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EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO SENSÓRIO-MOTORA PRECOCE NO 

DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE PREMATUROS 

Edianes Londres Sampaio, Fabíola Joplin Alves da Silva, Izabela Cristina Ferreira e 

Silva,  Rodrigo Santos Araújo, Ana Donatti. 

 
RESUMO 

 A prematuridade tem sido um dos maiores desafios da saúde, uma vez que 

afeta o desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês com idade gestacional inferior 

a 37 semanas, devido o sistema nervoso central e sensório-motor ainda estarem 

imaturos e vulneráveis quando comparados aos dos bebês a termo. A estimulação 

sensório-motora realizada por uma equipe multidisciplinar é utilizada como 

intervenção precoce nestes grupos de neonatos, visando a facilitação do 

desenvolvimento desses pacientes, o mais próximo da normalidade. Objetivos: 

Identificar e descrever os efeitos da estimulação sensório-motora precoce no 

desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros. Método: Foi realizada uma 

revisão sistemática baseada no PreferredReportingItems for SystematicReviewsand 

Meta-Analyses (PRISMA), organizada e conduzida de forma independente por 

quatro pesquisadores, sobre o tema - Os efeitos da estimulação sensório-motora 

precoce em bebês prematuros. Resultados: Os 13 artigos incluídos revelam que a 

ESM iniciada de forma precoce promove repercussões em curto, médio e longo 

prazo, contribuindo para a melhora dos eventos fisiológicos vitais, acelerando a 

maturação cerebral e do tônus muscular, e influenciando na redução do tempo de 

hospitalização e na morbidade. Conclusão: Conclui-se que a intervenção realizada 

por uma equipe multidisciplinar promove um desenvolvimento mais adequado de 

acordo com a idade dos pacientes através de estímulos precoces que trabalham a 

percepção dos sentidos e movimentos, que seriam feitos no ambiente intra-uterino. 

DESCRITORES: pré-Termo, prematuro, estimulação, sensório-motor, 

neuropsicomotor, desenvolvimento, UTI. 
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ABSTRACT 

Prematurity has been one of the biggest health challenges, since it affects the 

neuropsychomotor development of babies with a gestational age of less than 37 

weeks, because the central nervous and sensorimotor systems are still immature and 

vulnerable when compared to full-term babies. Sensorimotor stimulation performed 

by a team multidisciplinary approach is used as an early intervention in these groups 

of neonates, aiming at facilitating the development of these patients, the closest to 

normal. Objective: Identify and describe the effects of early sensorimotor stimulation 

on development neuropsychomotor function of premature babies. Method: A 

systematic review based on in the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA), organized and conducted independently by four 

researchers, on the topic - The effects of Early sensorimotor stimulation in premature 

babies. Results: The 13 articles included reveal that ESM initiated early promotes 

short, medium and long-term repercussions term, contributing to the improvement of 

vital physiological events, accelerating the maturation brain and muscle tone, and 

influencing the reduction of hospitalization time and morbidity. Conclusion: It is 

concluded that the intervention performed by a multidisciplinary team promotes a 

more adequate development according to the age of the patients through precocious 

stimuli that work the perception of the senses and movements, which would be done 

in the intrauterine environment. 

           KEYWORDS: preterm, premature, stimulation, sensorimotor, neuropsychomotor, 

development and UTI. 

 

INTRODUÇÃO 

 Em todo o mundo, nascem anualmente 20 milhões de crianças prematuras e 

com baixo peso, o que pode indicar maior possibilidade de comprometimentos do 

desenvolvimento neurocomportamental nessa população.1 

Atualmente, no Brasil, questões que envolvem a prematuridade são vistas 

como um grande desafio para a saúde pública mesmo com o desenvolvimento 

científico dentro da problemática, uma vez que, dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) classifica o Brasil como o décimo no ranking mundial dos países com 

mais partos antecipados 2 

Estudos mostram que quanto menor a idade gestacional (IG), maiores os 
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riscos para o atraso no desenvolvimento da criança, devido a imaturidade dos 

sistemas, ou seja, o bebê prematuro não explorou o ambiente intra-uterino o tempo 

suficiente para que o seu desenvolvimento em tal ambiente fosse completo.2 

O desenvolvimento infantil pode ser definido como um processo integral e 

multidimensional, que se inicia com a concepção e que inclui o crescimento físico, a 

maturação neurológica, o desenvolvimento comportamental, sensorial, cognitivo e de 

linguagem, assim como as relações sociais e afetivas.3 

A estimulação sensório-motora (ESM) para recém-nascidos (pré-termo e a 

termo) e lactentes na unidade de terapia intensiva (UTI) é uma intervenção precoce 

que inclui uma série de estratégias com o objetivo de melhorar o desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM) pela promoção de estímulos sensoriais e com base no 

nível de desenvolvimento funcional, na idade gestacional (IG) ao nascer e no peso 

dessa população.4 

Quanto mais cedo a estimulação sensório motora for iniciada, maiores as 

chances de correção do atraso, pois são nos dois primeiros anos de vida que 

ocorrem grandes  transformações do sistema nervoso central e consequentemente o 

desenvolvimento neuropsicomotor. Segundo Jean Piaget, a fase de 0 a 2 anos é 

muito importante para o desenvolvimento cognitivo e sensório motor da criança pois  

é nesse estágio em que as crianças começam a aprender através de seus próprios 

reflexos e movimentos. 5,6 

Portanto, uma vez que obtiverem um atraso nessa fase, não terão sucesso 

nas fases seguintes do desenvolvimento. Na maioria dos casos, a ESM é iniciada 

ainda na UTI, uma vez que os recém-nascidos e lactentes que estão internados, 

frequentemente apresentam condições clínicas moderadas ou altamente complexas, 

que podem levar à instabilidade dos sistemas neurológico, hemodinâmico e 

cardiorrespiratório.5,6 

Visto que o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor é um assunto de 

ampla complexidade por gerar um impacto a longo prazo em várias questões como 

econômicas e sociais,  o estudo da estimulação sensório-motora em prematuros se 

trata de um assunto de suma importância, pois leva em conta todas as áreas 

sensoriais (visual, auditiva, olfativa, tátil, cinestésica, proprioceptiva e vestibular), 

sem forçar o sentido lógico da maturação do SNC, permitindo que a criança possa 

desenvolver ao máximo seu potencial neuropsicomotor.(5) 
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Portanto a presente revisão teve um direcionamento baseado no seguinte 

questionamento: quais são os efeitos da estimulação sensório-motora precoce no 

desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros? 

Em continuidade ao questionamento exposto, os objetivos secundários desta 

revisão consistem em identificar e descrever as modalidades de estimulação 

sensorial e motora em recém nascidos pré-termo internados em UTI neonatal. 

 

MÉTODO 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), 

organizada e conduzida de forma independente por quatro pesquisadores, sobre o 

tema - Os efeitos da estimulação sensório-motora precoce em bebês prematuros. 

 
BUSCA E IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS 

A busca eletrônica foi realizada nas plataformas de dados: da biblioteca da 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem Online (MedLine/PubMed), Physiotherapy 

Evidence Database (PEDRo), Scientific Electronic Library Online (Scielo).  Utilizando 

os descritores  em Português “Pré-Termo”, “Prematuro”, “Estimulação”, “Sensório-

motor”, “Neuropsicomotor”, “Desenvolvimento” e “UTI”. No idioma Inglês foram 

contemplados os descritores “Preterm”, “Premature”, “Stimulation”, “Sensorimotor”, 

“Neuropsychomotor”, “Development” e “UTI”.  

A equação de busca foi elaborada, a partir da combinação dos operadores 

OR e AND, conforme as características de cada base de dado. Na base Pubmed, 

Scielo e na biblioteca LILACS a pesquisa foi realizada no campo de “pesquisa 

avançada” (do inglês advanced search). 

Enquanto na base PEDro a busca foi realizada por meio do campo “busca 

simples” (do inglês simplesearch), “forma básica”. A busca foi realizada no período 

de julho a outubro de 2022. Além da busca eletrônica, foi realizada uma busca 

manual a partir das referências dos artigos encontrados nas bases eletrônicas. 
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SELEÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 

Os artigos encontrados na busca eletrônica e manual foram previamente 

analisados pelo título e resumo, sendo excluídos os artigos em duplicação, os 

artigos restantes foram separados para uma leitura na íntegra e avaliados quanto 

aos critérios de inclusão e exclusão. Para enriquecer a discussão dessa revisão, e 

mostrar os diferentes tipos de estimulação sensórios motora foram selecionados de 

um a dois artigos para cada tipo de modalidade terapêutica e incluídos aqueles que 

apresentam pontuação iguais/superior a quadro, segundo a avaliação do rigor 

metodológico da escala PEDro. Aqueles que apresentaram elegibilidade foram 

selecionados para compor o resultado da presente revisão. 

 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram utilizados como critérios de inclusão evidências com amostras 

compostas por bebês prematuros, publicadas nos idiomas português e inglês a partir 

de 2008, cujas variáveis de intervenção correspondem à estimulação sensório-

motora. Foram utilizados como critérios de exclusão artigos que apresentarem 

pontuação inferior a quatro pontos na escala PEDro, artigos de revisão bibliográfica, 

revisão sistemática e semelhantes, além de artigos não indexados ou indisponíveis 

na íntegra em biblioteca, bases, e plataformas de dados pesquisadas. Também 

foram excluídos estudos com amostra de bebês que apresentam patologias 

neurológicas. 
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Quadro 1 – Evidências selecionadas com a descrição dos tipos de estímulos sensório-motor em bebês 
prematuros 

Estudo Amostra 
Ferramentas 
Avaliativas 

Protocolo de 
intervenção 

Resultados 

 
Vaivre L. et al,. 
(2008) (7) 
 

 

49 prematuros de 
baixo risco divididos 
em 3 grupos.  
Grupo toque 
Sensorio-Tônico-
Motor (STM) com 
óleo de amêndoa 
doce e ISIO 4, 
solução salina 
normal ou para 
grupo controle. 

O peso do recém-
nascido foi aferido todas 
as manhãs com a 
balança Dina Basic SP. 
Variáveis 
dermatológicas foram 
avaliadas por 
corneometria (CM825 
PC, Colônia, 
Alemanha). As várias 
neorologicas são 
avaliadas de acordo 
com o exame AMIEL-
Tison e Grenier. 

O toque STM foi 
realizado por 
todos os 3 grupos 
de tratamento, 
durante 15 
minutos, duas 
vezes ao dia, 
durante os 
períodos de vigília 
e momentos 
diferentes da 
alimentação, por 
10 dias 
consecutivos. 
 

O grupo que 
recebeu a 
intervenção toque 
STM com óleo ISIO 
4, demonstrou um 
maior ganho de 
peso em relação ao 
grupo controle. 
Todos os grupos 
STM apresentaram 
uma redução no 
tempo de 
internação, 
aumento do 
comprimento do 
corpo e 
desenvolvimento 
neurológico. 

 
Yildiz A. etal.,  
(2010) (8) 

 

90 prematuros com 
idade gestacional 
entre 30 e 34 
semanas submetidos 
a alimentação por 
gavagem. Os 
mesmos foram 
alocados em 3 
grupos. Grupo 
controle (n=10), 
grupo chupeta 
(n=10), grupo canção 
de ninar (n=10). 

A análise estatística foi 
realizada usando o 
software estatístico 
programa, SPSS versão 
11.5 para Windows 
(SPSS Inc., Chicago, 
IL, EUA), onde foi 
utilizado o ícone de  
análises avançadas. 

 

Grupo controle: 
Sem intervenção. 
Grupo chupeta: 
Os bebês 
prematuros foram 
alimentados por 
gavagem sem 
serem retirados 
das incubadoras. 
Grupo canção de 
ninar: Um sistema 
de alto- falante foi 
colocado ao pé 
do bebê na 
incubadora e 
conectado ao CD 
player. Ambas as 
estimulações 
foram realizadas 
todos os dias em 
três refeições de 
alimentação até 
que o prematuro 
procedesse à 
alimentação por 
via oral. 
 

O grupo que 
procedeu à 
alimentação por via 
oral em menor 
tempo foi o grupo 
chupeta. O 
segundo menor 
tempo foi o grupo 
canção de ninar e 
por último o grupo 
controle. Os 
resultados 
demonstram que 
dar chupeta a 
prematuros e fazê-
los ouvir canções 
de ninar tem um 
efeito positivo no 
período de 
transição para a 
alimentação oral, 
no sucesso da 
sucção e nos sinais 
vitais (pico de 
frequência cardíaca 
e saturação de 
oxigênio). 
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Fucile S., et 
al., (2010) (4) 

Os bebês 74 foram 
randomizados em 
quatro grupos: Oral 
(O+O) n= 18, 
Tátil/Cinestésico 
(T/K+T/K) n= 18, 
Combinado (O+T/K) 
n=18  e Controle 
n=20.  
 

Teste de Desempenho 
Motor Infantil 
(TIMP), Avaliação 

do berçário 
NeurobiologicRisk Score 
(NBRS). O teste exato 
de Fisher foi utilizado 
para comparar o efeito 
das quatros 
intervenções nas 
categorias do 
comportamento motor 
do TIMP. 

As intervenções 
foram realizados 
por 15minutos, 
duas vezes ao 
dia, durante dez 
dias. Todos os 
bebês receberam 
sua intervenção 
designada, além 
decuidados de 
berçário padrão. 
 

Os grupos O+O e 
T/K+T/K tiveram 
maior ganho de 
peso durante o 
período de 
intervenção do que 
os controles 

(p ÿ.025). Os 
grupos T/K+T/K e 
O+T/K 
apresentaram 
melhorfunção 
motora do que os 
controles. 

 
Shabani F., et 
al,. (2011)(9) 
 

20 bebês pré-termos 
foram estimulados 
por 5 meses. 
Divididos em dois 
grupos: experimental 
(n=10)  e controle 
(n=10). 
 

Para avaliar os achados 
foi utilizada uma análise 
de variância (ANOVA). 
Para investigar os 
parâmetros qualitativos 
demográficos foi 
utilizado o teste Qui-
quadrado. 

No grupo controle 
experimental a 
música foi tocada 
5 minutos antes e 
10 minutos após 
a coleta de 
sangue. As 
medidas 
fisiológicas e 
expressões 
faciais dos bebês 
foram registradas 
10 minutos antes 
e 10 minutos 
após a 
amostragem. 

Diferenças 
significativas em 
termos de 
frequência 
cardíaca, sono-
vigília e expressões 
faciais dos bebês. 
O estudo mostra 
que tocar música é 
uma intervenção 
eficaz. 

 
Olischar., et 
al., (2011)(10) 

Vinte bebês recém-
nascidos com 32 
semanas de idade 
gestacional, 
admitidos na unidade 
deterapia intensiva 
neonatal, foram 
aleatoriamente 
designados para 
grupos 
experimentais (n=10) 
ou de controle 
(n=10).  
 

No grupo experimental, 
antes do início da 
música, o nível de som 
eraverificado no ouvido 
do bebê com um 
medidor de nível de som 
portátil calibrado para 
garantir que o ambiente 
era silencioso o 
suficiente para adicionar 
música.E o grupo 
controle foi monitorado 
por eletroencefalografia.  
 

O grupo 
experimental 
recebeu a 
estimulação 
musical, onde a 
música foi 
administrada aos 
bebês usando um 
Sony Discman e 
alto- falantes 
dispostos a 30 cm 
da cabeça do 
bebê por 
aproximadamente 
20 minutos. 
E o grupo 
controle foi 
monitorado sem 
qualquer 
estimulação 
musical.  
 

 

O estudo 
evidenciou que 
houve uma 
tendência de 
amadurecimento do 
SNC nos indivíduos 
que foram expostos 
à música quando 
comparados aos 
controles, 
sugerindo que pode 
haver um pequeno 
efeito da música no 
sono tranquilo em 
recém-nascidos. 
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Doheny L., et 
Al., (2012) (11) 

 

14 bebês prematuros 
com 
(26-32 semanas de 
gestação).  
 

Este estudo usou um 
paradigma de design 
dentro do sujeito para 
examinar os efeitos da 
exposição de MSS vs 
RHS na frequência de 
CREs adversos.Foram 
medidas a frequência 
dos eventos 
cardiorrespiratórios 
adversos durante a 
exposição à estimulação 
sonora materna ou sons 
hospitalares de rotina. 

A estimulação 
sonora materna 
foi fornecida 
quatro vezes por 
período de 24 
horas por meio de 
um micro sistema 
de áudio instalado 
no leito do 
lactente. 

Uma menor 
frequência de 
eventos 
cardiorrespiratórios 
adversos foi 
observada durante 
a exposição ao 
MSS em relação ao 
RHS. Essa redução 
foi significativa em 
bebês de 33 
semanas de PCA 
(p=0,03), sugerindo 
uma janela 
terapêutica efetiva 
para MSS quando 
o desenvolvimento 
auditivo do cérebro 
do bebê está mais 
intacto. Antes de 33 
semanas de PCA, 
houve tendências 
mistas sem 
diferenças 
significativas em 
CREs entre os dois 
grupos. 

 
Fallah R., et 
al., (2013) (12) 

60 recém-nascidos 
com idade de 33 a 
37 semanas, peso 
ao nascer de 1.500 a 
1.999 g. Foram 
divididos 
aleatoriamente em 
dois grupos, um 
receberá a 
massagem corporal 
com o óleo de 
girassol e outro 
grupo receberá a 
massagem sem o 
óleo.  
 

Os dados foram 
analisados por meio do 
StatisticalPackage for 
the Social Sciences, 
software estatístico.  

 

As massagens 
foram feitas três 
vezes ao dia 
durante 14 dias 
por suas mães. 
Cada mãe foi 
treinada no 
procedimento de 
massagem no 
primeiro dia de 
vida por uma 
pesquisadora. 
Cada sessão de 
massagem foi 
realizada durante 
10 minutos e três 
vezes por dia (de 
manhã, ao meio-
dia e às 22:00) 
por 2 semanas e 
consistiu em duas 
fases de 5 
minutos:  
estimulação tátil 
durante a primeira 
fase e na 
segunda voltada 
para a 
estimulação 
cinestésica. 

O presente estudo 
mostrou que a 
massagem com 
pressão moderada 
com óleo foi mais 
eficaz do que a 
massagem com 
pressão moderada 
sem óleo no ganho 
de peso de recém-
nascidos 
prematuros de 
baixo peso. 
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Edrak M., et 
al., (2013)  (13) 

36 recém-nascidos 
prematuros com 
idade pós-natal de 2 
dias e peso inferior a 
2.500 gramas. 
Foram selecionados 
por meio de 
amostragem 
aleatória simples e 
alocados em grupos 
controle e 
experimental. 

Os dados foram 
analisados pelo teste t 
de Student 
independente e medida 
repetida ANCOVA. 

O grupo 
experimental 
recebeu 
estimulação 
olfativa por 
solução saturada 
de vanilina, 
enquanto o grupo 
controle não 
recebeu nenhuma 
intervenção. Os 
sujeitos elegíveis 
em ambos os 
grupos foram 
acompanhados 
por cinco dias (do 
segundo até o 
sétimo dia após o 
nascimento).  

O uso de 
estimulação olfativa 
por vanilina causou 
uma diminuição de 
3,1 vezes na 
apneia e o tamanho 
do efeito foi de 
0,72. Além disso, 
os dois grupos 
foram 
significativamente 
diferentes em 
relação ao oxigênio 
no sangue arterial e 
frequência cardíaca 
durante o período 
do estudo 
(P<0,05).  

 
Medeiros A M 
C.,et al., 
(2013) (14) 

90 RNs prematuros, 
de ambos os 
gêneros,  divididos 
em dois grupos 
aleatoriamente, 
de acordo com a 
substância 
administrada 
juntamente com a 
estimulação oral: 
água (n=46 RNs e 

sacarose PA a 12% 
n=44 RNs) 

 

Houve o levantamento 
dos prontuários e foram 

registrados os dados de 
caracterização (idade 
gestacional ao 
nascimento e corrigida, 
peso e avaliação sobre 
condições gerais do 

recém-nascido (Apgar) 
realizada no primeiro e 
quinto minutos). 

Os RNs de 
ambos os grupos 
foram filmados 
durante 15 
minutos, dividido 

em três períodos 
de cinco minutos.  
 

A estimulação oral 
influenciou na 
coordenação mão-
boca, independente 
do estímulo, 
evidenciando 
integração sensório 
motora precoce, 
mas não inferindo 
sobre capacidade 
de discriminação 
gustativa nos 
prematuros. 

 
Metab J B M.,  
(2014) (15) 

Foram recrutados 28 
recém-nascidos 
prematuros 

de extremo baixo 
peso e de baixo risco 
em Grupo 
intervenção = 14, 
grupo controle 

= 14) com peso ao 
nascer inferior a 
1.000 g.  
 
 
 
 

As análises estatísticas 
foram realizadas com o 
software IBM 

SPSS Statistics 20.0 
(Chicago, ILL, EUA). 
''Teste U de Mann-
Whitney'' e o ''Teste 
Sinalizado de Wil 
coxon''. 

 

O protocolo 
incluía "exercícios 

de extensão e 
flexão na 
amplitude de 
movimento (ADM) 
contra 

a resistência das 
extremidades". 
 

Não houve 
diferenças 
significativas 

nos parâmetros 
entre os 
prematuros dos 
gruposintervenção 
e controle.  
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Fonte: Londres ES, Silva FJA, Silva ICF, Araújo RS; 2022. 

 
Gao, H., et at. 
(2015) (16) 

 

80 prematuros 
recém-nascidos, 
divididos em 2 
grupos. Grupo 
incubadora (n= 40) e 
grupo mãe canguru 
(n= 40). Apenas 75 
recém-nascidos 
completaram o 
protocolo, grupo 
incubado (n= 37) e 
grupo mãe canguru 
(n= 38). 

Em cada fase foi 
avaliado o choro, careta 
(protuberância da 
sobrancelha, suco 
nasolabial e aperto dos 
olhos) e frequência 
cardíaca. O tempo de 
choro foi calculado por 
meio de um gravador de 
áudio digital (modelo 
F97). A careta foi 
avaliada através de 
gravação de vídeo. A 
frequência cardíaca foi 
monitorada através de 
um monitor de 
eletrocardiograma. 

Durante o 
procedimento 
doloroso como 
punção do 
calcanhar e coleta 
de sangue era 
avaliado o tempo 
de recuperação 
dos recém-
nascidos por meio 
do tempo de 
choro, careta e 
frequência 
cardíaca.  

Com relação às 
respostas obtidas 
dos padrões 
avaliativos de 
tempo de choro, 
careta e frequência 
cardíaca, foi 
observada uma 
diferença 
significativa entre 
os 3 indicativos. 
Onde os 
indicadores foram 
menores no grupo 
mãe canguru em 
relação ao grupo 
incubadora 

 
Cooper B. M., 
et al., (2015) 
(17) 

183 bebês 
prematuros 
saudáveis nascidos 
entre 29 e 34 
semanas de idade 
pós-menstrual (PMA) 
inscritos.  

A sucção infantil foi 
registrada digitalmente 
usando o Medoff-
Cooper 
NutritiveSuckingApparat
us (M-CNSA) suportado 
pelo software 
AcqKnowledge 3.9.0 
(BIOPAC, Goleta, CA). 
O CNSA mediu 
continuamente a 
pressão negativa 
gerada pelo bebê 
durante a sucção 
nutritiva. A taxa de fluxo 
de fluido foi determinada 
pela pressão de sucção 
da criança usando um 
bico Bionix (Bionex 
Medical Technology, 
Toledo,Ohio). 

O ATVV 
proporcionou 10 
minutos de 
estimulação 
auditiva (voz 
feminina), tátil 
(toque moderado 
afago ou 
massagem) e 
visual (olho no 
olho), seguido de 
5 minutos de 
estimulação 
vestibular 
(balanço 
horizontal). 

Lactentes ATVV 
exibiram melhor 
organização da 
sucção durante a 
hospitalização, 
sugerindo que a 
intervenção ATVV 
melhora a 
alimentação oral. 

 
Chanville A., 
et al., (2017) 
(18) 

 

Estudo com 33 
lactantes de idade 
gestacional entre 30 
a 36 semanas e seis 
dias, e idade pós 
natal de até 10 dias. 
Haviam dois grupos 
no estudo, o grupo 
de estimulação 
olfativa com o odor 
de leite materno 
(n=16) e o grupo 
controle (n=17). 

Foi utilizado um escore 
clínico de dor, calculado 
pela ferramenta de 
avaliação 
PrematureInfantPain 
Profile, determinado 
durante a punção 
venosa. O PIPP é um 
escore composto por 
sete itens: sobrancelha, 
contração dos olhos e 
sulco nasolabial, FC e 
SpO2, idade gestacional 
e estado 
comportamental. 

O grupo da 
estimulação 
olfativa foi 
submetido a uma 
punção venosa 
com a 
estimulação 
olfativa através de 
um difusor com 
odor do leite de 
suas mães, já o 
grupo controle 
também foi 
submetido a uma 
punção, contudo 
sem o odor do 
leite materno. 

Os recém-nascidos 
expostos ao odor 
do leite de sua 
própria mãe 
tiveram uma 
pontuação PIPP 
mediana 
significativamente 
menor durante a 
punção venosa em 
comparação com o 
grupo controle. 
Portanto o estudo 
concluiu que há 
efeito analgésico 
no odor do leite 
materno. 
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RESULTADOS 

A trajetória pertinente à busca, seleção, elegibilidade e inclusão das 

evidências científicas relacionadas aos efeitos da estimulação sensório-motora em 

prematuros podem ser visualizadas no fluxograma da figura 1. 

Conforme as estratégias estabelecidas, 174 artigos foram  encontrados  nas 

bases digitais PubMed (52), Lilacs (54), Scielo (65) e PEDro (3). Enquanto a busca 

manual obteve 8 documentos pertinentes ao tema. Posteriormente foi investigada a 

existência de duplicidade entre os achados, sendo encontradas 7 duplicidades entre 

as bases. Ao final 175 artigos foram considerados supostamente relacionados à 

pergunta de pesquisa, no entanto (43) não foram selecionados em razão dos 

critérios de elegibilidade. A razão para essa exclusão foi o fato de que, apesar da 

estratégia de busca utilizada tentar selecionar documentos potencialmente elegíveis, 

muitas evidências não atendem aos critérios de inclusão. 

Por exemplo, artigos referentes a revisão bibliográfica, revisão sistemática e 

semelhantes, foram eliminados devido ao critério do tipo de estudo. Contudo o 

número de artigos em textos completos avaliados para elegibilidade com total de 

132. Diante da análise foram excluídos 119 artigos em razão da incompatibilidade 

com os critérios de elegibilidade citados no fluxograma da figura 1. De forma 

detalhada, as razões de exclusão correspondem a estudos conduzidos com amostra 

de bebês que apresentam patologias neurológicas. Foram excluídos artigos que não 

alcançaram a pontuação na escala PEDro, artigos indisponíveis e artigos que não 

apresentaram os critérios de amostras estabelecidos. 

Concluído o processo de elegibilidade, 13 artigos foram incluídos para 

sumarização de dados e avaliação da qualidade metodológica. Nesse sentido, as 

evidências extraídas contêm artigos no idioma Portugês e Inglês, publicados entre 

os anos 2008 a 2022. Esses artigos apresentam heterogênea amostra em relação 

aos efeitos da estimulação sensório-motora  em bebês prematuros.  

A seguir será apresentado o detalhamento das etapas identificação, seleção, 

elegibilidade e inclusão dos artigos descritos no fluxograma PRISMA (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do PRISMA. 

 
 

 
 
 
 

 
  Tabela 1. Avaliação do rigor metodológico pela escala de PEDro: Ensaio Clínico de estimulação sensório-

motor em bebês prematuros. 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 – Não apresenta o critério preconizado; 1 – Apresenta o critério preconizado; * - Critério não pontuado segundo as recomendações da 
escala PEDro. 
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Olischar  M. et al., (2011)(10) 

Shabani F. et al., (2011)(9) 

Doheny L. et. al (2012)(11) 

Edrak M.et. al., (2013)(13) 

Fallah R. et al., (2013)(12) 
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DISCUSSÃO 

As evidências encontradas nesta revisão atestam que a estimulação sensório-

motora possui efeitos primários e secundários no desenvolvimento neuropsicomotor 

de prematuros, podendo reduzir a dor e o estresse, melhorar a organização 

comportamental, melhorar os eventos fisiológicos vitais (FR, FC, SpO2 , temperatura 

e reduzir episódios de apneia), melhorar os ciclos de sono-vigília, acelerar a 

maturação cerebral,  o peso, a sucção e promover progressão mais rápida para 

alimentação oral total, pode também melhorar a massa óssea, a força muscular e a 

maturação do tônus muscular, com repercussões em curto, médio e longo prazo, 

inclusive na redução do tempo de hospitalização e na morbidade.5 

Foram revisados estudos relacionados às três modalidades de ESM: a 

estimulação unimodal que inclui intervenções que fornecem apenas um tipo de 

estímulo sensorial, a multimodal  que combina dois ou mais tipos de estímulos e 

exercícios/mobilizações.  

Estimulação Unimodal 

De acordo com os estudos presentes nesta revisão, os ensaios clínicos que 

utilizaram a estimulação auditiva foram feitos por meio da exposição a canções de 

ninar e a gravação da voz materna possibilitando assim uma importante participação 

dos pais na intervenção, resultando primariamente na melhora da saturação de 

oxigênio (SpO2), o amadurecimento do SNC e a redução da FC, contribuindo para 

um sono tranquilo e uma melhora no desenvolvimento neuropsicomotor. 9,10,11 

Os estudos mediante a estimulação olfativa utilizaram a fragrância de 

baunilha e o odor de leite materno, mostraram resultados na prevenção da apneia e 

na redução da dor , reduzindo portanto, o estresse causado a esses prematuros em 

uma Unidade de Terapia Intensiva.13,18 A estimulação gustativa mostrou resultado  

influenciando na coordenação mão-boca, evidenciando a integração sensória motora 

precoce, demonstrou também que dar chupeta a prematuros e fazê-los ouvir 

canções de ninar, tem um efeito positivo no período de transição para a alimentação 

oral, no sucesso da sucção e nos sinais vitais. 8,14 

Estimulação multimodal 

 O estudo revisado sobre a estimulação tátil-cinestésica demonstrou uma 
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melhora no ganho de peso, um pequeno aumento na atividade parassimpática 

durante o sono, melhora na força muscular e mineralização óssea. Tais efeitos 

interferiram diretamente na redução do tempo de hospitalização, e no desempenho 

do comportamento motor de prematuros.4   

Os estudos revisados sobre a estimulação multissensorial  contaram com a  

aplicação do protocolo de “estímulo auditivo, tátil, visual e vestibular – ATVV” e 

também pelo toque Sensori-Tonico-Motor, melhorando o escore neuromotor e a 

maturação do tônus muscular em recém-nascidos pré-termo. Essa estimulação 

melhora a interação materno-infantil, aproximando a  mãe ao prematuro, uma 

intervenção importante pois esse contato muitas vezes é bem reduzido na UTI. 7,17 

Massagem terapêutica 

A evidência avaliada atesta que a massagem com pressão moderada 

promovendo  especialmente a estimulação tátil cinestésica, pode melhorar a 

velocidade de ganho de peso de bebês de baixo peso por diferentes mecanismos 

como, o aumento da liberação de insulina,  aumento da motilidade gastrointestinal  e 

melhor absorção de nutrientes, diminuição do nível de cortisol e menor 

comportamento de estresse dos neonatos.12 

Estimulação contato pele a pele  

A estimulação pele a pele resultou em uma redução no nível da dor dos 

prematuros. Segundo o estudo, trata-se de uma estratégia não farmacológica 

barata, segura e não invasiva, que também possibilita às mães confortarem seus 

bebês durante ou após procedimentos dolorosos, como por exemplo, punção de 

calcanhar (teste do pezinho) e coleta de sangue. O protocolo mãe canguru 

apresentou resultados significativos em relação à redução do tempo de choro do 

bebê e frequência cardíaca.16 

Exercícios/Mobilização  
 

A ESM com utilização de mobilizações realizadas por fisioterapeutas segundo 

o estudo foi recomendada para aumentar o peso, estatura e comprimento tibial, 

elevar a velocidade de propagação de ultrassom na tíbia ampliar a circunferência do 

braço, aumentar os marcadores de formação óssea e diminuir os marcadores de 

reabsorção óssea. 15 
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Dessa forma, não houve diferenças significativas nos parâmetros acima entre 

os prematuros dos grupos intervenção e controle. Apesar dos resultados, o estudo 

explorou os efeitos da atividade física diária sobre o valor do SOS ósseo e os índices 

antropométricos. Foram realizados exercícios para punhos, cotovelos, ombros, 

tornozelos, joelhos e articulações do quadril.15 

 
 

CONCLUSÃO 

As evidências avaliadas revelam que a ESM oferece aos bebês condições de 

prevenir/minimizar os impactos causados pela prematuridade, fazendo com que 

esses pacientes possam ter um desenvolvimento adequado através de estímulos 

precoces que trabalham a percepção dos sentidos e movimentos, que seriam feitos 

no ambiente intra-uterino. 

 É de suma importância que os procedimentos de estimulação sensório-

motora sejam adaptados às necessidades específicas de cada criança, sendo assim, 

para que as intervenções sejam realizadas de forma eficaz se faz necessário a 

existência de uma equipe multidisciplinar, que trate cada aspecto. 
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