionadas. Quanto maior a gravidade clínica neonatal e quanto maior o 

número de procedimentos invasivos anteriores, menor as respostas de dor avaliadas 

pela escala PIPP (EVANS et al., 2005). A diminuição das respostas de dor, 

sobretudo nos neonatos extremamente graves pode ser um indicador de fadiga 

causada pela repetição dos eventos dolorosos nesta população clinicamente 

vulnerável. 
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No presente estudo, a amostra era composta predominantemente por 

neonatos com idade gestacional muito baixa (83%), com média de 4 dias de idade 

pós-natal. As respostas de dor da atividade facial não foram embotadas (damped) 

em nenhum dos grupos separados de acordo com o risco clínico neonatal. Além 

disso, o número de procedimentos dolorosos experimentados pelos neonatos foi 

similar nos dois grupos (em média 6 procedimentos). Considerando que o tempo de 

internação na NICU implica em um aumento potencial no número de procedimentos 

dolorosos, se esses neonatos permanecerem um tempo maior no hospital, poderiam 

apresentar respostas faciais embotadas (damped) frente a procedimentos dolorosos 

posteriormente.  

A relação tempo de internação em UTIN e respostas de dor foi analisada por 

Williams et al., (2009). Os neonatos prematuros com alta gravidade clínica (aqueles 

em ventilação mecânica ou longas internações) exibiram baixos escores frente à dor 

avaliados pelo PIPP. A cada semana a mais de internação, menor os escores do 

PIPP. Estes dados confirmam que as experiências dolorosas repetidas na UTIN, 

com eventos estressores, afetam as respostas de dor dos neonatos pré-termo. 

Como salientado pelos autores, os neonatos mais doentes podem ser fisicamente 

incapazes de responder; suas respostas embotadas podem ser o resultado do 

sofrimento de dor crônica. 

O presente estudo mostrou que os neonatos com alto risco clínico neonatal 

exibiram maior resposta de estresse fisiológico do que os neonatos com baixo risco 

clínico neonatal. Este dado contribui na compreensão da gravidade clínica em 
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relação aos estados de alerta fisiológicos e na autorregulação nos neonatos no 

contexto de dor. Os neonatos pré-termo com alto CRIB são mais doentes e mais 

clinicamente instáveis. A ativação fisiológica dos neonatos na fase de recuperação, 

mesmo após a punção, pode contribuir para piorar o seu estado clínico crítico. 

A comparação entre os resultados do presente estudo com a literatura tem 

algumas limitações, no que se refere à variedade de instrumentos usados na 

avaliação da gravidade clínica. Independentemente do instrumento que avalia a 

gravidade clínica ou o risco clínico neonatal, todos levam consideram as mesmas 

variáveis como a idade gestacional e o peso ao nascimento. Tais variáveis são 

fundamentais para o estado de saúde do bebê e consequentemente possuem efeito 

direto nas demandas por ventilação mecânica, tempo de internação na UTIN e 

número de procedimentos dolorosos. No presente estudo os neonatos com alto risco 

clínico (CRIB ≥ 4) tinham menor idade gestacional, menor peso ao nascimento e 

sofreram maior número de procedimentos dolorosos, apresentando padrões 

semelhantes de reatividade à dor, em comparação aos neonatos com baixo risco 

clínico neonatal. 

Contudo, é possível afirmar que o risco clínico neonatal para gravidade 

clínica, avaliado nas 12 primeiras horas de idade pós-natal, foi uma variável que 

influenciou as respostas biocomportamentais dos neonatos pré-termo, sobretudo 

após o evento doloroso, na fase de recuperação. Até onde se sabe, este é o 

primeiro estudo que analisou a gravidade clínica na fase mais inicial dos pré-termos 

hospitalizados em UTIN como variável independente no exame da reatividade e 
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recuperação. Estudos prévios analisaram a gravidade clínica sendo, de um lado, 

para controle de variáveis nas respostas de dor, e por outro lado, para correlação e 

modelos de regressão mixados que incluem diversas variáveis neonatais e clínicas 

nas respostas de dor. 

A análise da reatividade à dor associada às respostas anteriores e 

posteriores ao procedimento de punção para coleta de sangue contribui na 

compreensão da autorregulação do organismo durante o evento estressor. O estado 

ativado implica em dispêndio de energia com efeito potencial no processo de 

regulação do organismo, como ressaltado anteriormente (LUCAS-THOMPSON et 

al., 2008). O biocomportamento neonatal de reatividade-regulação durante a 

experiência dolorosa na UTIN foi previamente identificada como preditor de afeto 

negativo nos neonatos pré-termo na infância, mostrando o impacto da reatividade 

inicial à dor no processo posterior do desenvolvimento (KLEIN et al., 2009). 

A alteração nas respostas fisiológicas na fase de recuperação após estímulo 

doloroso apresentada pelos neonatos expostos ao maior risco clínico corrobora o 

conteúdo da literatura que aponta a experiência dolorosa e o contexto caótico da 

UTIN como fatores de risco para a fase de autorregulação inicial do desenvolvimento 

(LINHARES, 2009; FELDMAN, 2009; LUCAS-THOMPSON et al., 2008). A partir da 

constatação das dificuldades enfrentadas pelos neonatos com alto risco clínico 

neonatal para se regularem após a experiência dolorosa, pode-se concluir que a 

gravidade clínica afetou os processos regulatórios na fase inicial do ciclo vital. 
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A análise hierárquica de cluster permitiu a identificação de alguns padrões 

de reatividade e recuperação observados também nos resultados relativos à análise 

do efeito da gravidade clínica nas respostas de dor e recuperação. Quando as 

características neonatais de idade pós-natal, idade gestacional e escore do CRIB 

foram combinados para formar os clusters, observou-se que a amostra se aglomerou 

em quatro diferentes perfis, sendo o Cluster 2 e o Cluster 3, aqueles que 

concentraram maior número de neonatos com as características combinadas  

semelhantes.  

A análise da reatividade e recuperação bio-comportamental destes dois 

principais perfis de neonatos mostra padrões muito semelhantes de reatividade à 

dor, no momento exato da experiência dolorosa, independentemente das 

características neonatais de idade pós-natal, idade gestacional e escore do CRIB.  

Entretanto, a análise evidenciou que há dois padrões diferentes de 

recuperação, na fase seguinte ao procedimento doloroso. Os neonatos 

caracterizados pelo perfil de maior idade pós-natal, maior idade gestacional e menor 

gravidade clínica, apresentaram maior reatividade comportamental de dor e do 

estado de vigília e sono ativado na fase de recuperação, exibindo grande recurso 

biocomportamental para expressar sua reatividade frente ao estímulo doloroso. 

Os neonatos caracterizados pelo perfil de menor idade pós-natal, menor 

idade gestacional e clinicamente mais graves, por sua vez, mostraram padrões 

diferentes na fase de recuperação. As respostas comportamentais de dor e estado 

de vigília e sono ativado diminuíram com relação à fase de punção, mas a 
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frequência cardíaca média acima de 160 bpm foi o indicador que permaneceu mais 

alto após a experiência dolorosa, na fase de recuperação. Esse perfil de 

recuperação foi uma constatação dos resultados observados quando se comparou 

anteriormente os dois grupos separados de acordo com o risco clínico neonatal, na 

qual o grupo formado pelos neonatos com maior risco clínico apresentou 

significativamente maior frequência cardíaca que os neonatos clinicamente mais 

estáveis. 

A união destes resultados sugere que, quando foi combinado as 

características idade pós-natal, idade gestacional e escore do CRIB, esta última 

variável foi a de maior peso no momento de definir os padrões de recuperação dos 

perfis formados. Os neonatos com o perfil mais vulnerável apresentaram dificuldade 

para se regularem fisiologicamente após a experiência dolorosa ao exibirem altas 

porcentagens de FC> 160 bpm na fase de recuperação. Assim, a análise de Cluster 

indicou que os organismos mais vulneráveis permanecem mais tempo 

fisiologicamente desorganizados, indicando uma menor habilidade para se recuperar 

do impacto causado pelo estímulo doloroso. 

Esses achados concordam com os resultados de Lucas-Thompson et al. 

(2008), nos quais os bebês nascidos com menor idade gestacional não foram 

capazes de desativar suas respostas fisiológicas após passarem por estímulo 

estressor/doloroso. Os autores apontam que a ativação fisiológica continuada e a 

sobrecarga do estímulo podem desencadear desfechos negativos para o neonato 

pré-termo a longo prazo. 
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Os resultados do presente estudo possibilitam a observação direta dos 

comportamentos de autorregulação em neonatos que se encontram com um nível de 

maturidade fisiológica análogo ao dos fetos que foram estudados previamente por 

Dipietro et al. (1996) e Dipietro, Ghera e Costigan (2008). A reatividade foi incluída 

como um dos traços centrais do temperamento em diferentes abordagens teóricas 

(ROTHBART, 1989; STRELAU; ELIAZ, 1994). Há evidências acerca da relação 

entre reatividade do feto (DIPIETRO; GHERA; COSTIGAN, 2008; DIPIETRO et al., 

1996; WERNER et al., 2007) e o temperamento em fases posteriores ao 

desenvolvimento. 

O estudo sobre padrões de reatividade dos bebês pode contribuir 

sobremaneira para a compreensão dos padrões de temperamento e comportamento 

futuros (WERNER et al., 2007; DIPIETRO; GHERA; COASTIGAN, 2008). O estudo 

sobre a reatividade à dor em neonatos pré-termo de Klein et al. (2009) mostrou que 

a maior reatividade biocomportamental no período neonatal foi preditora de escores 

mais altos em afeto negativo (medo, tristeza e frustração) e em impulsividade; além 

disso, maior dificuldade para se recuperar após a punção para coleta de sangue foi 

preditora de escores mais altos em extroversão. A maior atividade fisiológica e 

comportamental na fase neonatal foi relacionada com menor angústia frente às 

limitações, e a menor frequência cardíaca na recuperação foi relacionada à menor 

nível de atividade na fase de seis meses de idade (GUNNAR et al., 1995).  

A exposição aos estímulos provenientes do ambiente extra-uterino 

desencadeia respostas relacionadas aos processos de autorregulação fisiológica, 
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que consiste em processos e funcionamentos do sistema nervoso parassimpático. 

Estes exercem papel na etiologia dos comportamentos regulatórios iniciais que 

sustentam vínculos sociais, como o estado de vigília e sono, a atividade motora e a 

emoção. O controle do alerta fisiológico eventualmente se integra aos processos de 

atenção (CALKINS, 2009).  

De acordo com a abordagem da Psicopatologia do Desenvolvimento, 

considera-se importante compreender as desordens de adaptação do indivíduo 

focalizando os intercâmbios probabilísticos entre dinâmicas individuais e dinâmicas 

dos contextos que compreendem o comportamento humano, sem estabelecer 

predições deterministas, isomórficas e relações de causa e efeito (ACHENBACH, 

1992; CUMMINGS; DAVID; CAMPBELL, 2000; RUTTER; SROUFE, 2000; 

SAMEROFF, 2000). Desse modo, espera-se que fatores que afetam positiva ou 

negativamente o desenvolvimento da criança, como o nascimento prematuro, sejam 

capazes de influenciar os processos maturacionais relacionado à autorregulação 

(KLEIN; GASPARDO; LINHARES, no prelo). 

Considerando que o cérebro encontra-se em desenvolvimento dinâmico e 

que a experiência pode modificar este desenvolvimento, neste período há 

oportunidades importantes de se promover o desenvolvimento saudável da criança. 

Segundo Sroufe et al. (2005), a mudança é mais fácil antes de uma trajetória ter sido 

consolidada e padrões de funcionamento desadaptativos que predispõem a 

transtornos podem ser corrigidos antes mesmo de ser identificada a psicopatologia. 
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A intervenção preventiva para problemas de desenvolvimento nesta 

população tem espaço desde as primeiras experiências de autorregulação do bebê a 

partir de seu nascimento, no nível das miccrorregulações (SAMEROFF, 2009). Os 

profissionais da equipe de saúde assumem o papel de cuidador primário do neonato 

prematuro, podendo exercer a funções de correguladores externos na modulação 

das respostas dos neonatos no nível comportamental, emocional, neuroendócrino e 

parassimpático. Esta modulação pode ocorrer por meio de estratégias de alívio da 

dor e estresse (KLEIN; GASPARDO; LINHARES; no prelo). A intervenção preventiva 

não inclui somente medidas de intervenção não farmacológicas no alívio da dor, mas 

também assumem o papel de orientar os pais na identificação e modulação da 

autorregulação do bebê, a fim de promover uma interação sincrônica pais-bebê, 

sobretudo até a idade pré-escolar. 

Os achados do presente estudo têm implicações no contexto clínico. A 

prática clínica de manejo da dor na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal requer 

um tratamento individualizado com estratégias que incluam o conhecimento acerca 

do estado de saúde dos neonatos pré-termo. Os bebês mais vulneráveis são, 

normalmente, expostos a muitos procedimentos dolorosos, e, consequentemente, a 

grande exposição à dor provoca maior sensibilidade fisiológica para estímulos 

nocioceptivos nos neonatos. A instabilidade fisiológica nestes prematuros leva a um 

dispêndio indesejável de energia do organismo vulnerável. O Cuidado 

Desenvolvimental especial na UTIN, como recomendado por Als et al. (2002, 2004), 

deve ser realizado com esses prematuros gravemente doentes, a fim de aplicar um 
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protocolo clínico coerente que evite procedimentos dolorosos e manuseio 

estressante para o tratamento dos neonatos. 

Destaca-se que o presente estudo apresenta validade ecológica na medida 

em que foi desenvolvido em “situação natural” do ambiente de uma Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal com participantes de uma amostra que representa 

clinicamente os bebês deste contexto. Esse aspecto favorece a generalização dos 

achados em condições semelhantes às do presente estudo.  

Pode-se destacar a vantagem metodológica da análise multidimensional de 

dor no neonato pré-termo de muito baixo peso ao nascer, a partir de medidas 

unidimensionais, o que permitiu a análise dos indicadores facial, estados de 

alerta/atenção e fisiológico separadamente. Dessa forma foi possível perceber sobre 

qual indicador especificamente a variável analisada estava agindo. Tal análise 

permite a diminuição de variáveis de confundimento sobre o efeito nas respostas de 

dor e na recuperação. 

Deve-se considerar o fato do estudo subdividir o procedimento de avaliação 

de dor em cinco fases de observação, o que permitiu analisar os processos 

regulatórios especificamente nas fases após a experiência dolorosa. Essa divisão 

possibilitou verificar as alterações nas respostas de atividade facial, estado de vigília 

e sono e freqüência cardíaca, não só na reatividade ao procedimento doloroso, mas 

também na fase estressora de preparação para punção e, especialmente na fase de 

recuperação quando os neonatos exibem sua maturação dos processos regulatórios 

para retornarem ao estado inicial. 
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Além desses aspectos, o uso do CRIB, que é uma medida sistematizada e 

um índice validado de gravidade clínica neonatal, foi sensível para avaliar a 

condição clínica dos bebês, porém esta medida se restringe às 12 primeiras horas 

de idade pós-natal. O estado clínico posterior durante a hospitalização é uma 

variável relevante para se considerar na análise da reatividade e recuperação. Sabe-

se que as intercorrências clínicas ao longo da internação do neonato podem alterar 

as respostas de dor e recuperação, mantendo a condição de vulnerabilidade frente à 

dor e reatividade crônica (LUCAS-THOMPSON et al., 2008). As intervenções 

médicas demandadas pelas graves condições do nascimento prematuro se 

constituem como um fator de risco no contexto caótico da UTIN, e podem tem 

impacto negativo, tanto nas respostas de dor, quanto no desenvolvimento desses 

neonatos. Estudos futuros podem ampliar o período de avaliação da gravidade na 

evolução clínica dos bebês para melhor apreciação da reatividade e regulação à dor 

em neonatos pré-termo. 

Como limites do presente estudo, deve-se levar em consideração os 

seguintes aspectos: a) trata-se de uma amostra de conveniência, com 

características bastante específicas e, em decorrência, com altos índices de perda 

amostral; b) o fato de não ser possível o controle das punções serem realizadas por 

uma mesma enfermeira, gerando uma falta de uniformidade e homogeneidade do 

procedimento doloroso, variável controlada em outros estudos (JOHNSTON et al., 

1997; RAMENGHI et al., 1996); entretanto, as punções foram realizadas por 

enfermeiras experientes e treinadas. A reatividade à dor foi avaliada por meio dos 
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parâmetros da atividade facial, estado de vigília e sono e frequência cardíaca e não 

incluiu outras medidas validadas de movimento corporal e respostas de estresse 

desenvolvimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSÕES 
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A hipótese 1 foi confirmada parcialmente, na medida em que na maior parte 

das medidas biocomportamentais de reatividade à dor não houve diferenças entre 

meninos e meninas, assim como nos indicadores de recuperação. Houve apenas 

uma diferença entre os grupos, em que os meninos apresentaram magnitude da 

freqüência cardíaca máxima entre as fases de Linha de Base e Punção maior do 

que as meninas. 

A hipótese 2 foi confirmada. Os neonatos com maior gravidade clínica 

neonatal foram comportamentalmente menos reativos e fisiologicamente mais 

reativos do que os neonatos com menor gravidade clínica, apresentando maior 

dificuldade para se recuperarem após o estímulo doloroso. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
1. TÍTULO DO PROJETO 
Padrões biocomportamentais de reatividade à dor e autorregulação em neonatos pré-

termo. 
 
2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 
O objetivo deste estudo é observar como reagem os bebês recém-nascidos de acordo 

com a mudança dos movimentos da face do bebê, o movimento corporal e o batimento 
cardíaco destes bebês no momento que estiverem passando pela coleta de sangue. O estudo 
prevê a caracterização de padrões individuais dos bebês quanto às suas reações em 
procedimento de coleta de sangue e como se dá sua recuperação, de acordo com o sexo do 
bebê, a idade em que ele nasceu e seu estado clínico. Além disso, pretende-se verificar a 
relação das reações com a história de saúde do bebê dentro da UTI – Neonatal. 

 
3. PROCEDIMENTOS 
Serão observados 70 recém-nascidos prematuros com menos de 1.500 gramas 

internados na UTIN do HCFMRP-USP. Os participantes serão caracterizados quanto ao sexo, 
idade gestacional, peso ao nascimento, adequação do peso para a idade gestacional, índice de 
avaliação da gravidade do estado de saúde do neonato, tempo de internação na UTIN e 
medicações recebidas. Esses dados serão importantes para analisar os resultados encontrados. 
A coleta de dados será realizada no momento em que os recém-nascidos forem submetidos ao 
procedimento de coleta de sangue para exames de rotina na UTIN, por meio de punção. Os 
neonatos serão filmados para analisar as expressões do rosto e um observador anotará se ele 
está dormindo ou acordado e anotará os sinais de batimento cardíaco visualizado em um 
aparelho da UTIN. Serão estabelecidas cinco fases em cada observação da coleta de sangue, 
com duração total estimada de trinta minutos: 10 minutos antes da punção, 10 minutos 
durante e 10 minutos após o procedimento de coleta de sangue. O estado comportamental do 
bebê e o batimento cardíaco serão registrados à beira da incubadora. A história clínica dos 
bebês será analisada com base nos registros dos prontuários do paciente no hospital. Os 
padrões de reação e recuperação dos bebês serão analisados por meio da atividade facial, do 
estado de alerta ou sono e do batimento cardíaco.  

 
4. DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 
 Não haverá desconforto ou risco para os recém-nascidos durante a observação dos 

bebês. Para a coleta de dados não será necessário alterar a rotina do recém-nascido na UTI-
Neonatal e não resultará em nenhuma interferência nos procedimentos médicos ou da 
enfermagem. 

 
5. BENEFÍCIOS 
 Os benefícios para os recém-nascidos e suas famílias serão decorrentes do nosso maior 

conhecimento sobre os padrões de comportamento e reação dos bebês que são submetidos 
frequentemente a procedimentos invasivos e dolorosos quando internados em UTIN. 
Consequentemente, esses conhecimentos poderão ser incorporados na prática de cuidado ao 
desenvolvimento e saúde dos bebês nascidos prematuros. 
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6. GARANTIA DE ACESSO 
 Em qualquer etapa do estudo, o responsável legal pelo paciente terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os 
orientadores responsáveis pelo projeto são: a Psicóloga Professora Dra. Maria Beatriz Martins 
Linhares, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, que pode ser 
encontrada na Rua Tenente Catão Roxo, 2650, telefone 36024610 e o Pediatra Neonatologista 
Professor Dr. Francisco Eulógio Martinez, do Departamento de Pediatria e Puericultura do 
HCFMRP-USP, que pode ser encontrado no HC-Câmpus 7° andar, telefone 36022576 / 
36022486 / 36022479. Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto – USP. 

 
7. LIBERDADE DE RETIRAR O CONSENTIMENTO 
 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, sem que o 

tratamento de seu(sua) filho(a) seja prejudicado ao deixar de participar do estudo. A retirada 
do termo de consentimento não trará prejuízo direto à continuidade do tratamento de seu(sua) 
filho(a) no hospital. 

 
8. DIREITO DE CONFIDENCIALIDADE 
 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros pacientes, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum paciente, salvo os pesquisadores responsáveis 
envolvidos no projeto e seus colaboradores de pesquisa. Os dados sem identificação serão 
utilizados apenas para fins de pesquisa e divulgação dos seus resultados. 

 
9. COMPROMISSO DE ATUALIZAR A INFORMAÇÃO 
 O representante legal do paciente tem o direito de ser mantido atualizado sobre os 

resultados parciais da pesquisa. 
 
10. DESPESAS E COMPENSAÇÕES 
 Não há despesas pessoais para os participantes, em qualquer fase do estudo. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação.  
 
11. DANOS PESSOAIS 
 O estudo não tem possibilidade de trazer dano pessoal, pois não envolve 

procedimentos ou tratamentos diferentes daqueles que já são realizados na rotina da UTI-
Neonatal. 

 
12. COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
 O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado apenas para 

esta pesquisa e divulgações acadêmicas científicas relacionadas. Acredito ter sido 
suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo “Padrões biocomportamentais de reatividade à dor e autorregulação em 
neonatos pré-termo”. 

Ficaram claros, para mim os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes.  

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de 
acesso a tratamento hospitalar, se necessário.  

Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo, estando ciente de que poderei 
retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, 
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prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido, ou no atendimento neste 
serviço. 

 
 
 
____________________________________                       ________________ 
Assinatura do representante legal do paciente                                    Data 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido desse representante legal, para participação nesse estudo. 
 
 
 
___________________________________                       _________________ 
    Assinatura de pesquisador do estudo                                              Data 
 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
Eu, __________________________________________, responsável pelo menor 

_________________________________________, declaro ter lido a carta de informação a 
respeito do projeto “Padrões biocomportamentais de reatividade à dor e autorregulação em 
neonatos pré-termo”. Estou esclarecido (a) a respeito do estudo proposto, sem dúvidas, e 
autorizo a realização do procedimento conforme descrito. Fui informado(a) que posso negar-
me a participar do estudo ou dele retirar-me quando julgar conveniente, sem que haja prejuízo 
no atendimento neste serviço. 

 
 
Ribeirão Preto, _____ de _____________ de 2010. 
 
 
                                       
                                            _________________________________________ 
                                            Parentesco com o paciente ___________________ 
                                            RG:______________________________________ 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP/USP 
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ANEXO B – Aprovação do chefe do serviço de Neonatologia do HCFMRP/USP 
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ANEXO C – Protocolo do Risco Clínico Neonatal 

 

Código do Participante: ________________________   

Data da coleta de informação do prontuário:__________________ 

 

CLINICAL RISK INDEX FOR BABIES- 
CRIB 
(Primeiras 12 horas) 

DADOS 
DO BEBÊ 

PONTOS 

PESO DE NASCIMENTO   
> 1350g  0 
851-1350g 
701-850g 
<700g 

 1 
4 
7 

IDADE GESTACIONAL    
> 24 SEMANAS  0 
≤ 24 SEMANAS  1 
MALFORMAÇÃO (vide ID)   
NENHUMA MALFORMAÇÃO  0 
MALFORMAÇÃO  LEVE  1 
MALFORMAÇÃO  GRAVE  3 
ACIDOSE SANGUÍNEA (BE)   
>  - 7,0  0 
-7,0  a  – 9,9  1 
- 10,0  a  – 14,9  2 
≤  - 15,0  3 
OXIGENAÇÃO MÍNIMA (FiO2 mín)   
≤ 0,40  0 
0,41 a  0,60  2 
0,61 a  0,90  3 
0,91 a  1,00  4 
OXIGENAÇÃO MÁXIMA (FiO2 máx)   
< 0,40  0 
0,41 a   0,80  1 
0,81 a   0,90  3 
0,91 a   1,00  5 
 
ESCORE TOTAL 

  



Anexos  |  151 

 

ANEXO D – Aviso Incubadora 

 

 

PROJETO REATIVIDADE À DOR 

 

FAVOR REALIZAR A COLETA DE SANGUE PRESCRITA PARA O 

PERÍODO DA MANHÃ NA PRESENÇA DE CLAUDIA GASPARDO E 

BEATRIZ VALERI PARA OBSERVAÇÃO E FILMAGEM DO BEBÊ. 

 

OBRIGADO, DR. FRANCISCO MARTINEZ E DRA. BEATRIZ LINHARES 

 

DATA:        _________                        

                                         FAVOR DEIXAR NA INCUBADORA 
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ANEXO E – Identificação da vídeogravação 

DATA  ______________ VT_____ 

 

CÓDIGO ____________________ 
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ANEXO F – Protocolo de registro do estado de vigília e sono 

 
Código__________________  Data da Avaliação_________________ 
Avaliador_________________________________________________ 
Avaliação no.________________                   VT__________________ 
 
 

Fase – LINHA DE BASE                                       ____________ - ____________ 
                                                                                        Início                Término 
 

0-2 
min 

3-4 
min 

5-6 
min 

7-8 
min 

9-10 
Min 

Resultado 
FiNAL 

 
 
 

ESTADO VS 
 
 

     
EVS 

predominante 
na fase 

Sono Profundo SP 
 

                    

Sono Ativo SA                     

Sonolento S                     

Alerta Quieto AQ                     

Alerta Ativo  AA                     

Choro C                     

EVS predominante no 
intervalo de tempo 

 

     

 
SP 

 
 

SA 
 
 

S 
 
 

AQ 
 
 

AA 
 
 

C 
 

POSIÇÃO NA 
ENCUBADORA 

      

Prona       
Supina       
Lado       

NÍVEL DE VESTIMENTA SIM NÃO 
Sem Roupa   
Fralda   
Com Roupa   
Coberto   
Enrolado no Cueiro   

 
 



Anexos  |  154 

 

Código__________________  Data da Avaliação_________________ 
Avaliador_________________________________________________ 
Avaliação no.__________________VT________________ 
 

 
             Fase – PUNÇÃO                                       ____________ - ____________ 
                                                                                    Início                     Término 
 

0-2 
min 

3-4 
min 

5-6 
min 

7-8 
min 

9-10 
min 

11-12 
min 

13-14 
min 

15-16 
min 

Resultado 
FiNAL 

 
 
 

ESTADO VS 
 
 

        
EVS 

predominante 
na fase 

Sono Profundo SP 
 

 
 
 

 
 

 
 

                         

Sono Ativo SA 
 

                           

Sonolento S 
 

                           

Alerta Quieto AQ 
 

                           

Alerta Ativo  AA 
 

                           

Choro C 
 

                           

 
EVS predominante 

no intervalo 
 

        

 
SP 

 
 

SA 
 
 

S 
 
 

AQ 
 
 

AA 
 
 

C 
 
 

EVS predominante  
nos momentos 

Momento Preparatório * Inserção da agulha Momento Punção Venosa ** 

POSIÇÃO NA 
ENCUBADORA 

         

Prona          
Supina          
Lado          

Tentativas  _______________                             Tipo da Punção ______________ 
Peso do dia: _______________ 
Dose: _____________________ 
*Momento início até inserção da agulha 
** Momento desde inserção até remoção da agulha 
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Código__________________  Data da Avaliação_________________ 
Avaliador_________________________________________________ 
Avaliação no.__________                   VT________________________ 

 
 
 
Fase – RECUPERAÇÃO                               ____________ - ____________ 
                                                                                Início        Término 
                                                                                                           

0-2 
min 

 

3-4 
min 

5-6 
min 

7-8 
min 

9-10 
min 

Resultado 
FiNAL 

 
ESTADO VS 

 
 

     
EVS 

predominan
te na fase 

Sono Profundo SP  
 
 

 
 

 
 

 
 

                

Sono Ativo SA 
 

                    

Sonolento S 
 

                    

Alerta Quieto AQ 
 

                    

Alerta Ativo AA 
 

                    

Choro C 
 

                    

EVS predominante no 
intervalo 

     

 
SP 

 
 

SA 
 
 

S 
 
 

AQ 
 
 

AA 
 
 

C 
 

EVS predominante nos 
momentos 

 
 

Momento com manuseio (curativo) Momento sem manuseio (repouso) 

POSIÇÃO NA 
INCUBADORA 

      

Prona       
Supina       
Lado       
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ANEXO G – Protocolo de registro da frequência cardíaca 

 

Código  _________________                Data da Avaliação _________________ 
Avaliador______________________________________________ 
Avaliação no.__________                      VT____________________________ 
 

TAXA DE BATIMENTO CARDÍACO (BC) 
 
 

TEMPO 
INÍCIO/ 

FIM 
 

FASE DA 
AVALIA

ÇÃO 

0-2 
Min 

3-4 
Min 

5-6 
min 

7-8 
min 

9-10 
min 

Média  
da Fase 

Média do 
Momento 

  
 
 

LB 

L
in

ha
 d

e 
B

as
e 

 

 
 
 

BC 

          

mín/máx 
 
 

 

 A 
 
 

______ 
P 

Pu
nç

ão
 

 
 
 
 

BC 

          

mín/máx 
 

Momento 
A 
 

BC 
Méd 

 
Mín/máx 

Inserção 
da 

agulha 
 

BC 
Méd 

 
mín/máx 

 

 
 

RC 
 
 

______ 
RR 

R
ec

up
er

aç
ão

 

 
 
 
 

BC 

          

mín/máx 
 
 

Momento 
Curativo 

 
BC 

Méd 
 

mín/máx 
 
 

Moment
o 

Repouso 
 

BC 
Méd 

 
mín/máx 

 
 

 
 
Tempo início da inserção da agulha:  
Tempo da remoção da agulha:   
Tempo início do momento da recuperação repouso: 
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ANEXO H – Folha de Identificação dos participantes 

 

Código ______________________________    Data da Avaliação _____/____/_____ 

Avaliador ____________________________   VT_______ 

 

Dados de Identificação 

Nome da criança 

___________________________________________________ 

Nome da mãe 

___________________________________________________ 

RG- HC   

 

Data de nascimento           /           / Sexo:    FEM           MASC 

Data de internação           /          / Idade pós-natal   _______ 

IG   1º_____     2º _____     3 º_____     4º_____     5º _______ 

ANOTAR - Método de identificação da IG: 

1º US/ 2 º Ballard (48h) / 3º Dubowitz/ 4º Capurro (16 h)/5º DUM

Peso ao nascimento__________ 

Apgar 5º min____________ 

PIG               AIG CRIB = ____________ 

CRIB II = ___________ 

 

 

Condições do Bebê :       Entubado                              sim                                 não 

                                         Com Fita Adesiva                 sim                                  não 

                                         Outros __________________________________________ 

Condições da Observação 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

 

ANEXO I – Protocolo de registro dos dados do prontuário médico 
 

Data de nascimento:                            Registro HC:                                      
Registro (Código):                                  Nome: 
Data da Avaliação:                               Idade pós-natal: 
FASE NEONATAL 
VARIÁVEIS UNIDADE DE MEDIDA REGISTRO 
Tipo de parto Cesárea (C) 

Normal (N) 
Induzido (I) 

 

Idade gestacional Dias  
Identificação da Idade Gestacional Tipo  
Peso ao nascimento Gramas  
Adequação IG/Peso PIG/AIG  
CRIB I Escore  
CRIB II Escore  
Apgar 5º. Min Escore  
Alimentação: 
TIPO E Enteral (LNO/leite cru) 

P Parenteral (n° de dias) 
 

Tempo de Ventilação: 
Tempo de Entubação N° dias  
Problemas (nascimento até a avaliação de dor): 
Broncodisplasia Data  
Retinopatia Sim/Não  
Hemorragia intracraniana Sim/Não/grau  
Enterocolite necrosante Sim/Não  
Sepse clínica Sim/Não  
Cardiopatia Sim/Não/tipo  
Pneumotórax Sim/Não  
Convulsão Sim/Não  
Tratamentos/procedimentos   
Cirurgia Data/ tipo  
Evolução:  
N° de procedimentos invasivos e 
dolorosos do nascimento à avaliação 

I 
CS 
C 
AT 

 

N° de procedimentos invasivos e 
dolorosos nas últimas 24h 

I 
CS 
C 
AT 

 

 

 

 
Procedimentos dolorosos e/ou invasivos: Entubação E (inserção/tentativa/remoção); Coleta de sangue CS; 
Cirurgia C; 
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ANEXO J – Protocolo de registro da análise da videogravação do NFCS 

 

AVALIADOR: _________________                           CODIGO: ____________________________ 

DATA: _______________                  DATA da COLETA: ___________________  

  
VIDEO FASE ESCORE TOTAL 

Interval

o 

Tempo 

Início 

Tempo 

Final 

# Sobr. Prot. Olhos Naso Lábios Boca V Boca H Língua T. Escore # Contexto OBS 

1   1         1   

2   2         2   

3   3         3   

4   4         4   

5   5         5   

6   6         6   

7   7         7   

8   8         8   

9   9         9   

10   10         10   

LEGENDA DO CONTEXTO: 

0 = Nada na boca do bebê; 1 = Chupeta; 2 = Tubo na boca; 3 = Dedos dos pais; 4 =Sonda oronasogástrica;  5 = mão/dedo do bebê na boca;  6 = mão/dedo do bebê em direção 

à boca; 7 = CPAP; 8 = Capela; 9 = Bigodinho;  PJ = Dado Prejudicado 
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ANEXO K – Protocolo de registro da reatividade 
PADRÕES DE REATIVIDADE – PROTOCOLO DE ANÁLISE 

 
Nome 

 

Código do Participante Registro HC 

  

Data de nascimento Data da avaliação 

  

 
MEDIDA COMPORTAMENTAL 

NFCS* 
 

LB A P RC RR 
     

* Escore no NFCS 
 

A-LB P-A P-LB RC-P 
Magnitude Direção Latência Magnitude Direção Latência Magnitude Direção Magnitude Direção 
          

 
RR-P RR-RC RR-LB 

Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção 
Duração da 

Recuperação 
RC/RR* 

        

* RC = 1; RR = 2 
EVS* 

 
LB A P RC RR 

 
 

    

* Pontuação do EVS(Estado de Vigília e Sono) predominante (Sono Profundo =1; Sono Ativo =2; Sonolento =3; 
Alerta Quieto =4; Alerta Ativo=5; Choro=6) 
 

A-LB P-A P-LB RC-P 
Magnitude Direção Latência Magnitude Direção Latência Magnitude Direção Magnitude Direção 
          

 
RS-P RR-RC RR-LB 

Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção 
Duração da 

Recuperação 
RC/RR* 

        

* RC = 1; RR = 2 
 

DURAÇÃO DO CHORO 
 

LB A P RC RR 
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MEDIDA FISIOLÓGICA 
 

FC Média* 
 

LB A P RC RR 
     

* Taxa da freqüência cardíaca  
 

A-LB P-A P-LB RC-P 
Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção 
        

 
RR-P RR-RC RR-LB 

Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção 
      

 
FC Mínima* 

 
LB A P RC RR 

     

* Taxa mínima da freqüência cardíaca 
 

A-LB P-A P-LB RC-P 
Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção 
        

 
RR-P RR-RC RR-LB 

Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção 
      

 
FC Máxima* 

 
LB A P RC RR 

     

* Taxa máxima da freqüência cardíaca  
 

A-LB P-A P-LB RC-P 
Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção 
        

 
RR-P RR-RC RR-LB 

Magnitude Direção Magnitude Direção Magnitude Direção 
      

 
DURAÇÃO DA FC > 160 

 
LB A P RC RR 

     

 


