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Introducao: O excesso de manuseio e intervenções dolorosas, nos recém-nascidos (RNs) em unidade de terapia intensiva neonatal
(UTIN), gera desorganização do sistema nocioceptivo, levando a comprometimentos cognitivos, psicossomáticos e psiquiátricos. Essas
alterações, podem durar até os primeiros meses de vida, refletindo em possíveis atrasos motores e maior sensibilidade a dor.

Objetivos: Verificar a dor antes e após a aplicação de uma escala de avaliação do desenvolvimento motor (DM) comumente utilizada em
lactentes que passaram por uma UTIN.

Método: Lactentes em respiração espontânea de 0 a 18 meses, que ficaram internados em UTIN, foram avaliados em um ambulatório de
segmento da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis-SC. Foram excluídos lactentes com história clínica de malformação
congênita, síndromes genéticas, hemorragia peri-intraventricular graus III e IV, ou aqueles que não concluíram o protocolo do estudo. A
avaliação do DM foi realizada através da Alberta Infant Motor Scale (AIMS) e da dor através da Escala de Dor do Recém-Nascido
(NIPS-Brasil). As variáveis incluídas foram Idade Gestacional (IG), Idade Cronológica (ICr), Idade Corrigida (IC), e escores das
respectivas escalas. Foi realizada estatística descritiva e os dados foram apresentados com medidas de tendência central, dispersão, e
frequência relativa. A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk e a comparação da dor pré e pós aplicação
da escala do DM foi realizada através do teste Wilcoxon através do software SPSS® 20.0.

Resultados: Os dados a seguir estão representados por média e desvio padrão, sendo a IG de 33,01±1.65 semanas, 32,84±9.77 semanas
de IC e ICr 40,08±10.77 semanas. O percentil médio encontrado da AIMS foi de 68,46±24,91. A mediana da NIPS, pré e pós aplicação
da AIMS, foi de zero, não havendo diferença estatística significativa (p=0,109). Não houve correlação estatisticamente significativa entre
o escore da AIMS e a escala NIPS (p=0,278), nem IG e escore NIPS (p=0,222).

Conclusão: A escala AIMS se mostra adequada para a aplicação em ambulatório de segmento em RN e lactentes pré termos, não
gerando dor. Além disto, conclui-se que, apesar de permanecerem na UTIN os lactentes avaliados apresentaram percentil da AIMS
adequado e não apresentaram dor antes e após a avaliação motora."


	DOR PRÉ E PÓS AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR EM LACTENTES

