
Introdução Resultados

A contenção facilitada minimizou a dor e melhorou o estado

comportamental. Logo, sugere-se sempre considerá-la na rotina de

aspiração das vias aéreas em prematuros.

Desenho: Estudo clínico controlado cruzado com avaliador cego.

População: Prematuros (Idade gestacional (IG) ≤ 36 semanas e

06 dias) internados na UTIN com indicação para aspiração das vias

aéreas, com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o

Termo de imagem assinados, excluindo-se os clinicamente

instáveis, lábeis, com sedação e analgesia.

Local: UTIN do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio

de Janeiro/RJ e Hospital Leste Fluminense em São Gonçalo/RJ.

Aspectos éticos: CEP IFRJ: CAAE 43705615.7.0000.5268 e CEP

HFSE: CAAE 43705615.7.3001.5252.

Protocolo: Metade dos prematuros foi submetida primeiramente à

aspiração com contenção facilitada (intervenção) e 4h depois

somente aspiração (controle) e a outra metade à sequência inversa

(primeiro controle e 4h depois intervenção).

Avaliação: Comportamento (Escala de Brazelton – pontuação de

1, sono profundo a 6, choro) e dor (Neonatal Infant Pain Scale –

NIPS, ≥ 4 = dor) antes e após a aspiração com e sem contenção

facilitada (Figura 1).

Figura 1 - Contenção facilitada - Foto: Arquivo pessoal, com termo de imagem 

assinado pelos responsáveis.

Análise Estatística: Teste t pareado, teste exato de Fisher e

Correlação de Pearson.
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Amostra: 16 prematuros.

• Avaliar os efeitos da contenção facilitada durante a aspiração

das vias aéreas no estado comportamental e dor em bebês

prematuros hospitalizados em UTIN.

• À Cristiane Cursino Cavina (UTIN da NATOCARE);

• Ao apoio financeiro do IFRJ e CNPq.

Objetivo 

• Prematuros necessitam de internação em Unidade de Terapia

Intensiva Neonatal (UTIN), onde vivenciam estímulos adversos e

manuseios excessivos que causam dor como a aspiração das

vias aéreas.1 Visto que sedação e analgesia são pouco

utilizadas, a dor é eminente. Nesse contexto, foram propostas

algumas estratégias não farmacológicas de manejo da dor.2

• A contenção facilitada (manter braços e pernas do bebê em

flexão, próximos à linha média e ao tronco) é proposta como

estratégia não farmacológica de manejo da dor e possibilita a

organização corporal, além de fornecer estímulos sensoriais

(tato, pressão e temperatura) que competem com a dor.3

Houve diferença estatisticamente significativa em:

• Estado comportamental – Entre antes e depois do controle (Tabela 2);

• Dor – Bebês pontuando ≥ 4 na NIPS entre depois da intervenção e

depois do controle e entre antes e depois no controle (Tabela 2);

• Frequência relativa de bebês com dor - Entre depois da intervenção e

depois do controle (Tabela 3);

• Bebês pontuando em padrão respiratório na NIPS - Entre depois da

intervenção e depois do controle (Tabela 3);

• Correlação entre estado comportamental e dor – Forte (Figura 2).
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Figura 2. Correlação linear direta

forte e estatisticamente significativa

(coeficiente de correlação = 0,716,

com p=0,00000415), quanto maior a

dor, maior o estado de alerta.

Tabela 1. Descrição da amostra - PIG: Pequeno para idade gestacional; AIG: Adequado para idade 

gestacional; VMI: Ventilação mecânica invasiva; VNI: Ventilação não invasiva; AA: Ar ambiente

Tabela 2. Estado comportamental e dor.

Tabela 3. Frequência relativa de bebês com dor e pontuação no padrão respiratório da NIPS.
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