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RESUMO  

Dentre as medidas não farmacológicas para minimizar as reações fisiológicas e 

comportamentais em recém-nascidos expostos a dor, tem-se a música. Objetivou-se avaliar o 

efeito da intervenção música ao ser aplicada em duas extensões de tempos nas respostas 

biocomportamentais de dor de recém-nascidos a termo, antes, durante e após punção venosa 

para coleta de sangue. Ensaio clínico randomizado, realizado em hospital filantrópico, em 

Fortaleza/Ceará/Brasil, de fevereiro/dezembro/2017. Amostra constou de 52 recém-nascidos a 

termo internados em Alojamento Conjunto, sendo distribuídos aleatoriamente 13 em cada 

grupo: Música 1 (GM1); Música 2 (GM2); Controle 1 (GC1) e Controle 2 (GC2). Duas 

músicas de ninar da coleção Musi Baby: Bonne Nuit foram tocadas em 40 decibéis, por meio 

de MP3, fone de ouvido no GM1, no GM2, por 10 e 15 minutos antes, durante (pelo tempo 

que durar o procedimento doloroso) e dois minutos após. O GC1 (sem música, por 10 

minutos) e o GC2 (sem música, por 15 minutos) também fizeram uso de fones de ouvidos. Os 

recém-nascidos participantes foram filmados para captação das reações faciais e frequência 

cardíaca (FC) (Polar RS 200). As variáveis dimensionadas foram mímica facial da escala 

Neonatal Facing Coding (NFCS), choro, FC. Coleta de dados realizada em cinco momentos 

usando o NFCS: Basal (MB - 20 segundos iniciais – sem manuseio), Pré-procedimento 1 

(MPP1 - 20 segundos iniciais e finais, cada), Pré-procedimento 2 (MPP2 – tempo da procura 

de veia), Procedimento (MP - tempo da antissepsia, punção, ordenha/aspiração do sangue, 

compressão) e Recuperação (MR - 20 segundos iniciais e finais após término da compressão); 

cinco momentos para o choro e FC: MB (2 minutos), MPP1 (2 minutos iniciais e finais), 

MPP2 (tempo da procura de veia), MP (tempo da antissepsia, punção, ordenha/aspirar sangue, 

compressão) e MR (2 minutos). Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. 

Quanto às variáveis neonatais (categóricas e numéricas), houve estatística significante entre 

os grupos de alocação apenas para variável terapêutica (local de punção) (p=0,003). O Teste 

Qui-Quadrado de Pearson mostrou que o percentual de ausência da mímica facial (fronte 

saliente, olhos apertados, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta na horizontal, língua 

tensa) foi significantemente maior no GM2, quando comparado aos demais grupos, em todos 

os momentos analisados (p<0,05). Isto mostra que a expressão de dor foi menor no GM2. O 

choro foi mais presente na antissepsia, punção e ordenha/aspirar sangue nos GM1, GC1 e 

GC2, assim como na compressão, no GC1 e GC2. No MPP1 (inicial), no GM1, e nos demais 

momentos, no GM2, os recém-nascidos apresentaram maior ausência de choro (Teste Qui-

Quadrado de Pearson), com p<0,05. O GM2 mostrou média de FC menor do que os recém-



nascidos dos demais grupos no MB até o MR, com significância (p=0,000) nos MB, MPP1, 

MPP2, MP (antissepsia, ordenha/aspirar sangue) e MR (ANOVA). Concluiu-se que a música 

administrada por 15 minutos, na redução das respostas biocomportamentais de dor em recém-

nascidos submetidos à punção venosa para coleta de sangue, mostrou resultados melhores ao 

efeito obtido na administração da música por 10 minutos, comprovando a hipótese do estudo. 

 

Palavras-chave: Recém-nascido. Dor. Música. Alojamento Conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Among the non-pharmacological measures to minimize physiologic and behavioral reactions 

on newborns exposed to pain, one has music. The objective was to assess the effect of music 

intervention when applied in two time extensions on bio-behavioral responses of pain in full-

term newborns before, during and after the venipuncture for blood collection. A randomized 

clinical trial carried out in a philanthropic hospital, situated in Fortaleza/Ceará/Brazil from 

February/December/2017. The sample consisted of 52 full-term newborns hospitalized in 

Rooming-in, being 13 randomized on each group: Music Group 1 (MG1); Music Group 2 

(MG2); Control Group 1 (CG1) and Control Group 2 (CG2). Two lullaby songs from the 

collection Music Baby: Bonne Nuit were played in 40 decibels, by MP3 and earphones on 

MG1 and on MG2, for 10 and 15 minutes before, during (whilst the painful procedure lasts) 

and two minutes after. The CG1 (without music, for 10 minutes) and CG2 (without music, for 

15 minutes) also used earphones. The newborns participating were videotaped to get facial 

reactions and heart rate (HR) (Polar RS 200). The measured variables were facial mimic from 

the Neonatal Facing Coding Scale (NFCS) crying, HR. Data collect was carried out in five 

moments using NFCS: Basal (BM - 20 initial seconds - without handling), Pre-procedure 1 

(PPM1 - 20 initial and final seconds, each), Pre-procedure 2 (PPM2 - vein search time), 

Procedure (PM - antisepsis, puncture, squeezing/blood aspiration and compression time) and 

Recovery (RM - 20 initial and final seconds after end of compression); five moments for 

crying and HR: BM (2 minutes), PPM1(2 initial and final minutes), PPM2 (vein search time), 

PM (antisepsis, puncture, squeezing/blood aspiration and compression time) and RM (2 

minutes). Project approved by the Research and Ethics Committee of the institution. As for 

the neonatal variables (categorical and numeric), there were significant statistics between 

allocation groups only for the therapeutic variable (puncture site) (p = 0.003). Pearson Qui-

Square Test showed that, the percentage of facial mimic absence (brow bulge, narrow eyes, 

deepened nasolabial furrow, horizontal opened mouth, taut tongue) was significantly higher 

on MG2, when compared to the other groups, in all moments analyzed (p< 0.05). This shows 

that the expression of pain was lower in MG2. The crying had more presence in antisepsis, 

puncture, squeezing/blood aspiration on MG1, CG1 and CG2, as well as in compression, on 

CG1 and CG2. On PPM1 (initial), on MG1, and in other moments, on MG2, the newborns 

showed higher absence of crying (Pearson Qui-Square Test), with p<0.05. MG2 showed HR 

mean lower than neonates did from other groups from BM until RM, with significance 

(p=0.000) on BM, PPM1, PPM2, PM (antisepsis, squeezing/blood aspiration) and RM 



(ANOVA). It concludes that music administered for 15 minutes, on reduction of pain bio-

behavioral responses in newborns submitted to venipuncture for blood collect, showed better 

results to the effect obtained in music administration for 10 minutes, confirming the 

hypothesis of the study. 

 

Keywords: Infant newborn. Pain. Music. Rooming-in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Entre las medidas no farmacológicas para minimizar las reacciones fisiológicas y 

comportamentales en recién nacidos expuestos al dolor, se tiene la música. El objetivo fue 

evaluar el efecto de la intervención musical al ser aplicada en dos extensiones de tiempos en 

las respuestas biocomportamentales de dolor de recién nacidos a término, antes, durante y 

después de punción venosa para recolección de sangre. Estudio clínico randomizado, 

realizado en hospital filantrópico, Fortaleza/Ceará/Brasil, de febrero/diciembre/2017. La 

muestra constó de 52 recién nacidos a término internados en Alojamiento Conjunto, siendo 

distribuidos aleatoriamente 13 en cada grupo: Música 1 (GM1); Música 2 (GM2); Control 1 

(GC1) y Control 2 (GC2). Dos canciones de nir de la colección Musi Baby: Bonne Nuit 

fueron tocadas en 40 decibeles, por medio de MP3, auriculares en el GM1, en el GM2, por 10 

y 15 minutos antes, durante (por el tiempo que duró el procedimiento doloroso) y dos minutos 

después. El GC1 (sin música, durante 10 minutos) y GC2 (sin música, durante 15 minutos) 

también hicieron uso de auriculares. Los recién nacidos participantes fueron filmados para 

captar las reacciones faciales y la frecuencia cardíaca (FC) (Polar RS 200). Las variables 

dimensionadas fueron mímica facial de la escala Neonatal Facing Coding (NFCS), llanto, FC. 

En el caso de que se produzca un error en el sistema, se debe tener en cuenta que en el caso de 

que se produzca un error, (MP - tiempo de la antissepsia, punción, ordeño/aspiración de la 

sangre, compresión) y Recuperación (MR - 20 segundos iniciales y finales después de 

terminar la compresión); cinco momentos para el llanto y FC: MB (2 minutos), MPP1 (2 

minutos iniciales y finales), MPP2 (tiempo de la búsqueda de vena), MP (tiempo de la 

antisepsia, punción, ordeño, aspiración de la sangre, compresión) y MR (tiempo, 2 minutos). 

Aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la institución. En cuanto a las variables 

neonatales (categóricas y numéricas), hubo estadística significante entre los grupos de 

asignación sólo para variable terapéutica (local de punción) (p = 0,003). El test Qui-cuadrado 

de Pearson mostró que el porcentaje de ausencia de la mímica facial (frente a los ojos, los ojos 

apretados, surco nasolabial profundizado, boca abierta en horizontal, lengua tensa) fue 

significativamente mayor en el GM2, cuando comparado a los demás grupos, en todos los 

casos los momentos analizados (p <0,05). Esto señala que la expresión de dolor fue menor en 

el GM2. El llanto fue más presente en la antisepsia, punción y ordeño/aspirar sangre en los 

GM1, GC1 y GC2, así como en la compresión, en el GC1 y GC2. En el MPP1 (inicial), en el 

GM1, y en los demás momentos, en el GM2, los recién nacidos presentaron mayor ausencia 



de llanto (Test Qui-cuadrado de Pearson), con p <0,05. El GM2 mostró promedio de FC 

menor que los recién nacidos de los demás grupos en el MB hasta el MR, con significancia (p 

= 0,000) en los MB, MPP1, MPP2, MP (antisepsia, ordeño / aspirar sangre) y MR (ANOVA). 

En conclusión, la música administrada por 15 minutos, en la reducción de las respuestas 

biocomportamentales de dolor en recién nacidos sometidos a la punción venosa para 

recolección de sangre, mostró resultados mejores al efecto obtenido en la administración de la 

música durante 10 minutos, comprobándose la hipótesis del estudio. 

 

Palabras clave: Recién nacido. Dolor. Música. Alojamiento Conjunto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação para o estudo 

 

O final de 2011, de forma mais intensa, marcou o início de uma vivência da 

doutoranda no universo da pesquisa envolvendo a música como medida não farmacológica 

para o alívio da dor de recém-nascidos (RN).  Naquele momento, o Projeto de Pesquisa Saúde 

do Binômio Mãe-Filho, da Universidade Federal do Ceará (SABIMF/UFC), hoje nominado 

Núcleo de Pesquisa na Saúde do Neonato e da Criança (NUPESNEC/UFC), realizava a 

primeira investigação envolvendo essa temática, por meio da tese de doutorado intitulada 

Efeito da música na dor do recém-nascido pré-termo (RNPT) submetido à punção arterial 

(FARIAS, 2013).  

Em decorrência da participação no projeto, surgiu a oportunidade de participar da 

coleta de dados relacionada à tese mencionada, possibilitando a familiarização com o 

processo de filmagens em Unidade de Internação Neonatal (UIN) e o uso de instrumentos de 

avaliação da dor, o que proporcionou maior interesse em relação ao tema, impulsionando, em 

2012, o desenvolvimento da dissertação Efeito da música e da glicose 25% na dor do RNPT 

usando Neonatal Facial Coding System (NFCS). Esta apresentou como principal objetivo 

avaliar a dor dos RNPT, por meio da escala NFCS, durante a punção arterial, em um grupo 

com intervenção musical e outro grupo com intervenção de glicose 25% (MELO, 2014). A 

pesquisa confirmou a hipótese de não inferioridade do efeito da música em relação à glicose 

25%, nos momentos Basal (prematuros mantidos em repouso, sem intervenção, dentro do 

berço aquecido ou incubadora), Recuperação 1 (compressão com algodão após a coleta de 

punção arterial) e Recuperação 2 (repouso dos prematuros após término da compressão) 

(MELO, 2014; MELO; CARDOSO, 2017).  

Durante o curso de mestrado, as atividades de pesquisa permaneceram constantes 

e as produções científicas desenvolvidas envolvendo a intervenção musical e a avaliação da 

dor no RN expandiram-se, como segue: Music and 25% glucose pain relief for the premature 

infant: a randomized clinical trial (CARDOSO; FARIAS; MELO, 2014), Música e glicose 

25% em prematuros no pré-procedimento da punção arterial: ênfase na mímica facial 

(CARDOSO; MELO, 2016), Pain in preterm newborns submitted to music and 25% glucose 

intervention (MELO; CARDOSO, 2017) e Medidas não farmacológicas em recém-nascidos 

pré-termo submetidos à punção arterial (MELO; CARDOSO, 2017).  
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Além disso, as participações em cursos, palestras e eventos científicos, durante o 

mestrado, também se tornaram mais frequentes sobre a temática. Foram elaboradas produções 

científicas, como resumos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais, que 

permitiram a disseminação dos resultados de estudos desenvolvidos no NUPESNEC/UFC e o 

aprimoramento do conhecimento na atenção ao cuidado de enfermagem e a música. assinalar 

Destaca-se, em 2013, a premiação do trabalho “Avaliação da dor do recém-nascido prematuro 

sob efeito da música e glicose 25% na unidade neonatal” (CARDOSO; FARIAS; MELO, 

2013), no 5º Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, o que fortaleceu 

mais ainda a persistência em se investigar a dor em recém-nascidos.  

Aponta-se, também, que a experiência como enfermeira assistencial em Unidade 

de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIPED) e na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) de hospitais públicos estaduais estendeu-se à docência, como professora do curso de 

Enfermagem, na disciplina Processo de Cuidar da Saúde da Criança e do Adolescente de uma 

Universidade do Sertão Central do Ceará, o que permitiu o ensino teórico-prático e a maior 

aproximação e interesse em aprofundar mais o que compõe a Enfermagem Neonatal. 

Consequentemente, isso oportunizou a doutoranda a vivência da orientação de monografia 

com temas voltados para a dor, tendo como exemplos a Percepção da equipe de enfermagem 

na dor oncológica pediátrica: revisão integrativa (SANTOS, 2014) e o Olhar dos pais na dor 

dos filhos em uso de quimioterápicos (QUEIROZ, 2014).  

Atualmente, com dedicação exclusiva à pesquisa, em decorrência da bolsa 

financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e 

impulsionada por uma prática assistencial cada vez mais humanizada que subsidie a melhora 

da qualidade de vida de recém-nascidos, com o desenvolvimento de medidas não 

farmacológicas efetivas e passíveis de serem implementadas, de baixo custo, acrescida à 

experiência como enfermeira assistencial e docente em UIN, foi possível o incremento de 

todas essas atividades, as quais influenciaram diretamente na busca de investigar períodos de 

tempo de música para o alívio da dor de recém-nascidos, na perspectiva de se alcançar 

orientações e direcionamentos para a prática da Enfermagem Neonatal.   

Diante das considerações, informa-se que o estudo foi realizado no Alojamento 

Conjunto (AC) com recém-nascidos a termo, visto a escassez de pesquisas nacionais e 

internacionais sobre a temática, embora se identifique estudo como o de Leite et al. (2015), 

principalmente na área da Enfermagem.   
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1.2 Objeto de estudo e problema de pesquisa  

 

A dor é uma sensação de difícil entendimento, diagnóstico e tratamento 

(LISBOA; LISBOA; SÁ, 2016), a qual promove desconforto, estresse e irritabilidade 

(MELO; CARDOSO, 2017). Acrescente-se que é um sintoma prevalente no decurso da 

maioria das doenças (ARAÚJO; ROMERO, 2015), cuja inabilidade de comunicação verbal 

não impede que o indivíduo sinta dor e, portanto, necessite de tratamento adequado para o 

alívio desta (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN, 2011).     

Em se tratando de recém-nascidos, durante muito tempo, imaginou-se a 

incapacidade destes de sentirem dor, devido à imaturidade do Sistema Nervoso Central 

(SNC). Entretanto, na década de 1960, observou-se que a mielinização inadequada do SNC 

não era impedimento da transmissão dos impulsos nervosos pelo trato sensorial (MARTINS 

et al., 2013). Assim, os elementos funcionais e neuroquímicos do sistema nervoso necessários 

para transmissão do estímulo doloroso ao córtex cerebral estavam presentes em recém-

nascidos a termo e RNPT (BRUMMELTE et al., 2012).  

Durante a vida fetal, as terminações nervosas surgem na região perioral, na sétima 

semana de gestação, seguem para a face, palma das mãos e região plantar, na 11ª semana, 

para o tronco e as extremidades proximais, na 15ª semana e, em torno da 20ª a 24ª, as sinapses 

nervosas estão completas para percepção da dor (GRUNAU, 2002; TAMEZ; SILVA, 2013). 

Os mecanismos inibitórios do sistema de transmissão da dor amadurecem mais tardiamente, 

após as primeiras semanas de vida extrauterina. Assim, os recém-nascidos são mais sensíveis 

a responder aos estímulos dolorosos do que as crianças mais velhas (THAKKAR et al., 2016).  

Diante da constatação da presença de dor em recém-nascidos, a partir da década 

de 1990, houve maior investimento em estudos relacionados à pesquisa e assistência ao 

neonato (MENDES et al., 2013). A experiência dolorosa no período neonatal está presente na 

vida de recém-nascidos, principalmente daqueles que necessitam de internamento hospitalar, 

seja em UTIN ou AC.  

Quanto aos neonatos aptos ao AC, a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.016 de 

1993 destaca aqueles com mais de 2000g, apgar superior a 6, no 5º minuto, e idade 

gestacional (IG) maior que 35 semanas, além da possibilidade clínica e psicológica materna 

de contato contínuo com o RN (BRASIL, 1993).  

Nesse contexto, embora o AC seja um sistema em que o RN sadio, logo após o 

nascimento, permanece ao lado da mãe 24 horas por dia, com prestação de cuidado pelos 

profissionais de saúde (BRASIL, 1993; 2011; PIVATTO; GONÇALVES, 2013), neste local 
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existem estímulos que acarretam dor, devido à necessidade de procedimentos que promovem 

lesão tecidual.  

Os procedimentos mais comumente realizados durante a permanência de recém-

nascidos a termo no AC são a punção do calcâneo (OKAN et al., 2010), coleta de sangue, 

administração de vacinas, curativos, manter/retirar acesso venoso, entre outros (SOARES; 

GAIDZINSKI; CIRICO, 2010).    

No que se refere à coleta de sangue, a Punção Venosa Periférica (PVP) é um 

procedimento invasivo (SAVINO et al., 2013), de intensidade de dor moderada (ANAND et 

al., 2005; CRUZ et al.,2016) ou intensa (CRUZ et al.,2016), comum no âmbito de internação 

hospitalar, realizado por profissionais de saúde (enfermeiros e técnicos de laboratório, por 

exemplo). Destaca-se que, devido às condições anatômicas e fisiológicas do neonato, a PVP 

pode ter a eficácia prejudicada, motivando repetidos estímulos (SENA et al., 2015). Tal 

técnica consiste em introduzir um cateter no interior de uma veia (OLIVEIRA; DANSKI; 

PEDROLO, 2017).    

Quanto à exposição de recém-nascidos a procedimentos dolorosos, estima-se que 

os atendidos em centros hospitalares recebam, em média, dez procedimentos dolorosos por 

dia (CARBAJAL et al., 2008), sendo a maioria realizada sem controle efetivo da dor 

(CARBAJAL et al., 2008; LAGO et al., 2005). A exposição repetida a estímulos dolorosos 

gera impacto negativo no desenvolvimento da criança, podendo aumentar a vulnerabilidade e 

dificultar os processos autorregulatórios. Neste contexto, a reatividade biocomportamental 

constitui indicador de autorregulação que se associa ao temperamento da criança (KLEIN; 

GASPARDO; LINHARES, 2011).  

A prática assistencial e as evidências científicas demonstram que a reação à dor no 

RN pode ser verificada conforme vários parâmetros. Dentre estes, destacam-se as respostas 

fisiológicas (frequência cardíaca - FC, frequência respiratória - FR, saturação de oxigênio - 

SatO2 e pressão arterial - PA) e comportamentais (mímica facial, movimento comportamental 

e choro) (GUARAGNI et al., 2013).  

Ao considerar que os recém-nascidos não verbalizam a dor, a avaliação realizada 

por profissionais de saúde torna-se um desafio, devido à dificuldade para mensurá-la. Neste 

processo, é indispensável a utilização de instrumentos para medição de dor aguda, causada 

por estímulos nociceptivos, resultantes de incidentes específicos; e dor prolongada/crônica, 

ocasionada pela perda da função de alerta e proteção funcional (CLASSEN et al., 2013). 

Dentre esses instrumentos, destaca-se o uso de escalas válidas, importante indicador de 

qualidade do cuidado proporcionado ao RN (MARTINS et al., 2013).  



26 

 

Entre as escalas unidimensionais, têm-se: Neonatal Facial Coding System/ 

Sistema de Codificação da Atividade Facial Neonatal – NFCS (GRUNAU; CRAIG, 1987), 

Échelle Douleur Inconfort Nouveau-né - EDIN (DEBILLON et al., 2001), Behavioral 

Indicators of Infant Pain - BIIP (HOLSTI; GRUNAU, 2007), Douleur Aigue du Nouveau-né 

– DAN (CARBAJAL et al., 1997). As multidimensionais são: Premature Infant Pain Profile 

– PIPP (STEVENS et al., 1996), COMFORT (VAN DIJK et al., 2000), Neonatal Infant Pain 

Scale – NIPS (LAWRENCE et al., 1993) e Requires increased oxygen administration; 

Increased vital signs; Expression; Sleeplessness – CRIES (KRECHEL; BILDNER, 1995).  

Para este estudo, optou-se por utilizar a escala NFCS, com cinco medidas faciais 

(fronte saliente, olhos apertados, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta na 

horizontal e língua tensa). Este instrumento é capaz de avaliar eventos dolorosos e não 

dolorosos, bem como a dor aguda, prolongada ou de pós-operatório em RNPT, recém-nascido 

a termo e lactentes até 18 meses de idade e, a dor de recém-nascidos por meio de filmagens ou 

a partir do registro direto na beira do leito (GRUNAU; CRAIG, 2010).  

O NFCS foi, inicialmente, desenvolvido, validado por Grunau e Craig (1987) e 

Grunau, Craig e Johnston (1990) e, validado no Brasil, por Guisburg et al., (2003). Possui 

confiabilidade e validade bem estabelecida. Quanto à confiabilidade interobservador do 

NFCS, a versão da escala com dez medidas obteve valor de 0,89, com amostra 

mista de recém-nascidos a termo e RNPT, a amostra com quatro medidas obteve 

confiabilidade interobservador de 0,91 (SILVA; SILVA, 2010) 

Percebe-se que a Enfermagem vem atuando cada vez mais com medidas de 

assistência hospitalar para o alívio da dor de crianças (MELO; CARDOSO, 2017), visto que 

enfermeiros estão focalizados no cuidado humanizado e exercem atividades de promoção, 

recuperação da saúde, prevenção de doenças de forma autônoma, integral e holística 

(FARIAS et al., 2011). Embasados neste cuidado, destaca-se o uso de medidas 

farmacológicas e não farmacológicas como estratégia de alívio da dor.  

As intervenções farmacológicas são realizadas por meio de medicações. As não 

farmacológicas têm como função evitar ou diminuir a intensidade do processo doloroso 

(NASCIMENTO; SILVA, 2014), durante procedimentos de dor aguda (BRASIL, 2011a). 

Enfatiza-se que o uso de medidas não farmacológicas possui eficácia comprovada e apresenta 

baixo risco para os neonatos, assim como baixo custo operacional, no que se refere aos 

cuidados intensivos (BRASIL, 2011b).  

Quanto ao uso das medidas não farmacológicas para minimizar as reações 

fisiológicas e comportamentais em neonatos expostos a dor aguda realizadas pelos 
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profissionais de enfermagem, Pillai et al. (2011) citam as principais: posicionamento, 

enrolamento, terapias de relaxamento, música, amamentação, leite materno, contato pele a 

pele, sucção não nutritiva, soluções adocicadas como glicose e sacarose. Dentre estas práticas, 

recente pesquisa destaca, pelos registros de enfermagem, as medidas não farmacológicas para 

alívio da dor neonatal, como: sucção não nutritiva, posicionamento ventral, enrolamento, 

conforto, toque, posicionamento canguru, aconchego com cobertor, acalento e oferecer colo 

(SPOSITO et al., 2017).  

No tocante à utilização do enrolamento, a estimulação gentil e constante propicia 

aos receptores proprioceptivos, táteis e térmicos poderosos estímulos que podem competir 

com o estresse e a dor. Dentre as vantagens dessa medida não farmacológica, tem-se que 

acalma o bebê, facilita manobras de mão à boca, diminui a FC e aumenta a regularidade 

respiratória em recém-nascidos a termo; ademais, prolonga estados de sono durante o dia; 

reduz sofrimento induzido pela dor; minimiza a gravidade e/ou número de episódios de queda 

da saturação e de agitação comportamental em neonatos com broncodisplasia e melhora o 

desenvolvimento neuromuscular em recém-nascidos de muito baixo peso, quando avaliados 

com 34 semanas (BRASIL, 2011b).  

Ao considerar a utilização da música, ressalta-se a definição no campo da 

musicoterapia e na Enfermagem. No campo da música, define-se como combinação de ritmos, 

harmonias (ALLEN, 2013; HATEM; MATTOS, 2006) e melodias (HATEM; MATTOS, 

2006), que podem combinar música instrumental e canção, ao vivo ou pré-gravada (HEIJDEN 

et al., 2016). Na Enfermagem, no conteúdo das Classificações de Intervenções de 

Enfermagem (NIC), a música é conceituada como intervenção que ajuda a alcançar mudança 

no comportamento, sentimento ou fisiologia (BULECHEK et al., 2016), 

A música, para fins terapêuticos, tem sido denominada musicoterapia, processo 

sistemático de intervenção por intermédio do qual o terapeuta ajuda o paciente a promover a 

saúde, utilizando experiências musicais e as relações que se desenvolvem por meio delas 

como força dinâmica de mudanças (HATEM; MATTOS, 2006). Destaca-se que, na 

musicoterapia, o tom, o ritmo, a harmonia e o tempo de música são determinantes na 

percepção e no processamento do paciente (VILDÓSOLA et al., 2014).  

Em relação aos benefícios da música em neonatos, sabe-se que promove o 

relaxamento, diminui a ansiedade e a percepção da dor, altera os estados de ânimo, promove a 

distração e o conforto (FIALHO et al., 2015), proporciona aumento do ganho de peso, 

melhora nos níveis de SatO2, desenvolvimento da sucção não nutritiva, redução no tempo de 
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internação (STANDLEY; SWEDBERG, 2011) e melhora as reações faciais de prematuros 

internados em UIN (CARDOSO; MELO, 2016).  

Pesquisadores dos programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu 

desenvolveram pesquisas sobre a utilização da música como forma de aliviar a dor em RNPT 

de 32 semanas a menos de 37 semanas (FARIAS, 2013; MELO, 2014) e em crianças de um 

dia a 16 anos (HATEM, 2005). Entretanto, até o presente momento, não existe consenso entre 

pesquisadores acerca de tempo recomendado de música a ser trabalhado com finalidade 

terapêutica para o alívio da dor, no entanto, sugere-se variação de 10 minutos antes da punção 

arterial (FARIAS, 2013), tempo médio de 15 minutos antes, durantes e após punção arterial 

(MELO, 2014), e sessão de 30 minutos, no pós operatório de cirurgia cardíaca (HATEM, 

2005).   

No entanto, outros estudiosos, em âmbito nacional e internacional, trabalharam 

diferentes tempos de música em momentos distintos da assistência ao neonato. Autores, no 

âmbito nacional, recomendam 15 minutos ininterruptos de musicoterapia clássica (Mozart) 

gravada, duas vezes ao dia, por três dias consecutivos, uma hora após a mamada, para avaliar 

as respostas fisiológicas de prematuros hospitalizados (SILVA et al., 2013). Quanto aos 

autores internacionais, destacam-se 20 minutos de canções de ninar instrumental gravada 

durante quatro dias consecutivos nos recém-nascidos acometidos de doença pulmonar crônica 

(CALABRO; WOLFE; SHOEMARK, 2003), dez minutos de música vocal ou instrumental 

imediatamente após a punção do calcâneo (BUTT; KISILEVSKY, 2000) e 30 minutos de 

música (gravada ou ao vivo), ao longo de três dias consecutivos, para avaliar parâmetros 

fisiológicos e comportamentais dos neonatos internados (ARNON et al., 2006).  

Percebe-se, conforme as pesquisas referenciadas anteriormente sobre tempo de 

uso da música, que estes ciclos experimentados e investigados são diferentes, ou seja, não 

existe ainda consenso do tempo recomendado de duração da música, com finalidade 

terapêutica para alívio da dor do RN. O que instiga, neste estudo, o uso do tempo a partir de 

10 e 15 minutos, considerando, inclusive, pesquisas anteriores sobre uso da música em recém-

nascidos em que a doutoranda participou. Com base nisto, questionou-se: o período de 

duração de música de 10 e 15 minutos apresentou resultados no alívio da dor de recém-

nascidos a termo na punção venosa?     

O estudo justifica-se pela relevância de se investigar o tempo recomendado de 

música no alívio da dor de recém-nascidos a termo, principalmente daqueles internados em 

AC. Salienta-se que a Enfermagem e a Musicoterapia possuem interfaces que se relacionam 

com a visão integral do sujeito e a busca por promover assistência holística que atenda aos 
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aspectos físicos, emocionais e sociais. Assim, conhecer a tecnologia (música), ainda que não 

seja de vasta utilização em unidades hospitalares, promove o despertar para o novo e inspira a 

busca da excelência no cuidado neonatal (FIALHO et al., 2015).  

Acredita-se que com um tempo de música recomendado para o alívio da dor de 

recém-nascidos a termo, tanto a Enfermagem quanto as crianças se beneficiarão; a 

Enfermagem, pela busca de uma assistência cada vez mais humana, holística; e os recém-

nascidos, por uma medida não farmacológica com tempo adequado e comprovação de alívio 

de dor. Além disso, espera-se levantar hipóteses e questões para investigar e motivar o uso da 

música em AC.  

 

1.3 Hipótese do estudo 

   

 

Existe diferença nas respostas biocomportamentais de dor de recém-nascidos a 

termo submetidos à intervenção de música em duas extensões de tempos de 10 e 15 minutos 

antes da punção venosa, durante (pelo tempo que durar o procedimento doloroso) e dois 

minutos após, quando comparados àqueles recém-nascidos a termo sem uso da música.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar o efeito da intervenção música ao ser aplicado em duas extensões de 

tempos nas respostas biocomportamentais de dor de recém-nascidos a termo, antes, durante e 

após punção venosa para coleta de sangue.    

 

2.2 Específicos  

 

 Descrever a resposta comportamental (mímica facial e choro) e fisiológica (frequência 

cardíaca) de recém-nascidos a termo que receberam duas extensões de tempos de música 

antes, durante e após serem submetidos à punção venosa para coleta de sangue;  

 Verificar a associação das variáveis neonatais e terapêuticas com recém-nascidos a termo 

submetidos à punção venosa para coleta de sangue expostos à música, em duas extensões de 

tempos, com os que não foram submetidos à música;  

 Avaliar o efeito das intervenções música em duas extensões de tempos, na resposta 

comportamental (mímica facial e choro) de recém-nascidos a termo antes, durante e após 

serem submetidos à punção venosa para coleta de sangue;   

 Comparar o efeito da intervenção música em duas extensões de tempos diferentes com o 

grupo de recém-nascidos a termo que não recebeu música nos padrões de resposta 

comportamental (mímica facial e choro) antes, durante e após punção venosa para coleta de 

sangue;   

 Comparar os valores da resposta fisiológica (frequência cardíaca) antes, durante e após a 

punção venosa para coleta de sangue em recém-nascidos a termo submetidos ao efeito da 

intervenção musical, em duas extensões de tempos diferentes;  

 Comparar os valores da resposta fisiológica (frequência cardíaca) antes, durante e após a 

punção venosa para coleta de sangue em recém-nascidos a termo submetidos ao efeito da 

intervenção musical, em duas extensões de tempos diferentes, com os que não foram 

submetidos à música.  
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3 REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA  

 

3.1 Música no alívio da dor de recém-nascidos: revisão integrativa  

 

Diante da complexidade do fenômeno doloroso em recém-nascidos, deve-se 

conhecer a possibilidade do emprego de medidas farmacológicas e não farmacológicas. 

Dentre as medidas não farmacológicas, tem-se a utilização da música (CARDOSO; FARIAS; 

MELO, 2014), desde a antiguidade, com o fim de proporcionar o bem-estar físico e mental ao 

ser humano (ARAÚJO; SILVA, 2013).  

A música, para alguns estudiosos, é considerada um remédio para o corpo 

(BITTENCOURT et al., 2010). Dentre algumas vantagens para recém-nascidos 

proporcionadas pela música, destacam-se: redução da dor (AZARMNEJAD et al., 2015), 

melhora do ciclo sono-vigília (STOKES; AGTHE; METWALLY, 2018), evolução dos níveis 

de SatO2 (JABRAEILI et al., 2016) e estabilidade da FC (SILVA et al., 2013).  

A música pode e tem sido utilizada em diversos cenários da saúde, como forma de 

tecnologia leve para cuidar de pacientes, de forma integral e multidimensional (ARAÚJO et 

al., 2014). Com isso, constitui-se valiosa forma de cuidado em saúde aos pacientes que se 

encontram em estado de fragilidade, revertendo-se em alternativa complementar no 

direcionamento da promoção da vida (ARAÚJO; SILVA, 2013).  

Acredita-se que a variedade de medidas não farmacológicas existentes pode 

dificultar a escolha destas para aliviar a dor de recém-nascidos. Em face deste contexto, 

realizou-se revisão integrativa, com objetivo de analisar nos artigos científicos como a música 

vem sendo utilizada para o alívio da dor de recém-nascidos.  

Esse método de pesquisa constitui ferramenta construída e pautada em questões 

de pesquisa de forma clara, guiada por métodos explícitos para identificar, analisar e sintetizar 

a literatura relevante (FERNANDES; GALVÃO, 2013). 

Na Enfermagem, esse método de pesquisa é considerado incipiente (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008), mas vem sendo aplicado, de modo crescente, na produção 

científica em diferentes níveis, como em trabalhos de conclusão de curso, monografias, 

dissertações e teses (CROSSETTI, 2012). 

O processo de elaboração da revisão integrativa constituiu-se no cumprimento das 

seguintes etapas: 1) seleção da hipótese ou estabelecimento da questão norteadora; 2) 

formulação dos critérios de inclusão e exclusão, assim como a busca na literatura; 3) definição 

das informações a serem extraídas das pesquisas selecionadas; 4) categorização e avaliação 



32 

 

dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados e 6) apresentação 

da revisão, síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Acrescenta-

se que não se utilizou nenhum recorte temporal para busca das publicações, visando se obter o 

maior número de estudos possíveis sobre a temática. 

Inicialmente, definiu-se a questão norteadora para atender ao objetivo do estudo: 

como a música vem sendo utilizada para o alívio da dor de recém-nascidos? 

Os critérios de inclusão para esta revisão foram estudos: 1) disponíveis nas bases 

de dados on-line, nos idiomas português, inglês e/ou espanhol; 2) mostrassem como a música 

vem sendo trabalhada no alívio da dor de recém-nascidos. Foram excluídos: 1) editoriais ou 

cartas para o editor; 2) estudos não publicados em revistas científicas (por exemplo, resumos 

ou dissertações); e 3) publicações duplicadas em bases de dados subsequentes.  

Busca sistematizada foi realizada em três bases de dados e um portal, conforme 

Figura 1.  

Figura 1 - Bases de dados e portal utilizados na revisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

As referidas bases e portal foram consultados nos meses de setembro e outubro de 

2015 e janeiro de 2018, sendo iniciada em 03 de setembro a 29 de outubro de 2015 e de 12 a 

21 de janeiro de 2018, em separado, uma após a outra, por dois pesquisadores, sendo 

acessadas da seguinte forma: a LILACS, acessou-se por meio do site da Biblioteca Virtual em 

Saúde - BVS (www.bvs.br) e as demais, SCOPUS, CINAHL e PubMed, por meio do sistema 

Proxy, pela UFC.  

BASES DE 

DADOS 

Literatura 

Latino-

Americana 
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Ciências de 
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(LILACS) 

SCOPUS 

Cumulative 

Index to 

Nursing and 
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Health 

Literature 

(CINAHL) 

Publicações 

Médicas (PubMed) 
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Os descritores controlados foram “música”, “dor” e “recém-nascido”; constantes 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) para busca na base de dados LILACS. Nas 

outras bases de dados (SCOPUS, CINAHL) e portal (PubMed), foram utilizadas as 

combinações de unitermos “music” and “pain” and “newborn”, constantes no Medical 

Subject Headings (MeSH). Foram identificados 1.373 artigos ao fazer o cruzamento. Com 

isso, totalizaram sete artigos para LILACS, 892 artigos para SCOPUS, 31 artigos para 

CINAHL e 443 artigos para PubMed.  

Dos manuscritos excluídos, 12 foram eliminados devido às duplicidades em 

diferentes bases e 1.297 após refinamento, como: textos incompletos, indisponíveis on-line, 

outras publicações que não eram o foco do estudo. Foram selecionados 64 artigos após leitura 

dos títulos e, ao evidenciar qualquer relação com a temática da revisão integrativa, realizou-se 

a leitura do resumo ou abstract, excluindo-se 52 estudos. Os artigos que obedeceram a todos 

os critérios da pesquisa foram lidos na íntegra para extração de conteúdo que respondesse à 

questão de pesquisa, totalizando 12 publicações para amostra da revisão, sendo dois estudos 

constantes na base de dados LILACS, oito na SCOPUS, dois no portal PubMed.  Não foram 

encontrados artigos na CINAHL. 

A seguir, apresenta-se a Figura 2 representativo do percurso metodológico para 

seleção dos artigos nas bases de dados.  

Figura 2 - Percurso metodológico para seleção dos artigos nas bases de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Declaração PRISMA (MOHER et al., 2009). 

1.373 publicações 

identificadas na busca 

geral 

12 publicações eliminadas por 

repetições em bases de dados 

diferentes 

1.361 

publicações  

1.297 eliminados após filtros 

 

52 excluídos após 

leitura dos resumos 

 

64 selecionados pelo 

título/resumo    

12 artigos selecionados após leitura completa 
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Para extração dos dados, foi elaborado formulário de coleta de dados, contendo a 

identificação dos artigos (título do estudo e do periódico, país, idioma, ano de publicação e 

nomes dos autores), dos objetivos e das características metodológicas dos artigos (questão 

norteadora, população, delineamento e desenho de pesquisa, natureza da amostra, cenário, 

procedimento doloroso, intervenções, instrumento de avaliação da dor e outras formas de 

mensuração, tipo de música, forma de administração, tempo de música, volume e resultados).   

Os estudos foram classificados quanto ao nível de evidência das publicações: 

nível I – as evidências eram provenientes de revisão sistemática ou metanálise de ensaios 

clínicos randomizados controlados ou oriundos de diretrizes clínicas baseadas em revisões 

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; nível II - evidências derivadas de, 

pelo menos, um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível III – evidências 

obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; nível IV – evidências 

provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; nível V – evidências 

originárias de revisão sistemática de estudos descritivos ou quantitativos; nível VI – 

evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas 

(MELNYK; FINEOUTOVERHOLT, 2005). 

O Quadro 1 apresenta a síntese dos artigos selecionados na presente revisão de 

acordo com as informações quanto ao periódico, ano de publicação, título, delineamento, 

amostra e objetivo. 

 

Quadro 1 – Síntese dos artigos encontrados nas bases de dados LILACS, SCOPUS e PubMed, 

referentes ao modo de utilização da música no alívio da dor de recém-nascidos  

Periódicos/ Anos/ 

Autores 

Títulos Delineamento/ 

Amostra 

Objetivos 

Rev Bras Enferm 

[Internet] (2017). 

Melo GM, Cardoso 

MVLML 

 

 

 

Medidas não farmacológicas 

em recém-nascidos pré-termo 

submetidos à punção arterial 

Estudo 

comparativo/ 

48 filmagens 

Avaliar a dor em recém-nascidos 

pré-termo e comparar as variáveis 

neonatais e terapêuticas com os 

escores totais da Neonatal Facial 

Coding System de recém-nascidos 

pré-termo submetidos à punção 

arterial expostos à música e 

glicose 25% oral. 

Rev Latino-Am 

Enfermagem 

(2014).  

Cardoso MVLML, 

Farias LM, Melo 

GM 

 

Music and 25% glucose pain 

relief for the premature infant: 

a randomized clinical trial  

 

Ensaio clínico 

randomizado 

triplo cego/ 

80 prematuros 

Analisar os escores totais do 

Premature Infant Pain Profile de 

prematuros submetidos à punção 

arterial, sob intervenção da música 

e glicose 25%, e verificar a 

associação desses com variáveis 

neonatais e terapêuticas. 

Continua... 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Lat%20Am%20Enfermagem
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Lat%20Am%20Enfermagem
https://www.researchgate.net/publication/273956970_Music_and_25_glucose_pain_relief_for_the_premature_infant_A_randomized_clinical_trial?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/publication/273956970_Music_and_25_glucose_pain_relief_for_the_premature_infant_A_randomized_clinical_trial?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/publication/273956970_Music_and_25_glucose_pain_relief_for_the_premature_infant_A_randomized_clinical_trial?ev=auth_pub
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Periódicos/ Anos/ 

Autores 

Títulos Delineamento/ 

Amostra 

Objetivos 

J Pediatr (2017).  

Shah SR,  Kadage 

S,  Sinn J. 

Trial of music, sucrose, and 

combination therapy for pain 

relief during heel prick 

procedures in neonates 

Ensaio clínico 

randomizado, 

controlado, cego 

e crossover/ 

35 recém-

nascidos pré-

termos 

Comparar a eficácia da música, 

sacarose oral e 

terapia combinada para alívio da 

dor em recém-nascidos 

submetidos à punção do calcâneo. 

J. Pediatr. Nurs. 
(2017).  

Alemdar DK, 

Özdemir FK 

 

Effects of covering the eyes 

versus playing intrauterine 

sounds on premature infants' 

pain and physiological 

parameters during 

venipuncture 

Ensaio 

controlado 

randomizado/ 

94 recém-

nascidos pré-

termo 

Identificar o efeito de cobrir os 

olhos e ouvir os sons ambientais 

intrauterinos na dor e nos 

parâmetros fisiológicos de 

prematuros durante a punção 

venosa. 

BMC Pediatrics 

(2017).  

Qiu J et al 

 

Effect of combined music and 

touch intervention on pain 

response and β-endorphin and 

cortisol concentrations in late 

preterm infants 

 

Ensaio 

controlado 

randomizado/ 

62 neonatos 

prematuros 

Examinar se a intervenção 

combinada de música e toque é 

um método efetivo no 

gerenciamento de dor em 

prematuros durante os 

procedimentos dolorosos 

realizados diariamente na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal. 

PLOS ONE (2016).  

 

Heijden MJE et al 

 

 

 

Do hospitalized premature 

infants benefit from music 

interventions? A systematic 

review of randomized 

controlled trials 

Revisão 

sistemática de 

ensaios 

controlados 

aleatórios/ 

20 artigos (dois 

avaliaram a dor 

com a 

intervenção 

música) 

Revisão sistemática atualizada 

sobre os possíveis benefícios das 

intervenções musicais no bem-

estar de bebês prematuros. 

Res Theory Nurs 

Pract (2014).  

Bergomi P et al. 

 

 

Nonpharmacological 

techniques to reduce pain in 

preterm infants who receive 

heel-Lance procedure: a 

randomized controlled trial 

Ensaio clínico 

randomizado 

triplo cego/ 

35 recém-

nascidos pré-

termo  

Comparar medidas não 

farmacológicas com procedimento 

padrão para reduzir a dor durante 

punção do calcâneo. 

Midwifery (2015).  

Zhu J et al. 

 

Pain relief effect of breast 

feeding and music therapy 

during heel lance for healthy-

term neonates in China: a 

randomized controlled trial 

 

Prospectivo, 

randomizado, 

controlado, 

aleatório/  

288 recém-

nascidos a termo  

Testar a eficácia do aleitamento 

materno, musicoterapia e 

aleitamento materno combinado 

com musicoterapia no alívio da 

dor de recém-nascidos saudáveis 

durante a punção do calcâneo.  

J Pediatr Health 

Care (2001).  

 

Joyce BA, Keck 

JF, Gerkensmeyer, 

J. 

 

Evaluation of pain management 

interventions for neonatal 

circumcision pain 

Ensaio clínico 

randomizado 

duplo cego/ 

23 recém-

nascidos 

saudáveis  

Determinar a eficácia da música e 

da mistura eutética de anestésicos 

locais em respostas de dor de 

neonatos submetidos à 

circuncisão. 

Can J Nurs Res 

(2000) 

Butt ML, 

Kisilevsky BS 

Music modulates behaviour of 

premature infants following 

heel lance 

Ensaio clínico 

controlado/  

14 recém-

nascidos pré-

termo  

Avaliar o efeito da música nos 

parâmetros fisiológicos e 

comportamentais de dor em 

recém-nascidos pré-termo 

submetidos à punção do calcâneo. 

Pediatrics (2000). 

Bo LK,  Callaghan 

P. 

Soothing pain-elicited distress 

in Chinese neonates 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado/  

Testar o efeito da sucção não 

nutritiva, combinação 

(musicoterapia, sucção não 

Continuação 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29144240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadage%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29144240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadage%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29144240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alemdar%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zdemir%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5270209/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qiu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577862
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11353359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11353359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11189668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butt%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11189668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kisilevsky%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11189668
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Periódicos/ Anos/ 

Autores 

Títulos Delineamento/ 

Amostra 

Objetivos 

27 neonatos nutritiva) e  

musicoterapia em comparação a  

nenhuma intervenção na 

frequência cardíaca, níveis de 

oxigênio transcutânea e 

comportamento de dor de recém-

nascidos internados em unidade de 

terapia intensiva, submetidos à 

punção do calcâneo. 

Iran J Nurs 

Midwifery Res. 

(2016).  

Shabani F et al. 

Effects of music therapy on 

pain responses induced by 

blood sampling in premature 

infants: A randomized cross-

over trial 

 

Ensaio clínico 

randomizado 

cruzado/  

20 crianças  

Avaliar o efeito da musicoterapia 

nas respostas de dor fisiológica e 

comportamental de prematuros 

durante e após a amostragem de 

sangue. 

Conclusão 

Fonte: Artigos científicos das bases de dados LILACS, SCOPUS e PubMed. 

 

Nos 12 artigos encontrados, houve predomínio do idioma inglês, com 11 artigos; 

seguido do português, com um, publicados entre 2000 e 2017, sendo quatro em 2017, dois em 

2016, 2014, 2000, respectivamente, e 2015 e 2001, ambos com um.  

Os estudos foram publicados em revistas revisadas por pares, em periódicos 

diferentes. Quanto ao tipo de revista científica, seis eram publicações em enfermagem, quatro 

em revistas científicas médicas, um da área da obstetrícia e saúde materna e um da área 

científica (natural, médica, engenharia, ciências sociais e humanas). Referente à instituição do 

autor principal, nove estavam ligados a Universidades (MELO, CARDOSO, 2017; 

CARDOSO, FARIAS, MELO, 2014; ALEMDAR; ÖZDEMIR, 2017; QIU et al., 2017; 

BERGOMI et al., 2014; JOYCE; KECK; GERKENSMEYER, 2001; BUTT; KISILEVSKY, 

2000; Bo; CALLAGHAN, 2000; HEIJDEN et al., 2016), e três a instituições hospitalares 

(SHAH; KADAGE; SINN, 2017; ZHU et al., 2015; SHABANI et al., 2016).  

As publicações ocorreram em diversos países ao redor do mundo, sendo três na 

China (QIU et al., 2017; ZHU et al., 2015; Bo; CALLAGHAN, 2000), dois no Brasil 

(MELO, CARDOSO, 2017; CARDOSO, FARIAS, MELO, 2014), um na Austrália (SHAH; 

KADAGE; SINN, 2017), um na Itália (BERGOMI et al., 2014), um na Índia (JOYCE; 

KECK; GERKENSMEYER, 2001), um no Canadá (BUTT; KISILEVSKY, 2000), um no Irã 

(SHABANI et al., 2016), destaca-se que em um artigo, os autores não explicitaram o país 

exato de publicação (ALEMDAR; ÖZDEMIR, 2017) e, em outro, devido tratar-se de estudo 

de revisão, com dois artigos que apresentaram resultados satisfatórios para esta, os países 

selecionados foram:  Brasil e USA (HEIJDEN et al., 2016).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shabani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27563323
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Quanto ao delineamento de pesquisa, sobressaiu a modalidade do método ensaio 

clínico randomizado. Apenas um artigo abordou o método comparativo e outro, revisão 

sistemática de ensaios clínicos. Destaca-se que a predominância de ensaios clínicos se 

justifica pela proposta deste estudo, que visou identificar como a música vem sendo 

trabalhada no alívio da dor de recém-nascidos. Referente ao nível de evidência, destaca-se a 

seguinte classificação: dez eram nível II, um se enquadrava nos níveis I e V, cada (MELNYK; 

FINEOUTOVERHOLT, 2005).  

Segundo Souza (2011), o RN é considerado a termo quando nasce entre 37 e 41 

semanas e seis dias, e pré-termo, se nascer com menos de 37 semanas. Dentre os 12 estudos 

selecionados, foram identificados nove, os quais incluíram RNPT (MELO; CARDOSO, 2017; 

CARDOSO, FARIAS, MELO, 2014; HEIJDEN et al., 2016; SHAH; KADAGE; SINN, 2017; 

BUTT; KISILEVSKY, 2000; ALEMDAR; ÖZDEMIR, 2017; SHABANI et al., 2016; QIU et 

al., 2017; BERGOMI et al., 2014), dois avaliaram recém-nascidos a termo (ZHU et al., 2015; 

JOYCE; KECK; GERKENSMEYER, 2001), um recém-nascido a termo e um RNPT (BO; 

CALLAGHAN, 2000).  

A respeito do cenário onde as pesquisas foram desenvolvidas, estas foram 

realizadas em oito hospitais, cujos recém-nascidos estavam internados em Unidades 

Neonatais (ALEMDAR; ÖZDEMIR, 2017; QIU et al., 2017; BERGOMI et al., 2014; BUTT; 

KISILEVSKY, 2000; SHABANI et al., 2016; MELO; CARDOSO, 2017; CARDOSO, 

FARIAS, MELO, 2014; BO; CALLAGHAN, 2000); um em Centro perinatal de nível III 

(SHAH; KADAGE; SINN, 2017), Unidade de pós-parto (ZHU et al., 2015) e berçario 

(JOYCE; KECK; GERKENSMEYER, 2001), cada. Destaca-se que em um o artigo não se 

especificou o local (HEIJDEN et al., 2016). 

As características das intervenções musicais incluídas nesta revisão estão 

apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Características das intervenções musicais avaliando procedimentos dolorosos em 

recém-nascidos  

Periódicos/Anos/Autores Tipos de 

música/ 

selecionado por 

Formas de 

administração/ 

localização 

Volumes Durações do estudo/ 

Tempo de música/ 

Frequência de música 

Rev Bras Enferm 

[Internet] (2017). 

Melo GM, Cardoso 

MVLML 

Canção de ninar 

da coleção 

Happy Baby, 

gravadora 

Atração 

Fonográfica 

Ltda/ 

pesquisador 

Fone de ouvido 

e MP4 player/ 

incubadora 

Não 

especificado 

1 dia/ 10 minutos antes da 

punção arterial/ 1 x ao dia 

Rev Latino-Am. 

Enfermagem (2014).  

Cardoso MVLML, Farias 

LM, Melo GM 

Canção de ninar/ 

pesquisador 
Fone de ouvido 

e MP4 player/ 

incubadora 

Não 

especificado 
1 dia/ 10 minutos antes da 

punção arterial/ 1 x ao dia 

J Pediatr (2017).  

Shah SR,  Kadage S,  

Sinn J. 

Primeira escolha: 

Hora de dormir 

Mozart: Canções 

de ninar para 

bebês. Segunda 

escolha: Canção 

de ninar 

instrumental/ 

musicoterapeuta. 

Alto-falantes 

portáteis/ 

incubadora 

60 dB 1 dia/ 20 minutos antes da 

punção do calcâneo, 

continuando por mais 7 

minutos após 

procedimento/ 1 x ao dia 

para cada grupo de 

intervenção 

 

 

J. Pediatr. Nurs. (2017).  

Alemdar DK, Özdemir 

FK 

 

Música relaxante 

semelhante a 

sons de 

batimentos 

cardíacos reais, 

convertido 

tecnologicamente 

em sons 

familiares 

intrauterinos para 

o lactente/ 

pesquisador. 

MP3 player e 

alto-falantes/ 

incubadora 

45 dB 1 dia/ 5 min antes, durante 

e 15 minutos após punção 

venosa / 1 x ao dia  

BMC Pediatrics (2017).  

Qiu J et al. 

 

Músicas “Smart 

Baby Lullaby”, 

que incluem 

canção de ninar e 

rimas de 

berçário/ 

pesquisador. 

Leitor de 

discos, 15-20 

cm da cabeça/ 

não 

especificado 

55-65 dB 2 semanas/ reprodução 

contínua de 5 minutos 

antes até 30 minutos após 

procedimento doloroso/ 

no início da 

hospitalização e 2 

semanas depois.  

PLOS ONE (2016).  

Heijden MJE et al. 

 

 

 

Primeiro artigo: 

Cancão de ninar 

tradicional 

cantada por uma 

criança 

acompanhada de 

piano/ 

musicoterapeuta; 

Segundo artigo: 

Canção de ninar/ 

pesquisador.  

Primeiro artigo: 

Canção de 

ninar em 

chupeta 

ativada/ 

incubadora; 

Segundo artigo: 

Fone de ouvido 

com MP4 

player / 

incubadora. 

Primeiro 

artigo: 

65dB 

Segundo 

artigo: não 

especificado 

Primeiro artigo:1 dia/ 10 

minutos/ 1x ao dia 

Segundo artigo: 1 dia/ 10 

minutos/ 1x ao dia 

 

Continua... 

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Lat%20Am%20Enfermagem
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Lat%20Am%20Enfermagem
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29144240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadage%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29144240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alemdar%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zdemir%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zdemir%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5270209/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qiu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125980
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Periódicos/Anos/Autores Tipos de música/ 

selecionado por 

Formas de 

administração/ 

localização 

Volumes Durações do 

estudo/ Tempo 

de música/ 

Frequência de 

música 

Res Theory Nurs Pract 

(2014).  

Bergomi P et al 

Wolfgang Amadeus 

Mozart "Sonata K. 

448"/ pesquisador 

Discos compactos 

(CD) e alto-falantes/ 

berço  

65-70 dB 1 dia/ 5 minutos 

antes da punção 

do calcâneo, 

continuando por 

até 5 minutos 

após o 

procedimento. 

Tempo não 

superior a 20 

minutos/ 1 x ao 

dia 

Midwifery (2015).  

Zhu J et al. 

 

Músicas clássicas 

interpetradas por 

Richard Clayderman 

“Souvenirs 

D'Enfance”, “A 

Comme Amour”, e 

“Ballade Pour 

Adeline”/ não 

especificado  

Alto-falantes, 

bilateralmente 20 cm 

da cabeça/ Não 

especificado 

55-60 dB 1 dia/ 5 minutos 

antes da punção, 

continuando por 

todo 

procedimento/ 1 

x ao dia. 

J Pediatr Health Care 

(2001).  

 

Joyce BA, Keck JF, 

Gerkensmeyer, J. 

 

Canções de ninar e 

rimas infantis/ não 

especificado 

Leitor de discos e 

pequenos alto-

falantes/ incubadora 

ou berço de 

procedimento 

Não 

especificado 
1 dia/ de forma 

contínua, 5 

minutos antes da 

circuncisão e 

continuou por 

mais 10 minutos 

após 

procedimento/ 1 

x ao dia. 

Can J Nurs Res (2000) 

Butt ML, Kisilevsky BS 

Duas canções de 

ninar gravada 

“Brahms Lullaby” 

(Op. 49, No, 4; 

chave D major liso). 

A primeira canção, 

uma versão da 

capela cantada por 

vocalista 

profissional. A 

segunda, uma versão 

de piano, 

interpretada por 

pianista profissional/ 

não especificado 

Leitor de cassetes 

Sony (Modelo WM-

FS400) e dois alto-

falantes (Sony Active 

Speaker System - 

Model SRS-PC21)/ 

incubadora 

Em média 

76 dB 

1 dia/ 10 minutos 

imediatamente 

após a punção do 

calcâneo/ 1 x ao 

dia  

Pediatrics (2000). 

 

Bo LK,  Callaghan P. 

Música suave de 

sons intrauterino 

materno/ 

pesquisador 

Gravador de cassetes, 

colocado próximo da 

cabeça/ Não 

especificado  

Não 

especificado 
1 dia/ Não 

especificado/ RN 

exposto a cada 

intervenção 

sucessivamente 

após punção do 

calcâneo 

Iran J Nurs Midwifery 

Res. (2016).  

Shabani F et al. 

Música 

“Transitions” 

(combinação de sons 

reais do útero e sons 

MP4 (Sandisk-sansa 

fuze) e dois alto-

falantes pequenos 

(locutores móveis 

45-60 dB  Intervalo de pelo 

menos 1 dia para 

cada grupo/ 15 

minutos (5 

Continuação 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577862
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11353359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11189668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butt%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11189668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kisilevsky%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11189668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shabani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27563323
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Periódicos/Anos/Autores Tipos de música/ 

selecionado por 

Formas de 

administração/ 

localização 

Volumes Durações do 

estudo/ Tempo 

de música/ 

Frequência de 

música 

ouvido pelo feto 

enquanto a mãe 

canta), composta 

pelo Dr. Fred J. 

Schwartz/ 

pesquisador 

Go-Rock), colocados 

em ambos os lados da 

cabeça do bebê a uma 

distância de 20 cm da 

orelha/ incubadora 

minutos antes da 

punção (arterial 

ou braquial) e 

continuou por 

mais 10 minutos 

após 

procedimento) / 

1 x ao dia 

Conclusão 

Fonte: Artigos científicos das bases de dados LILACS, SCOPUS e PubMed. 

 

A música gravada predominou em todas as pesquisas. Verificou-se que a maior 

parte dos recém-nascidos ouviu músicas do tipo canção de ninar, por meio de alto-falantes 

colocados dentro de incubadoras aquecidas próximos da cabeça da criança. Os níveis de 

decibéis variaram de 45 e 76dB.  

Destaca-se que a intervenção musical foi iniciada antes dos procedimentos de 

punção arterial  (MELO; CARDOSO, 2017; CARDOSO, FARIAS, MELO, 2014), punção do 

calcâneo (SHAH; KADAGE; SINN, 2017; ZHU et al., 2015; BERGOMI et al., 2014), 

punção venosa (ALEMDAR; ÖZDEMIR, 2017), circuncisão (JOYCE; KECK; 

GERKENSMEYER, 2001), punção arterial/braquial (SHABANI et al., 2016), aspiração 

(traqueal, nasal), simulador para canulação intravenosa central, remoção de adesivos), picada 

no dedo, punção (calcâneo, venosa femoral, arterial, lombar), laxante ou enema, inserção de 

tubo gástrico, intubação/extubação traqueal, fisioterapia torácica e injeção intradérmica (QIU 

et al., 2017) e após punção do calcâneo (BUTT; KISILEVSKY, 2000; BO; CALLAGHAN, 

2000). Nos dois estudos da revisão integrativa de Heijden et al. (2016), o início da música foi 

antes da punção arterial e durante a punção do calcâneo.   

A seguir, no Quadro 3, estão apresentadas informações sobre os grupos 

(intervenção/comparação), as escalas de dor/outras formas de mensuração e os principais 

resultados, incluídos na revisão. 
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Quadro 3 - Características e principais resultados de estudos avaliando intervenções musicais 

em procedimentos dolorosos em recém-nascidos  

Periódicos/Anos/ 

Autores 

Total de Grupos (intervenção/ 

comparação) 

Escalas de 

dor/outras 

formas de 

mensuração  

Principais resultados 

Rev Bras Enferm 

[Internet] (2017). 

Melo GM, 

Cardoso 

MVLML 

2 Grupos  

(1. Música, 2. Glicose 25%) 

NFCS  - As variáveis e os escores de 

dor dos grupos não 

apresentaram significância 

estatística (p < 0,05), de acordo 

com o NFCS.  

- 80,8% dos RNPT que ouviram 

música apresentaram maior 

quantitativo de escores ≥ 3 nas 

variáveis neonatais (sexo, tipo 

de parto) e terapêuticas (tipo de 

oxigenoterapia, local de 

internação, tipo de punção).  

Rev Latino-Am. 

Enfermagem 

(2014).  

Cardoso 

MVLML, Farias 

LM, Melo GM 

3 Grupos (Experimental 1. Música, 

2. Música e glicose 25%, 3. 

Controle Positivo - glicose 25% 

 

PIPP  - 60,0% dos RNPT 

apresentaram dor moderada ou 

intensa, os escores de dor e 

grupos de intervenção não 
demonstraram significância 

estatística (p=0,398). 

 - Variáveis estatisticamente 

significantes, grupo 

experimental Música: PC 

(p=0,003) e perímetro torácico 

(PT) (p=0,032), Apgar1’ 

(p=0,001), Apgar5’ (p=0,047), 

IG corrigida em semanas 

(p=0,003), e IG corrigida em dia 

(p=0,008). 
J Pediatr (2017).  

Shah SR,  

Kadage S,  Sinn 

J. 

3 Grupos  

(1. Música, 2. Sacarose oral 24%, 3. 

Música + sacarose oral 24%) 

Premature Infant 

Pain Profile – 

Revised scale 

(PIPP – R) 

- A média dos escores de dor 

PIPP-R, após seis minutos da 

punção, foi 4 (IQR 0-6), 3 (IQR 

0-6) e 1 (IQR 0-3) para as 

intervenções música, sacarose e 

música + sacarose, 

respectivamente. 

- Escores de dor PIPP-R foram 

significativamente menores em 

todos os momentos após a 

terapia combinada  de música + 

sacarose, quando comparados 

com os outros Grupos sozinhos.  

- Não houve diferença nos 

escores de dor PIPP-R entre os 

Grupos Música e Sacarose. 

J. Pediatr. Nurs. 
(2017).  

Alemdar DK, 

Özdemir FK 

 

3 Grupos (Intervenção – 1. Sons 

intrauterino, 2. Olhos cobertos, 3. 

Controle – sem intervenção) 

NIPS/ FC, SatO2 - A média ± DP antes (0,00 ± 

0,00), durante (5,90 ± 0,81) e 

após (2,81 

± 0,64), a punção venosa pelos 

escores NIPS no Grupo que 

recebeu intervenção (sons 

intrauterinos).  

- Durante a punção venosa, não 

Continua... 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Lat%20Am%20Enfermagem
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Lat%20Am%20Enfermagem
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29144240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadage%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29144240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alemdar%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28751136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zdemir%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28751136
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Periódicos/Anos/ 

Autores 

Total de Grupos (intervenção/ 

comparação) 

Escalas de 

dor/outras 

formas de 

mensuração  

Principais resultados 

houve diferença significativa 

(p=0,11) nos escores de dor 

NIPS entre os grupos 

intervenção e controle. Os 

grupos diferiram 

significantemente (p<0,05) nos 

recém-nascidos que receberam 

intervenção Olhos cobertos após 

a punção venosa.  

- Não houve diferença 

significativa da  

FC e SatO2, nos Grupos 

Intervenção e Controle antes, 

durante ou após a punção 

venosa (p> 0,05).  

BMC Pediatrics 

(2017).  

Qiu J et al 

 

2 Grupos  

(1. Experimental – Música + toque, 

2. Controle – sem intervenção) 

PIPP/ 

Concentrações de 

cortisol e β-

endorfina 

- Início da hospitalização, não 

houve diferença significativa 

para os grupos (experimental e 

controle) (p>0,05).  

- Após duas semanas, Grupo 

Experimental com pontuação 

significantemente menor de dor 

(10,50 ± 0,85; p<0,05) do que o 

Grupo Controle (13,00 ± 0,46). 

- Concentração de cortisol sem 

diferença significativa entre os 

grupos (controle, experimental), 

quer no início da hospitalização 

(131,000 ± 18,190, 237,200 ± 

43,860, respectivamente; p> 

0,05) ou após duas semanas 

(162,400 ± 23,580, 184,600 ± 

21,170, respectivamente, p> 

0,05). 

- Concentração de β-endorfina 

maior no grupo experimental do 

que no Grupo Controle, tanto no 

início da hospitalização (1,640 ± 

0,390, 1,179 ± 0,090, 

respectivamente, p<0,05) e após 

duas semanas (2,290 ± 0,740,  

1,390 ± 0,410, respectivamente, 

p <0,05). 

PLOS ONE 

(2016).  

Heijden MJE et 

al. 

 

 

 

Primeiro artigo: 3 Grupos (1. 

Canção de ninar em chupeta 

ativada, 2. Chupeta, 3. Controle) 

Segundo artigo: 3 Grupos (1. 

Canção de ninar, 2. Canção de ninar 

+ glicose 25%, 3. Controle) 

Primeiro artigo: 

FC, FR e SatO2 

Segundo artigo: 

dor medida pela 

PIPP  

Primeiro artigo:  a música não 

teve valores significativos no 

escore de dor.  

Segundo artigo: a música não 

teve valores significativos no 

escore de dor (p=0,40).  

Res Theory Nurs 

Pract (2014).  

Bergomi P et al. 

3 Grupos (Experimental – 1. 

Música, 2. Glicose 10%, 3. 

Controle – Procedimento padrão da 

unidade) 

PIPP  - A música e a glicose 10% 

mostraram-se seguras e eficazes 

em limitar o aumento da dor 

quando comparados ao 

procedimento padrão da 

unidade.  

Continuação 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5270209/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qiu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28125980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577862
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Periódicos/Anos/ 

Autores 

Total de Grupos (intervenção/ 

comparação) 

Escalas de 

dor/outras 

formas de 

mensuração  

Principais resultados 

- A mediana dos escores de dor 

da PIPP basal e após 

procedimento de punção foram 

3 e 5, respectivamente. Os 

escores de dor PIPP variaram de 

+3 no Grupo Controle, +1 no 

Grupo Experimental glicose 

10% e +2 no de Música 

(p=0,008). 

Midwifery 

(2015).  

Zhu J et al. 

 

4 Grupos (Experimental – 1. 

Amamentados ao seio, 2. Música, 3. 

Música + Amamentados ao seio. 4 

Controle - Cuidados de rotina) 

NIPS / Latência e 

duração do 

primeiro choro 

- Menores escores de dor no 

grupo experimental 

amamentação, quando 

comparados ao de musicoterapia 

(p<0.001) e o Grupo Controle 

cuidados de rotina (p<0.001).  

- Grupo música + amamentados 

ao seio, tiveram escores 

significativamente menores pela 

NIPS, quando comparados com 

o da música (p<0.001) e o de 

cuidados de rotina (p<0.001). 

- Em termos de latência e 

duração do primeiro choro, as 

resposta de dor não diferiram 

significativamente entre os 

Grupos Música e os de 

Cuidados de Rotina. 

J Pediatr Health 

Care (2001).  

Joyce BA, Keck 

JF, 

Gerkensmeyer, J. 

 

2. Grupos (1. Experimental - 

música + aplicação do placebo - 

creme de envoltório ácido, 2. 

Controle - Sem intervenção música. 

Recebeu aplicação do creme 

mistura eutéctica de anestésicos 

locais 

RIPS / FC, FR, 

SatO2, níveis de 

cortisol salivar e 

duração do choro 

- Avaliação da dor foi menor no 

grupo música em todos os 

momentos, com significância 

estatística após procedimento 

(F=5,53, df =1/21, p =0,03). 

- FC foi significativamente 

menor no grupo controle, e 

manteve-se estável no Grupo 

Música, sem aumento 

significativo antes do 

procedimento (p=0,37). 

- Grupo Música apresentou 

melhores valores de SatO2 após 

procedimento (p<0,02), e não 

apresentou efeito positivo para 

FR e níveis de cortisol salivar.  

Can J Nurs Res 

(2000) 

Butt ML, 

Kisilevsky BS 

Foram divididos em grupos de 

idades: >31 semanas e < 31 

semanas; 

Grupo Experimental (metade dos 

recém-nascidos ouviram música 

vocal feminina e a outra metade, 

música instrumental de ninar de 

Brahms); Grupo Controle (Sem 

intervenção) 

NFCS/ FC, SatO2  - Recém-nascidos com IG>31 

semanas, a música mostrou-se 

efetiva na redução da FC 

(p<0,05),  estado 

comportamental (p<0,05) e 

resposta à dor (p<0,05), durante 

o período de recuperação.  

- Não foram observados efeitos 

significativos da música para os 

recém-nascidos com IG<31 

semanas.  

Pediatrics (2000). 

Bo LK,  

Quatro Grupos (1. Sucção não 

nutritiva, 2. Musicoterapia, 3. 

NIPS/ FC e 

tcpAO2h 

- Melhor efeito analgésico de 

dor quando os recém-nascidos 

Continuação 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4979263/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11353359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11353359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11189668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butt%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11189668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kisilevsky%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11189668
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Periódicos/Anos/ 

Autores 

Total de Grupos (intervenção/ 

comparação) 

Escalas de 

dor/outras 

formas de 

mensuração  

Principais resultados 

Callaghan P. Sucção não nutritiva + 

Musicoterapia, 4. Sem intervenção).   
 receberam as intervenções 

combinadas de sucção não 

nutritiva + musicoterapia 

(p<0,001).  

- Menor escore de dor  foi 

observado nos recém-nascidos 

que receberam musicoterapia, 

nos 7 minutos (p<0,001), 8 

minutos (p<0,001) e 9 minutos 

(p<0,001) após punção.  

- Recém-nascidos que 

receberam músicoterapia 

tiveram efeito melhor na 

redução da FC do que os demais 

com outras intervenções (p 

<0,001). 

- Os níveis de tcpAO2 foram 

melhores quando os recém-

nascidos receberam sucção não 

nutritiva + musicoterapia 

(p<0,001).  

Iran J Nurs 

Midwifery Res. 

(2016).  

Shabani F et al. 

2 Grupos (1. Experimental -Música, 

2. Controle - Sem intervenção) 

NFCS/ FC, SatO2 

e estado de sono-

vigília 

- A música mostrou-se efetiva 

em comparação ao Grupo 

Controle, na FC (retirada da 

agulha p=0,022 e nos primeiros 

5 minutos após a punção 

p=0,005); no estado de sono-

vigília (5 minutos antes da 

punção p=0,044, durante a 

punção p=0,045, nos primeiros 

5 minutos após a punção 

p=0,002 e segundo 5 minutos 

após a punção p=0,005); nas 

expressões faciais (nos 

primeiros 5 minutos após a 

punção p = 0,001). 

Conclusão 

Fonte: Artigos científicos das bases de dados LILACS, SCOPUS e PubMed.  

 

Da totalidade dos artigos selecionados para a revisão, identificaram quatro escalas 

válidas para avaliação da dor neonatal (NFCS, PIPP/PIPP-R, NIPS e RIPS). Indicadores 

fisiológicos e comportamentais foram outras das formas de mensuração da dor juntamente 

com as escalas.  

No que diz respeito aos principais resultados, em cinco artigos, a música, quando 

administrada em combinação com a glicose 25% (CARDOSO et al., 2014), sacarose (SHAH; 

KADAGE; SINN, 2017), toque (QIU et al., 2017), placebo - creme envoltório ácido (JOYCE; 

KECK; GERKENSMEYER, 2001) e sucção não nutritiva (BO; CALLAGHAN, 2000), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4979263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shabani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27563323
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mostrou efeito analgésico melhor no alívio de dor de recém-nascidos, quando comparados 

com a intervenção musical sozinha.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para intervenção 

música, nos escores de dor PIPP (p=0,008) (BERGOMI et al., 2014), na diminuição da FC 

(p=0,005) e expressões faciais (p = 0,001) após punção, e melhora do estado sono-vigília 

antes (p=0,044), durante (p=0,045) e após (p<0,005) procedimento doloroso (SHABANI et 

al., 2016).  

Para Butt e Kisilevsky (2000), a música mostrou-se efetiva na FC (p<0,005), no 

estado comportamental (p<0,005) e na resposta à dor (p<0,005), durante o período de 

recuperação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

  

4.1 Tipo de estudo 

 

Ensaio clínico randomizado, destinado a avaliar intervenções clínicas (POLIT; 

BECK, 2011), nas quais a principal vantagem é a capacidade de demonstrar causalidade, 

devido à alocação aleatória da intervenção (HULLEY et al., 2008).   

A distribuição aleatória garante que cada indivíduo apresente a mesma chance de 

fazer parte do grupo experimental ou do controle (POLIT; BECK, 2011), considerando a 

eliminação de qualquer tendência sistemática nos grupos que talvez afete a variável 

dependente que está sendo estudada (WOOD; HABER, 2001).  

De acordo com Hulley et al. (2008), a randomização é a base de um estudo de 

ensaio clínico. Tal método envolve a distribuição de indivíduos, ou para um grupo 

experimental, ou para um grupo controle, em base puramente aleatória (WOOD; HABER, 

2001).  

Neste estudo, o Grupo Experimental foi composto por recém-nascidos a termo 

que receberam música (GM1 e GM2), e o Grupo Controle, por aqueles que não receberam a 

intervenção musical (GC1 e GC2).  

Cabe assinalar que a música é uma intervenção não farmacológica que não é 

implementada na unidade hospitalar onde foi realizada a pesquisa. Sabendo do direito do RN 

internado de não sentir dor (BRASIL, 1995) e da necessidade de pesquisar o tempo 

recomendado de música para implementá-la na unidade, os participantes do Grupo 

Experimental e Controle submetidos antes, durante e após a punção venosa para coleta de 

sangue permaneceram com a medida não farmacológica enrolamento, visto que esta é rotina 

do serviço para o manejo da dor aguda neonatal. Tal intervenção é uma contenção facilitada 

que auxilia a autorregulação do neonato durante os procedimentos dolorosos e estressantes 

(TAMEZ; SILVA, 2013), a qual envolve a colocação da mão ao redor da cabeça e a 

manutenção da flexão das extremidades inferiores (MOTTA; CUNHA, 2015; TAMEZ; 

SILVA, 2013).  

  

4.2 Local do estudo  

 

O estudo foi realizado no AC de um hospital filantrópico, localizado no município 

de Fortaleza, Ceará, Brasil. Os hospitais filantrópicos, apesar de fazerem parte do setor 
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privado, possuem, em maioria, estreita relação com o setor público, fundamentado no artigo 

199, da Constituição Federal que prevê participação no Sistema Único de Saúde (SUS) de 

forma complementar mediante contrato de direito público ou convênio. 

Trata-se de hospital de grande porte, com o total de 166 leitos, com cerca de 100 

destes (60%) disponibilizados para pacientes atendidos pelo SUS. É considerado hospital 

geral e maternidade, atendendo às clínicas de obstetrícia, neonatologia, clínica médica e 

cirúrgica. 

O AC está localizado no terceiro andar do hospital. É constituído por um total de 

30 leitos para parturientes submetidas ao parto vaginal e para mulheres sujeitas ao parto 

abdominal. Trata-se de unidade de grande rotatividade, cuja permanência da mãe e do RN, em 

média, é de 24 horas, excetuando-se as mães que se submeteram a partos cesáreos e/ou 

intercorrências relacionadas ao RN.  

 

4.3 População e amostra  

 

Foram estudados recém-nascidos a termo, com idade gestacional entre 37 e menos 

de 42 semanas completas, que necessitaram de coleta de exame de sangue, punção venosa, 

como parte do tratamento clínico, durante o período de sete meses de coleta de dados, iniciado 

em 9 de fevereiro a 7 de junho de 2017, e 12 de setembro a 13 de dezembro de 2017.  

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Indicação clínica de punção venosa para coleta de exames de sangue; 

 IG de nascimento ≥37 e <42 semanas, considerando-se o tempo da amenorreia ou 

ultrassonografia realizada no primeiro trimestre de gestação. Na indisponibilidade do dado, 

foram considerados os métodos de avaliação New Ballard, por ser um procedimento que 

apresenta fidedignidade quanto à maturidade neuromuscular e física do RN (MARGOTTO, 

2013);  

 Escore no boletim de índice APGAR ≥ 7 no 5º minuto de vida. O valor de tal escore 

indica ausência de dificuldade de ajuste à vida extrauterina (HOCKENBERRY; WILSON, 

2011); 

 Ter realizado Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha), que segundo o 

Ministério da Saúde (2012a), consiste em identificar a deficiência auditiva. Realizado de 
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preferência na maternidade, por médicos e fonoaudiólogos, nas primeiras 24 a 48 horas de 

vida. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

 RN estar fazendo uso de medicamentos que interfiram na percepção da dor 

(nocicepção), como analgésicos opioides (CÂMARA, 2005) e outros tipos de sedativos;  

 RN cuja mãe possa estar amamentando com uso de medicamentos que interfiram na 

percepção da dor (nocicepção), como analgésicos opioides (BRASIL, 2010);  

 Submetidos a procedimentos cirúrgicos (BARTOLOMÉ; CID; FREDDI, 2007).  

 

4.3.3 Critérios de retirada/perdas  

 

Foram excluídos quatro recém-nascidos a termo da amostra devido à dificuldade 

na análise das filmagens da face e dois por problemas relacionados à obtenção da variável 

fisiológica de frequência cardíaca do monitor Polar. Portanto, seis recém-nascidos foram 

excluídos da amostra, sendo dois do GM1, GC2, cada, um neonato do GM2 e um GC1.  

 

4.3.4 Amostra   

 

Foi efetuada amostragem por sequência, que envolve recrutar as pessoas de uma 

população acessível que atentam aos critérios de eletividade ao logo de tempo específico 

(POLIT; BECK, 2011). Portanto, a amostra foi constituída de 52 recém-nascidos a termo, que 

preencheram aos critérios de inclusão da pesquisa. Estes foram distribuídos aleatoriamente em 

quatro grupos: música 10 minutos (GM1, n=13), música 15 minutos (GM2, n=13), sem 

música, por 10 minutos (GC, n=13) e sem música, por 15 minutos (GC, n=13), distribuídos 

em cinco momentos distintos, por meio de três variáveis analisadas, conforme Figura 3.  
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Figura 3 – Percurso da coleta de dados 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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4.3.5 Randomização e Cegamento 

 

A randomização ocorreu por meio de quatro envelopes opacos, lacrados e 

identificados, como: GM1 (música 10 minutos), GM2 (música 15 minutos), GC1 (sem 

intervenção música, por 10 minutos) e GC2 (sem intervenção música, por 15 minutos), sob 

responsabilidade da doutoranda, que solicitava ao técnico de enfermagem responsável pelo 

RN a abertura de um dos envelopes e, aleatoriamente, retirava a intervenção administrada. O 

sorteio era realizado em todos os dias em que ocorreu coleta. Após o uso de todos os 

envelopes, era sorteado novo grupo com as quatro intervenções.  

Para o cegamento, os técnicos de laboratório que coletaram o sangue venoso, a 

enfermeira que fez a análise das filmagens referente às respostas fisiológicas (FC) e o 

responsável pela análise estatística não tiveram conhecimento do grupo e da intervenção 

administrada nos recém-nascidos a termo participantes. Desta forma, o estudo foi protegido 

do viés de detecção.  

 

4.4 Estudo piloto 

 

 Para teste e aperfeiçoamento da implantação da pesquisa, no mês anterior ao 

início da coleta de dados (janeiro de 2017), foi realizado estudo piloto com seis recém-

nascidos (um para cada grupo investigado) não incluídos na amostra final da pesquisa.  

 A partir do estudo piloto, o Grupo Música 3 (20 minutos de música) e o Grupo 

Controle 3 (sem intervenção música, por 20 minutos) foram excluídos da pesquisa. Ficou 

claro que se estes fossem utilizados, importunaria a rotina dos técnicos de laboratório, devido 

ao tempo longo de espera para realizar a coleta de sangue nos recém-nascidos envolvidos na 

pesquisa. 

 Outras modificações foram realizadas a partir do estudo piloto, como o não uso de 

oxímetro de pulso para medir o indicador fisiológico de FC e SatO2, uma vez que, no AC, o 

monitor disponível servia para o Teste do Coraçãozinho e intercorrências neonatais. Assim, 

apenas o indicador fisiológico de FC foi mensurado, segundo a segundo, por meio de monitor 

cardíaco (modelo Polar RS 200). O Polar foi adaptado e interligado a cabos de fios a dois 

eletrodos, ambos colocados no tórax do neonato, um na linha média do coração e o outro no 

terceiro espaço intercostal (JARVIS, 2002).  

 A partir das filmagens do estudo piloto, percebeu-se que não era possível manter 

avaliação de 20 segundos para cada item do momento Procedimento (antissepsia, punção, 
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ordenha/aspirar sangue, compressão), devido à duração do tempo ser superior ou inferior a 20 

segundos, cada. Optou-se por avaliar antissepsia, punção, ordenha/aspirar sangue e 

compressão até o término de cada avaliação. Ao notar que antes do momento Procedimento, o 

técnico de laboratório precisava inspecionar a área da veia a ser puncionada, foi acrescentado 

o momento Pré-Procedimento 2, avaliado pelo tempo que durasse a procura de veia.  

 

4.5 Variáveis do estudo 

 

As variáveis explanatórias ou independentes, também chamadas de preditoras 

(HULLEY et al., 2008), constituem o uso da música em diferentes modalidades de tempos. 

As variáveis dependentes são as respostas comportamentais (mímica facial, tempo de choro) e 

fisiológica (FC) do RN que caracterizam a dor durante a punção venosa.  

 

4.6 Intervenção 

 

 

4.6.1 Grupo Música  

 

 

 Os recém-nascidos do GM1 e GM2 ouviram duas músicas instrumentais de ninar, 

da coleção Musi Baby: Bonne Nuit (Sais-Tu Combien D’étoiles Brillent? e Le Marchand de 

Sable), reproduzidas por meio de um aparelho MP3 – digital life player FM. As músicas 

escolhidas tiveram duração de 2:42 e 3:15, cada, tocadas sucessivamente, ou seja, uma após a 

outra. 

Durante a sessão de música, foram usados fones de ouvido do tipo supra auricular 

(earcups) conectados ao aparelho de som. Este tipo de fone, ao cobrir toda a orelha, permite 

ao paciente focalizar na música e não nos ruídos da unidade (ALIPOUR et al., 2013). Para 

evitar contaminação entre os usuários, o fone de ouvido, a cada procedimento, era 

previamente higienizado com álcool 70% e envolvido com película de policloreto de vinila 

(PVC). A resina de PVC é atóxica e inerte, sendo, por isto, adequada para embalagens de 

alimentos e produtos médico-hospitalares (VINHAS; MAIOR; ALMEIDA, 2005). 

Adotou-se volume de 40 decibéis para reprodução das músicas aos neonatos. 

Salienta-se que a Academia Americana de Pediatria (1997) recomenda que os níveis de ruídos 

não excedam a média de 45 dB.  

O aparelho de MP3 utilizado foi previamente avaliado pelo setor Sesmet de um 

Hospital Público Infantil de Fortaleza, usando medidor de nível de pressão sonora 
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(decibelímetro) da marca INSTRUTEMP, com leitura em THDL-400 (ANEXO A), sendo 

calibrado para permanecer no volume recomendado ao ouvido do recém-nascido a termo.  

 

4.6.2 Grupo Controle  

 

São os recém-nascidos que não receberam a intervenção musical em nenhum dos 

cinco momentos da coleta de dados. Acrescente-se que esses grupos de neonatos também 

fizeram uso de fones de ouvidos (sem música), sendo tomados os mesmos cuidados de 

higienização do Grupo Música. 

 

4.7 Coleta de dados   

 

4.7.1 Instrumentos  

 

Foram utilizados quatro instrumentos de coleta, o primeiro para identificação e 

caracterização dos recém-nascidos a termo, o segundo e o terceiro para levantar as respostas 

comportamentais; e o quarto, as respostas fisiológicas.  

 

4.7.1.1 Identificação e caracterização dos recém-nascidos a termo 

  

Um roteiro foi elaborado com a finalidade de levantar as variáveis de 

identificação dos recém-nascidos a partir dos prontuários dos neonatos (APÊNDICE A), 

como sexo, tipo de parto, local de internação prévia, diagnóstico médico, data de nascimento, 

IG ao nascimento, IG em dias, horas de vida, peso ao nascer (g), PC ao nascer, índice de 

Apgar no 5º minuto, número e local de punção, medicações prescritas à terapêutica neonatal e 

materna até 12 horas antes da coleta, data e horário da coleta de dados.  

 

4.7.1.2 Respostas Comportamentais  

 

 Mímica facial 

 

O NFCS foi utilizado para captar a mímica facial em cinco momentos da fase da 

coleta de dados: MB, MPP1 (inicial e final), MPP2, MP e MR (inicial e final) (APÊNDICE 

B).   
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Para mensurar a mímica facial, foram utilizadas todas as cinco ações faciais do 

Manual de Treinamento de Grunau e Graig (2010), conforme caracterizado no quadro a 

seguir.   

 

Quadro 4 - Manifestações faciais de recém-nascidos, segundo Manual de Treinamento da 

escala NFCS  

Fronte saliente Arqueamento, abaulamento com formação de sulcos verticais 

acima ou entre sobrancelhas, como resultado da aproximação 

ou rebaixamento. 

Olhos apertados Aperto dos olhos ou abaulamento das pálpebras e pregas 

palpebrais. 

Sulco nasolabial aprofundado Presença de elevação e sulco nasolabial aprofundado (linha ou 

ruga que inicia nas asas do nariz e desce até o canto dos lábios). 

Boca aberta na horizontal Estiramento horizontal dos cantos da boca, algumas vezes, 

acompanhado por uma tensão do lábio superior. 

Língua tensa Língua saliente, em concha com a beirada bruscamente 

saliente. 

Fonte: Neonatal Facial Coding System Revised: training manual (GRUNAU; GRAIG, 2010).  

 

 A codificação dos movimentos faciais se modifica de acordo com o desenho de 

cada estudo. Foi codificada presença ou ausência e registrada a duração como “ocorrendo” 

(escore 1), "não ocorrendo" (escore 0) ou "fora de vista" (NV pontuação não visível) 

(GRUNAU; FITZGERALD; ELLWOOD, 2007), de forma contínua, segundo a segundo, no 

intervalo dos primeiros 20 segundos do MB. No caso do MPP1 e MR, foram codificados, 

segundo a segundo, no intervalo dos 20 segundos iniciais e 20 finais. Já no MPP2 (procura de 

veia) e MP (antissepsia, punção, ordenha/aspirar sangue, compressão), a codificação foi 

realizada segundo a segundo, enquanto durou cada procedimento. Para cada mímica facial 

presente no segmento de tempo observado (segundo), foi atribuído um ponto. 

 

 Choro 

 

É um dos parâmetros comportamentais mais estudados em recém-nascidos com 

dor, por apresentar, juntamente com a mímica facial e padrão do sono-vigília, resposta mais 

específica ao estímulo doloroso. Entretanto, isoladamente, não fornece informações 
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suficientes para decisão clínica a respeito de uso de analgesia (GUINSBURG; CUENCA, 

2010).  

Para os autores supracitados, o choro do neonato normalmente apresenta uma fase 

expiatória definida, seguida de breve inspiração, período de descanso e, de novo, fase 

expiratória, além de padrão melódico e frequência de 80 dB. No momento doloroso, essas 

alterações dos parâmetros descritos ocorrem de formas sutis, com a fase expiratória mais 

prolongada e a tonalidade mais aguda. Há perda do padrão melódico e a duração do choro 

aumenta (GUINSBURG; CUENCA, 2010).  

Bilgen et al. (2001) descreveram o choro como qualquer vocalização audível que 

tenha duração maior que cinco segundos, com intervalos de pausas de até 20 segundos. 

Usando essa definição, o choro foi cronometrado de forma contínua, segundo a segundo, 

semelhante ao NFCS, por todo o período de coleta de dados para os momentos Basal e 

Recuperação. No MPP1, foi analisado, segundo a segundo, em blocos de 20 segundos, por 

tempo total de 2 minutos (iniciais e finais). No MPP2 (procurar veia) e MP (antissepsia, 

punção, ordenha/aspirar sangue, compressão), a avaliação foi realizada segundo a segundo, 

conforme a duração de procedimento (APÊNDICE C). 

 

4.7.1.3 Resposta Fisiológica  

 

 Frequência Cardíaca  

 

A FC é indicador fisiológico de dor (MARTINS et al., 2013; GUINSBURG; 

CUENCA, 2010) útil para avaliar recém-nascidos, entretanto, este parâmetro não pode ser 

usado de forma isolada para decidir se o neonato apresenta dor e se há necessidade do uso de 

analgésicos (GUINSBURG; CUENCA, 2010).   

Seguindo a definição de Timby (2007), a FC pode variar quanto à idade, ao ritmo 

circadiano e sexo. São considerados como faixa de normalidade para o recém-nascido a termo 

os valores entre 110 e 160 batimentos/minuto (FLETCHER, 1999).  

As variáveis foram registradas de forma contínua, segundo a segundo, por um 

monitor cardíaco (Polar), conforme descrição no item 4.4, bem como pelo tempo da resposta 

comportamental de choro. Assim, foram também obtidas as médias para todos os momentos 

(Basal até o momento Recuperação) (APÊNDICE D).  
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4.7.2 Equipamentos e materiais 

 

Para avaliação dos parâmetros comportamentais e fisiológico dos recém-nascidos 

a termo envolvidos na pesquisa, foram utilizadas duas filmadoras digitais, sustentadas por 

tripés, cedidos pelo NUPESNEC/UFC. O uso do tripé é essencial para obtenção de imagens 

estáveis, pois evita ligeiras oscilações da câmera e proporciona praticidade para filmagens 

longas (DAHMER, 2013).  

A primeira filmadora fez o registro das variáveis comportamentais (NFCS, choro) 

direcionada para face do neonato. A outra registrou a variável fisiológica (FC) do monitor 

cardíaco (Polar). Utilizou-se distância aproximada de 60 cm, plano formato closet, com 

recurso do zoom, sem foco de luz para gravação das filmagens.  

Para facilitar a visualização do cenário da pesquisa, segue foto do posicionamento 

das filmadoras. 

 

Figura 4 – Foto do posicionamento das filmadoras  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Salienta-se que a punção venosa para coleta de sangue foi realizada conforme 

rotina da instituição hospitalar. Desta forma, no dorso da mão (Foto a) e, na face anterior do 

braço (Foto b) (Figura 5).  

As coletas foram realizadas por quatro técnicos de laboratório, com mais de dois 

anos de experiência, em uma sala reservada para procedimentos, no período 

matutino/vespertino. Os materiais necessários para coleta de sangue de punção venosa foram 

fornecidos pelo hospital (luvas de procedimento, escalpe, seringa, garrote, álcool swab, 
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curativo). É rotina da unidade utilizar escalpe número 25 e seringa de 3ml para colher sangue 

venoso no recém-nascido a termo.  

 

Figura 5 - Fotos dos locais de punção venosa em recém-nascido a termo  

 

 

 Dorso da mão                                                         Face anterior do braço 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Para fins de estudo, foram seguidos os passos para adequada técnica de punção 

venosa para coleta de sangue, consoante ao Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). Portanto, 

neste estudo, as seguintes etapas foram obedecidas:  

1. Lavar as mãos;  

2. Fazer intervenção não farmacológica para analgesia;  

3. Posicionar o RN em decúbito dorsal. Se necessário, restringi-lo com um cueiro;  

4. Selecionar a veia para punção no membro superior (veias cefálica, basílica, mediana e 

metacarpianas dorsais da mão) e, de preferência garrotear, com as mãos do auxiliar. Evitar 

garroteamento excessivo, prolongado, por mais de um minuto;  

5. Calçar as luvas;  

6. Fazer assepsia com álcool a 70%;  

7. Estirar a pele com os dedos e puncionar a veia com o bisel para cima;  

8. Introduzir a agulha na pele em um ângulo de 45°, 1cm antes do local da punção;  

9. Quando presente refluxo sanguíneo, retirar garrote, conectar a seringa e aspirar sangue; 

10. Retornar o RN para uma posição confortável;  

11. Retirar as luvas. Lavar novamente as mãos. 
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Na face anterior do braço, os neonatos foram garroteados, conforme a Foto b e, o 

no dorso da mão, o escalpe foi cortado, devido à rotina da instituição hospitalar.  

 

4.7.3 Procedimento de coleta de dados  

 

A coleta de dados foi conduzida pela doutoranda. Inicialmente, os critérios de 

inclusão foram confirmados, sendo solicitada a autorização da participação da pesquisa por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), seguido pelo 

levantamento do prontuário do RN para coleta e registro dos dados de nascimento e 

prescrição do procedimento doloroso, inseridos no instrumento de identificação e 

caracterização dos recém-nascidos a termo.  

A seguir, foi confirmado o estímulo sonoro, realizado neste estudo por uma 

fonoaudióloga na própria enfermaria do AC, após as 12 horas de vida do RN, por ser rotina da 

unidade.  

Depois da confirmação do estímulo sonoro, os neonatos foram encaminhados à 

sala reservada para procedimentos, monitorizados pelo monitor cardíaco (Polar RS 200), 

sendo esses mantidos de fralda para serem contidos com a intervenção não farmacológica 

enrolamento, em bancada para prestação de assistência durante a coleta de dados. Descrição 

mais detalhada sobre o uso do Polar encontra-se no item 4.4 e a foto do recém-nascido a 

termo com a intervenção não farmacológica: enrolamento na bancada para procedimento de 

punção venosa, no item 4.7.2. 

Antes de iniciar essa medida não farmacológica (enrolamento), a doutoranda 

elegeu o braço esquerdo a ser puncionado pelo técnico de laboratório, de modo que, apenas o 

membro escolhido ficasse exposto. Antes da punção venosa, os recém-nascidos a termo 

receberam a vacinação da BCG, no braço direito, sendo, por isso, preservado esse local.  

Em seguida, a doutoranda solicitou ao técnico de enfermagem responsável pelo 

neonato a abertura de um dos envelopes para saber o grupo em que fariam parte. Em seguida, 

os fones de ouvidos envolvidos em película de PVC foram colocados, interligados ao MP3 

player. Foi aguardada a estabilização dos parâmetros (comportamentais, fisiológico) para 

iniciar a filmagem no momento Basal até o final do momento Recuperação. Os passos do 

percurso da coleta de dados estão ilustrados na Figura 3.   

As duas filmadoras foram posicionadas conforme descrição do item 4.7.2 e, para 

marcação de cada momento das filmagens, utilizou-se cronômetro manual e comandos 

verbais.   
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Posteriormente, com a chegada do técnico de laboratório, era escolhido o local a 

ser puncionado (dorso da mão, face anterior do braço), no braço esquerdo. Os técnicos foram 

orientados sobre os objetivos da pesquisa, que não seriam filmados e também quanto à 

necessidade de homogeneidade nos procedimentos, evitando vieses.   

Considerando que o recém-nascido a termo se encontrava internado juntamente 

com a mãe, a doutoranda optou pela presença de um dos responsáveis da criança, em todo 

momento de preparação para coleta de punção venosa, trabalhando, assim, a humanização da 

assistência.  

A partir do início das filmagens, foram evitadas conversas paralelas envolvendo a 

doutoranda, os técnicos de laboratório e o responsável pela criança (pai, mãe ou responsável), 

bem como verbalizações direcionadas ao neonato.  

   

4.8 Confiabilidade interobservador da mímica facial 

 

Para realização do cálculo de concordância da mímica facial (NFCS), dez 

filmagens foram escolhidas e analisadas aleatoriamente. A doutoranda e uma enfermeira, 

doutora pelo programa de pós-graduação em enfermagem da UFC, especialista na área de 

neonatologia e expert em dor, analisaram essas filmagens. Estas possuem experiência neste 

tipo de avaliação e, foram treinadas, em 2011, pelas Professoras Dras. Mariana Bueno e 

Bonnie Stevens, durante o Simpósio Internacional sobre Dor, promovido pela Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.   

Os codificadores foram considerados aptos para avaliar os vídeos após atingir 

coeficiente Kappa de concordância interobservador de, no mínimo, 80% (GRUNAU; 

FITZGERALD; ELLWOOD, 2001).  

Neste estudo, a confiabilidade Kappa foi de 92%, realizado da seguinte forma: a 

doutoranda assistiu às filmagens da manifestação comportamental de mímica facial, com 

intuito de identificar as falhas e os momentos que deveriam ser observados, digitou os dados 

relacionados às variáveis, por meio de síntese própria do programa e, posteriormente, 

procedeu ao cálculo do coeficiente de concordância de Kappa.   

 

4.9 Análise das filmagens 

 

A doutoranda separou e assistiu a todas as filmagens dos parâmetros 

comportamentais e fisiológico, com intuito de registrar o tempo real do início e do término de 
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cada momento (Basal, Pré-procedimento 1, Pré-procedimento 2, Procedimento, Recuperação). 

Em seguida, analisaram-se as filmagens dos parâmetros comportamentais (mímica facial de 

dor, choro) e uma enfermeira, membro do NUPESNEC/UFC e do Programa de Pós-

Graduação de Enfermagem da UFC, as imagens do parâmetro fisiológico (FC). Para análise 

das filmagens, cada codificador utilizou o próprio notebook, em separado.  

A codificação dos vídeos aconteceu da seguinte forma para o NFCS, choro e FC:  

-  os vídeos foram analisados em tempo real, com som e sempre que necessário voltavam-se 

às filmagens e utilizava-se o recurso de câmara lenta para assistir novamente.  

- observou-se o sinal sonoro referente à marcação do tempo do início e do término de cada 

filmagem para todos os momentos, por meio das filmagens, bem como foi registrado o tempo 

(segundo a segundo) diretamente no instrumento a ser analisado (APÊNDICES B, C e D). 

 - para o registro dos tempos dos momentos (Pré-procedimento 2 e Procedimento), as 

filmagens foram analisadas do início até o término de cada procedimento. 

Para a análise da FC obtidos pelo Polar (RS 200), foram gravadas as filmagens no 

computador da enfermeira, que foi orientada pela doutoranda quanto à análise e ao 

instrumento de coleta de dados.  

 

4.10 Análise dos dados  

 

Os dados foram inicialmente estruturados em planilha elaborada no aplicativo 

Microsoft Excel for Windows 2007, sendo digitalizados duplamente pela doutoranda e por 

uma integrante do NUPESNEC, para garantir a confiabilidade dos dados. 

Após comparação das duas planilhas digitadas e correção das divergências, as 

informações foram exportadas para o software Statistical Package for the Social Sciences - 

SPSS (versão 20), com licença número 10101131007, para realização do tratamento dos testes 

estatísticos.  

Os grupos foram nomeados, no SPSS, como ‘1’, ‘2’, ‘3’ e ‘4’. Após a análise 

estatística, foram identificados.    

Os dados referentes às variáveis neonatais, terapêuticas, NFCS, Choro e FC foram 

organizadas por meio de tabelas, com frequências absolutas e percentuais, apresentando-se, 

ainda, as médias e os desvios padrão das variáveis quantitativas.  

A fim de se comparar as proporções dos quatro grupos de alocação (GM1, GM2, 

GC1 e GC2), empregou-se o teste de Qui-Quadrado de Pearson na mímica facial (NFCS) e no 

choro. Para as análises da FC, trabalhou-se, inicialmente, com o Teste de Kolmogorov-
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Smirnov para se verificar a normalidade das variáveis; e o Teste de Levene, para se analisar a 

igualdade das variâncias. Depois, compararam-se as médias das variáveis dos quatro grupos 

pelo teste ANOVA, seguido do teste de comparações múltiplas de Games-Howell, haja vista a 

desigualdade das variâncias. O nível de significância estabelecido foi de 5% (p< 0,05).  

 

4.11 Aspectos éticos 

 

O projeto foi submetido à Plataforma Brasil, posteriormente encaminhado à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, com anuência da instituição onde foi 

realizada a pesquisa, aprovado em 9 de dezembro de 2016, conforme nº CAAE 

62424916.2.0000.5054 e parecer nº 1.858.929 (ANEXO B). 

Atendendo aos preceitos éticos da Resolução n° 466 de dezembro de 2012 

(BRASIL, 2012b), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a pesquisa desenvolveu-se 

contemplando os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça, como exigência para realização de pesquisas com seres humanos. 

Para os que aceitaram participar do estudo, foi realizada leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE E), solicitando a autorização dos pais e/ou 

responsáveis dos neonatos, com apresentação do objetivo do estudo e dos aspectos éticos, 

impressos em duas vias, uma da doutoranda e outro do participante. Ressalta-se que quando 

os pais apresentaram idade inferior a 18 anos, foi contatado o responsável para assinar o 

Termo de Assentimento (APÊNDICE F). Neste ínterim, profissionais de saúde (técnicos de 

laboratório) (APÊNDICE G), também, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Foi garantida a liberdade de recusa ou desistência em participar da pesquisa a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de risco à saúde e nem prejuízo ao atendimento na 

instituição para pais e recém-nascidos, além disso, o anonimato do binômio e o sigilo das 

informações coletadas. 

 

4.12 Registro do estudo  

 

Em consonância com a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

a partir da plataforma internacional de registros de ensaios clínicos, a presente pesquisa foi 

submetida ao Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), disponível no site 

www.ensaiosclinicos.gov.br.   

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização dos recém-nascidos a termo de ambos os grupos de alocação 

 

Contou-se com amostra de 52 recém-nascidos a termo, divididos aleatoriamente 

nos GM1 (n=13), GM2 (n=13), GC1 (n=13) e GC2 (n=13), durante os meses de fevereiro a 

dezembro de 2017. Os resultados mostraram não haver diferença estatisticamente significante 

entre os grupos de alocação e as variáveis neonatais estudadas, sendo, assim, comparáveis 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Variáveis neonatais (categóricas, numéricas) dos recém-nascidos a termo 

internados no Alojamento Conjunto, segundo os grupos de alocação  
     

Variáveis Neonatais 

GM1 GM2 GC1 GC2 p-valor 

n(%) n(%) n(%) n(%)  

Categóricas      

Sexo      

Masculino  7 (53,8) 7 (53,8) 5 (38,5) 4 (30,8) 
0,5451 

Feminino 6 (46,2) 6 (46,2) 8 (61,5) 9 (69,2) 

Tipo de parto      

Normal 8 (61,5) 5 (38,5) 8 (61,5) 9 (69,2) 
0,4182 

Cesárea 5 (38,5) 8 (61,5) 5 (38,5) 4 (30,8) 

Numéricas      

Apgar no 5º minuto      

 

0,4781 

7-8 0 0 2 (15,4) 1 (7,7) 

9 12 (92,3) 12 (92,3) 10 (76,9) 11 (84,6) 

10 1 (7,7) 1 (7,7) 1 (7,7) 1 (7,7) 

 X̅±DP X̅±DP X̅±DP X̅±DP  

Peso ao nascer (g) 3279,1±330,3 3336,4±384 6 3143,3±492,3 3256,3±464,9 0,7003 

Idade gestacional ao nascer 

(semanas)  

39,7±1,1  39,1±0,9 38,7±1 39±0,6 
0,1273 

Horas de vida na punção 

venosa 

25,1 ±29,7 13,6 ±1,9 25,7±27 31,1±36,5 
0,4203 

Perímetro cefálico ao nascer 

(cm) 

34,8±1,2 34,3±1,4 34,5±1,4 34,5±1 
0,8663 

Perímetro torácico ao nascer 

(cm) 
33,3±1,4 33,2±1 33,1±1,8 33,3±1,9 0,9863 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos). 1Teste da Razão de Verossimilhança, 2Teste 

Qui-Quadrado de Pearson, 3ANOVA comparação de médias. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A maioria, especificamente sete (53,8%) dos incluídos, era do sexo masculino nos 

GM1 e GM2, cada; O sexo feminino nos GC1, 8 (61,5%), e GC2, 9 (69,2%), foi mais 

frequente. O parto normal predominou tanto no GM1 8 (61,5%) como no GC1 8 (61,5%) e no 

GC2 9 (69,2%). Entretanto, houve oito recém-nascidos a termo (61,5%) que nasceram de 

parto cesáreo no GM2. Com relação aos escores de Apgar no 5º minuto de vida, sobressaiu o 

valor nove para ambos os grupos de alocação. 

O valor médio do peso de nascimento foi igual ou superior a 3143,3 gramas para 

os grupos de alocação. Com relação à IG ao nascer, a média variou de 38,7 a 39,7 semanas, 

considerando os recém-nascidos a termo.  

No que se refere às horas de vida do recém-nascido a termo no momento da 

punção venosa, a menor média e o menor desvio padrão foram para GM2 (13,6 horas e o 

desvio padrão 1,9).  A média do PC ao nascer variou de 34,3 a 34,8 cm, considerando todos 

os neonatos. A média do perímetro torácico no GM1 foi de 33,3±1,4 cm; no GM2, de 33,2±1 

cm; no GC1, de 33,1±1,8 cm; e no GC2, de 33,3±1,9 cm.  

Ao investigar os diagnósticos médicos dos recém-nascidos a termo (variáveis 

neonatais categóricas), desde o nascimento até o momento da coleta de dados, evidenciou-se 

que alguns tinham mais de um diagnóstico, como: adequado para idade gestacional (AIG) 

(n=47), risco da infecção neonatal (n=16), icterícia neonatal (n=6), risco de incompatibilidade 

materno fetal ABO (n=3), hipoglicemia (n=3), grande para idade gestacional (GIG) (n=3), 

pequeno para idade gestacional (PIG) (n=2), risco sofrimento fetal (n=2) e apêndice auricular 

(n=1).   

A Tabela 2 apresenta os dados relacionados ao local de punção venosa (variável 

terapêutica).  

 

Tabela 2 – Variável terapêutica utilizada nos recém-nascidos a termo internados no 

Alojamento Conjunto, segundo os grupos de alocação  
Variáveis  

Terapêuticas 

GM1 GM2 GC1 GC2 p-valor 

n(%) n(%) n(%) n(%)  

Local de punção venosa      

Dorso da mão 2 (15,4) 11 (84,6) 6 (46,2) 6 (46,2)  

Face anterior do braço 11 (84,6) 2 (15,4) 7 (53,8) 7 (53,8) 0,0031 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos). 1Teste da Razão de Verossimilhança 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nos recém-nascidos a termo, os locais de punção venosa escolhidos pelos 

profissionais de laboratório foram o dorso da mão e a face anterior do braço. Os dados 
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mostraram p estatisticamente significante (p=0,003), com maior percentagem no dorso da 

mão, no GM2 (84,6%), e na face anterior do braço, no GM1 11 (84,6%).  

Verifica-se, pela Tabela 2, prevalência da punção venosa na face anterior do braço 

em 27 recém-nascidos da amostra. Embora não estejam citados na Tabela, é importante 

salientar que apenas em um RN do GC2, o local de punção venosa foi modificado do dorso da 

mão para face anterior do braço, no momento da coleta de sangue, pelo técnico de laboratório, 

devido à dificuldade de punção.  

Destaca-se, também, que os recém-nascidos (n=52) foram expostos a pelo menos 

três procedimentos dolorosos antes da punção venosa para coleta de sangue, sendo estes de 

administração intramuscular da vitamina K, via intradérmica, no caso da vacina BCG e via 

intramuscular na vacinação para hepatite B.  

Além desses procedimentos dolorosos citados, do total de 13 recém-nascidos do 

GM1 e GC1, dois receberam coleta de sangue venoso para exames de hemograma, cada. 

Todavia, dois neonatos do GC1 também foram submetidos ao exame de bilirrubina no 

sangue. Dos 13 neonatos do GM2, dois receberam a coleta de sangue capilar para teste de 

glicemia, e um para teste de bilirrubina. Do total de 13 neonatos do GC2, um passou pela 

coleta de sangue venoso para exame de hemograma, um para teste de bilirrubina, dois coleta 

de sangue para hemograma e teste de bilirrubina, e um para coleta de sangue capilar para 

glicemia.  

 

5.2 Respostas comportamentais dos recém-nascidos a termo  

 

 As respostas comportamentais de mímica facial foram avaliadas pela escala de dor 

NFCS e pelo choro. É importante assinalar que os resultados do Teste Qui-Quadrado de 

Pearson para as reações comportamentais mostraram significância para ausência de dor. 

Considerou-se ausência de dor conforme mencionado no item 4.7.1.2.  

 

5.2.1 Mímica facial 

 

Utilizou-se a escala NFCS para avaliar as expressões de mímica facial (fronte 

saliente, olhos apertados, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta na horizontal, língua 

tensa).  
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A Tabela 3 descreve a distribuição do número de avaliações de presença e 

ausência de dor, em segundos, das reações faciais em recém-nascidos a termo no momento 

Basal.  

 

Tabela 3 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Basal, segundo os grupos de alocação 
Momentos Reações faciais GM1 GM2 GC1 GC2 p-

valor* 

  n(%) n(%) n(%) n(%)  

 Fronte saliente      

 Presente 21 (8,1) 1 (0,4) 54 (20,8) 9 (3,5)  

 Ausente 239 (91,9) 259 (99,6) 206 (79,2) 251 (96,5) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 20 (7,7) 1 (0,4) 54 (20,8) 6 (2,3)  

 Ausente 240 (92,3) 259 (99,6) 206 (79,2) 254 (97,7) 0,000 

Basal  Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 20 (7,7) 0 54 (20,8) 5 (1,9)   

 Ausente 240 (92,3) 260 (100) 206 (79,2) 255 (98,1) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 20 (7,7) 0 52 (20) 7 (2,8)  

 Ausente 240 (92,3) 260 (100) 208 (80) 247 (97,2) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 20 (7,7) 0 47 (18,1) 0  

 Ausente 240 (92,3) 260 (100) 213 (81,9) 254 (100) 0,000 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos). *Teste Qui-Quadrado de Pearson 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Houve para os grupos maior duração de ausência de reações faciais, com 

tendência estatística para o Grupo Música 2 (p=0,000). Observou-se que os recém-nascidos a 

termo do GC1 estavam mais ativos, com maior porcentagem de presença de reações faciais.  

Os dados da Tabela 4 mostram a distribuição de presença e ausência de reações 

faciais, em segundos, no momento Pré-procedimento 1 (inicial, final).  
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Tabela 4 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Pré-procedimento 1(inicial, final), segundo os grupos de alocação 
Momentos Reações faciais GM1 GM2 GC1 GC2 p-

valor* 

  N(%) N(%) N(%) N(%)  

 Fronte saliente      

 Presente 15 (5,8) 1 (0,4) 64 (24,6) 22 (8,5)  

 Ausente 245 (94,2) 259 (99,6) 196 (75,4) 238 (91,5) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 15 (5,8) 0 64 (24,6) 22 (8,5)  

 Ausente 245 (94,2) 260 (100) 196 (75,4) 238 (91,5) 0,000 

Pré-

procedimento 1  

(Inicial) 

Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 15 (5,8) 17 (6,5) 64 (24,6) 22 (8,5)  

 Ausente 245 (94,2) 243 (93,5) 196 (75,4) 238 (91,5) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 13 (5) 16 (6,2) 62 (23,8) 22 (8,5)  

 Ausente 247 (95) 244 (93,8) 198 (76,2) 247 (97,2) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 13 (5) 16 (6,2) 60 (23,1) 11 (4,3)  

 Ausente 247 (95) 244 (93,8) 200 (76,9) 243 (95,7) 0,000 

 Fronte saliente      

 Presente 36 (13,8) 0 64 (24,6) 45 (17,3)  

 Ausente 224 (86,2) 260 (100%) 196 (75,4) 215 (82,7) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 36 (13,8) 0 64 (24,6) 44 (16,9)  

 Ausente 224 (86,2) 260 (100) 196 (75,4) 216 (83,1) 0,000 

Pré-

procedimento 1  

(Final) 

Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 36 (13,8) 0 64 (24,6) 38 (14,6)  

 Ausente 224 (86,2) 260 (100%) 196 (75,4) 222 (85,4) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 36 (13,8) 0 64 (24,6) 40 (15,4)  

 Ausente 224 (86,2) 260 (100%) 196 (75,4) 220 (84,6) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 36 (13,8) 0 54 (20,8) 43 (16,5)  

 Ausente 224 (86,2) 260 (100) 206 (79,2) 217 (83,5) 0,000 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os recém-nascidos a termo do Grupo Música 2 apresentaram maior ausência de 

reações faciais, em segundos, com valores estatisticamente significantes (p=0,000). O Grupo 

Controle 1 apresentou maior número de observações. 

Na Tabela 5, é demonstrada a distribuição do número de avaliações de presença e 

ausência de dor de reações faciais nos recém-nascidos, conforme grupos de alocação, no 

momento Pré-procedimento 2.  

 

Tabela 5 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Pré-procedimento 2, segundo os grupos de alocação 
Momentos Reações faciais GM1 GM2 GC1 GC2 p-

valor* 

  n(%) n(%) n(%) n(%)  

 Fronte saliente      

 Presente 240 (38,6) 50 (12,8) 315 (48,2) 173 (25,7)  

 Ausente 382 (61,4) 342 (87,2) 339 (51,8) 501 (74,3) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 254 (40,8) 59 (15,1) 314 (48) 173 (25,7)  

 Ausente 368 (59,2) 333 (84,9) 340 (52) 501 (74,3) 0,000 

Pré-

procedimento 

2   

Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 233 (37,5) 39 (9,9) 310 (47,4) 172 (25,5)  

 Ausente 389 (62,5) 353 (90,1) 344 (52,6) 502 (74,5) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 221 (35,5) 36 (9,2) 275 (42) 157 (23,3)  

 Ausente 401 (64,5) 356 (90,8) 379 (58) 517 (76,7) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 93 (15) 32 (8,2) 262 (40,1) 142 (21,1)  

 Ausente 529 (85) 360 (91,8) 392 (59,9) 532 (78,9) 0,000 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os grupos de alocação apresentaram presença de reações faciais, embora 

nitidamente observada porcentagem maior de ausência, especialmente no Grupo Música 2 em 

relação aos demais grupos de alocação.   

Pela Tabela 6, identifica-se o momento Procedimento de antissepsia, punção, 

ordenha/aspirar sangue e compressão nos recém-nascidos a termo, quanto à presença e 

ausência de reações faciais, nos Grupos Música 1, Música 2, Controle 1 e Controle 2.  
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Tabela 6 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de dor 

em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Procedimento (antissepsia, punção, ordenha/aspirar sangue, compressão), segundo 

os grupos de alocação  
Momentos Reações faciais GM1 GM2 GC1 GC2 p-

valor* 

  n(%) n(%) n(%) n(%)  

 Fronte saliente      

 Presente 84 (58,7) 41 (18,8) 94 (60,6) 8 (71,9)  

 Ausente 59 (41,3) 177 (81,2) 61 (39,4) 34 (28,1) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 85 (59,4) 42 (19,3) 94 (60,6) 87 (71,9)  

 Ausente 58 (40,6) 176 (80,7) 61 (39,4) 34 (28,1) 0,000 

Antissepsia Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 86 (60,1) 27 (12,4) 94 (60,6) 84 (69,4)  

 Ausente 57 (39,9) 191 (87,6) 61 (39,4) 37 (30,6) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 86 (60,1) 19 (8,7) 90 (58,1) 80 (66,1)  

 Ausente 57 (39,9) 199 (91,3) 65 (41,9) 41 (33,9) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 34 (23,8) 19 (8,7) 79 (51) 68 (56,2)  

 Ausente 109 (76,2) 199 (91,3) 76 (49) 53 (43,8) 0,000 

 Fronte saliente      

 Presente 8 (61,5) 2 (15,4) 10 (76,9) 10 (76,9)  

 Ausente 5 (38,5) 11 (84,6) 3 (23,1) 3 (23,1) 0,004 

 Olhos apertados      

 Presente 8 (61,5) 2 (15,4) 10 (76,9) 10 (76,9)  

 Ausente 5 (38,5) 11 (84,6) 3 (23,1) 3 (23,1) 0,004 

Punção Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 8 (61,5) 2 (15,4) 10 (76,9) 10 (76,9)  

 Ausente 5 (38,5) 11 (84,6) 3 (23,1) 3 (23,1) 0,004 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 8 (61,5) 2 (15,4) 9 (69,2) 10 (76,9)  

 Ausente 5 (38,5) 11 (84,6) 4 (30,8) 3 (23,1) 0,007 

 Língua tensa      

 Presente 5 (38,5) 2 (15,4) 8 (61,5) 7 (53,8)  

 Ausente 8 (61,5) 11 (84,6) 5 (38,5) 6 (46,2) 0,085 

Continua... 
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Momentos Reações faciais GM1 GM2 GC1 GC2 p-

valor* 

  n(%) N(%) N(%) N(%)  

 Fronte saliente      

 Presente 481 (64,5) 375 (26,8) 515 (64,6) 661 (74,5)  

 Ausente 265 (35,5) 1022 (73,2) 282 (35,4) 226 (25,5) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 476 (63,8) 391 (28) 526 (62,5) 649 (73,2)  

 Ausente 270 (36,2) 1006 (82) 316 (37,5) 238 (26,8) 0,000 

Ordenha/ 

Aspirar 

sangue 

Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 451 (60,5) 330 (23,6) 550 (65,3) 640 (72,2)  

 Ausente 295 (39,5) 1067 (76,4) 282 (34,7) 247 (27,8) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 422 (56,6) 293 (21) 524 (62,2) 649 (73,2)  

 Ausente 324 (43,4) 1104 (79) 318 (37,8) 238 (26,8) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 228 (29,9) 323 (23,1) 465 (55,2) 477 (53,8)  

 Ausente 535 (70,1) 1074 (76,9) 377 (44,8) 410 (46,2) 0,000 

 Fronte saliente      

 Presente 295 (47,2) 128 (21,2) 379 (70,3) 298 (42,1)  

 Ausente 330 (52,8) 477 (78,8) 160 (29,7) 410 (57,9) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 308 (49,3) 216 (35,7) 340 (66) 324 (45,8)  

 Ausente 317 (50,7) 389 (64,3) 175 (34) 384 (54,2) 0,000 

Compressão Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 306 (49) 200 (33,1) 342 (66,4) 232 (32,8)  

 Ausente 319 (51) 405 (66,9) 173 (33,6) 476 (67,2) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 306 (49) 187 (30,9) 313 (60,8) 223 (31,5)  

 Ausente 319 (51) 418 (69,1) 202 (39,2) 485 (68,5) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 194 (34,4) 156 (25,8) 295 (57,3) 183 (25,8)  

 Ausente 370 (65,6) 449 (74,2) 220 (42,7) 525 (74,2) 0,000 

Conclusão 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) em relação ao número de 

ausência de reações faciais no momento Procedimento (antissepsia, punção, ordenha/aspirar 

sangue) para o Grupo Música 2.  

No momento Procedimento (compressão), o número de observações de ausência 

de fronte saliente (p=0,000), olhos apertados (p=0,000) e boca aberta na horizontal (p=0,000) 

prevaleceu no Grupo Música 2. Observou-se maior tendência de ausência de sulco nasolabial 

aprofundado (p=0,000), no Grupo Controle 2. Na manifestação facial língua tensa, os valores 

de porcentagens (74,2%) de ausência de avaliações foram iguais nos Grupos Música 2 e 

Controle 2.  

Nos dados da Tabela 7, observa-se o número de avaliações da presença e ausência 

de dor das reações faciais em recém-nascidos durante o momento Recuperação (inicial, final).  

 

Tabela 7 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Recuperação (inicial, final), segundo os grupos de alocação 
Momentos Reações faciais GM1 GM2 GC1 GC2 p-

valor* 

  n(%) n(%) n(%) n(%)  

 Fronte saliente      

 Presente 92 (35,4) 42 (16,2) 150 (57,3) 80 (30,8)  

 Ausente 168 (64,6) 218 (83,8) 112 (42,7) 180 (69,2) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 92 (35,4) 48 (18,5) 150 (57,7) 82 (31,5)  

 Ausente 168 (64,6) 212 (81,5) 110 (42,3) 178 (68,5) 0,000 

Recuperação 

(Inicial) 

Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 92 (35,4) 19 (7,3) 150 (57,7) 80 (30,8)  

 Ausente 168 (64,6) 241 (92,7) 110 (42,3) 180 (69,2) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 79 (30,4) 9 (3,5) 131 (50,4) 69 (26,5)  

 Ausente 181 (69,6) 251 (96,5) 129 (49,6) 191 (73,5) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 60 (23,1) 15 (5,8) 127 (48,8) 16 (6,2)  

 Ausente 200 (76,9) 245 (94,2) 133 (51,2) 244 (93,8) 0,000 

 Fronte saliente      

 Presente 40 (15,4) 20 (7,7) 77 (29,6) 44 (16,9)  

 Ausente 220 (84,6) 240 (92,3) 183 (70,4) 216 (83,1) 0,000 

 Olhos apertados      

 Presente 40 (15,4) 20 (7,7) 77 (29,6) 52 (20)  

 Ausente 220 (84,6) 240 (92,3) 183 (70,4) 208 (80) 0,000 

Continua... 
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Momentos Reações faciais GM1 GM2 GC1 GC2 p-

valor* 

  n(%) n(%) n(%) n(%)  

Recuperação  

(Final) 

Sulco nasolabial 

aprofundado 

     

 Presente 40 (15,4) 20 (7,7) 77 (29,6%) 49 (18,8)  

 Ausente 220 (84,6) 240 (92,3) 183 (70,4%) 211 (81,2) 0,000 

 Boca aberta na 

horizontal 

     

 Presente 40 (15,4) 18 (6,9) 77 (29,6) 48 (18,5)  

 Ausente 220 (84,6) 242 (93,1) 183 (70,4) 212 (81,5) 0,000 

 Língua tensa      

 Presente 40 (15,4) 18 (6,9) 62 (23,8) 26 (10)  

 Ausente 220 (84,6) 242 (93,1) 198 (76,2) 234 (90) 0,000 

       

Conclusão 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No momento Recuperação (inicial e final), a ausência das reações faciais entre os 

grupos foi estatisticamente significante para o Grupo Música 2. O número da presença de 

reações faciais foi maior no momento Controle 1 (sem música, por 10 minutos).  

A seguir, a distribuição do número de avaliações das reações faciais, no momento 

Basal, segundo grupos de neonatos alocados nos GM1, GM2 e nos GC1, GC2 (Tabela 8). 

Considerou-se o momento Basal conforme mencionado na Figura 3 (percurso da coleta de 

dados), ou seja, o recém-nascido não ouviu a música.   

 

Tabela 8 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Basal, segundo os grupos de alocação com música (GM1, GM2) e sem música 

(GC1, GC2)  
                     Momento Basal 

Reações faciais GM1 + GM2 

      

GC1 + GC2 p-valor* 

 n % n %  

Fronte saliente      

Presente 22 4,2 63 12,1  

Ausente 498 95,8 457 87,9 0,000 

Total 520 100 520 100  

Olhos apertados      

Presente 21 4 60 11,5  

Ausente 499 96 460 88,5 0,000 

Total 520 100 520 100  

Continua... 
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                     Momento Basal 

Reações faciais GM1 + GM2 

      

GC1 + GC2 p-valor* 

 n % n %  

Sulco nasolabial aprofundado      

Presente 20 3,8 59 11,3  

Ausente 500 96,2 461 88,7 0,000 

Total 520 100 520 100  

Boca aberta na horizontal      

Presente 20 3,8 59 11,5  

Ausente 500 96,2 455 88,5 0,000 

Total 520 100 520 100  

Língua tensa      

Presente 20 3,8 47 9,1  

Ausente 500 96,2 467 90,9 0,001 

Total 520 100 520 100  

Conclusão 

Com música (GM1= música 10 minutos, GM2 = música 15 minutos); sem música (GC1= sem música, por 10 

minutos, GC2= sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05%) em relação ao número de 

ausência de reações faciais para o grupo com intervenção musical. 

Percebeu-se que o grupo sem música (GC1 e GC2) teve tendência a iniciar o 

momento Basal mais ativo ao se comparar com o grupo com música (GM1 e GM2).  

A seguir, a Tabela 9 apresenta a reatividade comportamental dos recém-nascidos 

em termos de duração de reações faciais, nos grupos com música e nos grupos sem música, 

nos momentos Pré-procedimento 1 (inicial, final). 
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Tabela 9 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Procedimento 1 (inicial, final), segundo os grupos de alocação com música (GM1, 

GM2) e sem música (GC1, GC2) 
 

 

Reações faciais 

Momento Pré-procedimento 1 

(Inicial) 

Momento Pré-procedimento 1 

(Final) 

GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

n % n %  n % n %  

Fronte saliente           

Presente 16 3,1 86 16,5  36 6,9 109 21  

Ausente 504 96,9 434 83,5 0,000 484 93,1 411 79 0,000 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Olhos apertados           

Presente 15 2,9 86 16,5  36 6,9 108 20,8  

Ausente 505 97,1 434 83,5 0,000 484 93,1 412 79,2 0,000 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Sulco nasolabial 

aprofundado 

          

Presente 32 6,2 86 16,5  36 6,9 102 19,6  

Ausente 488 93,8 434 83,5 0,000 484 93,1 418 80,4 0,000 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Boca aberta na 

horizontal 

          

Presente 29 5,6 84 16,2  36 6,9 104 20  

Ausente 491 94,4 436 83,8 0,000 484 93,1 416 80 0,000 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Língua tensa           

Presente 29 5,6 71 13,8  36 6,9 97 18,7  

Ausente 491 94,4 443 86,2 0,000 484 93,1 423 81,3 0,000 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Com música (GM1= música 10 minutos, GM2 = música 15 minutos); sem música (GC1= sem música, por 10 

minutos, GC2= sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A Tabela 9 revela diferença estatisticamente significante entre os grupos. No 

grupo com música, houve ausência de reações faciais com valores superiores a 93,1% para o 

Pré-procedimento (inicial, final) e, no grupo sem música, valores superiores a 79%.  

A seguir, a Tabela 10 mostra a estatística descritiva referente ao número de 

avaliações, em segundos, das reações faciais para o momento Pré-procedimento 2.  
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Tabela 10 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Procedimento 2 (inicial, final), segundo os grupos de com música (GM1, GM2) e 

sem música (GC1, GC2)  
                               Momento Pré-procedimento 2 

Reações faciais GM1 + GM2 GC1 + GC2 p-valor* 

n % n %  

Fronte saliente      

Presente 290 28,6 488 36,7  

Ausente 742 71,4 840 63,3 0,000 

Total 1014 100 1328 100  

Olhos apertados      

Presente 313 30,9 487 36,7  

Ausente 701 69,1 841 63,3 0,003 

Total 1014 100 1328 100  

Sulco nasolabial aprofundado      

Presente 272 26,8 482 36,3  

Ausente 742 73,2 846 63,7 0,000 

Total 1014 100 1328 100  

Boca aberta na horizontal      

Presente 257 25,3 432 32,5  

Ausente 757 74,7 896 67,5 0,000 

Total 1014 100 1328 100  

Língua tensa      

Presente 125 12,3 404 30,4  

Ausente 889 87,7 924 69,6 0,000 

Total 1014 100 1328 100  

Com música (GM1= música 10 minutos, GM2 = música 15 minutos); sem música (GC1= sem música, por 10 

minutos, GC2= sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No momento Pré-procedimento 2 (tempo de duração da procura da veia), maior 

quantidade de recém-nascido a termo apresentou ausência de reações faciais, sobretudo, no 

grupo com música (GM1, GM2), sendo essas diferenças estatisticamente significantes 

(p<0,05). 

Através das Tabelas 11a e 11b, estimou-se a duração do número de avaliações das 

cinco manifestações de mímica facial, considerando o tempo do momento Procedimento, nos 

grupos com música e sem música. Reitera-se que o momento Procedimento foi observado até 

o término da antissepsia, punção, ordenha/aspirar sangue e compressão.  
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Tabela 11 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Procedimento (antissepsia, punção), segundo os grupos de alocação com música 

(GM1, GM2) e sem música (GC1, GC2)  
 Momento Procedimento 

(Antissepsia) 

Momento Procedimento 

(Punção) 

Reações faciais GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

 n % n %  n % n %  

Fronte saliente           

Presente 125 34,6 181 65,6  10 38,5 20 76,9  

Ausente 236 65,4 95 34,4 0,000 16 61,5 6 23,1 0,005 

Total 361 100 276 100  26 100 26 100  

Olhos apertados           

Presente 127 35,2 181 65,6  10 38,5 20 76,9  

Ausente 234 64,8 95 34,4 0,000 16 61,5 6 23,1 0,005 

Total 361 100 276 100  26 100 26 100  

Sulco nasolabial 

aprofundado 

          

Presente 113 31,3 178 64,5  10 38,5 20 76,9  

Ausente 248 68,7 98 35,5 0,000 16 61,5 6 23,1 0,005 

Total 361 100 276 100  26 100 26 100  

Boca aberta na 

horizontal 

          

Presente 105 29,1 170 61,6  10 38,5 19 73,1  

Ausente 256 70,9 106 38,4 0,000 16 61,5 7 26,9 0,012 

Total 361 100 276 100  26 100 26 100  

Língua tensa           

Presente 53 14,7 147 53,3  7 26,9 15 57,7  

Ausente 308 85,3 129 46,7 0,000 19 73,1 11 42,3 0,025 

Total 361 100 276 100  26 100 26 100  

Fronte saliente           

Presente 856 39,9 1176 69,8  423 34,4 677 54,3  

Ausente 1287 60,1 508 30,2 0,000 807 65,6 570 45,7 0,000 

Total 2143 100 1684 100  1230 100 1247 100  

Olhos apertados           

Presente 867 40,5 1175 68  524 42,6 664 54,3  

Ausente 1276 59,5 554 32 0,000 706 57,4 559 45,7 0,000 

Total 2143 100 1729 100  1230 100 1223 100  

Sulco nasolabial 

aprofundado 

          

Presente 781 36,4 1190 68,8  506 41,1 574 46,9  

Ausente 1362 63,6 539 31,2 0,000 724 58,9 649 53,1 0,004 

Total 2143 100 1729 100  1230 100 1223 100  

Continua... 
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 Momento Procedimento 

(Antissepsia) 

Momento Procedimento 

(Punção) 

Reações faciais GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

 n % n %  n % n %  

Boca aberta na 

horizontal 

          

Presente 715 33,4 1173 67,8  493 40,1 536 43,8  

Ausente 1428 66,6 556 32,2 0,000 737 59,9 687 56,2 0,060 

Total 2143 100 1729 100  1230 100 1223 100  

Língua tensa           

Presente 551 25,5 942 54,5  350 29,9 478 39,1  

Ausente 1609 74,5 787 45,5 0,000 819 70,1 745 60,9 0,000 

Total 2143 100 1729 100  1169 100 1223 100  

Conclusão 

Com música (GM1= música 10 minutos, GM2 = música 15 minutos); sem música (GC1= sem música, por 10 

minutos, GC2= sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A duração (segundos) das reações faciais no grupo que recebeu intervenção 

musical (GM1, GM2) foi menor do que os do grupo sem música (GC1, GC2), em todos os 

momentos de coleta de dados do Procedimento (antissepsia, punção, ordenha/aspirar sangue, 

compressão). Apenas na reação facial boca aberta na horizontal, do momento Procedimento 

(compressão), os grupos não diferiram entre si (p=0,060).  

A Tabela 12, a seguir, apresenta o número de avaliações (segundos) das reações 

faciais no momento Recuperação (inicial, final).  

 

Tabela 12 – Distribuição do número de avaliações, em segundos, de presença e ausência de 

dor, em relação às reações faciais dos recém-nascidos a termo, pela escala NFCS, durante o 

momento Recuperação (inicial, final), segundo os grupos de alocação com música (GM1, 

GM2) e sem música (GC1, GC2)  
 Momento Recuperação 

(Inicial) 

Momento Recuperação 

(Final) 

Reações faciais GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

 n % n %  n % n %  

Fronte saliente           

Presente 134 25,8 230 44,1  60 11,5 121 23,3  

Ausente 386 74,2 292 55,9 0,000 460 88,5 399 76,7 0,000 

Total 520 100 522 100  520 100 520 100  

Olhos apertados           

Presente 140 26,9 232 44,6  60 11,5 129 24,8  

Ausente 380 73,1 288 55,4 0,000 460 88,5 391 75,2 0,000 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Continua... 
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 Momento Recuperação 

(Inicial) 

Momento Recuperação 

(Final) 

Reações faciais GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

GM1 + GM2 

 

GC1 + GC2 p-

valor* 

 n % n %  n % n %  

Sulco nasolabial 

aprofundado 

          

Presente 111 21,3 230 44,2  60 11,5 126 24,2  

Ausente 409 78,7 290 55,8 0,000 460 88,5 394 75,8 0,000 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Boca aberta na 

horizontal 

          

Presente 88 16,9 200 38,5  58 11,2 125 24  

Ausente 432 83,1 320 61,5 0,000 462 88,8 395 76 0,000 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Língua tensa           

Presente 75 14,4 143 27,5  58 11,2 88 16,9  

Ausente 445 85,6 377 72,5 0,000 462 88,8 432 83,1 0,007 

Total 520 100 520 100  520 100 520 100  

Conclusão 

Com música (GM1= música 10 minutos, GM2 = música 15 minutos); sem música (GC1= sem música, por 10 

minutos, GC2= sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos no momento 

Recuperação (inicial, final), ou seja, número maior de ausência de avaliações foi observada 

nos grupos que receberam intervenção musical (GM1, GM2).  

 

5.2.2 Choro  

 

Considerou-se como presença de choro qualquer vocalização audível com duração 

maior que cinco segundos e intervalos de pausa até 20 segundos. Melhor descrição de como 

foi avaliado o tempo de choro encontra-se no item 4.7.1.2 das respostas comportamentais.  
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Tabela 13 - Distribuição do número de presença e ausência de choro em recém-nascidos a 

termo, durante os momentos de coleta, e os grupos de alocação 
 

Momentos 

Número 

de 

Avaliações 

GM1 GM2 GC1 GC2 p- 

valor* n(%) n(%) n(%) n(%) 

Basal Presente 120 (7,7) 6 (0,4) 406 (26) 91 (5,8)  

 Ausente  1440 (92,3) 1554 (99,6) 1154 (74) 1469 (94,2) 0,000 

Pré-

procedimento 1 

      

Inicial Presente 94 (6) 115 (7,4) 437 (28) 121 (7,8)  

 Ausente  1466 (94) 1445 (92,6) 1123 (72) 1439 (92,2) 0,000 

Final Presente 193 (12,4) 0 541 (34,7) 226 (14,5)  

 Ausente  1367 (87,6) 1560 (100) 1019 (65,3)  1334 (85,5)  0,000 

Pré-

procedimento 2 

Presente 196 (31,5) 31 (7,9) 302 (46) 167 (24,7)  

 Ausente  426 (68,5) 361 (92,1) 355 (54) 509 (75,3) 0,000 

Procedimento       

Antissepsia Presente 74 (51,7) 24 (11) 91 (58,7) 75 (62)  

 Ausente  69 (48,3) 195 (89) 64 (41,3) 46 (38) 0,000 

Punção Presente 7 (53,8) 1 (7,7) 10 (76,9) 10 (76,9)  

 Ausente  6 (42,2) 12 (92,3) 3 (23,1) 3 (23,1) 0,001 

Ordenha/ 

Aspirar sangue 

Presente 477(63,7) 317 (22,7) 516 (61,3) 629 (70,9)  

 Ausente  272 (36,3) 1080 (77,3) 326 (38,7) 258 (29,1) 0,000 

Compressão Presente 313 (49,7) 215 (35,5) 316 (61,5) 314 (44,4)  

 Ausente  317 (50,3) 390 (64,5) 198 (38,5) 394 (55,6) 0,000 

Recuperação Presente 356 (22,8) 116 (7,4) 591 (37,9) 317 (20,3)  

 Ausente  1204 (77,2 1443 (92,6) 969 (62,1) 1243 (79,7) 0,000 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos); *Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em todos os momentos de observação, maior número de ausência de choro foi 

observado no Grupo Música 2, com p<0,05. 

 

5.3 Respostas fisiológica dos recém-nascidos a termo 

 

5.3.1 Frequência cardíaca 

  

A FC foi mensurada, segundo a segundo, sendo considerados, como faixa de 

normalidade, os valores entre 110 e 160 batimentos/minuto, conforme explicado no item 

4.7.1.3.  
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Os dados da Tabela 14 mostram o indicador fisiológico de FC em termos de 

média e desvio-padrão, em neonatos, durante os momentos de coleta de dados, e os grupos de 

alocação. 

 

Tabela 14 – Valores médios e desvios-padrão da frequência cardíaca (bpm) dos recém-

nascidos a termo, durante os momentos da coleta, segundo os grupos de alocação 
Momentos GM1 GM2 GC1 GC2 p-valor* 

 X̅±DP X̅±DP X̅±DP X̅±DP  

Basal 130,5± 21,4 123,6 ±12,8 135,5±24,2 131,1±17,5 0,000 

Pré-procedimento 

1 

     

Inicial 128,8±19,2 125,6±15,4 133,9±22,3 131,2±14,7 0,000 

Final 128,8±12,4 123,5±13,8 134,3±22,9 131,6±22,4 0,000 

Pré-procedimento 

2  

137,4±12,5 127,6±13 142,6±16,9 136,2±18,5 0,000 

Procedimento      

Antissepsia 148,9±13,6 129,1±18,4 149,6±19,8 141,5±23,3 0,000 

Punção 152,1±18 131,1±18,5 148,9±22,8 145±26,1 0,082 

Ordenha/ 

Aspirar sangue 

154,8±21,1 140±23,9 152,9±22,3 159,2±25,7 0,000 

Compressão 153,6±37,9 149,4±29,2 150,1±21,1 150,1±30,8 0,073 

Recuperação 141,2±32,7 130,6±21,5 140,9±20,8 138,4±23,1 0,000 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos); *ANOVA comparação de médias. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Verifica-se, pela Tabela 14, que os recém-nascidos a termo do Grupos Música 1, 

Música 2, Controle 1 e Controle 2 apresentaram médias de FC dentro da faixa de 

normalidade, com diferença estatisticamente significante para os momentos Basal, Pré-

procedimento 1 (inicial, final), Pré-procedimento 2, Procedimento (antissepsia, 

ordenha/aspirar sangue) e Recuperação.  

Em relação ao momento Procedimento (punção, compressão), não foi evidenciado 

efeito estatisticamente significante da interação entre os grupos de alocação e os momentos do 

estudo. 

Observou-se que os recém-nascidos do Grupo Música 2 (15 minutos de música) 

possuíram média de FC mais baixa do que os neonatos dos demais grupos, desde o momento 

Basal até o momento Recuperação.  

Verificou-se aumento de 21,6 bpm, 7,5 bpm, 13,4 bpm, 13,9 bpm da FC, média 

do momento Basal ao momento Procedimento (punção) nos Grupos Música 1, Música 2, 

Controle 1 e Controle 2, respectivamente. O pico da FC ocorreu no momento ordenha entre os 



79 

 

recém-nascidos a termo dos quatro grupos de alocação, enquanto no Grupo Música 2 foi na 

compressão.  

Na recuperação, houve redução de 12,4 bpm após o término da compressão no 

Grupo Música 1 e de 18,8 bpm, no Grupo Música 2. Nos recém-nascidos dos Grupo Controle 

1 e Controle 2, os valores foram reduzidos: 9,2 bpm e 11,7 bpm, em cada. A fim de identificar 

os pares de grupos que diferiam na média da frequência cardíaca, aplicou-se o Teste de 

Games-Howell para comparações múltiplas (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Comparação descritiva da média da frequência cardíaca (bpm), referente às 

intervenções no grupo de alocação 

Momentos Grupos Comparação dos grupos p-valor* 

Basal GM1 GM2 0,000 

  GC1 0,000 

 GM2 GC1 0,000 

  GC2 0,000 

 GC1 GC2 0,000 

Pré-procedimento 1    

Inicial GM1 GM2 0,000 

  GC1 0,000 

  GC2 0,001 

 GM2 GC1 0,000 

  GC2 0,000 

 GC1 GC2 0,000 

Final GM1 GM2 0,000 

  GC1 0,000 

  GC2 0,000 

 GM2 GC1 0,000 

  GC2 0,000 

 GC1 GC2 0,006 

Pré-procedimento 2 GM1 GM2 0,000 

  GC1 0,000 

 GM2 GC1 0,000 

  GC2 0,000 

 GC1 GC2 0,000 

Procedimentos    

Antissepsia 
GM1 GM2 0,000 

  GC2 0,015 

 GM2 GC1 0,000 

  GC2 0,000 

 GC1 GC2 0,016 

Ordenha/Aspirar sangue GM1 GM2 0,000 

  GC2 0,001 

 GM2 GC1 0,000 

Continua... 
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Momentos Grupos Comparação dos grupos p-valor* 

  GC2 0,000 

 GC1 GC2 0,000 

Recuperação GM1 GM2 0,000 

  GC2 0,032 

 GM2 GC1 0,000 

  GC2 0,000 

 GC1 GC2 0,011 

Conclusão 

GM1 = Grupo Música 10 minutos; GM2 = Grupo Música 15 minutos; GC1 – Grupo Controle (sem música, por 

10 minutos); GC2 – Grupo Controle (sem música, por 15 minutos); *Teste de Games-Howell. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As médias dos pares dos grupos diferiram, apresentando p estatisticamente 

significante (p<0,05).  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Variáveis neonatais e terapêuticas  

 

No que se refere às descrições da Tabela 1, os grupos (GM1, GM2, GC1, GC2) 

foram semelhantes, não houve significância estatística para as variáveis neonatais categóricas 

(sexo, tipo de parto) e numéricas (Apgar, peso ao nascer, IG ao nascimento, horas de vida, 

PC, PT de nascimento).   

A respeito da variável gênero, predominou o sexo masculino no grupo de recém-

nascidos a termo que receberam música, GM1 7 (53,8%) e GM2 7 (53,8%). Estes resultados 

equiparam-se aos de estudo comparativo, em que houve a predominância do sexo masculino, 

realizado em UIN de hospital público, localizado em cidade do nordeste brasileiro, com 

amostra de 48 filmagens de RNPT, o qual objetivou avaliar a dor e comparar as variáveis 

neonatais e terapêuticas com os valores totais dos escores do NFCS dos prematuros 

submetidos à punção arterial expostos à intervenção música e glicose 25%. Destas 48 

filmagens, 26 participaram do Grupo Música, sendo 16 (61,5%) do sexo masculino e 10 

(38,5%) do feminino, sem associação entre os grupos, com p=0,271 (MELO; CARDOSO, 

2017).  

Outro estudo, ensaio clínico randomizado do tipo mascarado, cruzado, realizado 

nos Estados Unidos, o qual determinou o efeito da música “Canção de ninar de Brahms 

"(Chloe Agnew) reproduzida em intensidade inferior a 60 dB, nos padrões do ciclo sono-

vigília, em RNPT tardios, o gênero predominante também foi o masculino, quando de 30 

recém-nascidos participantes da amostra, 18 (60%) eram do sexo masculino e 12 (40%) do 

feminino (STOKES; AGTHE; METWALLY, 2018).  

Ao se referir aos dados do tipo de parto mais frequente, os resultados 

assemelham-se à pesquisa de Alipour et al. (2013), que comparou os efeitos da música de 

ninar gravada (n=30), com o Grupo Silêncio (música não tocada) (n=30) e o Grupo Controle 

(recebeu os cuidados de rotina da unidade) (n=30) sobre os parâmetros comportamentais e 

fisiológicos de prematuros internados na Unidade de Cuidados Neonatais de um hospital do 

Irã. Esse estudo identificou que 57 (63,3%) da amostra dos 90 recém-nascidos nasceram de 

parto normal (p=0,36).  

Dados do Ministério da Saúde apontam que, no Brasil, dos três milhões de 

nascimentos ao ano, a maioria ocorre por meio de cesariana (BRASIL, 2011c). A frequência 

desse tipo de parto, que apresentava curva ascendente, reduziu 1,5 pontos percentuais em 
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2015 (LABOISSIÈRE, 2017). Neste sentido, é interessante saber que um parto normal é um 

dos aspectos fundamentais de garantias de um nascimento humanizado (FUNDO DAS 

NAÇÕES PARA INFÂNCIA, 2017), com benefícios para a mãe e o filho, os quais vão desde 

a rápida recuperação da mulher, menores riscos de complicações, favorecimento do contato 

pele a pele imediato com o RN e o aleitamento materno, até o estabelecimento de vínculo 

entre mãe/filho e riscos diminuídos de complicações na próxima gravidez, entre outros 

(BRASIL, 2016b).  

O índice de Apgar avalia as condições dos recém-nascidos imediatamente após o 

nascimento (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2015; BRASIL, 2014). São 

observados cinco sinais vitais para avaliação deste: FC, esforço respiratório, tônus muscular, 

irritabilidade reflexa e cor, com pontuação de zero a dois, cada. Desta forma, o índice total do 

RN ao nascer pode variar de zero (piores condições) a dez (melhores condições) (BRASIL, 

2016a).  

Neste estudo, 92,3%, 7,7%, no GM1; 92,3%, 7,7%, no GM2; 76,9%, 7,7%, no 

GC1; 84,6%, 7,7%, no GC2, apresentaram Apgar nove e dez, respectivamente no quinto 

minuto de vida, o que comprova boas condições no nascimento. Estudo piloto prospectivo e 

exploratório, realizado em Munique, Alemanha, que avaliou o efeito da música harpa ao vivo 

nos indicadores de nível de estresse de prematuros internados em uma UTIN, corrobora com 

esses dados, em que a média do índice de Apgar no quinto munuto foi nove (SCHWILLING 

et al., 2015).  

Pesquisa realizada no Hospital Central da Universidade de Helsinque, na 

Finlândia, investigou a codificação neural dos recém-nascidos sob os acordes de música 

ocidental, apresentou a média do índice de Apgar no quinto minuto de 9,2, com intervalos 

entre 9-10 minutos. O estudo em questão constatou, ainda, que a média da IG dos 19 recém-

nascidos foi de 39 semanas e 6 dias e médias de 1,7 dias e 3644 gramas, para idade no dia da 

intervenção musical e peso de nascimento, respectivamente (VIRTALA et al., 2013).  

Os resultados do presente estudo mostraram similaridade quanto ao índice de 

Apgar, peso ao nascer (gramas) e IG de nascimento (semanas) com as dos recém-nascidos da 

investigação supracitada. Ressalta-se que a média da idade em dias dos resultados da pesquisa 

de Virtala et al. (2013) assemelham-se aos descritos no presente estudo para o Grupo Controle 

2 (sem música, por 15 minutos), pois a hora de vida no dia da punção venosa foi de 31,1±36,5 

horas, o que corresponde à média aproximada de 1,7 dias.  

Destaca-se que a avaliação do peso ao nascer é usada como marcador das 

condições de saúde dos neonatos (TOURINO; REIS, 2013). O Ministério da Saúde identifica 
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o baixo peso (<2500 gramas) e a prematuridade (<37 semanas de idade gestacional) como 

fatores de risco de adoecimento e morte logo após o nascimento (BRASIL, 2014; 2004).  

Referindo-se ao PC, este deve ser mensurado com fita métrica, da glabela à 

proeminência occipital, sendo os valores de normalidade para os recém-nascidos a termo de 

33-37 centímetros (BRASIL, 2014). Verificou-se que as médias do PC foram 34,8±1,2 cm, 

34,3±1,4 cm, 34,5±1,4 cm, 34,5±1 cm para os recém-nascidos a termo do GM1, GM2, GC1 e 

GC2, respectivamente.  

Os dados encontrados assemelham-se ao ensaio clínico randomizado de Gonzalez 

et al. (2017), o qual objetivou identificar os efeitos da estimulação musical pré-natal nos 

sinais vitais das gestantes de termo, sobre a modificação do estado cardíaco fetal durante um 

cardiotocógrafo de monitorização fetal, e em medidas antropométricas de recém-nascidos 

após o nascimento, constatando que o perímetro cefálico de nascimento de recém-nascidos de 

mães submetidas a 14 sessões de 40 minutos de música (Viagem Musical pela Gravidez), com 

intensidade de 60-70 decibéis, foi de 34,5±1,26 cm. Ademais, foram observadas outras 

semelhanças, a exemplo do perímetro torácico 33,4 ± 1,5 cm, do peso ao nascer 3,3±0,4 

gramas e do índice de Apgar no quinto minuto 9,9±0,3.  

No presente estudo, o grande número de recém-nascidos a termo internados no 

AC foram diagnosticados como adequado para IG (n=47), os dados assemelham-se aos 

encontrados por Sposito et al. (2017), em que dos 150 recém-nascidos, com IG entre 23 e 43 

semanas, apresentaram, para os 115 (76,7%) neonatos internados na UTIN de um hospital 

público de São Paulo, o diagnóstico de adequado para IG.  

Com relação à variável terapêutica, elucidou-se significância estatística com 

p=0,003, e predomínio dos locais de punção venosa para coleta de sangue na face anterior do 

braço e no dorso da mão, com 11(84,6%) para os Grupos Música 1 e 2, respectivamente. Por 

sua vez, nos Grupos Controle 1 7(53,8%) e Controle 2 7(53,8%), os resultados mostraram que 

os recém-nascidos a termo alocados foram puncionados pelos técnicos de laboratório na face 

anterior do braço.  

Um ensaio clínico controlado, realizado em uma UTIN e em um Berçário de 

Cuidados Intermediários, do Hospital Regional do Sul de Minas Gerais, com RNPT tratados 

(n=25, contenção facilitada e ninho) E Grupo Controle (n=25, ninho), avaliou a implicação da 

contenção facilitada no neonato durante procedimento de punção venosa periférica no 

membro superior esquerdo e no arco dorsal da mão, para realização de exames laboratoriais, 

utilizando o instrumento de avaliação de dor NFCS. Destaca-se que o local de punção venosa 

para coleta de sangue predominante foi o dorso da mão, com 96%. Este estudo evidenciou 
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também que 90% das punções venosas foram executadas com êxito na primeira tentativa por 

uma enfermeira neonatologista, os recém-nascidos que receberam contenção facilitada 

apresentaram menos alterações comportamentais em relação ao Grupo Controle (ALFREDO, 

2015). Neste contexto, as informações explanadas quanto ao local de punção apoiam-se nos 

resultados do Grupo Música 2, no qual houve homogeneidade na tentativa de punção venosa 

para os grupos alocados.  

Pesquisa descritiva, seccional e com análise quantitativa, realizada no Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no município de Uberaba-Minas 

Gerais, avaliou a prática dos profissionais da equipe médica e de enfermagem na punção 

venosa periférica, para coleta de sangue em neonatos e identificou que dos 146 profissionais 

(auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, pediatra, residente), 103 

(70,5%) utilizam o dorso da mão como primeiro local de escolha para realizar a coleta de 

sangue (OLIVEIRA, 2013).   

É necessário mencionar que o procedimento da punção venosa é considerado uma 

das práticas mais difíceis de realização no neonato (HONORATO et al., 2016). O Guia 

Prático para Coleta de Punção preconiza que os locais de escolha de punção para os recém-

nascidos sejam as veias da cabeça, dorsos das mãos, dos pés e o braço (VACUETTE, 2018). 

Sinaliza-se que o limiar de dor neonatal é mais alto nas extremidades superiores em 

comparação com as extremidades inferiores, devido às fibras inibitórias descendentes 

alcançarem a porção cervical da coluna dorsal e, ainda, terem que crescer para punção lombar 

(MARGOTTO; RODRIGUES, 2004).  

 

6.2 Respostas comportamentais e fisiológicas dos recém-nascidos a termo  

 

Buscou-se avaliar o efeito da intervenção música quando aplicada em duas 

extensões de tempos diferentes nas respostas biocomportamentais de dor de recém-nascido a 

termo, antes, durante e após punção venosa para coleta de sangue. O principal achado foi que 

15 minutos de música da canção de ninar gravada, administrada uma vez ao dia, em 

intensidade de 40 dB, antes, durante e continuando por dois minutos após o procedimento de 

punção venosa, mostrou-se efetiva em comparação a 10 minutos de música, comprovando a 

hipótese de que existe diferença nas repostas biocomportamentais de dor dos recém-nascidos 

a termo.  

Acrescenta-se que, até o momento, na literatura, foram encontrados três estudos 

que investigaram a intervenção musical com recém-nascidos a termo na punção do calcâneo 
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(ZHU et al., 2015), na circuncisão (JOYCE; KECK; GERKENSMEYER, 2001) e na punção 

arterial (AZARMNEJAD et al., 2015), no entanto, são escassas as pesquisas que trabalharam 

tal intervenção com recém-nascidos a termo, no exame de punção venosa para coleta de 

sangue, por um tempo de 10 ou 15 minutos, conforme trabalhado na presente investigação.  

Destaca-se que no ensaio clínico randomizado e controlado de Zhu et al. (2015), 

houve admistração da música clássica uma vez ao dia, cinco minutos antes da punção do 

calcâneo, continuando por todo o procedimento doloroso. Os recém-nascidos a termo 

receberam a intervenção musical em intensidade com cerca de 55-60 dB, por meio de alto-

falantes, aproximadamente 20 cm da cabeça, sendo os escores de dor mensurados pela escala 

NIPS e pelo choro. Os autores concluíram que a música não reduziu significativamente a 

resposta de dor (p>0,05). Além da diferente natureza do estímulo doloroso, no presente 

estudo, a dor não foi analisada por uma escala multidimensional, como no caso da NIPS, o 

tipo de música, a forma de administração, o volume e o tempo diferiram, o que pode ter 

corroborado para as diferenças nos achados.  

Joyce, Keck, Gerkensmeyer (2001) mensuraram a dor de recém-nascidos a termo 

por meio da escala RIPS, além da FC, FR, SatO2, níveis de cortisol salivar e duração do 

choro. Nos neonatos que receberam a intervenção musical, houve administração da música de 

ninar e rimas infantis, uma vez ao dia, por meio de alto-falantes colocados em incubadoras ou 

no berço de procedimento, cinco minutos antes da circuncisão, continuando por mais 10 

minutos após procedimento. Os pesquisadores concluíram que a música reduziu 

significantemente a dor (p=0,03) e a SatO2 (p<0,02) após a circuncisão.  

Ao comparar a pesquisa de Joyce, Keck, Gerkensmeyer (2001) com os do 

presente estudo, os recém-nascidos a termo alocados no Grupos de Música 1 e 2, ouviram 

música de ninar uma vez ao dia. A FC e o choro também foram respostas mensuradas e as 

expressões faciais de dor foram realmente menos presentes no Grupo Música 2.  

Estudo de Azarmnejad et al. (2015) objetivou avaliar o efeito da voz materna na 

dor de recém-nascidos a termo internados na UTIN, os quais ouviram a terapia sonora 

gravada pelo tempo de 10 minutos antes, durante e 10 minutos após punção arterial, em 

intensidade de 50-60 dB, por meio de dois alto-falantes (200V Sony) colocados a uma 

distância de 20 cm da cabeça do neonato, o qual identificou, por meio da escala NIPS, que a 

voz materna reduziu a dor de neonatos durante a punção arterial (p<0,005). Esses dados 

corroboram os da presente investigação, no que se refere à terapia sonora gravada 

administrada por 10 minutos antes do procedimento doloroso.  
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O estado biocomportamental de mímica facial consiste em um dos principais 

elementos para avaliação da dor em recém-nascidos (SANTOS; GOMES; CAPELLINI; 

CARVALHO, 2015).  

Para este estudo, a ocorrência de número de avaliações de ações faciais (fronte 

saliente, olhos apertados, sulco aberto aprofundado, boca aberta na horizontal e língua tensa) 

foi mensurada segundo a segundo pelos escores do NFCS, em cinco momentos distintos, 

assim como mencionados nos materiais e método. Castral et al. (2012), também, trabalharam 

os escores do NFCS, investigando a associação entre os fatores maternos e a resposta de 

prematuros submetidos à punção de calcâneo em posição canguru, durante o bloco de 20 

segundos iniciais da fase basal e recuperação e segundo a segundo, no bloco de 20 segundos 

iniciais de cada fase do procedimento (antissepsia, punção, ordenha, compressão).  

Destaca-se que a aplicação do NFCS se modifica de estudo para estudo, já que 

selecionar alguns dos movimentos faciais é uma alternativa da escala (GRUNAU et al., 2007) 

e não compromete os resultados.  

Shabani et al. (2016) avaliaram o efeito da musicoterapia nas respostas 

fisiológicas e comportamentais de prematuros durante e após a coleta de sangue 

arterial/braquial, em 20 recém-nascidos de IG≤36 semanas, internados na UTIN de um 

hospital de Ciências Médicas de Teerã-Irã, por meio das ações faciais do NFCS (fronte 

saliente, olhos apertados, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta, boca aberta na 

vertical/horizontal, língua tensa, tremor de queixo, lábios abertos e protusão de língua), a cada 

15 segundos, em relação aos primeiros cinco minutos antes da coleta,  segundo cinco minutos 

antes da coleta, durante a punção, na retirada da agulha, nos primeiros cinco minutos após a 

coleta e no segundo cinco minutos após a coleta.  Neste estudo, os recém-nascidos a termo 

alocados nos Grupos Música 1, Música 2, Controle 1 e Controle 2 foram avaliados por cinco 

das ações faciais mencionadas. 

Outra pesquisa, embora não tenha trabalhado com a intervenção música, avaliou  

o efeito da amamentação combinada ao contato pele a pele no alívio da dor de 55 recém-

nascidos a termo submetidos à vacina intramuscular contra Hepatite B. Os pesquisadores 

encontraram, por meio da escala NFCS, as manifestações fronte saliente, fenda palpebral e 

sulco nasolabial, avaliados a cada dois segundos durante os 20 segundos finais de cada 

período de coleta (basal, tratamento, antissepsia/injeção, compressão, recuperação), para o 

grupo contato pele a pele e grupo amamentação combinada ao contato pele a pele (LEITE et 

al., 2015). 
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Quanto à presença e ausência de avaliações, os resultados revelaram presença de 

todas as reações faciais, como fronte saliente, olhos apertados, sulco nasolabial aprofundado, 

boca aberta na horizontal e língua tensa, em todos os momentos da coleta de dados, em ambos 

os grupos de alocação, nos recém-nascidos a termo, com exceção das reações faciais sulco 

aberto aprofundado, boca aberta na horizontal e língua tensa, no Grupo Música 2, assim como 

língua tensa no Grupo Controle 2 (sem música, por 15 minutos), no momento Basal.  

Semelhante ao exposto, ensaio clínico randomizado, realizado na Unidade de 

Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com 48 RNPT, sendo 23 no grupo sacarose e 

25 no grupo leite humano, constatou a presença de fronte saliente e sulco nasolabial em todos 

os períodos da coleta (basal, procedimento olho direito, procedimento olho esquerdo, 

recuperação imediata e recuperação tardia), avaliados pela escala NFCS (RIBEIRO, 2012).  

Referindo-se ao momento Basal (recém-nascidos em repouso, sem intervenção, 

em bancada antes da punção), houve maior porcentagem da presença de reações faciais para 

fronte saliente 54 (20,8%), olhos apertados 54 (20,8%), sulco nasolabial aprofundado 54 

(20,8%), boca abeta na horizontal 52 (20%) e língua tensa 47 (18,1%), para o Grupo Controle 

1 (sem música, por 10 minutos), ao se comparar aos demais grupos.  

Diferentemente, Melo e Cardoso (2017) identificaram que os RNPT do grupo 

experimental (música) anteciparam a dor na preparação para punção arterial em comparação 

ao valor encontrado no momento Basal, por meio do NFCS, em relação ao Grupo Controle 

(glicose 25%), ao realizar ensaio clínico randomizado, duplo cego, em UIN de um Hospital 

Público de Fortaleza, Ceará, Brasil. 

É necessário mencionar que nos momentos Pré-procedimento 1 (inicial, final), 

Pré-procedimento 2, Procedimento (antissepsia, punção, ordenha/aspirar sangue, compressão) 

e Recuperação (inicial, final), o quantitativo de fronte saliente, olhos apertados, sulco 

nasolabial aprofundado, boca aberta na horizontal e língua tensa foram menores no grupo 

Música 2 (p<0,05).  

Resultados similares foram observados por Faria et al. (2012), em ensaio clínico 

randomizado, realizado com prematuros em UTIN do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, 

quando verificaram as respostas comportamentais antes e durante procedimentos 

fisioterapêuticos, por meio da escala NIPS (expressão facial, choro, movimentos de 

braços/pernas, estado de alerta e respiração diferente do basal), comparando as variáveis entre 

RNPT que ouviram música (n=14, Grupo Estudo) e os que não a ouviram (n=12, Grupo 

Controle), constatou-se que as expressões faciais mais evidenciadas antes 3 (25%) e durante 9 
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(75%) (p=0,015) a fisioterapia respiratória foi no Grupo Controle. Cabe assinalar que os 

recém-nascidos ouviram música clássica (new age) gravada (não mencionado o tempo) e 

tocada dentro da incubadora, por meio de microcassete recorder modelo Panasonic, no 

volume mínimo (n. 01).    

Estudo experimental controlado, ao comparar quatro grupos, método mãe canguru 

com musicoterapia, método mãe canguru, musicoterapia e grupo controle (sem intervenção 

adicional), em 200 RNPT submetidos à punção do calcâneo, identificou, por meio da escala 

PIPP (30 segundos após o procedimento doloroso), que não houve diferença estatisticamente 

significativa (p=0,65) para sobrancelhas salientes, olhos espremidos e sulco nasolabial, nos 

quatros grupos investigados. O grupo musicoterapia apresentou menor média e desvio padrão 

de sobrancelhas salientes (1,8±1,1), olhos espremidos (1,6 ±1,1) e sulco nasolabial (1,4 ±1,1), 

em comparação com o Grupo Controle (2,3±0,9), (2,2±1,1), (1,9±1,1), respectivamente. 

Ademais, a metodologia do estudo, também, evidenciou que os recém-nascidos foram 

filmados. A música clássica com flauta indiana transversal foi administrada cinco minutos 

antes e cinco minutos após a punção do calcâneo, por dispositivo móvel (celular), em 

intensidade de 35-45dB. Resultado difere quanto ao tipo e modo de administração da música, 

no entanto, houve semelhança quanto ao volume da música e efeito positivo da música no 

momento Recuperação (SHUKLA et al., 2018).   

Destaca-se que, no momento Recuperação (inicial), os grupos de alocação 

apresentaram redução das reações faciais, em comparação com o momento Procedimento 

(compressão), com significância para o Grupo Música 2 (p=0,000), assim como percebido no 

estudo de Shabani et al. (2016), nos primeiros cinco minutos após a punção arterial/braquial 

(p=0,001), na comparação da retirada da agulha (p=0,093), avaliados por meio do NFCS.   

Nas Tabelas 8, 9, 10, 11 e 12, ao comparar o grupo com música (música 10 e 15 

minutos) e o grupo sem música (sem música, por 10 e 15 minutos), constatou-se que os 

valores mais altos de expressões faciais para o NFCS, em todos os momentos avaliados, 

referiram-se ao grupo sem música, com excessão da mímica facial boca aberta na horizontal 

do momento Procedimento (Compressão), em que os grupos não diferiram entre si (p=0,060).  

Em estudo experimental, realizado na UTIN de um hospital da Itália, teve o 

objetivo de determinar o efeito da música Mozart (Violin Concerto nº.3 in G major, K. 216, 

II. Adagio), na punção do calcâneo de 42 RNPT, os quais ouviram música por dois minutos 

antes, durante e após a punção por um período total de cinco minutos em intensidade por 

cerca 65-70dB, por meio de alto-falantes colocados dentro da incubadora, cerca de 30 cm dos 

ouvidos dos neonatos. Os resultados mostraram pontuação significantemente menor na média 

https://www.youtube.com/watch?v=jdwQhcsei0M
https://www.youtube.com/watch?v=jdwQhcsei0M
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dos escores do PIPP para o grupo experimental (com música) (5,1±1,8) (p=0,000), em 

comparação ao grupo controle (sem música) (14,3±4,3) (CAVAIUOLO et al., 2015), 

equivalente aos resultados deste estudo, embora não trabalhado com a escala PIPP e a forma 

de avaliar a música tenha sido diferente.  

Com relação ao choro, os recém-nascidos a termo apresentaram estados 

comportamentais de alerta nos cinco momentos da coleta de dados, com diferença mais 

acentuada no momento Procedimento (antissepsia, punção, ordenha/aspirar sangue, 

compressão). O número de ausência de choro aumentou consideravelmente após o término da 

punção venosa (na recuperação) para coleta de sangue no GM1 (77,2%), GM2 (92,6%), GC1 

(62,1%) e GC2 (79,7%), com medidas significantemente menores para o Grupo Música 2 

(p=0,000).  

Estudo piloto, com delineamento quase experimental, realizado com 14 RNPT 

internados na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para investigar a efetividade do leite humano para 

alívio da dor em prematuros submetidos ao exame de fundo de olho para diagnóstico precoce 

da doença, em comparação com a sacarose, apontou que a porcentagem média do tempo de 

choro na fase procedimento (durante o exame de fundo de olho) foi maior que na fase Basal 

(5 minutos antes do procedimento) (p<0,001) e na fase Recuperação (cinco minutos após o 

procedimento) (p<0,001) (RIBEIRO et al., 2013). Os resultados deste estudo mostraram 

similaridade quanto aos resultados encontrados, embora a intervenção trabalhada não tenha 

sido a música; e a amostra, os recém-nascidos a termo.  

Outro estudo, ao avaliar os diferentes domínios da escala NIPS, antes, durante e 

depois das manobras de fisioterapia, encontrou que os neonatos do grupo controle (sem 

música) apresentaram proporção de choro maior que os do grupo estudo (música), durante o 

procedimento de fisioterapia (p=0,045), com redução consideravelmente menor após o 

término do procedimento para o grupo controle, embora sem diferença estatística (p=0,330) 

(FARIA et al., 2012).  

Quanto aos indicadores fisiológicos de FC, os recém-nascidos a termo de ambos 

os grupos de alocação apresentaram valores dentro da faixa de normalidade em todos os 

momentos estudados. Observou-se no Grupo Música 2 (15 minutos de música) maior 

estabilidade da FC, com médias mais baixas do que os recém-nascidos dos demais grupos, 

com significância estatística (p<0,05), no momento Basal até o momento Recuperação. No 

momento Procedimento de punção (p=0,082) e de Compressão (p=0,073), não houve 

diferença estatisticamente significante ao comparar os quatro grupos de alocação. Houve pico 
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da FC no momento Procedimento (ordenha) entre os recém-nascidos a termo dos Grupos 

Música 1, Controle 1 e Controle 2, enquanto no Grupo Música 2, foi no momento 

Procedimento (compressão).  

De maneira semelhante, Wirth et al. (2016) encontraram diferença 

estatisticamente significativa entre a FC dos prematuros que investigaram os efeitos de 

canções de ninar gravadas e voz materna gravada por 30 minutos, durante 14 dias 

consecutivos, com intensidade 55-66 dB. Percebeu-se que ambas as intervenções musicais 

motivaram a diminuição da FC (p<0,001) durante e após intervenção musical, quando 

comparados com o grupo controle (sem estimulação acústica).  

 Outro estudo, ensaio clínico não controlado, realizado em hospitais do Mato 

Grosso do Sul, analisou o efeito da musicoterapia nas respostas fisiológicas (FC, FR SatO2, 

PA, temperatura corporal) de 12 RNPT. Os autores comprovaram que uma única música 

Mozart (intensidade 45dB), com duração de 15 minutos ininterruptos, em duas sessões diárias 

(nos períodos matutinos e vespertinos), por três dias consecutivos, diminuiu os valores de FC 

imediatamente após a segunda sessão de musicoterapia (t pareado; p=0,002) (SILVA et al., 

2013).  

Diferentemente, no ensaio clínico randomizado de Alipour et al. (2013), não foi 

encontrada diferença significativa entre a FC dos RNPT que estavam alocados no grupo 

canção de ninar, no grupo silêncio (música não tocada) e no grupo controle (cuidados de 

rotina), antes (p=0,33), ao final da intervenção de 20 minutos (p=0,41) e nos 10 minutos após 

a intervenção (p=0,057). A canção de ninar foi tocada a uma intensidade de 55-60 dB, por 

meio de fones de ouvidos.  

Baseando-se nessas inferências e acreditando que a administração de 15 minutos 

de música favoreceu o relaxamento e a acomodação das respostas biocomportamentais de dor 

nos recém-nascidos a termo internados no AC pesquisado, devem-se incentivar tal 

intervenção para melhora da qualidade de vida de prematuros. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Ao analisar a relação das variáveis neonatais e terapêuticas com recém-nascidos a 

termo submetidos à punção venosa para coleta de sangue expostos ao Grupo Música 1 (10 

minutos de música), Grupo Música 2 (15 minutos de música), Grupo Controle 1 (sem música, 

por 10 minutos) e Grupo Controle 2 (sem música, por 15 minutos), constatou-se que os quatro 

grupos apresentaram-se comparáveis nas variáveis neonatais (categóricas e numéricas), ou 

seja, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. Quanto à variável 

terapêutica (local de punção), o p diferiu estatisticamente significante (p=0,003), com maior 

percentagem no dorso da mão no Grupo Música 2 e na face anterior do braço no Grupo 

Música 1. 

A hipótese de que existe diferença nas respostas biocomportamentais de dor dos 

recém-nascidos a termo submetidos à intervenção música (por 10 minutos e 15 minutos), 

antes, durante e após a punção venosa para coleta de sangue, foi comprovada.  

A distribuição do número de avaliações, em segundos, da presença das reações 

faciais de fronte saliente, olhos apertados, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta na 

horizontal, língua tensa pela escala NFCS, foi significantemente menor no Grupo Música 2 

(15 minutos de música), em comparação aos neonatos dos outros grupos em todas as 

avaliações realizadas, antes, durante e após a punção venosa para coleta de sangue, no 

momento Basal à Recuperação (final), mostrando confluência positiva para intervenção 

música no tempo 15 minutos.  

Ao comparar o grupo com música (GM1, GM2) e o grupo sem música (GC1, 

GC2) com a escala NFCS, observou-se que a duração (segundos) das reações faciais foi 

estatisticamente significativa, favorável ao grupo que recebeu intervenção musical (GM1, 

GM2), nos cinco momentos da coleta de dados. Apenas na reação facial, boca aberta na 

horizontal do momento Procedimento (compressão), os grupos não diferiram entre si 

(p=0,060).  

O número de observações faciais da reação comportamental choro foi menor no 

Grupo Música 2, em comparação aos demais grupos, no momento Basal, Pré-procedimento 1 

(inicial, final), Pré-procedimento 2, Procedimento (antissepsia, punção, ordenha/aspirar 

sangue, compressão) e Recuperação (inicial, final) (p<0,05). Observou-se ainda que ambos os 

grupos apresentaram aumento do choro, sem significância estatística, durante o momento 

Procedimento, com redução da ocorrência de choro no momento Recuperação.  
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Os recém-nascidos de ambos os grupos apresentaram valores de FC média dentro 

dos parâmetros de normalidades. Os menores valores médios de FC foram observados no 

Grupo Música 2, em comparação aos demais grupos, nos momentos Basal, Pré-procedimento 

1 (inicial), Pré-procedimento 1 (final), Pré-procedimento 2, Procedimento (antissepsia), 

Procedimento (ordenha/aspirar sangue) e Recuperação, todos com p=0,000. Em relação ao 

momento Procedimento (punção, compressão), não houve efeito estatisticamente significante 

entre os grupos de alocação e momentos do estudo (p>0,05). 

Frisam-se considerações vistas como limitações deste estudo, como: a) o tamanho 

reduzido da amostra, devido à demanda do AC e do rigor metodológico adotado no estudo; b) 

o fato da doutoranda ter conduzido a coleta de dados e, na etapa de avaliação dos vídeos, 

apenas os dados da FC terem sido cegos; c) o fato do exame de punção venosa ter sido 

realizado por quatro técnicos de laboratório, o que pode ter interferido na resposta dos 

neonatos à dor. Salienta-se que todos os profissionais que fizeram a coleta de punção 

seguiram o mesmo protocolo para realizar o exame e foram treinados pela doutoranda.  

Destaca-se a importância da equipe de saúde, em especial, da Enfermagem, no 

acompanhamento dos recém-nascidos a termo, antes, durante e após o procedimento doloroso 

de punção venosa para coleta de sangue, promovendo saúde com medidas de conforto e alívio 

da dor, pautados no cuidado humanizado e nas evidências científicas, inclusive no uso da 

tecnologia em saúde.  

Acredita-se que a presente pesquisa contribuiu de forma inovadora para 

elucidação de aspectos importantes relacionadas à reatividade biocomportamental à dor de 

recém-nascidos a termo submetidos à punção, com a minimização da dor e o emprego de 

medidas não farmacológicas, como a música, por um tempo de 15 minutos, podendo, então, 

ser recomendado para uso na prática clínica e acadêmica.  
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APÊNDICE A- INSTRUMENTO PARA LEVANTAR AS VARIÁVEIS NEONATAIS E 

TERAPÊUTICAS 

Data:  _______________                                      Horário da coleta de dados:_____________ 

1. Sexo:  Masculino (    )                     Feminino (    ) 

2.Tipo de parto:  Normal  (   ) Fórceps (    )   Cesárea (    ) 

3. Local de internação prévia: 

4. Diagnóstico Médico:  

5. Data de nascimento: 

6. IG ao nascimento: 

7. IG (dias):                    

8. Horas de vida: 

9. Peso ao nascer: 

10. Perímetro cefálico (PC) ao nascer:  

11. Índice de Apgar no 5º minuto: 

12. Número e local de Punção:  

13. Medicações prescritas à terapêutica neonatal (dentro de 12 horas): 

14. Medicações prescritas à terapêutica materna (dentro de 12 horas): 
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APÊNDICE B – MÍMICA FACIAL - ESCALA DE DOR NFCS 

 

Manual de treinamento do NFCS elaborado por Grunau e Craig (2010) 

 

Data da Avaliação: ______________________ RN Nº: ___________________                 

Avaliador: _________________ 

Momento Basal – 20 segundos iniciais 

 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

 

Olhos Apertados                                        Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Momento Pré-procedimento 1 – 20 segundos iniciais 

 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

 

Olhos Apertados                                        Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________ 
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Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Momento Pré-procedimento 1 – 20 segundos finais 

 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

 

Olhos Apertados                                        Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Momento Pré-procedimento 2 (avaliar enquanto durar à procura de veia)  

 

Fronte Saliente 

                    

                    

                    

 

Olhos Apertados 

                    

                    

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                  
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Boca Aberta na Horizontal                        

                    

                    

                    

 

Língua Tensa                                               

                    

                    

                    

 

Momento Procedimento – avaliar enquanto durar o procedimento de: 

 

ANTISSEPSIA 

 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

Olhos Apertados                                        Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

                    

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

                    

                    

 

Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________ 

                    

                    

                    

 

Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________ 
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PUNÇÃO 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

 

Olhos Apertados                                        Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

ORDENHA/ASPIRAR SANGUE 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

Olhos Apertados                                         Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________      
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Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

COMPRESSÃO 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

Olhos Apertados                                         Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________      

 

                    

                    

                    

 

Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________      
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Momento Recuperação – 20 segundos iniciais 

 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

 

Olhos Apertados                                        Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Momento Recuperação – 20 segundos finais 

 

Fronte Saliente                                            Total de Manifestações: _____________      

 

                    

 

Olhos Apertados                                        Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Sulco Nasolabial Aprofundado                 Total de Manifestações: _____________ 

 

                    

 

Boca Aberta na Horizontal                       Total de Manifestações: _____________ 

                    

 

Língua Tensa                                              Total de Manifestações: _____________ 

                    

Como pontuar: Presente – 1 ponto; Ausente – 0 pontos; Não visualizado (NV) 
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APÊNDICE C – CHORO 

 

Data da Avaliação: ______________________ RN Nº: ___________________                 

Avaliador: _________________ 

 

Momento Basal - 2 minutos 

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

Momento Pré-procedimento 1 - 2 minutos iniciais 

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

Momento Pré-procedimento 1 - 2 minutos finais 

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

Momento Pré-procedimento 2 (avaliar enquanto durar à procura de veia)  
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Momento Procedimento – avaliar enquanto durar o procedimento de: 

 

Antissepsia  

                    

                    

                    

 

Punção 

                    

 

Ordenha/Aspirar sangue 

                    

                    

                    

 

Compressão 

                    

                    

                    

 

Momento Recuperação - 2 minutos  

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

 

Como pontuar: Presente – 1 ponto; Ausente – 0 pontos; Não visualizado (NV)  

 

 

 

 

APÊNDICE D – FREQUÊNCIA CARDÍACA 
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Data da Avaliação: ______________________ RN Nº: ___________________                 

Avaliador: _________________ 

 

Momento Basal - 2 minutos 

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

Momento Pré-procedimento 1 - 2 minutos iniciais 

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

Momento Pré-procedimento 1 - 2 minutos finais 

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

Momento Pré-procedimento 2 (avaliar enquanto durar à procura de veia)  

 

                    

                    

                    

 

Momento Procedimento – avaliar enquanto durar o procedimento de: 
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Antissepsia  

                    

                    

                    

 

Punção 

                    

 

Ordenha/Aspirar sangue 

                    

                    

                    

 

Compressão 

                    

                    

                    

 

Momento Recuperação - 2 minutos  

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

Como pontuar: Quando FC não visualizada, colocar NV  
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

OS PAIS 

 

O seu filho recém-nascido está sendo convidado(a) a participar da pesquisa chamada 

“Música na dor de recém-nascido a termo submetido à punção venosa”, que será desenvolvida 

pelas enfermeiras e pesquisadoras doutoranda Gleicia Martins de Melo e Dra. Maria Vera 

Lúcia Moreira Leitão Cardoso.  

Nesse estudo pretendemos avaliar o efeito da intervenção música ao ser aplicado em 

três extensões de tempos diferentes nas respostas biocomportamentais de dor de recém-

nascidos a termo, antes, durante e após a punção venosa para coleta de sangue para realização 

de exames. Os dois períodos de tempos de música serão aproximado de treze e dezoito e vinte 

minutos. As respostas biocomportamentais são as expressões comportamentais que seu filho 

pode apresentar na face no momento da dor com franzir a testa, apertar os olhos, chorar, e as 

fisiológicas que envolvem a quantidade de batidas do coração dele em um minuto e a 

quantidade de oxigênio no sangue de seu bebê, que nós chamamos de frequência cardíaca e 

saturação de oxigênio. Ressalta-se que o procedimento doloroso de punção venosa em que o 

seu filho será submetido é o prescrito pelo médico para o tratamento clínico, não sendo 

exposto a nenhum procedimento doloroso somente por causa da pesquisa.  

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é acreditar que um tempo de música 

recomendado para o alívio da dor do recém-nascido a termo, tanto a enfermagem como as 

crianças se beneficiarão. A enfermagem pela busca de uma assistência cada vez mais 

qualificada e os recém-nascidos, por uma medida não farmacológica com tempo adequado e 

comprovação de alívio de dor. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Logo após vocês pais 

permitirem a participação de seu filho (a), as pesquisadoras realizarão dentro da própria 

enfermaria do alojamento conjunto um teste em busca do estímulo sonoro do seu filho. Trata-

se de um teste não doloroso, conhecido como Agogô que vai nos dizer se seu filho está 

acompanhando o som e assim sabermos se ele está ouvindo bem. Após a confirmação desse 

estímulo sonoro, o recém-nascido será encaminhado à sala reservada para procedimentos no 

mesmo andar das enfermarias onde estará internado, e contidos com a intervenção não 

farmacológica padrão da unidade “enrolamento”, que é feito com um lençol para que o bebê 

fique agasalhado, no berço de procedimento durante toda coleta de dados. Depois, as 

pesquisadoras realizarão o sorteio para saber o tempo de música em que o seu filho irá 

receber. Logo após, será colocado um fone de ouvido, interligado ao MP4 player e então será 
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filmado durante todo o procedimento de coleta de sangue. Também se usarão dados do 

prontuário como data de nascimento, peso do bebê ao nascer, tipo de parto entre outros. Para 

participar deste estudo, você pai deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você 

não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) 

em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se e poderá retirar o 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido(a) na instituição e sua identidade, nem de seu filho será exposta, 

resguardando a identidade com padrões profissionais de sigilo.  Os resultados da pesquisa 

poderão ser divulgados em revistas científicas ou eventos, mas não haverá identificação da 

criança.  Essa pesquisa não trará nenhum risco para o seu filho, a não ser desconforto pelo 

tempo em que se separar de vocês para ser levado para a sala de procedimentos. Porém, vocês 

terão assegurado o direito de estar presente durante toda a coleta de dados acompanhando 

tudo o que está planejado e os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome 

do seu filho (a) ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com as 

pesquisadoras responsáveis por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via 

será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. Qualquer dúvida 

pode entrar em contato com:  

 

Gleicia Martins de Melo 

Endereço: Rua Marco, 67. Bairro: Bom Futuro 

Telefone: (85) 988273360 

E-mail: gleiciamm@hotmail.com 

 

Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso  

Universidade Federal do Ceará/Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem/Departamento de Enfermagem. 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 949 - Rodolfo Teófilo Fortaleza - CE  

Telefone: (85) 33668450  

E-mail: mvlmlc@hotmail.com 
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Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ. Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 horas 

de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal 

do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Música na dor 

de recém-nascido a termo submetido à punção venosa”, que tem por objetivo avaliar o efeito 

da intervenção música ao ser aplicado em três extensões de tempos diferentes nas respostas 

biocomportamentais de dor de recém-nascidos a termo, antes, durante e após a punção venosa 

para coleta de sangue. Entendi as coisas boas que podem acontecer se eu aceitar participar da 

pesquisa e que não acontecerá nada de ruim com o meu filho(a) se eu não quiser participar. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir que ninguém vai ficar furioso. As pesquisadoras tiraram minhas dúvidas e 

conversaram comigo. 

Recebi uma cópia deste termo de consentimento e li e concordo que meu filho participe da 

pesquisa.  

 

 

____________________________________ 

Assinatura dos pais/responsável 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Fortaleza............./................/............ 
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APÊNDICE F – TERMO DE ASSENTIMENTO PARA MÃE/PAI 

 

O seu filho recém-nascido está sendo convidado(a) a participar da pesquisa chamada 

“Música na da dor de recém-nascido a termo submetido à punção venosa”, que será 

desenvolvida pelas enfermeiras e pesquisadoras doutoranda Gleicia Martins de Melo e Dra. 

Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso.  

Nesse estudo pretendemos avaliar o efeito da intervenção música ao ser aplicado em 

três extensões de tempos diferentes nas respostas biocomportamentais de dor de recém-

nascidos a termo, antes, durante e após a punção venosa para coleta de sangue para realização 

de exames. Os três períodos de tempos de música serão aproximado de treze, dezoito e vinte 

minutos. As respostas biocomportamentais são as expressões comportamentais que seu filho 

pode apresentar na face no momento da dor com franzir a testa, apertar os olhos, chorar, e as 

fisiológicas que envolvem a quantidade de batidas do coração dele em um minuto e a 

quantidade de oxigênio no sangue de seu bebê, que nós chamamos de frequência cardíaca e 

saturação de oxigênio. Ressalta-se que o procedimento doloroso de punção venosa em que o 

seu filho será submetido é o prescrito pelo médico para o tratamento clínico, não sendo 

exposto a nenhum procedimento doloroso somente por causa da pesquisa.  

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é acreditar que um tempo de música 

recomendado para o alívio da dor do recém-nascido a termo, tanto a enfermagem como as 

crianças se beneficiarão. A enfermagem pela busca de uma assistência cada vez mais 

qualificada e os recém-nascidos, por uma medida não farmacológica com tempo adequado e 

comprovação de alívio de dor. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Logo após o 

responsável por você autorizar e assinar o termo de assentimento do seu filho (a) recém-

nascido, as pesquisadoras realizarão dentro da própria enfermaria do alojamento conjunto um 

teste em busca do estímulo sonoro do seu filho. Trata-se de um teste não doloroso, conhecido 

como Agogô que vai nos dizer se seu filho está acompanhando o som e assim sabermos se ele 

está ouvindo bem. Após a confirmação desse estímulo sonoro, o recém-nascido será 

encaminhado à sala reservada para procedimentos no mesmo andar das enfermarias onde 

estará internado, e contidos com a intervenção não farmacológica padrão da unidade 

“enrolamento”, que é feito com um lençol para que o bebê fique agasalhado, no berço de 

procedimento durante toda coleta de dados. Depois, as pesquisadoras realizarão o sorteio para 

saber o tempo de música em que o seu filho irá receber. Logo após, será colocado um fone de 

ouvido, interligado ao MP4 player e então será filmado durante todo o procedimento de coleta 
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de sangue. Também se usarão dados do prontuário como data de nascimento, peso do bebê ao 

nascer, tipo de parto entre outros. Para participar deste estudo, o responsável por você deverá 

autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se e o seu responsável poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) na instituição e sua identidade, nem de seu filho será exposta, resguardando a 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa poderão ser 

divulgados em revistas científicas ou eventos, mas não haverá identificação da criança.  Essa 

pesquisa não trará nenhum risco para o seu filho, a não ser desconforto pelo tempo em que se 

separar de vocês para ser levado para a sala de procedimentos. Porém, vocês terão assegurado 

o direito de estar presente durante toda a coleta de dados acompanhando tudo o que está 

planejado e os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome do seu filho (a) 

ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com as pesquisadoras responsáveis por 

um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via 

será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. Qualquer dúvida 

pode entrar em contato com:  

 

Gleicia Martins de Melo 

Endereço: Rua Marco, 67. Bairro: Bom Futuro 

Telefone: (85) 988273360 

E-mail: gleiciamm@hotmail.com 

 

Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso  

Universidade Federal do Ceará/Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem/Departamento de Enfermagem. 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 949 - Rodolfo Teófilo Fortaleza - CE  

Telefone: (85) 33668450  

E-mail: mvlmlc@hotmail.com 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ. Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 horas 
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de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal 

do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Música na dor 

de recém-nascido a termo submetido à punção venosa”, que tem por objetivo avaliar o efeito 

da intervenção música ao ser aplicado em três extensões de tempos diferentes nas respostas 

biocomportamentais de dor de recém-nascidos a termo, antes, durante e após a punção venosa 

para coleta de sangue. Entendi as coisas boas que podem acontecer se eu aceitar participar da 

pesquisa e que não acontecerá nada de ruim com o meu filho(a) se eu não quiser participar. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir que ninguém vai ficar furioso. As pesquisadoras tiraram minhas dúvidas e 

conversaram comigo. 

Recebi uma via deste Termo de Assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

 

 

____________________________________ 

 

Assinatura do(a) menor 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Fortaleza............./................/............ 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

O PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa chamada “Música na dor de 

recém-nascido a termo submetido à punção venosa”, que será desenvolvida pelas enfermeiras 

e pesquisadoras doutoranda Gleicia Martins de Melo e Dra. Maria Vera Lúcia Moreira Leitão 

Cardoso. Nesse estudo pretendemos avaliar o efeito da intervenção música ao ser aplicado em 

três extensões de tempos diferentes nas respostas biocomportamentais de dor de recém-

nascidos a termo, antes, durante e após a punção venosa para coleta de sangue.   

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é acreditar que um tempo de música 

recomendado para o alívio da dor do recém-nascido a termo, tanto a enfermagem como as 

crianças se beneficiarão. A enfermagem pela busca de uma assistência cada vez mais 

qualificada e os recém-nascidos, por uma medida não farmacológica com tempo adequado e 

comprovação de alívio de dor. 

 Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Logo após os pais 

permitirem a participação de seu filho (a), as pesquisadoras realizarão dentro da própria 

enfermaria do alojamento conjunto o teste do Agogô, a fim de medir a audição para o reflexo 

cócleo-palpebral da criança. Após a confirmação desse estímulo sonoro, o recém-nascido será 

encaminhado à sala reservada para procedimentos no mesmo andar das enfermarias onde 

estará internado, e contido com a intervenção não farmacológica padrão da unidade 

“enrolamento”, para que o bebê fique agasalhado, no berço de procedimento durante toda 

coleta de dados. Depois, será realizado o sorteio para saber o tempo de música em que o 

recém-nascido irá receber. Logo após, será colocado um fone de ouvido, interligado ao MP4 

player e então será filmado durante todo o procedimento de punção venosa para coleta de 

sangue realizado por você profissional de enfermagem. Ressalto que a filmagem destina-se 

exclusivamente à imagem do recém-nascido, ficando bastante restrita a sua aparição, 

limitando-se as mãos quando dentro do berço de procedimento. 

Para participar deste estudo, você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se e poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade dentro da instituição em que trabalha. Os resultados da pesquisa poderão ser 

divulgados em revistas científicas ou eventos, mas não haverá a sua identificação. Essa 
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pesquisa não trará nenhum risco para você, a não ser desconforto pelo tempo em que levará 

para preparar o recém-nascido para receber o procedimento doloroso.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via 

será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. Qualquer dúvida 

pode entrar em contato com:  

Gleicia Martins de Melo 

Endereço: Rua Marco, 67. Bairro: Bom Futuro 

Telefone: (85) 988273360 

E-mail: gleiciamm@hotmail.com 

 

Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso  

Universidade Federal do Ceará/Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem/Departamento de Enfermagem. 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 949 - Rodolfo Teófilo Fortaleza - CE  

Telefone: (85) 33668450  

E-mail: mvlmlc@hotmail.com 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ. Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 horas 

de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal 

do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Música na dor 

de recém-nascido a termo submetido à punção venosa”, que tem por objetivo avaliar o efeito 

da intervenção música ao ser aplicado em três extensões de tempos diferentes nas respostas 

biocomportamentais de dor de recém-nascidos a termo, antes, durante e após a punção venosa 

para coleta de sangue. Entendi as coisas boas que podem acontecer se eu aceitar participar da 

pesquisa e que não acontecerá nada de ruim comigo se eu não quiser participar. Entendi que 

posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que 

ninguém vai ficar furioso. As pesquisadoras tiraram minhas dúvidas e conversaram comigo. 

Recebi uma cópia deste termo de consentimento e li e concordo com a minha participação. 

____________________________________ 

 

Assinatura dos pais/responsável 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 

 



125 

 

ANEXO A – NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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