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Introducao: O bebê prematuro tem condições de experimentar a sensação dolorosa a partir de 24 semanas de idade gestacional. Seu
desenvolvimento incompleto pode acarretar situações de risco por instabilidade fisiológica e hemodinâmica, distúrbios cardiovasculares,
respiratórios, metabólicos, congênitos ou cirúrgicos, e a dor é um sintoma frequente relacionado aos quadros clínicos graves.

Objetivos: Avaliar a dor de recém-nascidos prematuros (RNPT) de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINeo), por meio da
observação de indicadores comportamentais e fisiológicos como expressão facial, choro, posição das pernas e dos braços, estado de
sono/vigília, frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR) e saturação periférica de oxigênio (SpO2).

Método: Estudo observacional e descritivo que acompanhou o comportamento das variáveis fisiológicas e comportamentais de seis (6)
RNPT em três momentos distintos: 5 minutos antes, imediatamente após e 15 minutos depois da fisioterapia. Foram avaliados bebês
internados em UTINeo de um hospital público de média complexidade da região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, no
período entre fevereiro e abril de 2017. Os critérios de inclusão compreenderam: RNPT com idade gestacional inferior a 37 semanas,
estabilidade hemodinâmica e clínica, prescrição de fisioterapia e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
pelos responsáveis. Foram critérios de exclusão: RNPT com malformações congênitas, síndromes genéticas, alterações neurológicas,
contraindicação para a realização da fisioterapia e sob sedação e/ou analgesia. Após a categorização da amostra, os dados foram
comparados ao longo do tempo, utilizando-se o modelo de equações de estimativas generalizadas (GEE). O nível de significância
adotado foi de 5%.

Resultados: Foi observada prevalência do sexo feminino e parto cesárea na amostra (66,7%). Foram encontradas diferenças estatísticas
significativas na comparação do comportamento das variáveis SpO2, FC e NIPS nos três momentos avaliados. No momento
imediatamente após o procedimento de fisioterapia, houve decréscimo significativo da SpO2 (p<0,001), significativa elevação da FC
(p<0,001) e a pontuação da dor foi significativamente maior (p<0,001). Quando verificadas 15 minutos após a fisioterapia, estas
variáveis apresentaram comportamento semelhante ao apresentado no primeiro momento de medida (5min antes da fisioterapia). O
comportamento da FR variou nos três momentos, como esperado, entretanto, sem diferença estatística significativa.

Conclusão: Neste estudo, a observação dos parâmetros fisiológicos e comportamentais de RNPT submetidos à fisioterapia,
principalmente associada a procedimentos invasivos como a aspiração de vias aéreas, corrobora a presença de dor nesta população
exposta ao constante manuseio no ambiente da UTINeo."
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