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COSTA, T. M. S. Massagem para alívio da dor em recém-nascidos submetidos a 
punção: revisão sistemática com metanálise. NATAL, 2021, 99f. Dissertação 
[Mestrado acadêmico em enfermagem]. Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. 
 

RESUMO 
 
Introdução: Os recém-nascidos prematuros são expostos a cerca de 75,1 ± 42,6 
procedimentos dolorosos durante o tempo de internação hospitalar, que geram 
impacto sobre alterações da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, 
sendo necessária a aplicação de medidas que aliviem a dor. Os tratamentos não 
farmacológicos se configuram, atualmente, como uma alternativa efetiva no manejo 
da dor, uma vez que mitigam o sofrimento neonatal e reduzem as chances de 
ocorrências de comorbidades futuras. Faz parte dessas medidas não farmacológicas 
a massagem, que se baseia no conforto e relaxamento do indivíduo, uma vez que 
está ligada à melhora da circulação sanguínea, reforçando a oxigenação e nutrição 
dos tecidos, tendo importante eficácia na redução da dor. Objetivo: Analisar os 
efeitos da massagem no alívio da dor em recém-nascidos submetidos a punção. 
Método: Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise, com a pergunta de 
pesquisa pela estratégia PICO (Patient or Problem, Intervention, Control or 
Comparasion, Outcomes): A massagem produz o alívio da dor quando utilizada em 
recém-nascidos submetidos a punção? Foi realizada a busca nas fontes de dados 
eletrônicas National Library of Medicine, Web of Science, Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature, SciVerse Scopus, Cochrane Library e Gale Academic 
OneFile, empregando diferentes combinações das palavras-chave “infant, newborn”, 
“massage”, “pain”. O cruzamento dos descritores da pesquisa indexados no MesH 
foram: (((infant, newborn) OR (premature) OR (baby)) AND ((massage) OR 
(reflexotherapy)) AND ((pain) OR (Pain measurement) OR (Pain management) OR 
(Pain relief) OR (Pain assessment) OR (Puncture))). Foram incluídos estudos 
primários do tipo quase experimental e ensaio clínico randomizado, que avaliaram a 
dor em recém-nascidos submetidos a punção com utilização da massagem. A 
pesquisa foi realizada sem restrição de idiomas e sem recorte temporal. Esta revisão 
foi submetida a registro na base de dados International Prospective Register of 
Systematic Reviews sob o número CRD42021226313. Resultados: Dos 878 estudos 
encontrados, após leitura de títulos e resumos, exclusão de duplicatas e leitura na 
íntegra, a amostra foi composta por 12 artigos. Observou-se um alto nível de 
concordância entre os revisores que rastrearam os artigos (índice Kappa>90%). Dos 
12 registros incluídos nesta revisão, 11 (91,6%) são ensaios clínicos randomizados e 
um (8,3%) se caracteriza como ensaio clínico não randomizado (estudo quase 
experimental). No que se refere às especificações da população dos estudos, o 
número total de participantes inseridos nas pesquisas foi de 981 neonatos, e a idade 
variou entre 24 horas de vida e 42 semanas gestacionais. Sobre o local de aplicação, 
sete (58,3%) estudos realizaram a intervenção nos membros inferiores; cinco 
(41,6%), nos membros superiores; e cinco (41,6%), nos pés dos neonatos. No que 
concerne ao tempo de aplicação, sete (58,3%) estudos executaram a massagem por 
2 minutos; dois (16,6%), durante 3 minutos; um (8,3%), por 1 minuto; e um (8,3%), 
durante 30 minutos. Os instrumentos mais utilizados pelos pesquisadores para avaliar 
a resposta à dor sentida pelos recém-nascidos foram a Neonatal Infant Pain Scale e 
a Premature Infant Pain Profile. Os pesquisadores identificaram a eficácia da 
massagem sobre outras técnicas (ou grupo controle) no alívio da dor em 83,3% dos 



 
 

estudos. Os principais benefícios gerados pela massagem foram: redução dos 
escores de dor durante e após a punção, melhor desenvolvimento mental, menor 
alteração da frequência cardíaca, menor duração do choro e menor tempo de 
procedimento. Grande parte da amostra foi classificada como risco de viés incerto 
devido à falta de informações sobre o processo de execução do estudo. A metanálise 
comparativa da massagem versus cuidados de rotina que avaliou o escore de dor não 
foi estatisticamente significativa. Já a metanálise comparativa da massagem versus 
cuidados de rotina que avaliou a duração do choro obteve resultado estatisticamente 
significativo (p = 0,0002). Conclusão: A aplicação da massagem pode contribuir para 
o alívio da dor neonatal através da redução do escore de avaliação da dor, redução 
do tempo de choro e estabilização dos sinais vitais em recém-nascidos submetidos a 
punção. 
 
Descritores: Recém-Nascido. Dor. Massagem. Reflexoterapia. Medição da dor. 
Manejo da dor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COSTA, T. M. S. Massage for pain relief in newborns undergoing puncture: a 
systematic review with meta-analysis. NATAL, 2021, 99f. Dissertation [Academic 
master´s degree in nursing]. Graduate Program in Nursing, Federal University of Rio 
Grande do Norte, Natal, 2020. 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: Premature newborns are exposed to about 75.1 ± 42.6 painful 

procedures during hospital stay, which generate an impact on changes in blood 

pressure, heart rate and respiratory rate, and it is necessary to apply measures that 

relieve pain. Non-pharmacological treatments are currently an effective alternative in 

pain management, since they mitigate neonatal suffering and reduce the chances of 

future comorbidities. Massage is part of these non-pharmacological measures, which 

is based on the comfort and relaxation of the individual, since it is linked to the 

improvement of blood circulation, reinforcing oxygenation and nutrition of tissues, 

having important efficacy in reducing pain. Objective: To analyze the effects of 

massage on pain relief in newborns undergoing puncture. Method: It is a systematic 

review with meta-analysis, with the research question by the PICO strategy (Patient 

or Problem, Intervention, Control or Comparasion, Outcomes): Does massage 

produce pain relief when used in newborns undergoing puncture? The National Library 

of Medicine, Web of Science, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, 

SciVerse Scopus, Cochrane Library and Gale Academic OneFile were searched. 

Different combinations of the keywords “infant, newborn”, “massage”, “pain” were 

used. The crossing of the search descriptors indexed in the MesH were: ((((infant, 

newborn) OR (premature) OR (baby)) AND ((massage) OR (reflexotherapy)) AND 

((pain) OR (Pain measurement) OR (Pain management) OR (Pain relief) OR (Pain 

assessment) OR (Puncture))). Primary quasi-experimental studies and a randomized 

clinical trial, which evaluated pain in newborns submitted to puncture using massage, 

were included. The research was carried out without language restriction and without 

time frame. This review was submitted to the International Prospective Register of 

Systematic Reviews database under number CRD42021226313. Results: Of the 878 

studies found, after reading titles and abstracts, deleting duplicates and reading in full, 

the sample consisted of 12 articles. A high level of agreement was observed among 

the reviewers who tracked the articles (Kappa index>90%). Of the 12 records included 

in this review, 11 (91.6%) randomized clinical trials and one (8.3%) is characterized 

as a non-randomized clinical trial (almost experimental study). Regarding the 

specifications of the study population, the total number of participants enrolled in the 

studies was 981 neonates, and the age varied between 24 hours of life and 42 

gestational weeks. About the place of application, seven (58.3%) studies performed 

the intervention in the lower limbs; five (41.6%) in the upper limbs; and five (41.6%) in 

the newborns' feet. Regarding the time of application, seven (58.3%) studies 

performed massage for 2 minutes; two (16.6%), for 3 minutes; one (8.3%), for 1 

minute; and one (8.3%) for 30 minutes. The instruments most used by researchers to 

evaluate the response to pain felt by newborns were the Neonatal Infant Pain Scale 

and the Premature Infant Pain Profile. The researchers identified the effectiveness of 



 
 

massage over other techniques (or control group) in pain relief in 83.3% of the studies. 

The main benefits generated by the massage were: reduction of pain scores during 

and after puncture, better mental development, lower heart rate change, shorter 

duration of crying and shorter procedure time. Most of the sample was classified as a 

risk of uncertain bias due to lack of information about the process of execution of the 

study. The comparative meta-analysis of massage versus routine care that evaluated 

the pain score was not statistically significant. On the other hand, the comparative 

meta-analysis of massage versus routine care that evaluated the duration of crying 

obtained a statistically significant result (p = 0.0002). Conclusion: The application of 

massage can contribute to the relief of neonatal pain by reducing the pain assessment 

score, reducing crying time and stabilizing vital signs in newborns submitted to 

puncture. 

 
Descriptors: Infant, Newborn. Pain. Massage. Reflexotherapy. Pain Measurement. 
Pain Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTINs) são destinadas aos 

recém-nascidos (RNs) que se encontram em situações graves, os quais são 

internados principalmente devido a prematuridade, malformações congênitas, baixo 

peso, bem como possíveis disfunções entre os sistemas neurológico, respiratório, 

cardiovascular e digestório. Nesse sentido, toda UTIN é equipada de tecnologia 

altamente especializada, além da presença de uma equipe multiprofissional 

capacitada (FREITAS et al., 2018). 

Todavia, apesar de a tecnologia e assistência da UTIN terem como finalidade 

a recuperação de qualidade do RN, bem como a redução das taxas de mortalidade, 

esse ambiente é responsável por diversos estressores relacionados a procedimentos 

invasivos dolorosos como punção do calcâneo, punção venosa e punção arterial. 

Sendo assim, possuem papel significativo sobre a alteração dos parâmetros 

fisiológicos (BONUTTI et al., 2017; SPOSITO et al., 2017). 

Estudo retrospectivo transversal realizado com 171 neonatos constatou que 

esses pacientes eram submetidos à média de 5,37 procedimentos dolorosos por dia, 

sendo por volta de 45,1% referentes a punções. Outro estudo, com 89 RNs, trouxe 

que, durante as duas primeiras semanas, os neonatos foram expostos a 6.687 

procedimentos dolorosos, respectivos a 18,34% punções (BONUTTI et al., 2017; 

SPOSITO et al., 2017).   

Vale ressaltar que as punções arteriais e venosas no geral são comumente 

realizadas devido à necessidade de coletar exames laboratoriais, como gasometria e 

glicemia capilar, além da administração de fluidos e fármacos, a fim de auxiliar na 

monitorização e estabilização dos neonatos. Em um estudo brasileiro recente, os 

procedimentos de punção venosa, arterial e do calcâneo foram representados em 

mais da metade, quando comparados a outros procedimentos invasivos 

(ANDREAZZA et al., 2017). 

De acordo com a atualização da Associação Internacional para Estudos da Dor 

(IASP), a definição de dor é: um mecanismo sensitivo, subjetivo e emocional 

desagradável, relacionado com uma lesão tecidual. Essa dor, quando não tratada, 

gera repercussões ao RN quanto a alterações fisiológicas e metabólicas, tendo 

influência direta no sistema nervoso simpático e, consequentemente, afeta os 
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sistemas como o cardiovascular e respiratório (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA ESTUDOS DA DOR, 2020; BARROS; LUIZ; MATHIAS, 2019). 

Nessa perspectiva, em razão de os neonatos não se comunicarem de forma 

verbal, por muito tempo os estudiosos acreditavam que esses pacientes não sentiam 

dor. No entanto, a partir da 16ª semana gestacional há transmissão de impulsos 

dolorosos por meio do córtex cerebral, e com a 26ª semana já apresenta todo o 

mecanismo de transmissão completo. Dessa forma, compreende-se que esse público 

possui capacidade de receber e processar estímulos nociceptivos (ALMEIDA et al., 

2017; BARROS; LUIZ; MATHIAS, 2019).  

Por isso, torna-se imprescindível observar os parâmetros fisiológicos como 

Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR), Saturação de Oxigênio 

(SpO2) e Pressão Arterial (PA) de modo a detectar possíveis alterações consequentes 

de procedimentos dolorosos. Ademais, além dos parâmetros fisiológicos, ressaltam-

se ainda os parâmetros comportamentais, tais como resposta motora à dor, mímica 

facial, choro e padrão de sono e vigília (MELO; CARDOSO, 2017). 

Sendo assim, esses quesitos são de extrema importância para a equipe 

multidisciplinar, em especial o enfermeiro, visto que geram sensibilidade e capacidade 

ao observar alterações as quais são consideradas por muitos como um desafio 

durante a avaliação, tratamento e alívio da dor em neonatos. Assim, possibilitando 

um cuidado humanizado, com foco em uma assistência eficaz e qualidade de vida 

(BARROS; LUIZ; MATHIAS, 2019). 

De forma a complementar os tratamentos farmacológicos usuais, as medidas 

não farmacológicas se caracterizam por alternativas que reduzem os estresses 

dolorosos, de modo a abrandar ou sanar o sofrimento do paciente, como o neonato, 

além de diminuir possíveis ocorrências de determinadas complicações dos 

procedimentos (MATOS et al., 2017). 

Atualmente, algumas dessas condutas são nomeadas como Práticas 

Integrativas e Complementares (PICS), as quais, além de suas vantagens no 

tratamento e alívio da dor, são de baixo custo e fácil aplicabilidade, podem ser 

utilizadas antes, durante ou após os procedimentos invasivos dolorosos e apresentam 

resultados efetivos (MELO; CARDOSO, 2017). 

No Brasil, no ano de 2006, houve a inserção das PICS no Sistema Único de 

Saúde (SUS), por meio da aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), pela Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006. Com isso, 
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permitiu-se a implantação de uma nova estratégia de abordagem ao usuário, que 

forneceu meios preventivos e terapêuticos e incentivando-se o livre acesso 

populacional a esses meios (BRASIL, 2006). 

Por conseguinte, dentre as PICS preconizadas pela PNPIC, o SUS oferece 29 

procedimentos à população, tais como a reflexoterapia, aromaterapia, homeopatia, 

meditação, musicoterapia, acupuntura, yoga, shantala, terapia de florais, reiki, 

quiropraxia, osteopatia, ozonoterapia, imposição de mãos, apiterapia, arteterapia, 

cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, constelação familiar, 

bioenergética, biodança, ayurveda, entre outros (BRASIL, 2018). 

Dessa forma, a massagem está incluída como terapia complementar devido a 

essa opção terapêutica fornecer propriedades de alívio da dor ao indivíduo por meio 

da melhora da circulação sanguínea, bem como oxigenação e nutrição dos tecidos, 

visto que a pressão, ritmo e velocidade fornecidos pelo profissional estão diretamente 

ligados com a liberação miofascial, promovendo, então, relaxamento muscular e, 

consequentemente, reduzindo as sensações dolorosas (GONDIM; ALMEIDA, 2017). 

Ademais, a massagem auxilia ainda na circulação do sistema linfático, 

intensifica a eliminação de resíduos tóxicos do corpo de forma natural, além de 

promover relaxamento ao paciente, reduzir o estresse e melhorar o humor. Portanto, 

essa terapia é eficaz na prevenção, tratamento e cura de determinadas 

fisiopatologias, uma vez que fornece bem-estar físico e psíquico (GONDIM; 

ALMEIDA, 2017; SIBERINO; CARVALHO, 2018). 

Nessa perspectiva, este estudo mostra-se relevante devido à importância da 

inserção da massagem com a finalidade de proporcionar a redução da dor sentida 

pelos neonatos durante a execução dos inúmeros procedimentos dolorosos 

realizados diariamente na UTIN. Acrescem-se a isso os benefícios promovidos pelas 

terapias alternativas, como a eficácia, fácil aplicação da técnica e baixo custo. Além 

disso, promovem uma assistência de qualidade e bem-estar aos RNs, como também 

conhecimento prático e técnico-científico aos profissionais. Portanto, este estudo 

apresenta grande potencial para auxiliar o profissional da enfermagem na tomada de 

decisão clínica. 

Dado o exposto, o presente estudo visa corroborar com a inserção da 

massagem na UTIN, bem como incentivar a produção de mais estudos referentes a 

essa temática, com o intuito de promover o embasamento teórico e científico aos 

profissionais de saúde através na prática baseada em evidências, uma vez que o 
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ambiente da UTIN contém diversos estressores capazes de causar sequelas a curto 

e longo prazo, agravando o estado de saúde do RN já fragilizado. Desse modo, as 

PICS, em especial a massagem, podem se configurar como ferramentas necessárias 

para auxiliar na promoção do bem-estar dos neonatos. 

Esta revisão tem como objeto de estudo a massagem no alívio da dor em 

recém-nascidos submetidos a punção. Frente a essa problemática, foi elaborada a 

seguinte questão norteadora: A massagem produz o alívio da dor quando utilizada 

em recém-nascidos submetidos a punção? 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse em desenvolver este estudo justifica-se por: 

▪ Um crescente número de procedimentos invasivos dolorosos realizados em recém-

nascidos durante sua internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

▪ A escassez da utilização de medidas não farmacológicas no alívio da dor na prática 

hospitalar em recém-nascidos submetidos a punção.  

▪ A escassez de conhecimento dos profissionais acerca da utilização dessas 

medidas não farmacológicas, ou de como realizá-las. 

▪ A necessidade de realizar estudos científicos sobre os efeitos da massagem no 

alívio da dor em recém-nascidos submetidos a punção. 

Diante desta realidade, este estudo ainda se justifica por sua singularidade em 

pesquisar na literatura os efeitos da massagem no alívio da dor neonatal. No que 

tange ao paciente, o manejo da dor pode evitar repercussões significativas, tanto 

relacionadas ao dano que pode ser causado de imediato durante o procedimento 

invasivo doloroso, alteração dos sinais vitais, agitação e maior tempo de 

procedimento, quanto ao dano causado a longo prazo, que pode desencadear 

alterações no limiar de dor e no desenvolvimento neurológico do RN (ABDALLAH; 

BADR; HAWWARI, 2015; GOMES et al., 2019). 

No que se refere à assistência, evidenciam-se a eficácia da utilização de 

métodos não farmacológicos e o uso de instrumentos e escalas de avaliação da dor 

como ferramentas capazes de aprimorar a padronização do cuidado e qualidade das 

ações prestadas que, baseadas em evidências científicas, unificam e direcionam as 

intervenções práticas com a finalidade única e comum de propiciar uma assistência 

neonatal de qualidade (BALDA, 2018; MELO, 2017). 

O interesse por este estudo surgiu mediante a experiência vivenciada durante 

a residência multiprofissional em terapia intensiva neonatal. A imersão no cenário 

prático da UTIN, principalmente durante realização de procedimentos invasivos 

dolorosos em recém-nascidos, despertou o interesse em pesquisar sobre como fazer 

o manejo adequado da dor e quais medidas não farmacológicas possuem maior 

eficácia.  

Por fim, a realização deste estudo tem potencial para trazer uma inovação e 

acréscimo no conhecimento científico e práxis da enfermagem na área específica, 
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contribuindo sobremaneira na tomada de decisão clínica e, consequentemente, na 

prática baseada em evidências. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

▪ Analisar os efeitos da massagem no alívio da dor em recém-nascidos submetidos 

a punção. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Analisar o risco de viés dos estudos que apresentem os efeitos da massagem no 

alívio da dor em recém-nascidos submetidos a punção. 

▪ Comparar os efeitos da massagem e dos cuidados de rotina sobre os escores de 

dor e duração do choro em recém-nascidos submetidos a punção.  
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 DOR NEONATAL 

 

Durante o período de internação dos neonatos, são realizados diversos 

procedimentos dolorosos necessários para manter sua sobrevivência de forma eficaz, 

bem como a qualidade da assistência e de vida, além de reduzir os níveis de 

mortalidade. Em contrapartida, tais procedimentos promovem aos RNs estímulos 

dolorosos que alteram significativamente seus parâmetros fisiológicos e 

comportamentais (GOMES et al., 2019). 

 Nesse sentido, tais parâmetros são essenciais para identificar a presença de 

dor nos recém-nascidos, visto que estes não são capazes de verbalizar o que estão 

sentindo. A partir dessa ótica, Victoria e Murphy (2016) ressaltam o quanto são 

necessários a devida avaliação e tratamento da dor neonatal, pois há repercussão a 

longo prazo quanto ao desenvolvimento cerebral, influenciando na cognição motora, 

bem como na atenção e emoção desses indivíduos (COSTA et al., 2017; MARQUES 

et al., 2019). 

 Um estudo transversal realizado com enfermeiros de uma UTI em um hospital 

público universitário brasileiro identificou como alterações mais frequentes 

observadas pelos profissionais nos neonatos, mediante presença de dor, os 

parâmetros fisiológicos (FC, PA, FR e SpO2), seguidos dos parâmetros 

comportamentais, com expressão facial seguida de choro e agitação motora 

(ANDREAZZA et al., 2017). 

 Ainda sobre essa perspectiva, um estudo brasileiro realizado em uma UTIN de 

um hospital universitário corroborou que os profissionais de saúde, mesmo com a 

concepção de alterações fisiológicas e comportamentais, relataram certa dificuldade 

em identificar quando um neonato estava sentindo dor devido a esse grupo não 

verbalizar suas sensações, o que dificulta a avaliação eficaz e posterior tratamento 

da dor para o seu alívio (COSTA et al., 2016a). 

 De forma a avaliar e decodificar os parâmetros fisiológicos e comportamentais 

da dor nos neonatos, as escalas servem como ferramentas para quantificar as 

alterações como FC, FR, SpO2, temperatura, bem como alterações hormonais, tempo 

de choro, mímica facial e movimentos corporais. Sendo assim, esse manejo torna-se 
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imprescindível para a equipe multidisciplinar promover uma assistência eficaz, de 

qualidade e humanizada (SILVA, 2018). 

É importante ressaltar ainda que a aplicação das escalas de avaliação de dor 

pode ser inserida antes, durante e depois de determinados episódios que 

proporcionem dor, de forma a observar os parâmetros fisiológicos e comportamentais 

quantitativamente, como também auxiliar as condutas dos profissionais perante as 

dificuldades presentes, como a identificação da dor (CHRISTOFFEL et al., 2016). 

Uma pesquisa transversal realizada em uma UTI de um hospital do Rio de 

Janeiro identificou que a escala mais conhecida dentre os profissionais foi a Neonatal 

Infant Pain Scale (NIPS). Esse mesmo estudo trouxe ainda que avaliou 10 hospitais 

públicos e privados do estado, e que 37% desses hospitais utilizaram protocolos para 

uso das escalas, enquanto 63% não possuíam nenhum tipo de protocolo quanto à 

utilização das escalas (GIMENEZ et al., 2020a).  

Torna-se importante ressaltar que, além da NIPS, outras escalas como 

Premature Infant Pain Profile (PIPP), Neonatal Facial Coding System (NFCS), 

Douleur Aiguë du Nouveau-né (DAN) e Comfort Scale (COMFORT) também são 

utilizadas para avaliação da dor, e fazem parte do processo de ações e tratamento 

decorrente dos procedimentos dolorosos (GIMENEZ et al., 2020b; WITT et al., 2016). 

Ainda sobre essa ótica, o estudo de Andreazza et al. (2017) corrobora com a 

necessidade de ser implementada uma sistematização voltada para o uso de 

protocolos quanto à avaliação da dor, em vista da dificuldade dos profissionais para 

seu enfrentamento. Ademais, investir em capacitações e treinamentos a fim de 

sensibilizar a equipe de maneira permanente, uma vez que um bom treinamento e 

preparo tornarão a equipe com mais capacidade de reconhecer a dor neonatal, 

propondo medidas eficazes de tratamento, com o intuito de proporcionar ao paciente 

menor risco de complicações (ANDREAZZA et al., 2017; GIMENEZ et al., 2020a). 

Um estudo exploratório realizado em um hospital do Nordeste brasileiro, no 

ano de 2019, salientou a dificuldade dos profissionais na aplicação das escalas de 

avaliação dor voltadas para os RNs, sendo possível relacionar ainda com o estudo de 

Christoffel et al. 2016, o qual corrobora a importância de implementar medidas 

educativas, como a aplicabilidade das escalas, para melhor avaliação e tratamento 

da dor neonatal (CHRISTOFFEL et al., 2016; MARQUES et al., 2019). 

Assim sendo, as escalas passam a ser medidas de avaliar desde parâmetros 

fisiológicos a parâmetros comportamentais, colaboram com os profissionais na 
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identificação e tratamento da dor, possibilitam a vivência do neonato durante sua 

internação com qualidade de vida e, consequentemente, a com diminuição de 

complicações referente aos processos dolorosos (ANDREAZZA et al., 2017; 

MARQUES et al., 2019). 

 

4.2 PROCEDIMENTOS INVASIVOS DOLOROSOS REALIZADOS EM NEONATOS 

 

Durante a internação dos neonatos são realizados diariamente procedimentos 

invasivos os quais estimulam fortes sensações dolorosas, causam mal-estar físico, 

psíquico e desequilíbrio emocional. Nesse sentido, um estudo descritivo realizado 

com profissionais de um hospital brasileiro corrobora que os procedimentos invasivos 

mais dolorosos realizados foram punções venosas, arterial e lombar, bem como 

flebotomia e drenagem torácica (MORAES; FREIRE, 2019). 

 Ainda assim, os mesmos autores afirmam que os profissionais souberam 

classificar os procedimentos invasivos mais dolorosos e estressantes, no entanto, foi 

ressaltado serem insuficientes as medidas de analgesia para essas dores. Com isso, 

Moraes e Freire (2019) chegaram à conclusão de que esses achados podem ser 

devido à falta de conhecimento da equipe sobre medidas de manejo da dor, além da 

falta de protocolos por parte da instituição (MORAES; FREIRE, 2019). 

 Nessa perspectiva, um estudo longitudinal realizado em duas unidades 

neonatais de uma maternidade pública em Minas Gerais, com uma amostra de 50 

recém-nascidos, constatou durante o período estudado um total de 894 

procedimentos dolorosos, sendo 400 referentes a punções, 343 quanto a suporte 

ventilatório, 144 quanto a sondagens e sete intervenções no Sistema Nervoso Central 

(SNC) (COSTA et al., 2019). 

 Ademais, os autores observaram que, quanto maior o número de 

procedimentos potencialmente dolorosos realizados nos neonatos, mais medidas 

farmacológicas e não farmacológicas foram aplicadas pelos profissionais. Contudo, o 

estudo ressalta ainda a importância da capacitação voltada para uma avaliação 

adequada real quanto à realização de procedimentos dolorosos, além de investir em 

protocolos assistenciais baseados em evidências científicas para avaliação e 

tratamento da dor (COSTA et al., 2019). 

  Em um estudo observacional transversal realizado em uma UTIN do Rio de 

Janeiro com 17 recém-nascidos pré-termo, foi registrado um total de 729 
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procedimentos, sendo 42,9 procedimentos realizados em neonatos dentro de 14 dias. 

Dentre os procedimentos dolorosos invasivos, foram observados como mais 

frequentes a punção do calcâneo, punção venosa e arterial, além de passagem de 

cateter central de inserção periférica (ROCHA et al., 2019). 

De acordo com Sorrentino et al. (2017), a punção do calcâneo é uma das 

práticas mais utilizadas nas UTINs por ser a primeira escolha para a coleta de glicemia 

capilar, além de ser um procedimento invasivo de menor complexidade e que pode 

ser realizado por apenas um enfermeiro. Contudo, essa punção em especial 

representa um dos eventos mais dolorosos aplicados nos neonatos (SORRENTINO 

et al., 2017). 

Por sua vez, a punção venosa é frequentemente realizada devido à 

necessidade de coleta de exames sanguíneos, bem como manter acesso venoso 

para administração de fármacos e fluidos. Em um estudo observacional brasileiro, o 

nível de dor nos neonatos imediatamente após a punção venosa aumentava em cerca 

de 93%. Tais informações reforçam o quanto essa prática também é considerada 

muito dolorosa para esse público (OLIVEIRA et al., 2020). 

Já a punção arterial tem como principal utilidade a coleta de sangue no intuito 

de monitorar os níveis dos gases como oxigênio e dióxido de carbono, sendo esse 

procedimento conhecido como gasometria arterial. A gasometria é uma técnica 

rotineira e imprescindível para avaliação e monitoramento dos RNs, sendo 

responsável por ocasionar sensações dolorosas ao neonato, visto que o acesso à 

artéria radial, usualmente escolhida para a prática, se torna mais difícil por sua 

profundidade (ROCHA et al., 2019). 

Além do exame de gasometria arterial, a pesquisa de Rocha et al. (2019) 

constatou que, quanto menor a idade gestacional, até 32 semanas, maior a 

quantidade de procedimentos dolorosos, com a média de 92 procedimentos 

realizados por dia durante 14 dias. Enquanto, no mesmo período de tempo, naqueles 

com maior idade gestacional, a partir de 32 semanas, foi realizada a média de 32,3 

procedimentos (ROCHA et al., 2019). 

Nesse sentido, os neonatos passam a ser expostos a procedimentos invasivos 

e dolorosos de forma rotineira durante a sua internação, necessários para determinar 

diagnósticos, bem como condutas da equipe, desenvolvendo estressores diários em 

seus organismos, de modo que se torna necessária a aplicação de medidas não 
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farmacológicas eficazes para auxiliar no manejo da dor (OLIVEIRA et al., 2020; 

ROCHA et al., 2019; SORRENTINO et al., 2017).  

 

4.3 MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS NO ALÍVIO DA DOR 

 

As medidas não farmacológicas para o alívio da dor são abordadas por muitos 

estudos que buscam analisar os mais diversos efeitos e implicações na redução da 

dor através da aplicação dessas técnicas. Essas práticas se configuram como um 

conjunto de métodos desenvolvidos com a finalidade de proporcionar o conforto e o 

controle da dor, incorporando ações de caráter social, educacional, físico, emocional 

e comportamental do indivíduo. Entre suas vantagens, tem-se a fácil aplicação, baixo 

custo, ausência de interações medicamentosas e riscos mínimos de efeitos adversos 

(COSTA et al., 2016b; OLIVEIRA et al., 2020).  

No Brasil, grande parte desses procedimentos está incluída nas chamadas 

PICS, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como parte das 

medicinas tradicionais e complementares (MTCs), que desde então foram 

incorporadas ao SUS com o objetivo de tratar os clientes de forma integral e 

humanitária (BRASIL, 2018a).  

No ano de 2006, logo após a criação da PNPIC foram oferecidas cinco práticas: 

acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposófica e termalismo. Dez anos depois, 

em 2017, foram incluídas mais 14 técnicas, sendo: arteterapia, ayurveda, biodança, 

dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, 

reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. Já, no ano de 

2018, foram acrescidas 10 atividades: apiterapia, aromaterapia, bioenergética, 

constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, 

ozonioterapia e terapia de florais. Dessa forma, existe um total de 29 práticas 

oferecidas pelo SUS à população (BRASIL, 2018a). 

Dentre as 29 técnicas citadas, incluídas até o ano de 2018, tem-se em 

destaque, por exemplo, a acupuntura, que é uma abordagem terapêutica que utiliza 

agulhas finas inseridas nos pontos referentes aos meridianos do corpo objetivando a 

manutenção e recuperação da saúde. Tem também a abhyanga, que é uma forma de 

aplicação de óleo vegetal através da acupressão nos pontos de acupuntura que 

promove a estabilidade mental e orgânica dos indivíduos (BRASIL, 2018b).  
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Outras práticas disponibilizadas são a apiterapia, onde utilizam-se produtos 

derivados das abelhas para a promoção da saúde, a aromaterapia, que usa 

propriedades contidas nos óleos essenciais a fim de recuperar o equilíbrio físico e 

mental do indivíduo, e a musicoterapia, que usa o som, ritmo, e melodia das músicas 

para promover o bem-estar físico e emocional (BRASIL, 2018b).  

Bem como a osteopatia, onde a estrutura do sistema musculoesquelético 

(ossos, músculos e articulações) é manipulada a fim de auxiliar na resolução de 

doenças, e o reiki, que é uma técnica que visa à transferência de energia vital por 

meio da imposição das mãos, com o objetivo de restaurar o equilíbrio do campo 

energético do corpo humano (BRASIL, 2018b).  

Tem-se ainda a shantala, que é uma espécie de massagem de origem indiana 

aplicada pelos pais dos bebês com a finalidade de criar vínculos e ativar a circulação, 

e a reflexoterapia, onde utilizam-se os microssistemas e pontos reflexos do corpo, 

existentes nos pés, nas mãos e nas orelhas, com o propósito de ajudar na eliminação 

de toxinas, na sedação da dor e no relaxamento (BRASIL, 2018b).  

Evidencia-se ainda a massagem, que faz parte das práticas de origem oriental 

e engloba uma série de técnicas de manipulações dos sistemas corporais realizadas 

nos tecidos moles através da pele, com o intuito de impulsionar positivamente os 

sistemas circulatório, linfático, imunológico, nervoso e muscular. Além disso, a 

massagem potencializa a resposta fisiológica e melhora a microcirculação, entre 

outros benefícios (BRASIL, 2018a).  

As PICS têm mostrado grande potencialidade no que se refere aos seus 

benefícios e utilização pela população, pois a oferta e demanda dessas práticas vêm 

crescendo exponencialmente nos últimos anos, tanto no setor público quanto no 

privado. E isso evidencia uma necessidade no aumento de sua disponibilidade, assim 

como a formação de profissionais capacitados e investimento em novas pesquisas e 

aprimoramento de técnicas já existentes (BRASIL, 2018b). 

Essas práticas garantem ao paciente uma abordagem holística e humana, 

proporcionam um atendimento de forma integral adaptado à pluralidade de cada 

indivíduo, promovendo novas alternativas terapêuticas além do tratamento 

farmacológico convencional (BRASIL, 2018a).  

Entretanto, nem todas essas medidas mencionadas podem ser aplicadas nos 

RNs no ambiente da UTIN. Isso se dá devido à condição de fragilidade e 
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vulnerabilidade dos pacientes, ocasionada pelo estado de saúde dos mesmos e como 

resultado dos procedimentos invasivos e dolorosos realizados com frequência.  

De acordo com Costa et al. (2016b), algumas medidas não farmacológicas são 

utilizadas frequentemente em neonatos no contexto da UTIN, como sucção não 

nutritiva, sucção nutritiva (com glicose ou sacarose), massagem terapêutica, 

musicoterapia, amamentação, enrolamento e contenção facilitada. 

A sucção não nutritiva pode ser executada através da utilização de chupeta ou 

o próprio dedo do profissional com luvas; já, na sucção nutritiva, utilizam-se gaze 

embebida com solução de glicose oral a 25% ou leite materno. A massagem 

terapêutica consiste no emprego do tato em determinadas áreas da pele a fim de 

gerar efeitos analgésicos; e a musicoterapia consiste na aplicação do ritmo, melodia 

e harmonia contidas na música com o objetivo de trazer benefício fisiológicos e 

comportamentais. Na amamentação, o RN é colocado no seio da mãe e estimulado 

a iniciar a sucção nutritiva (ABDALLAH; BADR; HAWWARI, 2013; MOTTA; CUNHA, 

2015; PROHMANN et al., 2015; RODRIGUES et al., 2018) 

No enrolamento e contenção facilitada, os membros do neonato são colocados 

junto ao tronco, as extremidades inferiores flexionadas e alinhadas junto à linha 

mediana dos membros superiores e as mãos são postas próximas à boca. Após isso, 

o RN é envolvido em uma manta durante a realização do procedimento doloroso. Vale 

salientar que existem protocolos elaborados internacionalmente que atestam a 

eficácia e segurança da aplicabilidade dessas medidas em neonatos (MACIEL et al., 

2019; MOTTA; CUNHA, 2015).  

Estudos abordam que essas medidas não farmacológicas podem ser utilizadas 

de forma isolada, como nos casos de dor leve e moderada, associadas a mais de 

uma técnica não farmacológica, como em situações de dor intensa, ou de forma 

concomitante ao tratamento convencional (MACIEL et al., 2019). Dentre elas, 

encontra-se a técnica da massagem, que pode gerar estabilização dos sinais vitais e 

redução dos escores de dor em recém-nascidos submetidos a procedimentos 

dolorosos (COSTA et al., 2021). Dado o exposto, o conhecimento e domínio desses 

métodos mostram-se imprescindíveis quando dizem respeito ao manejo da dor nos 

RNs, uma vez que o uso dessas técnicas pode ser capaz de intensificar o efeito 

analgésico.  
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4.4 MASSAGEM NO ALÍVIO DA DOR 

 

A massagem terapêutica é uma ação cultural buscada tanto no ocidente como 

no oriente por aqueles que esperam obter alívio do sofrimento físico ou mental. Desse 

modo, cada civilização criou e adaptou os estilos de massagens de acordo com os 

objetivos que almejavam alcançar, como, por exemplo, no Egito, onde a massagem 

terapêutica era focada em pontos específicos do corpo com o objetivo de alcançar o 

rejuvenescimento e cura. Já, na Índia, as mães utilizavam a massagem por 

acreditarem que através dessa técnica melhoraria a circulação e aumentaria a 

resistência óssea dos neonatos (BADR; ABDALLAH; KAHALE, 2015).  

Durante as últimas décadas o toque terapêutico ganhou consistência e 

diversos estudos começaram pesquisar sobre a massagem na tentativa de identificar 

a eficácia e benefícios dessa prática na redução da dor em RNs. Diante disto, a 

massagem pode ser caracterizada pelo toque terapêutico executado por mãos 

humanas, sendo capaz de estimular o sistema sensorial do indivíduo e gerar como 

resultados positivos o alívio da dor, aumento da saturação de oxigênio, redução da 

pressão arterial, diminuição da frequência respiratória e cardíaca, sensação de 

conforto, entre outros (ABDALLAH; BADR; HAWWARI, 2013; BADR; ABDALLAH; 

KAHALE, 2015).  

Além disso, estudos apontam que essa prática também melhora a 

sensibilidade geral do indivíduo e provoca sensação de acolhimento e bem-estar. No 

que refere à parte psicológica, acredita-se que a massagem seja capaz atenuar os 

efeitos emocionais acarretados pela dor, como a sensação de desconforto, medo e 

insegurança (ABDALLAH; BADR; HAWWARI, 2013; COSTA; FREITAS; SILVA, 2011; 

SEUBERT, VERONESE, 2008).  

Ademais, ela promove a melhora da circulação sistêmica, gera o aumento do 

suprimento sanguíneo para o baço e medula óssea, intensifica a formação de novos 

glóbulos vermelhos e, consequentemente, aumenta a capacidade de transportar 

hemoglobina, melhorando, assim, as funções orgânicas dos tecidos do corpo 

(COSTA; FREITAS; SILVA, 2011). 

Nos neonatos, essa prática é comumente utilizada no ambiente das UTINs, em 

que sua aplicação ocorre através do toque de pressão leve, moderada ou vigorosa. 

Na massagem realizada de forma leve, os vasos sanguíneos se dilatam e isso faz 
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com que o fluxo sanguíneo seja direcionado para a região manipulada, o que aumenta 

o fluxo de sangue no local massageado e reduz a formação de edemas (COSTA; 

FREITAS; SILVA, 2011). 

Já a massagem moderada ou vigorosa (não utilizada em neonatos prematuros) 

promove a elevação do volume cardíaco, bem como facilita o retorno venoso e alivia 

a dor por um período de tempo maior, pois ativa as vias noradrenérgicas e 

serotoninérgicas responsáveis pelo controle da dor. Além disso, reduz os níveis de 

cortisol plasmático e ativa endorfinas responsáveis por provocar as sensações de 

conforto e alegria (COSTA; FREITAS; SILVA, 2011). 

No que concerne ao desempenho da técnica, foi possível identificar diferenças 

nos artigos. Grande parte dos estudos utiliza a massagem de pressão leve e 

moderada, e, no que refere ao tempo de aplicação, houve variações entre 2 e 10 

minutos, sendo aplicada antes ou após o procedimento no membro onde foi realizado 

o estímulo doloroso ou no corpo todo (ABDALLAH; BADR; HAWWRI, 2013; FIELD, 

2014; FIELD, 2017; SMITH., et al. 2013).  

Entretanto, um estudo quase experimental realizado no Líbano, com 60 

neonatos, relata que a massagem foi feita após aquecimento das mãos do 

responsável pela realização do procedimento, e foram utilizadas seis gotas de azeite 

de oliva (2 ml) para lubrificação das mãos antes de tocar a pele do RN (ABDALLAH; 

BADR; HAWWARI, 2013). 

A intervenção foi executada cerca de 10 vezes por dia com a duração média 

de 10 minutos em cada prática. Já, no que refere à técnica, o neonato foi posicionado 

em decúbito ventral, a massagem foi de pressão moderada executada com as pontas 

dos dedos das mãos, fazendo cinco intervalos de um minuto. As regiões do corpo 

utilizadas foram a cabeça, pescoço, nuca, ombros, costas, região superior das costas, 

nádegas, pernas, quadris, punho e pés. A massagem terapêutica foi efetuada antes 

e depois da punção do calcanhar (ABDALLAH; BADR; HAWWARI, 2013).  

Em estudo observacional realizado por Smith et al. (2012), a massagem foi 

realizada por meio de carícias de pressão suave e moderada de forma rítmica, com o 

neonato em posição prona. O local escolhido para aplicação da intervenção foi a parte 

superior das costas do RN. Cada ciclo de massagem foi repetido três vezes, por 10 

segundos, com uma duração total de 5 minutos (SMITH et al., 2012). 

Dado o exposto, observa-se nos estudos que a aplicação da massagem 

terapêutica em RNs, além trazer benefícios em curto prazo, como alívio da dor e 
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normalização dos sinais vitais, traz também resultados em longo prazo, como ganho 

de peso e melhora do desenvolvimento neural. Acrescem-se a isso as repercussões 

comportamentais positivas e ausência de efeitos adversos consideráveis.  
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5 MÉTODO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo do tipo revisão sistemática com metanálise, que é 

definida como a fonte de evidências mais confiável para guiar a prática clínica. 

Apresenta como objetivo principal fornecer um resumo meticuloso de todas as 

pesquisas primárias disponíveis em resposta a uma pergunta de pesquisa (CLARKE, 

2011). Ressalta-se ainda que a metanálise fornece à revisão uma análise estatística 

dos resultados de modo a integrá-los, aumenta seu poder e rigor estatístico e 

metodológico (SACKS et al., 1996).    

 Este estudo foi conduzido de acordo com a declaração de itens do Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement 

(PRISMA) (Anexo A). 

O protocolo desta revisão sistemática foi elaborado e registrado no banco de 

dados International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) do 

Center for Reviews and Dissemination (CRD) da Universidade de York, no Reino 

Unido (CRD42021226313) (Anexo B). O delineamento do método foi orientado pela 

Cochrane Collaboration Handbook versão 5.2 (HIGGINS; GREEN, 2011) (Anexos C 

e D). 

 

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A amostra desta pesquisa foi composta por estudos primários que aplicaram a 

intervenção de massagem em recém-nascidos submetidos a punção. De acordo com 

o Ministério da Saúde, a definição da faixa etária desta população é do nascimento 

até 28 dias de vida.  

Foram incluídos estudos primários do tipo quantitativo, como quase 

experimental e ensaio clínico randomizado, que avaliaram a dor em recém-nascidos 

submetidos a punção com utilização da massagem. Foram excluídos estudos que 

incluíram pacientes com idade acima de um mês de vida e que aplicaram diferentes 

métodos para o alívio da dor (sem abordar a massagem). Também foram excluídos 

artigos de revisão, metanálises, resumos, anais de congressos, editoriais/cartas e 

relatos de caso. 
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5.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

 Foram utilizados os seguintes elementos para definir os critérios de 

elegibilidade: 1) população: recém-nascidos submetidos a punção; 2) intervenção: 

massagem; 3) comparação: não houve comparação com outras medidas não 

farmacológicas; 3) desfecho: dor. 

Todos os títulos de busca eletrônica, resumos selecionados e artigos em texto 

completo foram revisados de forma independente por um mínimo de dois revisores 

(T.M.S.C e E.S.O). As discordâncias sobre se os textos atendiam aos critérios de 

inclusão/exclusão foram resolvidas por consenso. Não houve restrição quanto à 

idiomas e recorte temporal. 

 

5.4 COLETA DE DADOS 

 

 Seis fontes de dados foram utilizadas para busca de artigos que atendessem 

aos critérios do estudo: National Library of Medicine (MEDLINE-PubMed), Web Of 

Science, Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL), Elsevier SciVerse 

Scopus (SCOPUS), Cochrane Library e Gale Academic OneFile. Foram utilizadas 

diferentes combinações das seguintes palavras-chave: “newborn”, “reflexotherapy”, 

“pain”. 

 Para a construção da pergunta norteadora foi utilizada a estratégia PICO (P – 

População; I – Intervenção; C – Controle e comparação; O – Desfecho): 

P – recém-nascidos submetidos a punção 

I – massagem como método de alívio da dor 

C – não houve comparação com outras medidas não farmacológicas 

O – dor 

Assim, definiu-se a pergunta de pesquisa: A massagem produz o alívio da dor 

quando utilizada em recém-nascidos submetidos a punção? 

Após escolha e determinação dos descritores e palavras-chave, procedeu-se 

à realização das buscas para cada fonte de dados. O acesso deu-se através do Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), por meio da plataforma da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), 

serviço que facilita a disponibilização e o acesso a benefícios digitais, através do login 

utilizado para a respectiva universidade cadastrada, Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte (UFRN). Durante esta etapa, caso não houvesse disponibilidade do 

estudo via o acesso escolhido pelo Portal de Periódicos CAPES, seguiam-se os 

passos: 1) Busca do estudo no Google Acadêmico; 2) Busca do estudo pelo 

ResearchGate.  

As fontes de dados foram pesquisadas na procura de estudos realizados até 

outubro de 2020 (quando foi realizada a busca). A estratégia de busca foi desenhada 

para identificar estudos com recém-nascidos submetidos a punção com utilização de 

técnicas para alívio da dor, dentre elas a massagem. Não entramos em contato com 

os investigadores, nem tentamos identificar dados não publicados. 

O levantamento dos dados ocorreu no mês de outubro de 2020, de forma 

dupla, independente e cegada pelo primeiro e segundo revisores, dois pesquisadores 

membros do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Urgência, Emergência e Terapia 

Intensiva (NEPET), que revisaram no mesmo dia e mesmo horário por meio de 

dispositivos eletrônicos diferentes, com base nas informações disponíveis no título e 

resumo. A seleção final da amostra foi realizada pela mesma dupla de revisores 

independentes, sendo feita a leitura do texto na íntegra. Em caso de divergência sobre 

a inserção de algum artigo na lista final, os revisores analisavam a versão completa 

dos trabalhos até entrarem em consenso. O Quadro 1 mostra a estratégia de busca 

adotada de acordo com as fontes de dados utilizadas. 

 

Quadro 1 - Estratégia de busca para os estudos em fontes de dados acerca da 

massagem no alívio da dor em recém-nascidos submetidos a punção. 

MEDLINE/PUBMED, Web of Science, CINAHL, SCOPUS, Cochrane Library, Gale 

Academic OneFile, 2021 

Fonte de dados Estratégia de busca 

MEDLINE- 

PubMed 

(((infant) OR (newborn) OR (premature) OR (baby)) AND 

((Massage) OR (Reflexotherapy)) AND ((pain) OR ("Pain 

Measurement") OR ("Pain Management") OR ("Pain relief") OR 

("Pain assessment") OR (Puncture))) 

Web of Science (Infant, newborn  OR premature  OR baby) AND TÓPICO: 

(massage OR reflexotherapy) AND TÓPICO: (pain  OR pain 
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measurement  OR pain management OR pain relief  OR pain 

assessment  OR puncture) 

CINAHL (Infant, newborn  OR premature  OR baby ) AND (massage OR 

reflexotherapy ) AND (pain  OR pain measurement  OR pain 

management OR pain relief  OR pain assessment  OR puncture) 

SCOPUS (ALL (infant  AND newborn  OR  premature  OR  baby)  AND  

ALL (massage  OR  reflexotherapy)  AND  ALL (pain  OR  pain  

AND measurement  OR  pain  AND management  OR  pain  AND 

relief  OR  pain  AND assessment  OR  puncture))   

Cochrane Library (All Text (infant, newborn  OR  premature  OR  baby) AND All 

Text (massage  OR  reflexotherapy) AND All Text (pain  OR  pain  

AND measurement  OR  pain  AND management  OR  pain  AND 

relief  OR  pain  AND assessment  OR  puncture)) 

Gale Academic 

OneFile 

Entire Document: infant, newborn AND Entire Document: 

massage OR reflexotherapy AND Entire Document: pain OR 

pain AND measurement OR pain AND management OR pain 

AND relief OR pain AND assessment OR puncture 

Fonte: elaboração própria (2021). 

 

 O processo seguido para a seleção dos artigos está representado na Figura 

1. Foram encontrados 242 no SCOPUS, 119 na Web of Science, 150 no PubMed, 

121 no CINAHL, 132 no Gale Academic OneFile e 114 na Cochrane Library, 

totalizando 878 artigos. Após contar apenas uma vez os artigos duplicados e excluir 

os repetidos, precedeu-se à leitura de 444 títulos e resumos restantes. Setenta artigos 

foram selecionados para a leitura completa. Após a exclusão de artigos não 

apresentados na íntegra, duplicatas, cartas, estudos de caso e aqueles cujo tema não 

correspondia aos critérios deste estudo, restaram oito artigos. Foram acrescentados 

quatro estudos encontrados em busca manual na literatura, com o resultado da 

seleção final de 12 artigos. Houve um alto nível de concordância sobre 

inclusão/exclusão entre os dois investigadores que rastrearam os artigos (índice 
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Kappa > 90%). Vale ressaltar que não houve exclusão por motivo de linguagem, 

afastando-se, então, o viés de linguagem. 

 

Figura 1 – Diagrama de fluxo PRISMA para processo de inclusão e exclusão dos 

artigos acerca da massagem no alívio da dor em recém-nascidos submetidos a 

punção. MEDLINE-PubMed, Web of Science, CINAHL, SCOPUS, Cochrane Library, 

Gale Academic OneFile 
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Fonte: elaboração própria (2021). 

 

5.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados foram extraídos por um revisor usando formulários padronizados e 

foram verificados por um segundo revisor. Em seguida, realizou-se a síntese dos 

 

Registros identificados através de SCOPUS = 
242; PubMed = 150; Web Of Science = 119; 
CINAHL = 121; Gale Academic OneFile = 132; e 
Cochrane Library = 114: (n = 878) 

 

434 citações duplicadas 

 

307 citações excluídas 

após leitura de título 

 

137 estudos considerados 

potencialmente relevantes pela leitura 

do título 

 
67 citações excluídas 

após leitura de resumo 

 

70 estudos considerados 

potencialmente relevantes pela leitura 

de resumo  

 
62 citações excluídas após 

leitura do texto na íntegra 

 

8 estudos incluídos 

 

4 estudos considerados 

relevantes pela busca 

manual 

 

12 estudos incluídos na revisão 

sistemática 
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resultados de forma descritiva, evidenciados com base nos estudos primários 

selecionados. As seguintes informações foram extraídas de todos os estudos: autor, 

ano de publicação, país, desenho do estudo, população, intervenções, local de 

aplicação, tempo de aplicação, instrumento de avaliação, resultados, conclusões.  

Com vistas a verificar o grau de concordância entre revisores e controlar ou 

diminuir os vieses do estudo, foi aplicado o coeficiente Kappa. O grau de concordância 

do coeficiente Kappa pode ser classificado em: pobre concordância (< 0,20), fraca 

concordância (0,21-0,40), moderada concordância (0,41-0,60), boa concordância 

(0,61-0,80), ótima concordância (0,81-1,00) (GALPARSORO; FERNÁNDEZ, 2001).  

 

5.5.1 Avaliação do risco de viés 

 

 A avaliação do risco de viés seguiu as diretrizes da Cochrane Collaboration 

para Ensaios Clínicos Randomizados, versão 5.1.0, Cochrane Handbook (HIGGINS; 

GREEN, 2011). Esta é uma ferramenta utilizada para avaliar o risco de viés de 

ensaios clínicos randomizados em revisões sistemáticas Cochrane, composta por 

sete domínios, denominados: geração da sequência aleatória, ocultação da alocação, 

cegamento de participantes e profissionais, cegamento de avaliadores de desfecho, 

desfechos incompletos, relato de desfecho seletivo e outras fontes de vieses (Anexos 

C e D). 

 

1) Geração da sequência aleatória 

 

Relacionado à descrição detalhada sobre o método utilizado para gerar a 

sequência aleatória, com o intuito de avaliar se foi possível produzir grupos 

comparáveis (HIGGINS; GREEN, 2011). 

 

2) Ocultação da alocação 

 

Refere-se à descrição em detalhes sobre o método utilizado para ocultar a 

sequência aleatória, para determinar se a alocação das intervenções pôde ser 

prevista antes ou durante o recrutamento dos participantes (HIGGINS; GREEN, 

2011). 
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3) Cegamento de participantes e profissionais 

 

Relativo à descrição de todas as medidas utilizadas para cegar participantes e 

profissionais envolvidos no estudo em relação a qual intervenção foi dada ao 

participante. Fornece informações sobre se realmente o cegamento foi efetivo 

(HIGGINS; GREEN, 2011). 

 

4) Cegamento de avaliadores de desfecho 

 

Relata todas as medidas utilizadas para realizar o cegamento dos avaliadores 

de desfecho em relação ao conhecimento da intervenção fornecida a cada 

participante. Gera informações sobre se o cegamento pretendido foi efetivo 

(HIGGINS; GREEN, 2011). 

 

5) Desfechos incompletos 

 

Descreve se os dados relacionados aos desfechos estão completos para cada 

desfecho principal; se as perdas e exclusões foram informadas no estudo, assim 

como suas respectivas razões; se houve reinclusão de algum participante no estudo 

(HIGGINS; GREEN, 2011). 

 

6) Relato de desfecho seletivo 

 

Aponta a possibilidade de os ensaios clínicos randomizados terem selecionado 

os desfechos ao descrever os resultados do estudo e o que foi identificado (HIGGINS; 

GREEN, 2011). 

 

7) Outras fontes de vieses 

 

Alusivo a outro viés que não se enquadre em outro domínio prévio da 

ferramenta. Se em protocolos de revisões forem pré-especificadas questões neste 

domínio, cada questão deve ser respondida (HIGGINS; GREEN, 2011). 
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5.6 SÍNTESE DE DADOS 

 

Foram definidos os efeitos do tratamento como diferença média (MD) com 

intervalos de confiança (ICs) de 95%. Média e desvio padrão (DP) foram obtidos de 

cada grupo de estudo e usados para calcular os tamanhos de efeito. Para o artigo 

que não informou o DP, este foi calculado através do IC de 95%. O método 

DerSimonian e Laird foi utilizado para produzir um modelo de efeitos aleatórios, para 

assumir a heterogeneidade nos estudos. 

Um forest plot foi usado para representar graficamente os tamanhos de efeito 

e o IC de 95%. Um p < 0,05 bicaudal foi usado para determinar a significância. A 

heterogeneidade estatística foi avaliada pelo teste Cochran Q e quantificada pelo 

índice I2 (HIGGINS et al., 2011). Todas as análises foram conduzidas usando o 

Review Manager 5.3 (REVIEW MANAGER, 2014). 

 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Por se tratar de um estudo de natureza não experimental, apresenta risco 

mínimo. Desta forma, trata-se de uma pesquisa que utiliza apenas dados de domínio 

público cujos participantes da pesquisa não são identificados. Por isso, não foi 

necessária a aprovação por parte do Sistema Comitê de Ética em Pesquisa/Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP). Entretanto, ressalta-se que os 

preceitos da Lei n. 9.610/98 foram seguidos com vistas a preservar e respeitar as 

ideias, conceitos e definições dos autores dos estudos primários selecionados 

(BRASIL, 1998). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 GRAU DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS REVISORES 

 

Houve um alto nível de concordância sobre inclusão/exclusão entre os dois 

investigadores que rastrearam os artigos (índice Kappa > 90%). Vale ressaltar que 

não houve exclusão por motivo de linguagem, afastando-se, então, o viés de 

linguagem. 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e selecionados os artigos, 

dos 878 estudos primários avaliados, 12 foram incluídos na revisão, apresentados 

segundo a ordem alfabética, de modo a compor o corpus da revisão sistemática 

(Quadro 2). Vale ressaltar que se optou por enumerar os estudos a fim de identificá-

los para melhor exposição dos resultados. Adicionalmente, procedeu-se à 

caracterização dos estudos quanto a país, ano, tipo de publicação e objetivo do 

estudo (Quadro 3).  

 

Quadro 2 - Corpus da revisão sistemática acerca da massagem no alívio da dor em 

recém-nascidos submetidos a punção. MEDLINE/PUBMED, Web of Science, 

CINAHL, SCOPUS, Cochrane Library, Gale Academic OneFile, 2021 
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Quadro 3 - Caracterização dos estudos primários da revisão sistemática da literatura acerca da massagem no alívio da dor em 

recém-nascidos submetidos a punção. MEDLINE/PUBMED, Web of Science, CINAHL, SCOPUS, Cochrane Library, Gale Academic 

OneFile, 2021 

ID País Ano Desenho de estudo Objetivo 

1 Irã 2011 Ensaio clínico randomizado Investigar o efeito da massagem no alívio da intensidade da 
dor devido à vacinação experimentada pelos recém-nascidos 
que nasceram no Hospital Bentolhoda na cidade de Bojnurd, 

North Khorasan, Irã, em 2007. 

2 Turquia 2015 Ensaio clínico randomizado Investigar o efeito da acupressão nos pontos Kun Lun (UB60) 
e Taixi (K3) para o controle da dor em bebês prematuros 

antes da punção do calcanhar para coleta de sangue. 

3 Líbano 2013 Quase experimental Avaliar os benefícios de curto e longo prazo da massagem em 
bebês prematuros estáveis. 

4 China 2017 Ensaio clínico randomizado Investigar o efeito da massagem dos membros superiores no 
alívio da dor em bebês submetidos à punção venosa em Hong 

Kong. 

5 Canadá 2006 Ensaio clínico randomizado Determinar os efeitos da massagem suave da perna ipsilateral 
à picada no calcanhar nas respostas de dor neonatal 
avaliadas por NIPS, frequência cardíaca, frequência 

respiratória e saturação de oxigênio. 

6 Índia 2006 Ensaio clínico randomizado Comparar alguns métodos não farmacológicos para reduzir a 
dor de picadas no calcanhar neonatal com a intenção de 

decidir qual foi o melhor para incorporar na política da unidade 
sobre o tratamento da dor. 
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7 Irã 2013 Ensaio clínico randomizado Testar o efeito da massagem nas pernas e da sucção não 
nutritiva (SNN) na redução da dor que os neonatos sentem ao 
serem submetidos ao procedimento de punção no calcanhar 

para exames de sangue. 

8 Turquia 2019 Ensaio clínico randomizado Determinar os efeitos da massagem nos pés e da acupressão 
na dor durante a punção do calcanhar em neonatos. 

9 Irã 2015 Ensaio clínico randomizado Avaliar o efeito da massagem nas respostas fisiológicas à dor 
de bebês durante e após a coleta de sangue. 

10 Irã 2020 Ensaio clínico randomizado Comparar o efeito do abraço de mãe e da massagem nos 
comportamentos de dor durante e após a coleta de sangue 

em neonatos. 

11 Irã 2020 Ensaio clínico randomizado Avaliar o efeito do leite materno e da massagem nas pernas 
na intensidade da dor em procedimentos dolorosos, como 

punção no calcanhar. 

12 Irã 2017 Ensaio clínico randomizado Comparar os efeitos da massagem e da amamentação na 
resposta à dor devido à punção venosa em neonatos. 

Fonte: elaboração própria (2021). 

Legenda: SNN = Sucção Não Nutritiva; NIPS = Neonatal Infant Pain Scale.
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A caracterização dos estudos incluídos revela que as publicações ocorreram 

principalmente na década de 2010-2020, representando 83,3% da amostra (ABASI et 

al., 2011; ABBASOĞLU et al., 2015; ABDALLA; BADR; HAWWARI, 2013; CHIK; IP; 

CHOI, 2017; MIRZARAHIMI et al., 2013; ÖZKAN; KÜÇÜKKELEPÇE; ÖZKAN, 2019; 

RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et al., 2020; SALIMI et al., 2020; ZARGHAM-

BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 2017). 

Em relação ao local de realização dos estudos, o detentor do maior número de 

pesquisas produzidas foi o Irã, com seis (50%) publicações (ABASI et al., 2011; 

MIRZARAHIMI et al., 2013; RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et al., 2020; SALIMI 

et al., 2020; ZARGHAM-BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 2017), 

seguido pela Turquia, com dois (16,6%) artigos (ABBASOĞLU et al., 2015; ÖZKAN; 

KÜÇÜKKELEPÇE; ÖZKAN, 2019). China, Canadá, Líbano e Índia tiveram uma 

(8,3%) publicação cada. 

Dos 12 registros incluídos nessa revisão, 11 (91,7%) são ensaios clínicos 

randomizados, e um (8,3%) se caracteriza como ensaio clínico não randomizado 

(estudo quase experimental). Grande parte dos estudos foi publicada no idioma inglês 

(75%) e três, no idioma persa (25%). 

No que se refere às especificações da população dos estudos, o número total 

de participantes inseridos nas pesquisas foi de 981 neonatos, e a idade variou entre 

24 horas de vida e 42 semanas de idade gestacional. 

 

6.2.1 Intervenções 

 

Quanto à técnica de intervenção, dentre os 12 artigos incluídos, quatro (33,3%) 

relataram aplicação de massagem de pressão leve a moderada (ABDALLAH; 

HAWWARI, 2013; CHIK; IP; CHOI, 2017; JAIN; MCMILLAN, 2006; MIRZARAHIMI et 

al., 2013) e oito (66,6%) não especificaram a pressão empregada durante a 

massagem (ABASI  et al., 2011; ABBASOĞLU et al., 2015; MATHAI et al.,2006; 

ÖZKAN; KÜÇÜKKELEPÇE; ÖZKAN, 2019; RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et al., 

2020; SALIMI et al., 2020; ZARGHAM-BOROUJENI  et al., 2017).  

Sobre o local de aplicação, alguns estudos aplicaram a massagem em mais de 

uma região corporal. Destes, sete (58,3%) estudos realizaram a intervenção nos 

membros inferiores; cinco (41,6%), nos membros superiores; e cinco (41,6%), nos 

pés dos neonatos. Outras regiões que também receberam a intervenção foram 
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cabeça, pescoço, nádegas, quadril, nuca, região frontal e peito. Vale salientar que 

grande parte das pesquisas combinou mais de uma área do corpo para efetuar a 

massagem. No que concerne ao tempo de aplicação, seis (50%) estudos executaram 

a massagem por 2 minutos; três (25%), durante 3 minutos; um (8,3%), por 1 minuto; 

um (8,3%), por 10 minutos; e um (8,3%), durante 30 minutos. 

Outros estudos compararam também a eficácia de aplicação da massagem em 

relação a outras técnicas empregadas no alívio da dor neonatal. Dentre eles, 

Mirzarahimi et al. (2013) compararam a massagem com a sucção não nutritiva e com 

um grupo controle sem intervenção; Özkan, Küçükkelepçe e Özkan (2019) 

compararam com a acupressão e controle; Mathai, Natrajan e Rajalakshimi (2006) 

compararam sucção não nutritiva, balanço, massagem, sacarose 20%, água destilada 

e leite materno ordenhado; Salimi et al. (2020) compararam o efeito do leite materno 

e da massagem; Roshanray et al. (2020) compararam o abraço materno, a massagem 

e grupo controle; Zargham-Boroujeni, Elsagh e Mohammadizadem (2017) 

compararam a amamentação, a massagem e o controle.   

 

6.2.2 Instrumentos de avaliação 

 

Três instrumentos foram utilizados pelos pesquisadores para avaliar a resposta 

à dor sentida pelos recém-nascidos. Entre eles, a escala de maior dominância nos 

estudos foi a Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), que mede indicadores de expressão 

facial, choro, padrão respiratório, posição dos braços e pernas e estado de excitação 

(JAIN; KUMAR; MCMILLAN, 2006), vigente em sete (58,3%) artigos. A Premature 

Infant Pain Profile (PIPP) foi utilizada em quatro (33,3%) estudos, que é empregada 

em neonatos a termo e pré-termo, levando em consideração parâmetros fisiológicos, 

comportamentais e contextuais esboçados pelos neonatos durante a dor (CHIK; IP; 

CHOI, 2017).  

Outra escala encontrada nas publicações, sendo essa de menor prevalência 

nos estudos, foi a Douleur Aiguë du Nouveau-né (DAN), usada em um (8,3%) estudo, 

desenvolvida com o propósito de avaliar a intensidade de dor aguda sentida pelos 

neonatos, através de respostas faciais, movimentos motores e expressão vocal de 

dor (MATHAI; NATRAJAN; RAJALAKSHIMI, 2006). Adotou-se também a Score for 

Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension-II (SNAPPE II), aplicada em um 

(8,3%) estudo, construída para interpretar a criticidade dos RNs através da análise de 
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nove padrões clínicos e fisiológicos como: Menor Pressão Arterial Média (mmHg), 

Menor Temperatura, Menor Relação PAO2/FIO2, Menor pH Sérico, entre outros 

(ABDALLAH et al., 2013). 

Extraíram-se dos estudos selecionados a população, grupos estabelecidos 

(intervenção e controle) e aspectos fundamentais acerca da aplicação da intervenção 

principal – massagem – como o local de aplicação, tempo da massagem, instrumento 

de avaliação (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Aspectos utilizados para avaliação da intervenção nos estudos primários da revisão sistemática da literatura acerca da 

massagem no alívio da dor em recém-nascidos submetidos a punção. MEDLINE/PUBMED, Web of Science, CINAHL, SCOPUS, 

Cochrane Library, Gale Academic OneFile, 2021 

ID População Grupos Local da massagem Tempo da 
massagem 

Instrumento 

1 60 recém-nascidos a 
termo 

GI) Massagem effleurage e 
petressage (30) 
GC) Sem intervenção (30) 

Massagem effleurage em todo 
o corpo. Massagem petressage 
nas extremidades. 

30 minutos NIPS 

2 32 neonatos (idade 
gestacional entre 28-36 
semanas) 

GI) Acupressão (16) 
GC) Cuidados habituais (16) 

Acupressão aplicada em BL60 
e K3. 

3 minutos PIPP 

3 50 neonatos (idade 
gestacional entre 26 e 36 
semanas) 

GI) Massagem de pressão 
moderada (27) 
GC) Sem intervenção (23) 

Cabeça, pescoço, nuca, 
ombros, braços, pernas, 
nádegas e quadril 

10 minutos SNAPPE II e 
PIPP 

4 80 neonatos (idade 
gestacional de 30 a 40 
semanas) 

GI) Massagem de pressão 
leve (40) 
GC) Cuidados habituais (40) 

Massagem nos membros 
superiores 

2 minutos PIPP 

5 23 neonatos (idade 
gestacional de 28-35 
semanas) 

GI) Massagem de pressão 
leve (13) 
GC) Sem intervenção (10) 

Massagem no membro inferior 
escolhido para punção, dedos 
dos pés e meio da coxa. 

2 minutos NIPS 

6 104 neonatos estáveis, a 
termo e com mais de 24 
horas de vida 

GI) Leite Materno Extraído; 
Sacarose; Água destilada; 
Não Sucção Nutritiva (SNN); 
Massagem; e Balançar. 
GC) Ausente 

A massagem foi aplicada na 
testa, peito, braços e pernas de 
maneira cíclica. 

2 minutos DAN 
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7 90 neonatos (idade 
gestacional de até 37 
semanas) 

GI) Massagem (30) e SNN 
(30) 
GC) Sem intervenção (30) 

Parte externa do membro 
inferior escolhido para a 
punção, dedos dos pés até o 
meio da coxa 

2 minutos PIPP 

8 139 RN a termo (idade 
gestacional de 38 a 40 
semanas) 

GI) Acupressão (46) e 
massagem (47) 
GC) Sem intervenção (46) 

Acupressão nos pontos de Kun 
Lun (UB60) e Taixi (K3) 
Massagem no pé do neonato 

2 minutos NIPS 

9 136 neonatos internados 
em UTIN 

GI) Massagem efleurage 
(68) 
GC) Cuidados habituais (68) 

Fossa antecubital 1 minuto NIPS 

10 135 neonatos (idade 
gestacional entre 38-42 
semanas) 

GI) Massagem (45) e abraço 
materno (45) 
GC) Cuidados habituais (45) 

Massagem suave no pé do 
bebê, das pontas dos dedos 
até o meio da perna 

2 minutos NIPS 

11 30 neonatos internados na 
Unidade de Cuidados 
Neonatais 

GI) Amamentação e 
Massagem (15) 
GC) Massagem e 
Amamentação (15) 

Massagem realizada nos 
membros inferiores 

3 minutos NIPS 

12 75 neonatos (idade 
gestacional > 34 semanas) 

GI) Massagem (25) e 
Amamentação (25) 
GC) Sem intervenção (25) 

A massagem de effleurage foi 
administrada no local da 
punção venosa. 

3 minutos NIPS 

Fonte: elaboração própria (2021). 

Legenda: GI = Grupo Intervenção; GC = Grupo Controle; NIPS = Neonatal Infant Pain Scale; RN = Recém-nascido; SNAPPE II = 

Score for Neonatal Acute Physiology and SNAP Perinatal Extension; PIPP = Premature Infant Pain Profile; SNN = Sucção Não 

Nutritiva; DAN = Douleur aigüe nouveau-né; UTIN = Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
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6.2.3 Resultados relatados 

 

Os pesquisadores identificaram a eficácia da massagem sobre outras técnicas 

(ou grupo controle) em 83,3% dos estudos. Abdallah et al. (2013) destacaram os 

efeitos positivos da massagem nos escores de dor neonatal antes e após a 

intervenção, como também em suas respostas de dor no momento da alta e em seu 

desenvolvimento mental aos 12 meses. Chik, Ip e Choi (2017) demonstraram que a 

massagem dos membros superiores foi associada a uma redução significativa nos 

escores de dor em bebês submetidos à punção venosa, em que o escore médio de 

dor no grupo massagem foi de 6,0, e no grupo sem massagem, de 12,0.  

Jain, Kumar e McMillan (2006) mostraram que o grupo controle (sem 

intervenção) apresentou maior pontuação na escala NIPS. Além disso, a frequência 

cardíaca aumentou em ambos os grupos, porém foi significativamente maior no grupo 

sem massagem (p=0,03). Já o estudo de Mirzarahimi et al. (2013) relata que houve 

diferença significativa na mudança dos níveis de SaO2 antes e depois da punção 

entre os grupos de sucção não nutritiva e controle (p = 0,001), evidenciando que o 

grupo da SNN obteve menor alteração da saturação.  

Özkan, Küçükkelepçe e Özkan (2019) apontaram que a duração do choro foi 

significativamente menor no grupo de massagem do que no grupo de acupressão e 

controle (p < 0,05) (SE e IC = controle-acupressão: 27,00 ± 12,45 e 2,25-51,74; 

controle-massagem: 59,51 ± 10,91 e 37,83-81,19; massagem de acupressão: 32,51 

± 10,26 e 12,13-52,89). Ao contrário, o estudo de Mathai, Natrajan e Rajalakshimi 

(2006) evidenciou que a massagem não apresentou melhores resultados no alívio da 

dor e no tempo de choro, quando comparada com a SNN e balanço. Salimi et al. 

(2020) mostrou que houve diferença significativa para o escore de dor durante (p < 

0/001) e após a intervenção nos grupos massagem e amamentação (p < 0/0001). 

Roshanray et al. (2020) apresentaram que, 5 minutos após a coleta de sangue, 

a dor neonatal, a frequência cardíaca e o choro no grupo do abraço materno foram 

significativamente menores do que o grupo da massagem. Zargham-Boroujeni, 

Elsagh e Mohammadizadem (2017) mostraram que os escores médios de dor foram 

0,92, 6,16 e 4,84 nos grupos de massagem, controle e amamentação, 

respectivamente, com diferença significativa nos escores de dor (F = 437,50, p < 

0,01). 
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Abbasoğlu et al. (2015) apontam que os recém-nascidos que receberam 

acupressão antes da punção do calcanhar tiveram menor tempo de procedimento e 

menor duração do choro do que o grupo controle (ambos p = 0,001). Rafati et al. 

(2015) abordaram que a massagem reduziu algumas respostas fisiológicas de dor 

(escore de dor e tempo de choro) comparada com o grupo controle. Abasi et al. (2011) 

corroboram com os estudos citados, evidenciando que os neonatos que receberam 

massagem apresentaram menor intensidade de dor comparados aos que não 

receberam nenhum tipo de intervenção. 

Diante disso, efetuou-se a extração de dados, que também incluiu uma síntese 

dos resultados e conclusão dos estudos da amostra selecionados (Quadro 5).
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Quadro 5 - Sumário dos resultados e conclusões dos estudos primários da revisão sistemática da literatura acerca da massagem 

no alívio da dor em recém-nascidos submetidos a punção. MEDLINE/PUBMED, Web of Science, CINAHL, SCOPUS, Cochrane 

Library, Gale Academic OneFile, 2021 

ID Resultados Conclusão 

1 Após 30 minutos de intervenção, a média da intensidade 
da dor no grupo experimental foi menor do que no grupo 
controle. 

A massagem reduz a intensidade da dor vivenciada pelo RN, 
sendo um método não invasivo. 

2 A duração média do procedimento e do choro foram 
menores no grupo de acupressão. 

A acupressão nos pontos BL60 e K3 antes da punção foi 
associada a um menor tempo de procedimento e menor duração 
do choro em bebês prematuros. 

3 Redução na PIPP após a massagem, e na alta, em 
comparação com o grupo de controle. Os escores 
cognitivos tiveram um aumento significativo. 

A massagem reduziu a FC e escores de dor na escala PIPP; no 
crescimento e desenvolvimento de RN prematuros. 

4 A média da diferença entre escores de dor entre receber 
massagem e tratamento de controle foi menor. 

O uso da massagem terapêutica em RN com idade gestacional 
de 30 a 40 semanas é eficaz no alívio da dor durante a punção 
venosa. 

5 A frequência cardíaca, o cortisol sérico médio e a NIPS 
foram maiores no grupo controle. 

A massagem suave da perna antes da punção do calcanhar é 
segura e reduz indícios de dor em prematuros. 

6 Aos 2 e 4 minutos as pontuações de dor foram mais baixas 
nos grupos SNN e balanço. A duração total do choro 
também foi menor nos grupos SNN e de balanço. 

O estudo concluiu que embalar ou dar chupeta a um bebê são 
analgésicos não farmacológicos mais eficazes para a redução da 
dor causada pela punção no calcanhar. 

7 Menor variação na SpO2 no grupo massagem. As 
mudanças nos escores PIPP foram menores no grupo que 
recebeu a massagem. 

O uso combinado de massagem e chupeta é eficaz no alívio da 
dor em neonato submetidos a punção no calcanhar. 
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8 Os grupos de acupressão, massagem e controle tiveram 
médias de 4,30 ± 2,25, 3,95 ± 2,63, 6,04 ± 1,26, 
respectivamente. 

Não houve diferença significativa entre os grupos de acupressão 
e massagem. Ambos foram eficazes na redução da dor durante 
a punção. 

9 A diferença na média da intensidade da dor no grupo 
experimental foi menor do que no grupo controle. Os 
bebês expostos à massagem choraram menos durante o 
procedimento em comparação com o grupo controle. 

A massagem pode reduzir algumas respostas fisiológicas de dor 
durante a coleta de sangue. Pode ser usada como uma 
intervenção benéfica após procedimentos dolorosos, como 
coleta de sangue na UTIN. 

10 Após 5 minutos, a dor e frequência cardíaca diminuíram 
no grupo do abraço materno em comparação com os 
grupos de massagem e controle. A duração do choro no 
grupo do abraço materno teve mais redução do que nos 
grupos de massagem e controle. 

A colocação do bebê no abraço materno durante procedimentos 
dolorosos é recomendada, pois reduz a dor, melhora os sintomas 
fisiológicos e gera promoção da saúde neonatal. 

11 Houve diferença significativa para o escore de dor durante 
e após a intervenção de cada um dos dois grupos. 

Os enfermeiros podem utilizar a massagem das pernas para 
diminuir a dor durante procedimentos dolorosos relevantes ao 
recém-nascido, em vez do leite materno. 

12 O menor escore médio de dor foi registrado no grupo 
massagem. O teste ANOVA e as estatísticas post hoc 
revelaram que ambas as intervenções resultaram em uma 
redução significativa dos escores de dor. 

A pontuação mais baixa de dor foi no grupo de massagem, 
seguido do grupo de amamentação e do grupo controle. 

Fonte: elaboração própria (2021). 

Legenda: NIPS = Neonatal Infant Pain Scale; RN = Recém-nascido; SNAPPE II = Score for Neonatal Acute Physiology and SNAP 

Perinatal Extension; PIPP = Premature Infant Pain profile; SNN = Sucção Não Nutritiva; DAN = Douleur aigüe nouveau-né; SpO2 = 

Saturação periférica de Oxigênio; UTIN = Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
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6.3 AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS  

 

 A avaliação do risco de viés seguiu as orientações do Cochrane Collaboration 

para Ensaios Clínicos Randomizados, versão 5.1.0, Cochrane Handbook (HIGGINS; 

GREEN, 2011). Tal diretriz é composta por sete domínios: geração da sequência 

aleatória, ocultação da alocação, cegamento de participantes e profissionais, 

cegamento de avaliadores de desfecho, desfechos incompletos, relato de desfecho 

seletivo e outras fontes de vieses. A partir dos domínios analisados, os estudos podem 

ser categorizados com risco de viés baixo, alto ou risco de viés incerto (HIGGINS; 

GREEN, 2011). 
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Figura 2 - Resumo do risco de viés resultado dos autores sobre cada item para cada 

estudo incluído acerca da utilização de massagem no alívio da dor de recém-nascidos 

submetidos a punção 

 

 

Fonte: elaboração própria (2021). 
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Figura 3 - Gráfico de risco de viés – julgamentos dos autores sobre cada item de risco 

de viés apresentado como porcentagens em todos os estudos incluídos acerca da 

utilização de massagem no alívio da dor de recém-nascidos submetidos a punção 

 

 

Fonte: elaboração própria (2021). 

 

Desse modo, os estudos podem ser classificados, no que concerne ao risco de 

viés, como: “baixo risco”, se a maior parte da informação for de estudos classificados 

como baixo risco de viés; “risco de viés incerto”, se a maior parte da informação for de 

estudos de baixo risco e incerto risco; e “alto risco”, se a proporção de informação de 

alto risco é suficiente para afetar a interpretação dos resultados. Nas situações em 

que não havia informações suficientes sobre o desenvolvimento das pesquisas, 

classificaram-se os estudos como de “risco incerto” (CARVALHO; SILVA; GRANDE, 

2013). 

 

6.3.1 Geração da sequência aleatória 

 

Ao realizar a análise de risco de viés dos estudos incluídos, foi observado que 

a geração de sequências aleatória (viés de seleção) foi o único tipo de viés que foi 

considerado baixo na maioria (58,3%) dos artigos (CHIK; IP; CHOI, 2017; JAIN; 

KUMAR; MCMILLAN, 2006; MATHAI; NATRAJAN; RAJALAKSHMI, 2006; ÖZKAN; 

KÜÇÜKKELEPÇE; ÖZKAN, 2019; RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et al., 2020; 

SALIMI et al., 2020). Essa classificação deu-se em função da identificação, através do 

uso da Cochrane Collaboration para Ensaios Clínicos Randomizados (versão 5.1.0), 
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de alguns métodos geradores da sequência aleatória, como a tabela de números 

randômicos, geração de números randômicos por computador, embaralhamento de 

cartões ou envelopes (HIGGINS; GREEN, 2011). 

 

6.3.2 Ocultação da alocação 

 

Para o critério de avaliação da ocultação de alocação (viés de seleção), apenas 

dois estudos tiveram baixo risco de viés (JAIN; KUMAR; MCMILLAN, 2006; ÖZKAN; 

KÜÇÜKKELEPÇE; ÖZKAN, 2019). Ademais, 75% (nove) dos estudos obtiveram 

classificação de risco incerto por apresentarem informações insuficientes sobre o 

processo de geração da sequência aleatória para permitir julgamento.   

 

6.3.3 Cegamento de participantes e profissionais 

 

Quanto ao tópico do cegamento de participantes e pessoal (viés de 

desempenho), apenas dois estudos tiveram baixo risco de viés (CHIK; IP; CHOI, 2017; 

JAIN; KUMAR; MCMILLAN, 2006). Entretanto, sete estudos obtiveram risco incerto de 

viés por não relatarem se realmente o cegamento foi efetivo. 

 

6.3.4 Cegamento de avaliadores de desfecho 

 

No mascaramento da avaliação do resultado (resultado relatado pelo paciente 

e resultado objetivo), quatro estudos apresentaram baixo risco de viés (CHIK; IP; 

CHOI, 2017; JAIN; KUMAR; MCMILLAN, 2006; SALIMI et al., 2020; ZARGHAM-

BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 2017). Tal categorização apoia-se em 

informações que comprovam a realização do cegamento da avaliação dos desfechos, 

sendo improvável que o cegamento tenha sido quebrado. 

 

6.3.5 Desfechos incompletos 

 

Para este aspecto, três estudos apresentaram baixo risco de viés em relação a 

dados de resultados incompletos (viés de atrito) (JAIN; KUMAR; MCMILLAN, 2006; 

SALIMI et al., 2020; ZARGHAM-BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 
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2017). Sete estudos tiveram risco de viés incerto, pois possuíam relatos insuficientes 

das perdas e exclusões para permitir julgamento. 

 

6.3.6 Relato de desfecho seletivo 

 

Cinco estudos apresentaram baixo risco de viés em relação a relato de 

desfecho seletivo (viés de relato) (CHIK; IP; CHOI, 2017; JAIN; KUMAR; MCMILLAN, 

2006; MATHAI; NATRAJAN; RAJALAKSHMI, 2006; ÖZKAN; KÜÇÜKKELEPÇE; 

ÖZKAN, 2019; RAFATI et al., 2015), em que grande parte destes não disponibilizou o 

protocolo do estudo no artigo, mas deixa claro que o estudo publicado incluiu todos 

os desfechos desejados. 

 

6.3.7 Outras fontes de vieses 

 

Todos os outros vieses, em sua maioria (ABASI et al., 2011; ABBASOĞLU et 

al., 2015; CHIK; IP; CHOI, 2017; JAIN; KUMAR; MCMILLAN, 2006; MIRZARAHIMI et 

al., 2013; ÖZKAN; KÜÇÜKKELEPÇE; ÖZKAN, 2019; RAFATI et al., 2015; 

ROSHANRAY et al., 2020; SALIMI et al., 2020; ZARGHAM-BOROUJENI; ELSAGH; 

MOHAMMADIZADEH, 2017), foram incertos, justificado pela informação insuficiente 

para avaliar se um importante risco de viés existe. 

 

6.4 SÍNTESE DE DADOS 

 

Foi possível realizar duas metanálises para avaliar os efeitos da massagem 

comparada com os cuidados de rotina no que diz respeito ao escore de dor e duração 

do choro do neonato. Entre os 12 estudos incluídos na revisão sistemática, apenas 

quatro apresentaram dados que puderam ser analisados por meio de metanálise 

(ABBASOĞLU et al., 2015; CHIK; IP; CHOI, 2017; RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY 

et al., 2020). 

A metanálise foi realizada usando o programa Review Manager 5.3, de acordo 

com a similaridade clínica e metodológica entre os estudos. Foi utilizada a estatística 

I² para medir a heterogeneidade entre os artigos em cada análise. Valores de I² 

maiores que 50% podem representar heterogeneidade substancial (DEEKS, 2011). 

Também se utilizaram intervalos de confiança de 95%. 
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Na avaliação da pontuação em escala de dor, a diferença média (MD) foi -0,38 

(IC 95% -0,84 a 0,08), mostrando que a massagem, quando comparada a cuidados 

de rotina, não apresenta diferença significativa (p = 0,10), com I² = 0%, indicando que 

não há heterogeneidade entre os estudos (Figura 4). 

 

Figura 4 - Forest plot de comparação: Escore de dor – massagem versus cuidados 

de rotina 

 

Fonte: elaboração própria (2021). 

 

Já, na avaliação da duração do choro, a MD foi -56,30 (IC 95% -85,51 a -27,09), 

mostrando que a massagem, quando comparada a cuidados de rotina, teve um efeito 

positivo, apresentando diferença significativa (p = 0,0002), com I² = 73%, indicando 

um alto nível de heterogeneidade entre os estudos (Figura 5). 

 

Figura 5 - Forest plot de comparação: Duração do choro – massagem versus cuidados 

de rotina 

 

Fonte: elaboração própria (2021). 
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7 DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão sistemática sobre os efeitos 

da massagem no alívio da dor em recém-nascidos submetidos a punção. É necessário 

observar que o total de estudos incluídos na amostra foi de 12, porém, devido à 

disponibilidade e homogeneidade das informações, quatro artigos foram compatíveis 

para realizar a metanálise, evidenciando a escassez de estudos científicos do tipo 

ensaio clínico randomizado de alta qualidade e nível de evidência. 

 O uso das PICS tem se difundido nas unidades de cuidados neonatais. Dentre 

estas práticas está a massagem, que tem sido utilizada como uma das medidas não 

farmacológicas no alívio da dor em recém-nascidos submetidos a procedimentos 

dolorosos. É válido apontar que o presente estudo abordou os benefícios da aplicação 

da massagem, sendo evidenciado que a redução da duração do choro dos neonatos 

foi considerada como o resultado de maior relevância (ABBASOĞLU et al., 2015; 

RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et al., 2020). 

 A utilização da massagem no alívio da dor em recém-nascidos está cada vez 

mais frequente, visto que é considerada uma técnica segura e de fácil aplicação, 

podendo ser realizada tanto pela equipe de saúde quanto pelos pais – desde que 

sejam treinados. Desta forma, a participação dos genitores no processo de cuidado e 

alívio da dor neonatal consegue melhorar e incentivar o vínculo entre pais e filhos 

(ABASI et al., 2013). 

 Corrobora com tais informações o estudo de Palloma, Korhonen e Pölkki 

(2016), realizado na Finlândia com 140 pais que estavam com seus filhos internados 

em UTIN, os quais alegaram que ter acesso às informações dos cuidados neonatais 

prestados – tais como sobre o procedimento, a hora do procedimento, as tarefas dos 

pais durante o procedimento e a importância da presença dos pais – promoveu maior 

participação dos genitores no alívio da dor e aumentou o vínculo entre eles. Outro 

estudo ainda relata que os pais que aplicaram a técnica de massagem em seus filhos 

na UTIN sentiram menos estresse, ansiedade e depressão (AFAND et al., 2017). 

 Além de ser uma prática de fácil aplicação, a execução de tal terapia é 

considerada uma intervenção segura para ser utilizada pelos enfermeiros durante a 

assistência prestada a bebês prematuros, com o intuito de melhorar seu 

desenvolvimento cognitivo e reduzir a dor (BANIASADI et al., 2019). Essa realidade 

também foi verificada no estudo de Abdallah, Badr e Hawwari (2013), no qual os 
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neonatos prematuros massageados apresentaram melhor desenvolvimento cognitivo 

a longo prazo. 

 A faixa etária predominante se encontrou entre 28 e 38 semanas de idade 

gestacional, prevalecendo a população de recém-nascidos prematuros. Dado 

semelhante foi encontrado em um ensaio clínico randomizado de 2019, realizado com 

112 bebês prematuros estáveis com idade gestacional entre 32 e 34 semanas 

(ZHANG; WANG, 2019).  

Foi ainda encontrada em outro ensaio clínico randomizado, com o objetivo de 

determinar os efeitos da massagem neonatal com posição prona em bebês 

prematuros sobre a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio, a prevalência de 

participantes recém-nascidos com faixa etária entre 33-37 semanas de idade 

gestacional, evidenciando a frequência de bebês prematuros nos estudos realizados 

em unidades de terapia intensiva neonatal (ELSAGH et al., 2019).  

 Em relação à prevalência do sexo dos participantes deste estudo, sobressaiu 

o sexo masculino. Esse predomínio masculino pode ser justificado através do estudo 

transversal de Quaresma et al. (2018), realizado com 2.022 mães de crianças que 

estavam sendo acompanhadas em unidades básica de saúde de dez municípios nas 

macrorregiões brasileiras, onde 258 bebês destas tiveram episódios de internação em 

UTIN, sendo verificado o sexo masculino como um fator de risco para internação 

hospitalar. 

Os procedimentos dolorosos podem ser caracterizados como toda intervenção 

que interrompa a continuidade do tecido corporal do neonato, acarretando injúrias em 

mucosas ou pele através da inserção ou remoção de material orgânico advindo do 

corpo do RN, provocando sensação de desconforto e mal-estar (CARBAJAL et al., 

2008). 

Segundo Prestes et al. (2016), nos primeiros 14 dias após a admissão nas 

UTINs, os neonatos passam diariamente por aproximadamente 14 procedimentos 

potencialmente dolorosos com a finalidade de tratamento e/ou diagnóstico. 

Corroborando com isso, Morais e Freire (2019) relataram que num estudo realizado 

em Paris, na França, foram utilizados para análise 430 RNs, dispostos em 13 UTINs, 

com idade gestacional de aproximadamente 24 a 45 semanas, e foi possível observar 

que os mesmos receberam cerca de 16 intervenções que causaram dor. 
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No cenário brasileiro, Sposito et al. (2017) trazem uma pesquisa feita na cidade 

de São Paulo onde foram avaliados, durante sete dias, 150 RNs internados na UTIN 

de um hospital público, e concluíram que esses neonatos receberam diariamente a 

média de 6,6 procedimentos dolorosos. Desse modo, é visto nos artigos que, embora 

a quantidade média de procedimentos realizados possa variar de acordo com a região, 

o ambiente das UTINs tem em comum uma grande quantidade de intervenções 

dolorosas e estressantes por dia. 

Tem-se, pois, que grande parte dos estudos presentes nos resultados escolheu 

como procedimentos dolorosos a punção venosa, presente em três artigos (25%), a 

punção do calcanhar, referida em oito estudos (66,6%), e um (8,3%) registrou a 

vacinação, uma vez que foram considerados pelos estudos como técnicas que 

provocam dores e desconforto nos neonatos internados nas UTINs (ABASI et al., 

2011; ABBASOĞLU et al., 2015; ABDALLAH; CHIK; CHOI, 2017; HAWWARI, 2013; 

JAIN; MCMILLAN, 2006; KOÇ et al., 2019;  MATHAI; NATRAJAN; RAJALAKSHMI, 

2006; OZKAN; SIMSEK; OZKAN, 2019; RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et al., 

2020; SALIMI et al., 2020; ZARGHAM-BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 

2017). 

Corroborando com o exposto acima, um estudo descritivo e exploratório, 

desenvolvido por Morais e Freire (2019) em um hospital infantil localizado na cidade 

de Curitiba, no Brasil, afirma que alguns dos procedimentos dolorosos comumente 

executados nas UTINs são: punção lombar, drenagem torácica, flebotomia, injeção 

intramuscular (vacina) e subcutânea, retirada de adesivo, punção venosa e arterial, 

entre outros. 

Ainda nesse mesmo estudo, 65 trabalhadores da área saúde (dentre eles 37 

técnicos de enfermagem, 10 fisioterapeutas, 10 enfermeiros e oito médicos) foram 

entrevistados, e 100% desses profissionais, afirmaram que as punções venosa e 

arterial estão entre os procedimentos invasivos mais dolorosos mais realizados nas 

UTINs (MORAIS; FREIRE, 2019). 

No que refere à intensidade, duração, local de aplicação e técnicas utilizadas 

para realização da massagem, foi observado que houve diferentes abordagens, tanto 

nas práticas clínicas, quanto nas variações das intervenções relatadas nos artigos 

selecionados. Entretanto, vale salientar que alguns pontos principais mostraram-se 

prevalentes nos artigos utilizados neste estudo. Tento isso em evidência, a literatura 

apontou, de forma predominante, que a massagem se mostrou eficaz quando 
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realizada com intensidade de pressão leve e/ou moderada, sendo ajustada pelo 

aplicador de modo a promover o melhor conforto ao RN (ABDALLAH; HAWWARI, 

2013; CHIK; CHOI, 2017; JAIN; MCMILLAN, 2006; MIRZARAHIMI, 2013). 

Outro aspecto importante a ser destacado diz respeito ao local de aplicação da 

massagem. Foi observada a predominância da aplicação da medida nos membros 

superiores e inferiores dos neonatos antes ou depois do procedimento. No que alude 

ao tempo de intervenção, variou nos estudos de no mínimo dois minutos a no máximo 

de 30 minutos, tendo um predomínio de 2 a 3 minutos de massagem (ABASI et al., 

2011; ABBASOĞLU et al., 2015; ABDALLAH; HAWWARI, 2013; CHIK; CHOI, 2017; 

JAIN; MCMILLAN, 2006; KOÇ et al., 2019; MATHAI; NATRAJAN; RAJALAKSHMI, 

2006; SALIMI et al., 2020; RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et al., 2020; OZKAN; 

SIMSEK; OZKAN, 2019; ZARGHAM-BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 

2017). 

Esses achados são corroborados por um estudo realizado com 23 neonatos, 

13 do grupo experimental e 10 do grupo controle, que usou a mesma técnica de 

massagem e duração descrita no estudo anterior, entretanto, os autores especificaram 

que a carícia foi realizada com as pontas dos dedos e polegares e, ao término da 

massagem (de 2 minutos), o membro do RN foi envolvido em uma toalha morna por 

aproximadamente 2 a 3 minutos, a fim de maximizar os efeitos da massagem 

(JAIN;KUMAR; MCMILLAN, 2006).   

Fundamentando o estudo anterior, em um ensaio clínico randomizado, 

realizado por Chik, Ip e Choi (2017), foi utilizada a massagem com pressão leve 

realizada nos membros superiores, cuja técnica consistia em acariciar, ordenhar e 

comprimir delicadamente os membros superiores 5 minutos antes da punção, durante 

2 minutos. De acordo com o que foi apontado pelo estudo, essa intervenção mostrou-

se eficaz no alívio da dor neonatal.  

Já, em outro ensaio clínico, desenvolvido por Mirzarahim et al. (2013), 

utilizando 90 neonatos selecionados de forma aleatória, a intervenção foi executada 2 

minutos antes de iniciar o procedimento invasivo e permaneceu até o término da 

punção. Após o fim da massagem, o calcanhar foi coberto com uma compressa morna 

por um minuto, e a intervenção foi efetuada na parte lateral externa do membro inferior 

que sofreu a punção do calcanhar. 

Em contrapartida, Hathaway et al. (2015) trazem, em um estudo retrospectivo 

realizado com 186 neonatos hospitalizados, outro o tipo de massagem terapêutica, 
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que inclui carícias leves, o toque passivo, amassamento e alongamento do membro e 

articulação, variando de acordo com o que desse conforto ao RN. Esse estudo não 

especificou se houve alguma outra intervenção realizada concomitante à massagem 

nem o tempo que durou a intervenção.  

Concernente à aplicação da técnica, grande parte dos estudos traz que a 

massagem foi executada ou por profissionais da saúde ou pelas mães, e ambos 

precisaram passar por treinamentos (realizados por fisioterapeutas, massoterapeutas 

ou por algum profissional que tivesse passado por capacitação) de modo que tivessem 

domínio do método (ABASI et al., 2011; ABBASOĞLU et al., 2015; ABDALLAH; 

HAWWARI, 2013; CHIK; CHOI, 2017; JAIN; MCMILLAN, 2006; KOÇ et al., 2019; 

MATHAI; NATRAJAN; RAJALAKSHMI, 2006; RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et 

al., 2020; SALIMI et al., 2020; OZKAN; SIMSEK; OZKAN, 2019; ZARGHAM-

BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 2017). 

Em um estudo quase experimental, foi observado o uso da técnica de 

massagem terapêutica progressiva. Nesse método o neonato é massageado de forma 

suave, usando as palmas das mãos do aplicador durante um período de 

aproximadamente 5 minutos (de modo que são aplicados cerca de 12 movimentos a 

cada 5 segundos), duas vezes ao dia, seguindo esta ordem: cabeça, rosto e pescoço, 

depois, das coxas aos pés e do ombro para as mãos e, por último, a carícia foi 

realizada da parte superior das costas até a cintura (ALI et al., 2019).   

No tocante à avaliação da dor em neonatos, essa prática consiste numa 

atividade complexa, pois eles não são capazes de verbalizar o que estão sentindo e 

não há uma abordagem padronizada ou universal que seja capaz de dimensionar a 

dor vivenciada pelos mesmos com exatidão (COSTA et al., 2017; MARQUES et al., 

2019). Dentre os estudos analisados, 58,3% utilizaram a Neonatal Infant Pain Scale 

(NIPS), 33,3% aplicaram a escala Premature Infant Pain Profile (PIPP) e apenas 8,3% 

aplicaram o escore Douleur Aiguë du Nouveau-né (DAN). 

No ensaio clínico randomizado de Roshanray et al. (2020), com amostra de 135 

neonatos divididos em grupo controle e em grupo experimental, os RNs receberam 

abraço de mãe ou massagem durante ou após a coleta de sangue. Neste foi utilizada 

a escala NIPS para avaliação da redução da dor, no qual ela se mostrou eficaz na 

contabilização dos escores resultantes nos RNs, apresentando diferença significativa 

entre aqueles que foram submetidos a uma das medidas não farmacológicas, com 
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escores mais baixos, e os que não receberam. Contudo, dentre o grupo experimental, 

as diferenças entre as pontuações foram mínimas. 

A partir deste estudo, observa-se que os demais resultados da revisão em 

questão referentes ao uso da escala NIPS entraram em consonância quanto à 

percepção da eficácia da NIPS acerca das diferenças significativas entre os grupos 

os quais recebiam alguma medida não farmacológica antes, durante ou após o 

procedimento doloroso e aqueles que não eram submetidos a nenhuma intervenção, 

não havendo discordância nesse sentido (ABASI et al., 2011; ABBASOĞLU et al., 

2015; ABDALLAH; HAWWARI, 2013; CHIK; CHOI, 2017; JAIN; MCMILLAN, 2006; 

KOÇ et al., 2019; MATHAI; NATRAJAN; RAJALAKSHMI, 2006; RAFATI et al., 2015; 

ROSHANRAY et al., 2020; SALIMI et al., 2020; OZKAN; SIMSEK; OZKAN, 2019; 

ZARGHAM-BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 2017). 

Ainda nesse sentido, corroborando com os resultados da revisão, num estudo 

descritivo e comparativo foi constatada 60% de preferência dentre os profissionais 

pelo o uso da escala NIPS, sendo relatadas sua fácil compreensão e aplicabilidade, 

bem como sua eficácia na quantificação, e mais conveniente quando aplicada na 

realidade da UTIN, uma vez que são avaliados cinco parâmetros comportamentais e 

um fisiológico, tais como expressão facial, choro, respiração, movimentação de braços 

e pernas, e nível de consciência (PATRÍCIO et al., 2018).  

          Por sua vez, a escala Premature Infant Pain Profile (PIPP), em consonância 

com os resultados,  é uma das mais aplicadas durante a avaliação da dor, visto que 

seus indicadores avaliam não somente os parâmetros fisiológicos e comportamentais 

como frequência cardíaca, saturação de oxigênio, protuberância da sobrancelha, 

compressão dos olhos e sulco nasolabial no RN, mas também a idade gestacional do 

neonato, dita como indicador contextual, possibilitando a avaliação em neonatos de 

idade gestacional muito baixa  (OLSSON et al., 2018). 

 De forma semelhante aos estudos que utilizaram a escala NIPS, a maioria das 

pesquisas que compõem os resultados da revisão envolvendo a PIPP também obteve 

êxito em observar de forma clara e eficaz as diferenças significativas entre os grupos 

controles e os grupos experimentais, tendo apenas o estudo prospectivo e 

randomizado controlado de Abbasoglu et al. (2015) com amostra de 32 RNs expostos 

a punção do calcâneo que entrou em discordância com os demais, por não conseguir 

constatar diferenças entre os grupos. 
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 Embora a PIPP seja bem abrangente e comum entre os profissionais, o estudo 

de Gimenez et al. (2020) ressalta que essa escala não é de fácil aplicação na prática 

clínica devido à pontuação ser fracionada em porcentagem de tempo, levando a uma 

demora na contabilização e seu respectivo resultado, tornando-se de difícil uso 

quando aplicada em rotinas diárias à beira do leito. 

Por outro lado, o estudo piloto de Okur et al. (2019) corrobora com os resultados 

em que a PIPP se configura como uma escala muito precisa e objetiva para avaliação 

da dor nos neonatos, entrando em concordância ainda com um estudo transversal 

realizado com as enfermeiras de uma UTIN, no qual a escala PIPP foi relatada como 

sendo a mais aplicada dentre as profissionais (COLLADOS-GÓMEZ et al., 2018). 

Nessa perspectiva, de acordo com o estudo Gimenez et al. (2020), o ideal a ser 

aplicado, durante a avaliação e percepção da dor no neonato, seria a implementação 

simultânea de duas ou mais escalas de dor, visto que isso possibilita aos profissionais 

intensificar a mensuração, se tornando mais fidedigna quanto à observação dos 

escores, tendo, por conseguinte, condutas eficazes e de qualidade na identificação e 

tratamento da dor. 

Ainda de forma a corroborar com os estudos, a escala Douleur Aiguë du 

Nouveau-né (DAN) é um sistema de pontuação validado, confiável e eficaz para 

avaliação da dor, visto que também possui indicadores comportamentais como a 

expressão facial, movimentos dos membros e a expressão vocal. Ademais, seu 

escore pontua para avaliação da dor neonatal em RNs a termo e prematuros, bem 

como entre 25 e 41 semanas de idade gestacional (XIE et al., 2020). 

A escala DAN foi observada, dentre os resultados, apenas no ensaio clínico 

randomizado de Mathai, Natrajan e Rajalakshmi (2006) com amostra de 104 neonatos 

expostos a punção do calcâneo, no qual se mostrou semelhante aos estudos 

referentes à NIPS e PIPP no que se refere à facilidade e eficácia em observar 

diferenças significativas entre os grupos controle e experimental. 

Entretanto, Xie et al. (2020) salientam que a escala DAN não possui relatos de 

utilidade clínica, apesar de possuir propriedade psicométrica. Dessa forma, observa-

se nos resultados apenas um estudo referente à utilização desta escala, não 

apresentando interesse acerca de sua prática voltada para a realidade dos neonatos. 

O uso de escalas adequadas para avaliar a dor em bebês prematuros é um pré-

requisito para tratar a dor de forma eficaz, mas, devido à falta de escalas de dor 

padronizadas e diretrizes de manejo da dor, bem como conhecimento inadequado 
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sobre a dor e atitudes negativas em relação à sua avaliação e tratamento entre os 

trabalhadores médicos, tais escalas não têm sido totalmente utilizadas na prática 

clínica (GIMENEZ et al., 2020). 

De forma geral, todos os estudos relacionaram as diferenças dos escores entre 

os grupos submetidos a procedimentos dolorosos, os quais recebiam ou não alguma 

medida não farmacológica. Em vista disso, observou-se que as três escalas citadas 

na presente pesquisa são confiáveis e possuem consistência na sua utilização para 

avaliação da dor em neonatos, obtendo consonância na grande maioria de seus 

resultados. No entanto, em termos de utilidade clínica, as escalas NIPS e PIPP se 

mostraram mais eficazes. 

Relacionado aos desfechos dos estudos, observa-se maior eficácia quanto ao 

nível de redução da dor nos grupos experimentais determinados a receberem 

massagem, seja antes, durante ou após algum procedimento, tendo como 

semelhança, na maioria dos estudos, a exposição dos neonatos ao procedimento 

doloroso referente à punção do calcâneo e punções venosas para coletas de exames, 

apresentando bons resultados logo após ou alguns minutos depois dos procedimentos 

(ABASI et al., 2011; ABBASOĞLU et al., 2015; ABDALLAH; HAWWARI, 2013; CHIK; 

CHOI, 2017; JAIN; MCMILLAN, 2006; KOÇ et al., 2019; MATHAI; NATRAJAN; 

RAJALAKSHMI, 2006; RAFATI et al., 2015; ROSHANRAY et al., 2020; SALIMI et al., 

2020; OZKAN; SIMSEK; OZKAN, 2019; ZARGHAM-BOROUJENI; ELSAGH; 

MOHAMMADIZADEH, 2017). 

No estudo de Chik, Ip e Choi (2016), a redução da dor foi mais eficaz no grupo 

que recebeu massagem antes da punção venosa, com uma diferença de 1,3 do grupo 

que recebeu massagem após o procedimento. Os mesmos autores reiteram ainda a 

possibilidade de existir uma relação dos fatores idade gestacional, peso corporal, bem 

como o sexo do neonato, os quais podem tornar menos ou mais propício o fato de a 

massagem resultar em mais efeito na redução da dor. 

Já o estudo de Salimi et al. (2020) dividiu os neonatos em grupo de 

amamentação e em grupo de massagem antes e durante o procedimento da punção 

do calcâneo, observando melhores resultados na redução da dor no grupo da 

massagem, além de ressaltarem ser mais viável a aplicação da massagem, ao invés 

da amamentação, por questões de reduzir certas complicações ao RNs. 

No entanto, Jain, Kumar e McMillam (2006) constataram aumento dos escores 

de dor tanto no grupo que recebeu massagem antes da punção do calcâneo, quanto 
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no grupo que recebeu a massagem depois. Ademais, observou-se aumento da 

frequência cardíaca no grupo da massagem antes da punção, e redução da saturação 

de oxigênio após a punção. 

Vale ressaltar ainda que a punção do calcâneo se torna uma das práticas mais 

frequentes devido à necessidade de identificar a dosagem glicêmica do neonato, 

mesmo sendo uma conduta considerada de moderadamente dolorosa. Ainda assim, 

salienta-se a possibilidade de utilizar as coletas de sangue venoso e arterial como 

forma de reduzir as punções de calcâneo (BONUTTI et al., 2017; ROCHA et al., 2019). 

Por sua vez, Abdallah, Badr e Hawwari (2013) expuseram os neonatos a 

receberem massagem pelas suas mães por 10 vezes ao dia durante 10 minutos, de 

modo que a intervenção estivesse presente antes e após o procedimento da punção 

do calcâneo, apresentando redução eficaz nos níveis de dor e tempo de choro. 

Contudo, vale salientar que o estudo citado teve limitações acerca da não 

randomização da pesquisa, tendo os autores relatado influenciar na consistência dos 

resultados. 

Nesse sentido, devido à prática da massagem ser um contato pele a pele, é 

imprescindível a inserção das mães nesses momentos, visto que tem auxiliado na 

redução e alívio da dor, bem como no relaxamento do neonato, seja antes ou após 

algum procedimento doloroso, podendo induzir na diminuição do tempo de choro 

(BEMBICH et al., 2018; QUERIDO et al., 2018). 

Em contrapartida, Roshanray et al. (2020) dividiram os neonatos em grupos de 

abraços de mãe, grupo de massagem e grupo controle, submetidos a coleta de 

sangue. Foi observada a intervenção dos abraços de mães mais eficaz na redução da 

dor, diminuição do tempo de choro, bem como da frequência cardíaca 5 minutos após 

o procedimento. No entanto, os níveis de saturação de oxigênio e frequência 

respiratória não apresentaram diferenças entre os grupos. 

Um estudo descritivo e exploratório reitera, com os resultados quanto à 

presença da mãe junto ao neonatal durante seu período de internação, ser 

imprescindível para auxiliar em determinadas medidas não farmacológicas para alívio 

da dor, tais como posição canguru e aleitamento materno, visto que possibilita o 

contato pele a pele, levando a um efeito calmante, além de possibilitar a sucção oral 

nutritiva a partir do aleitamento, uma técnica que se mostra eficaz para alívio da dor 

(QUERIDO et al., 2018). 
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Já Mathai, Natrajan, Rajalakshmi (2006) separaram os neonatos em vários 

grupos além da massagem, sendo eles o grupo da sucção não nutritiva, balanço, 

sacarose a 20%, água destilada e leite materno, observando a redução dos escores 

de dor e tempo de choro, além da amenização dos sinais vitais e melhora na saturação 

de oxigênio mais eficaz nos grupos da sucção não nutritiva e do balanço, com a 

massagem apresentando pouco efeito frente a esses procedimentos. 

No entanto, o estudo de Mirzarahimi et al. (2013) apresentou os escores de dor 

mais baixos no grupo da massagem em comparação ao da sucção não nutritiva, 

sendo ambos expostos à punção do calcâneo, com a intervenção 2 minutos antes do 

procedimento. Ademais, apresentou aumento da FC nos dois grupos, bem como a 

redução da saturação de oxigênio. 

Em um estudo randomizado, com amostra de 80 neonatos divididos em quatro 

grupos (solução de glicose em um trocador; leite materno ordenhado em um trocador; 

solução de glicose nos braços da mãe; aleitamento materno), foram observados os 

efeitos da glicose oral, sozinha ou combinada, relacionados com o bloqueio e o 

enfraquecimento do processamento da dor cortical; o leito materno sozinho está 

associado com ativação cortical localizada; a amamentação está ligada a estender o 

processamento cortical; a relação materna combinada na glicose oral ou 

amamentação mostra efeitos analgésicos (BEMBICH et al., 2018). 

No estudo de Ozkan, Simsek e Ozkan (2019), os grupos foram divididos em 

grupo controle, de massagem e grupo de acupressão, ambos por 2 minutos antes da 

punção no calcâneo. Os autores observaram redução dos escores de dor, bem como 

do tempo de duração do choro no grupo da massagem em comparação aos demais, 

por outro lado, foi observado o aumento da frequência cardíaca no grupo um minuto 

após a punção, além dos níveis de saturação de oxigênio. 

Sob essa mesma ótica, o estudo de Abbasoglu et al. (2015) separou os 

neonatos em grupo de acupressão e grupo controle, expostos a punção do calcâneo, 

tendo a redução do tempo de duração do choro, bem como o menor tempo de 

intervenção no grupo da acupressão. Contudo, os demais aspectos, como redução da 

dor, sinais vitais e saturação de oxigênio, não obtiveram diferenças entre os grupos. 

O autor reitera ainda que a aplicação de acupressão nos pontos BL60 e K3 antes da 

punção do calcanhar foi associada com menor tempo de procedimento e menor 

duração do choro em bebês prematuros. 
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Nessa mesma perspectiva, Rafati et al. (2015) observou que a intervenção de 

massagem effleurage rítmica um minuto antes da coleta de sangue nos neonatos foi 

eficaz imediatamente e após 5 minutos da punção, na redução dos níveis de dor, 

redução do tempo de choro, assim como redução da FC e FR, e melhora na saturação 

de oxigênio. De forma semelhante, o estudo de Zarhgam-Boroujeni, Elsagh e 

Mohammadizadeh (2017) apresentou redução dos escores de dor no grupo de 

massagem com a técnica effleurage. 

Entretanto, de acordo com os resultados da metanálise, a Figura 4 evidencia 

que não houve diferença significativa entre a massagem versus cuidados de rotina. 

Porém, apesar de não ter havido diferença estatística significativa na metanálise, a 

revisão sistemática evidenciou a redução das escalas avaliativas de dor nos neonatos 

submetidos a punção que receberam massagem (ABASI et al., 2011; ABDALLAH; 

HAWWARI, 2013; CHIK; CHOI, 2017; JAIN; MCMILLAN, 2006; OZKAN; SIMSEK; 

OZKAN, 2019; RAFATI et al.; SALIMI et al., 2020; OZKAN; SIMSEK; OZKAN, 2019; 

ZARGHAM-BOROUJENI; ELSAGH; MOHAMMADIZADEH, 2017).  

A metanálise exposta na Figura 5 corroborou acerca dos efeitos positivos da 

massagem versus cuidado de rotina na redução do tempo de choro, ratificando com 

resultados estaticamente significativos, de forma a evidenciar o quanto a massagem 

influencia na amenização e redução das percepções dolorosas dos neonatos, 

influenciando diretamente no tempo do choro. 

Consonante a isso, o estudo de Abasi et al. (2011) relatou que o grupo de 

neonatos os quais receberam massagem por 30 minutos antes de receberem vacina 

teve redução dos níveis de dor e tempo de choro, em comparação com o grupo 

controle, o qual esperou os 30 minutos ao lado de suas respectivas mães. 

Sendo assim, observam-se, na presente revisão, resultados positivos da 

massagem acerca do alívio da dor e redução do tempo de choro no neonato frente a 

determinados procedimentos não farmacológicos aplicados, possuindo também 

resultados significativos para a normalidade de sinais vitais e saturação de oxigênio, 

apresentando consistência para a prática clínica, bem como na assistência e 

qualidade de vida dos pacientes. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados desta revisão sistemática foram compostos por 12 estudos que 

caracterizaram a utilização da massagem no alívio da dor neonatal durante 

procedimentos dolorosos. Esses estudos foram realizados nos continentes asiático e 

europeu e América do Norte, alcançando representações de diferentes locais do 

mundo. Os desenhos dos estudos foram, majoritariamente, de natureza experimental, 

do tipo ensaio clínico randomizado, prevalecendo publicações na década de 2010 a 

2020. 

Quanto à intervenção da massagem, quatro artigos relataram aplicação de 

massagem de pressão leve a moderada e oito não especificaram a pressão 

empregada durante a massagem. Sobre o local de aplicação, sete estudos realizaram 

a intervenção nos membros inferiores. No que concerne ao tempo de aplicação, seis 

estudos executaram a massagem por 2 minutos. A escala avaliativa de dor mais 

utilizada nos estudos foi a NIPS. 

Evidenciam-se como principais resultados deste estudo a redução dos escores 

de dor neonatal, redução do tempo de procedimento, redução da duração do choro e 

estabilização dos sinais vitais (menor alteração da frequência cardíaca e saturação de 

oxigênio) em recém-nascidos submetidos a punção que receberam a intervenção da 

massagem. 

A análise do risco de viés dos estudos permitiu identificar que o único tópico 

com mais de 50% da amostra que apresentou baixo risco de viés foi o da geração da 

sequência aleatória, evidenciando a qualidade metodológica dos artigos. Os demais 

tópicos foram classificados com risco de viés incerto por não mostrarem com detalhes 

as informações necessárias sobre a avaliação do risco de viés. 

 A metanálise realizada com quatro estudos da amostra sobre o escore de dor 

comparando massagem e cuidados de rotina não teve diferença estatisticamente 

significativa, entretanto, a revisão sistemática corrobora que há redução da dor em 

neonatos submetidos a punção que receberam a massagem.  

 Além disso, na metanálise realizada com três estudos da amostra sobre a 

duração do choro, comparando massagem e cuidados de rotina, os resultados foram 

estatisticamente significativos, evidenciando as vantagens da utilização da massagem 

no alívio da dor de neonatos submetidos a punção. 
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Dessa forma, os desfechos encontrados responderam à questão de pesquisa 

e revelaram que a massagem é capaz de promover o alívio da dor através da redução 

da duração do choro em recém-nascidos submetidos a punção. 

 Novos ensaios clínicos randomizados e controlados precisam ser realizados 

com um rigor metodológico maior na tentativa de diminuir o risco de viés, e também 

com amostras maiores para aumentar a precisão dos achados clínicos. Os ensaios 

clínicos randomizados analisados não trazem clareza suficiente quanto à metodologia, 

o que torna difícil a avaliação do risco de viés e sua qualidade. Além disso, os estudos 

nem sempre trazem os dados estatísticos em sua forma completa, dificultando, assim, 

a possibilidade de realização de mais metanálises que possam respaldar ou não o uso 

da intervenção. 
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ANEXO A – Instrumento Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement 

(PRISMA) 

Section/topic  # Checklist item  
Reported 
on page #  

TITLE   

Title  1 Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both.   

ABSTRACT   

Structured summary  2 Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study eligibility criteria, 
participants, and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations; conclusions and 
implications of key findings; systematic review registration number.  

 

INTRODUCTION   

Rationale  3 Describe the rationale for the review in the context of what is already known.   

Objectives  4 Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, comparisons, 
outcomes, and study design (PICOS).  

 

METHODS   

Protocol and registration  5 Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, provide 
registration information including registration number.  

 

Eligibility criteria  6 Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years considered, 

language, publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale.  
 

Information sources  7 Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to identify 
additional studies) in the search and date last searched.  

 

Search  8 Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could be 
repeated.  

 

Study selection  9 State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if applicable, 

included in the meta-analysis).  
 

Data collection process  10 Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any processes 
for obtaining and confirming data from investigators.  
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Data items  11 List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions and 
simplifications made.  

 

Risk of bias in individual 
studies  

12 Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether this was 
done at the study or outcome level), and how this information is to be used in any data synthesis.  

 

Summary measures  13 State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means).   

Synthesis of results  14 Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of consistency 
(e.g., I2) for each meta-analysis.  

 

Section/topic  # Checklist item  Reported 
on page 
#  

Risk of bias across studies  15 Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative evidence (e.g., publication bias, selective 
reporting within studies).  

 

Additional analyses  16 Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if done, indicating 
which were pre-specified.  

 

RESULTS   

Study selection  17 Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at 
each stage, ideally with a flow diagram.  

 

Study characteristics  18 For each study, present characteristics for which data were extracted (e.g., study size, PICOS, follow-up period) and 
provide the citations.  

 

Risk of bias within studies  19 Present data on risk of bias of each study and, if available, any outcome level assessment (see item 12).   

Results of individual studies  20 For all outcomes considered (benefits or harms), present, for each study: (a) simple summary data for each 
intervention group (b) effect estimates and confidence intervals, ideally with a forest plot.  

 

Synthesis of results  21 Present results of each meta-analysis done, including confidence intervals and measures of consistency.   

Risk of bias across studies  22 Present results of any assessment of risk of bias across studies (see Item 15).   

Additional analysis  23 Give results of additional analyses, if done (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression [see Item 16]).   

DISCUSSION   

Summary of evidence  24 Summarize the main findings including the strength of evidence for each main outcome; consider their relevance to 
key groups (e.g., healthcare providers, users, and policy makers).  
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Limitations  25 Discuss limitations at study and outcome level (e.g., risk of bias), and at review-level (e.g., incomplete retrieval of 
identified research, reporting bias).  

 

Conclusions  26 Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence, and implications for future research.   

FUNDING   

Funding  27 Describe sources of funding for the systematic review and other support (e.g., supply of data); role of funders for the 
systematic review.  
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ANEXO B – Registro na plataforma International prospective register of systematic 

reviews (PROSPERO) 
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ANEXO C - Ferramenta da Colaboração Cochrane para avaliar o risco de viés 

  

Domain Support for judgement Review authors’ judgement 

Selection bias.     

Random sequence 

generation. 

Describe the method used to generate 

the allocation sequence in sufficient 

detail to allow an assessment of 

whether it should produce comparable 

groups. 

Selection bias (biased 

allocation to interventions) 

due to inadequate generation 

of a randomised sequence. 

Allocation concealment. Describe the method used to conceal 

the allocation sequence in sufficient 

detail to determine whether intervention 

allocations could have been foreseen in 

advance of, or during, enrolment. 

Selection bias (biased 

allocation to interventions) 

due to inadequate 

concealment of allocations 

prior to assignment. 

Performance bias.     

Blinding of participants and 

personnel Assessments 

should be made for each main 

outcome (or class of 

outcomes).  

Describe all measures used, if any, to 

blind study participants and personnel 

from knowledge of which intervention a 

participant received. Provide any 

information relating to whether the 

intended blinding was effective. 

Performance bias due to 

knowledge of the allocated 

interventions by participants 

and personnel during the 

study. 

Detection bias.     

Blinding of outcome 

assessment Assessments 

should be made for each main 

outcome (or class of 

outcomes). 

Describe all measures used, if any, to 

blind outcome assessors from 

knowledge of which intervention a 

participant received. Provide any 

information relating to whether the 

intended blinding was effective. 

Detection bias due to 

knowledge of the allocated 

interventions by outcome 

assessors. 

Attrition bias.     

Incomplete outcome data 

Assessments should be made 

for each main outcome (or 

class of outcomes).  

Describe the completeness of outcome 

data for each main outcome, including 

attrition and exclusions from the 

analysis. State whether attrition and 

exclusions were reported, the numbers 

in each intervention group (compared 

with total randomized participants), 

Attrition bias due to amount, 

nature or handling of 

incomplete outcome data. 
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reasons for attrition/exclusions where 

reported, and any re-inclusions in 

analyses performed by the review 

authors. 

Reporting bias.     

Selective reporting. State how the possibility of selective 

outcome reporting was examined by the 

review authors, and what was found. 

Reporting bias due to 

selective outcome reporting. 

Other bias.     

Other sources of bias. State any important concerns about 

bias not addressed in the other domains 

in the tool. 

If particular questions/entries were pre-

specified in the review’s protocol, 

responses should be provided for each 

question/entry. 

Bias due to problems not 

covered elsewhere in the 

table. 
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ANEXO D – Critérios para julgar o risco de viés na ferramenta de avaliação de “Risco 

de viés” da Colaboração Cochrane 

 

  

RANDOM SEQUENCE GENERATION 

Selection bias (biased allocation to interventions) due to inadequate generation of a 

randomised sequence. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

The investigators describe a random component in the sequence 

generation process such as: 

● Referring to a random number table; 

● Using a computer random number generator; 

● Coin tossing; 

● Shuffling cards or envelopes; 

● Throwing dice; 

● Drawing of lots; 

● Minimization*. 

  

 *Minimization may be implemented without a random element, and this is 

considered to be equivalent to being random. 

Criteria for the judgement 

of ‘High risk’ of bias. 

The investigators describe a non-random component in the sequence 

generation process. Usually, the description would involve some 

systematic, non-random approach, for example: 

● Sequence generated by odd or even date of birth; 

● Sequence generated by some rule based on date (or day) of 

admission; 

● Sequence generated by some rule based on hospital or clinic 

record number. 

  

Other non-random approaches happen much less frequently than the 

systematic approaches mentioned above and tend to be obvious.  They 

usually involve judgement or some method of non-random categorization of 

participants, for example: 

● Allocation by judgement of the clinician; 

● Allocation by preference of the participant; 

● Allocation based on the results of a laboratory test or a series of 

tests; 
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● Allocation by availability of the intervention. 

Criteria for the judgement 

of  ‘Unclear risk’ of bias. 

Insufficient information about the sequence generation process to permit 

judgement of ‘Low risk’ or ‘High risk’. 

  

ALLOCATION CONCEALMENT  

Selection bias (biased allocation to interventions) due to inadequate concealment of 

allocations prior to assignment. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

Participants and investigators enrolling participants could not foresee 

assignment because one of the following, or an equivalent method, was 

used to conceal allocation: 

● Central allocation (including telephone, web-based and pharmacy-

controlled randomization); 

● Sequentially numbered drug containers of identical appearance; 

● Sequentially numbered, opaque, sealed envelopes. 

Criteria for the judgement 

of ‘High risk’ of bias. 

Participants or investigators enrolling participants could possibly foresee 

assignments and thus introduce selection bias, such as allocation based 

on: 

● Using an open random allocation schedule (e.g. a list of random 

numbers); 

● Assignment envelopes were used without appropriate safeguards 

(e.g. if envelopes were unsealed or nonopaque or not 

sequentially numbered); 

● Alternation or rotation; 

● Date of birth; 

● Case record number; 

● Any other explicitly unconcealed procedure. 

Criteria for the judgement 

of  ‘Unclear risk’ of bias. 

Insufficient information to permit judgement of ‘Low risk’ or ‘High risk’. This 

is usually the case if the method of concealment is not described or not 

described in sufficient detail to allow a definite judgement – for example if 

the use of assignment envelopes is described, but it remains unclear 

whether envelopes were sequentially numbered, opaque and sealed. 

  

BLINDING OF PARTICIPANTS AND PERSONNEL 
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Performance bias due to knowledge of the allocated interventions by participants and 

personnel during the study. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● No blinding or incomplete blinding, but the review authors judge 

that the outcome is not likely to be influenced by lack of blinding; 

● Blinding of participants and key study personnel ensured, and 

unlikely that the blinding could have been broken. 

Criteria for the judgement 

of ‘High risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● No blinding or incomplete blinding, and the outcome is likely to be 

influenced by lack of blinding; 

● Blinding of key study participants and personnel attempted, but 

likely that the blinding could have been broken, and the outcome 

is likely to be influenced by lack of blinding. 

Criteria for the judgement 

of  ‘Unclear risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● Insufficient information to permit judgement of ‘Low risk’ or ‘High 

risk’; 

● The study did not address this outcome. 

  

BLINDING OF OUTCOME ASSESSMENT 

Detection bias due to knowledge of the allocated interventions by outcome assessors. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● No blinding of outcome assessment, but the review authors judge 

that the outcome measurement is not likely to be influenced by 

lack of blinding; 

● Blinding of outcome assessment ensured, and unlikely that the 

blinding could have been broken. 

Criteria for the judgement 

of ‘High risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● No blinding of outcome assessment, and the outcome 

measurement is likely to be influenced by lack of blinding; 

● Blinding of outcome assessment, but likely that the blinding could 

have been broken, and the outcome measurement is likely to be 

influenced by lack of blinding. 

Criteria for the judgement 

of  ‘Unclear risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● Insufficient information to permit judgement of ‘Low risk’ or ‘High 

risk’; 
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● The study did not address this outcome. 

  

INCOMPLETE OUTCOME DATA  

Attrition bias due to amount, nature or handling of incomplete outcome data. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● No missing outcome data; 

● Reasons for missing outcome data unlikely to be related to true 

outcome (for survival data, censoring unlikely to be introducing 

bias); 

● Missing outcome data balanced in numbers across intervention 

groups, with similar reasons for missing data across groups; 

● For dichotomous outcome data, the proportion of missing 

outcomes compared with observed event risk not enough to have 

a clinically relevant impact on the intervention effect estimate; 

● For continuous outcome data, plausible effect size (difference in 

means or standardized difference in means) among missing 

outcomes not enough to have a clinically relevant impact on 

observed effect size; 

● Missing data have been imputed using appropriate methods. 

Criteria for the judgement 

of ‘High risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● Reason for missing outcome data likely to be related to true 

outcome, with either imbalance in numbers or reasons for missing 

data across intervention groups; 

● For dichotomous outcome data, the proportion of missing 

outcomes compared with observed event risk enough to induce 

clinically relevant bias in intervention effect estimate; 

● For continuous outcome data, plausible effect size (difference in 

means or standardized difference in means) among missing 

outcomes enough to induce clinically relevant bias in observed 

effect size; 

● ‘As-treated’ analysis done with substantial departure of the 

intervention received from that assigned at randomization; 

● Potentially inappropriate application of simple imputation. 
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Criteria for the judgement 

of  ‘Unclear risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● Insufficient reporting of attrition/exclusions to permit judgement of 

‘Low risk’ or ‘High risk’ (e.g. number randomized not stated, no 

reasons for missing data provided); 

● The study did not address this outcome. 

  

SELECTIVE REPORTING  

Reporting bias due to selective outcome reporting. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

Any of the following: 

● The study protocol is available and all of the study’s pre-specified 

(primary and secondary) outcomes that are of interest in the 

review have been reported in the pre-specified way; 

● The study protocol is not available but it is clear that the published 

reports include all expected outcomes, including those that were 

pre-specified (convincing text of this nature may be uncommon). 

Criteria for the judgement 

of ‘High risk’ of bias. 

Any one of the following: 

● Not all of the study’s pre-specified primary outcomes have been 

reported; 

● One or more primary outcomes is reported using measurements, 

analysis methods or subsets of the data (e.g. subscales) that were 

not pre-specified; 

● One or more reported primary outcomes were not pre-specified 

(unless clear justification for their reporting is provided, such as an 

unexpected adverse effect); 

● One or more outcomes of interest in the review are reported 

incompletely so that they cannot be entered in a meta-analysis; 

● The study report fails to include results for a key outcome that 

would be expected to have been reported for such a study. 

Criteria for the judgement 

of  ‘Unclear risk’ of bias. 

Insufficient information to permit judgement of ‘Low risk’ or ‘High risk’. It is 

likely that the majority of studies will fall into this category. 

  

OTHER BIAS  

Bias due to problems not covered elsewhere in the table. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

The study appears to be free of other sources of bias. 
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Criteria for the judgement 

of ‘High risk’ of bias. 

There is at least one important risk of bias. For example, the study: 

● Had a potential source of bias related to the specific study design 

used; or 

● Has been claimed to have been fraudulent; or 

● Had some other problem. 

Criteria for the judgement 

of  ‘Unclear risk’ of bias. 

There may be a risk of bias, but there is either: 

● Insufficient information to assess whether an important risk of bias 

exists; or 

● Insufficient rationale or evidence that an identified problem will 

introduce bias. 

  

 


