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O PRIMEIRO sistema de avaliação da DOR e do
CONFORTO para recém-nascidos.
Estima-se que a Pessoa Humana possa sentir a dor desde a 24ª
semana de vida intrauterina. Existe uma correlação entre a idade da
criança e as suas reações à dor: quanto mais nova for a criança, mais
aumentarão as suas reações em resposta a um estímulo doloroso.
O mesmo sucede em termos de repetição de atos dolorosos: a
intensidade da resposta à dor será proporcional ao número de
estímulos. Em geral, o medo, a ansiedade ou a depressão podem
aumentar a nossa perceção da dor. Estes fatores podem influenciar
o recém-nascido que nem sempre compreende o que está a sentir
ou antecipa de acordo com as diferentes experiências que vivenciou.
Mesmo quando se trata de cuidados básicos como a remoção de
um simples penso.
O estudo EPIPPAIN, realizado durante os anos de 2005 e 2006,
revelou que os gestos dolorosos são particularmente frequentes em
crianças de tenra idade hospitalizadas.* Nos 430 recém-nascidos
abrangidos, verifica-se uma média de 17 gestos invasivos por dia e
por criança doente e pelo menos 1 procedimento em crianças que
não estão doentes (recolhas prévias de sangue para as diferentes
despistagens).
A tecnologia NIPE (Newborn Infant Parasympathetic Evaluation)
vai, portanto, fornecer um meio objetivo de avaliação da dor e do
desconforto do recém-nascido.
*

Carbajal, Rousset, Danan, Epidemiology and treatment of painful procedures in
neonates in intensive care units, JAMA 2008
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Resolver o problema
das escalas de avaliação
comportamental.
Quer se trate da avaliação da dor aguda ou da dor prolongada, a
aplicação das escalas comportamentais não é necessariamente simples.
Por exemplo, a escala EDIN (escala de dor e de desconforto do recémnascido) baseia-se na análise de parâmetros como, por exemplo, os
movimentos faciais e a qualidade do sono, para a avaliação da dor
prolongada. Esta deve ser efetuada pelo enfermeiro responsável pela
criança num período de 2 horas, raramente respeitado na prática diária.
Deve ser tido em consideração o parâmetro «subjetividade»*. O
avaliador deve ser capaz de avaliar o que pretende e não o que detetar.
Para uma mesma criança avaliada, os valores serão por vezes diferentes
em função das pessoas que o observam.
Neste tipo de situação, um monitor como o NIPE, que fornece um índice
baseado num sinal eletrofisiológico, permite avaliar de forma contínua e
objetiva o sofrimento e/ou o conforto do paciente.

* Arias, Guinsburg, Differences between uni-and multidimensional scales for
assessing pain in term newborn infants at the bedside, Clinics 2012

A importância do tónus
PARASSIMPÁTICO
dos recém-nascidos.
A tecnologia NIPE permite a avaliação objetiva e contínua da
componente parassimpática do sistema nervoso autónomo de recémnascidos, de prematuros extremos (26 semanas de amenorreia) até aos
2 anos de idade, a partir do eletrocardiograma fornecido pelo monitor
multiparamétrico. Um tónus parassimpático elevado está relacionado
com o conforto ou com uma situação de bem-estar.
É tanto mais importante avaliar a atividade do sistema nervoso
parassimpático destes pacientes pois foi descoberto que,
independentemente do grau de prematuridade da criança, existe
um déficit importante de capacidade de regulação autónoma
comparativamente a crianças nascidas no final do tempo de gravidez. *
No caso de prematuros, há duas razões que poderiam explicar o
bloqueio de maturação do seu sistema nervoso autónomo:
- Uma carência em fatores neurotróficos maternais e não compensada
pela alimentação
- Um stress associado à hospitalização (intubação, gestos dolorosos,
etc.)

Inúmeros estudos experimentais e clínicos demonstraram que os
recém-nascidos são particularmente sensíveis ao stress. Cada situação
que gere dor ou desconforto pode afetar o seu desenvolvimento
neurológico e acarretar consequências a longo prazo com um aumento
do risco de surgimento de patologias cardiovasculares ou metabólicas
(hipertensão, diabetes, obesidade, cancro, etc.), mas também influências
cognitivas que podem conduzir a um comportamento depressivo, a
um comportamento aditivo ou ainda a uma resposta inadequada à dor
e/ou ao stress (cf. DOHaD**).

*Patural, Autonomic cardiac control of very preterm newborns: a prolonged
dysfunction, Early human development 2012
** Developmental Origins of Health and Disease

PORQUÊ ?

Medição contínua e não invasiva
Sem elétrodos adicionais e análise em tempo real.

Facilidade de interpretação
Escala de 0 a 100 (quanto mais elevado for o índice mais confortável se encontra o paciente).
Dois índices NIPEm (médio) e NIPEi (instantâneo) relacionados, respetivamente, com a dor prolongada e à dor aguda.

Avaliação do conforto e do desconforto com
o NIPEm
Permite otimizar as condições ambientais: ruído, luminosidade, posição, escolha da máscara de CPAP... (Kuissi 2009, JFRN
- Rethore 2011,JFRN)
Permite ilustrar o bem-estar proporcionado pelos cuidados de crescimento: incubadora, pele a pele... (Alexandre 2013,
Arch Pediatr)

Avaliação da dor prolongada com o NIPEm
Permite adaptar a analgesia dos pacientes no pós-operatório. (Faye 2010, Clin J Pain - De Jonckheere 2011, Conf Proc
IEEE Eng Med Biol Soc - Rakza 2011, JFRN - Blouin 2014, JFRN)

Avaliação da dor aguda com o NIPEi
Permite adaptar ou não a analgesia medicamentosa antes de um gesto potencialmente doloroso e/ou stressante, assim
como no bloco operatório.

Como interpretar os índices?
O NIPEm

O NIPEi

O NIPEm (NIPE médio) é representado pelo valor a azul na
parte superior direita do monitor, assim como pela curva azul.
Este índice é relativo ao conforto global do recém-nascido,
assim como à dor prolongada.

O NIPEi (NIPE instantâneo) corresponde às sequências a
vermelho da apresentação principal. O NIPEi é utilizado para
avaliação da dor aguda durante os cuidados. Isto permitirá
cartografar gestos dolorosos e adaptar os cuidados em
conformidade.

O objetivo consiste em manter a curva azul acima do valor 50.
Abaixo deste limiar, consideramos que a criança se encontra
numa situação dolorosa ou de desconforto. Torna-se agora
necessário adaptar o tratamento (medicamentoso ou não) ou
atuar sobre as condições ambientais, a fim de fazer ascender a
curva na zona de conforto.

A interpretação é idêntica à efetuada para o NIPEm; abaixo
de 50 consideramos que o gesto ou o cuidado é doloroso ou
stressante para a criança.
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Power Requirements

100-250 VAC through AC power adapter

Mains Frequency

50Hz

AC Power consumption

49W

DC Input

12V+/- 5% 60W
Parameter

Specification

Export Protocol

UART interface

Data Export

USB interface
Parameter

Cooling Method

Specification
Convection. Fan less

Temperature
Operating
Storage

5°C to 35°C
-20°C to 60°C

Relative Humidity
Operating
Storage

>15% and <95% non-condensing
>15% and <95% non-condensing

Altitude
Operating
Storage

480 hPa to 1066 hPa
480 hPa to 1066 hPa

Dimensions
Monitor (with collet fixture)

27(width) x 24,7(height) x 14,5(depth)cm

Weight
Monitor (with collet fixture)

1,83kg

Conectores

Specification

Monitor

Geral
Output
Especificações ambientais

NIPE Monitor V1
Especificações técnicas

Parameter

Parameter

Specification

AC Input (monitor)

Jack DC 3-pin power connector

Export (monitor)

Sub-D9 connector to export data in real time

Data Export (Monitor)

USB connector to export data and snapshot to USB
stick

Multi parametric link

6 pin circular connector (to multiparametric scope)
Parameter

Specification

Type

Color Liquid Crystal

Size

200 mm (8 inches)

Resolution

800 x 600 pixels

Active Viewing Area

173 x 130 mm

Pixel pitch

0.216 x 0.217 mm
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