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Introdução: Os Recém-Nascidos Pré-Termo (RNPT) configuram uma condição especial à saúde, o que pode aumentar a 

incidência de internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), interferindo negativamente na aquisição de 

habilidades motoras. Objetivos: Avaliar o escore do Test of Infant Motor Performance Screening Items (TIMPSI) em 

RNPT em UTIN e a influência da aplicação deste teste nos sinais vitais (SV), Escala de Dor no Récem-Nascido (NIPS-

Brasil), e escala de avaliação comportamental neonatal de Brazelton (EACNB). Método: Estudo aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UDESC sob o parecer 65975317.8.0000.0118. Critérios de inclusão: 

RNPT internados na UTIN em respiração espontânea durante a avaliação; e exclusão: RNPT clinicamente instáveis, 

submetidos a cirurgias, história de malformações congênitas, síndromes genéticas, hemorragia periintraventricular graus 

III e IV, e que não concluíssem o protocolo de avaliação. Foram coletadas informações sobre os critérios, idade 

gestacional (IG) e corrigida (IC). Antes e depois da aplicação do TIMPSI, foram mensuradas: saturação periférica de 

oxigênio (SpO2), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), NIPS-Brasil e EACNB. Os sinais de retraimento 

foram controlados durante a avaliação. Após testar a normalidade da distribuição de dados, a caracterização das 

variáveis foi realizada pela de estatística descritiva. A comparação dos SV antes e após a aplicação do TIMPSI foi 

realizada pelos testes Wilcoxon (FC e FR) e teste t para amostras pareadas (SpO2). Utilizou-se o Statistical Package for 

the Social Sciences versão 20.0 (nível de significância de 5%). Resultados: Foram avaliados 16 RNPT IC de 34,86±1 

semanas no momento da avaliação. O escore do TIMPSI apresentou média de 9,57±2,84 (IC 95%: 7,92 – 11,21). 

Apenas 13,3% dos RNPT apresentaram sinais de retraimento durante a avaliação. Não foi observada diferença entre os 



valores de FC e FR antes e depois da aplicação do TIMPSI (p>0,05). Houve aumento dos valores de SpO2 inicial 

(96,20%±0,72) e final (96,67%±0,82) (IC 95% da diferença: 0,181 - 0,753) (p<0,05). Com relação a NIPS-Brasil, na 

avaliação inicial, 86,7% dos RNPT estavam sem dor e 13,3% dor fraca. Na avaliação final, 53,3% estavam sem dor, 

40,0% dor leve e 6,7% dor moderada. Todos os RNPT foram classificados como “ativos” nas avaliações inicial e final, 

segundo a EACNB. Conclusão: Os escores do TIMPSI foram considerados abaixo da média para todos os RNPT. A 

partir dos escores da NIPS-Brasil e dos SV a aplicação do TIMPSI em UTIN mostra-se adequada.

Descritores: Dor neonatal, prematuridade, desenvolvimento motor. 


