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Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, associados à adoção de boas 
práticas, têm permitido a sobrevivência de recém-nascidos com peso de nascimento e idade 
gestacional cada vez menores. Com o aumento na sobrevida da criança, o outro desafio a ser 
enfrentado é a melhoria no seu neurodesenvolvimento, ou seja, uma melhoria que leve a sua 
sobrevivência sem sequelas e com qualidade de vida. 

É importante ressaltar que o recém-nascido pré-termo (RNPT) não conta mais com o meio 
uterino, que, além de protegê-lo das alterações do meio externo, tais como ruído e luminosidade, o 
supre de suas necessidades nutricionais via placenta e regula sua temperatura. Esse ambiente 
uterino é importante para o desenvolvimento cerebral que agora terá que se desenvolver em um 
local diferente daquele considerado ideal.1     

Na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), o recém-nascido pré-termo é submetido 
a muitos estímulos adversos, como manipulação excessiva, múltiplos procedimentos, excesso de 
ruído e de luminosidade, além de um posicionamento inadequado na incubadora, com predomínio 
do decúbito dorsal e da posição extensora. Esses estímulos podem interferir em parâmetros 
fisiológicos e em respostas comportamentais, impactando no seu desenvolvimento cognitivo e 
comportamental. 

Dessa forma, os profissionais de saúde que cuidam desse recém-nascido em unidades 
neonatais devem promover a sua adaptação extrauterina e a organização interna e, sempre que 
possível, mimetizar o ambiente intrauterino no qual ele ainda deveria estar para completar seu 
crescimento e desenvolvimento, que foi interrompido por diferentes motivos ou necessidades, 
sejam elas maternas, gestacionais ou do próprio feto. 



 

 

Nesse sentido, a organização postural do RNPT é de suma importância para o seu 
desenvolvimento neurológico, sendo uma das mais fundamentais intervenções utilizadas, visando 
ao seu conforto e à atenuação do seu estresse durante os diversos procedimentos dolorosos e 
estressantes a que é submetido durante a sua internação. O adequado posicionamento diminui 
também o gasto energético, favorecendo o ganho de peso e, indiretamente, reduzindo o tempo de 
uso de cateteres vasculares e de nutrição parenteral, com a consequente redução do tempo de 
internação. 

Entre os procedimentos que minimizam as condições desfavoráveis a que são submetidos 
os RNPT durante a internação em UTIN estão as técnicas de contenção, o posicionamento, o 
enrolamento, o contato pele a pele (método canguru), a sucção não nutritiva, o uso de soluções 
orais adocicadas de glicose e sacarose e a amamentação. Todas essas condutas promovem o 
estímulo sensorial adequado, reduzem o estresse e a dor e melhoram a qualidade do 
desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo.1,2 

As posições oferecidas aos RNPT devem ser confortáveis e seguras, visando melhorar a sua 
estabilidade fisiológica, ajudar a manter as suas extremidades na linha média e mantê-los em 
flexão. Esse conjunto de ações fornece à criança um suporte neuromotor ideal para o seu 
desenvolvimento. Ao cuidarmos da postura do recém-nascido, estamos interferindo positivamente 
no seu desenvolvimento neurocomportamental, promovendo uma simetria, um equilíbrio 
muscular e uma movimentação harmônica.  

Nesse sentido, o ninho se apresenta, segundo vários estudos, como um método de conforto 
para os RNPT. Ele consiste na utilização de um rolo de pano flexionado em forma de U ou O, de 
maneira a promover a contenção da criança em toda a sua extensão, da cabeça aos pés. Segundo 
Costa et al.,3 o ninho permite a adoção de posturas flexoras, facilita o alinhamento da cabeça em 
relação ao tronco, permite manter a criança com as mãos juntas, facilita o sono e melhora o 
desenvolvimento dos sistemas sensoriais, contribuindo para o melhor desenvolvimento 
neurocomportamental e muscular dos RNPT.  

Mas por que o ninho é tão importante? Como já dito anteriormente, o RNPT ainda deveria 
estar intraútero e, nesse local, ele estaria rodeado pelas paredes do útero, que serviam de apoio e 
referência para os seus movimentos. O meio aquático também exercia um papel importante, uma 
vez que a falta de gravidade facilitava sua movimentação. Quando colocado em incubadora, o 
recém-nascido perde seu espaço habitual, bem como os seus movimentos, o que gera insegurança, 
irritabilidade, aumento da atividade motora e maior gasto calórico. Em resumo, surge um 
descompasso entre aquilo que era esperado para o seu desenvolvimento e o que ele encontra no 
novo ambiente.  



 

 

Deve-se lembrar que o feto intraútero está em posição fletida e que, após o nascimento 
prematuro, ele passa a assumir naturalmente uma maior atividade muscular extensora. Caso ele 
se mantenha nessa posição, a evolução motora vai ser dificultada e poderão ocorrer hipertonias 
transitórias dos membros inferiores, retração escapular e alteração das respostas transmitidas ao 
cérebro, provocando alteração no seu neurodesenvolvimento. Segundo Toso et al.,4 um RNPT com 
idade gestacional entre 28 a 30 semanas, que não for contido e permanecer em extensão, irá 
apresentar maior atividade da musculatura extensora, propiciando alterações musculares, 
especialmente as hipertonias.  

Deve-se lembrar ainda que a posição dorsal é muito comum nas unidades neonatais, pois 
facilita o acesso e o cuidado a essa criança. No entanto, ela favorece a extensão do recém-nascido 
com hiperextensão do pescoço, elevação dos ombros, retração escapular e achatamento da cabeça. 
A contenção feita pelo ninho e o uso de rolinhos ou suportes permitem uma posição em flexão e 
adução dos membros.  

Outro ponto importante a destacar é que a força muscular e o tônus do RNPT são diminuídos 
e o decúbito dorsal favorece ainda mais a posição extensora, comprometendo o crescimento 
muscular. Há que se considerar também que a ação da gravidade a que são expostos após o 
nascimento favorece a postura em extensão, que é totalmente contrária à adotada intraútero.5,6 

Outras posições, além da dorsal, poderão ser adotadas na estratégia do cuidado neonatal, 
tais como a ventral e a lateral, observando sempre a flexão e a simetria da criança. Saliente-se que 
as intervenções de posicionamento devem ser sempre individualizadas e monitorizadas. 

Em resumo, quando os recém-nascidos pré-termo em unidades de terapia intensiva são 
posicionados corretamente, eles experimentam diferentes forças de pressão nas articulações e nos 
músculos, que influenciam de forma positiva o desenvolvimento muscular na preparação para o 
movimento coordenado. Por outro lado, o mau posicionamento de um RN pode levar à deformação 
do esqueleto, ao encurtamento muscular e à mobilidade articular restrita. Por fim, a posição de 
extensão priva o RNPT de uma adequada flexão dos membros superiores, dificultando as 
atividades mão-boca e o encontro com a linha média, fatores fundamentais para seu adequado 
desenvolvimento.4 

Importante ressaltar que os principais objetivos durante os procedimentos de 
posicionamento dos RN são: dar suporte e postura ao movimento, otimizar o desenvolvimento do 
esqueleto e o alinhamento biomecânico, fornecer exposição controlada para variados estímulos 
proprioceptivos, táteis e visuais, promover a calma e regular o estado comportamental.  



 

 

A contenção oferecida pelo ninho mimetiza as paredes uterinas, organiza o ambiente 
extrauterino, inibe as atividades exacerbadas da musculatura extensora, propicia um crescimento 
muscular equilibrado entre as funções de extensão e flexão e, consequentemente, um crescimento 
e um desenvolvimento harmonioso, com impacto positivo no neurodesenvolvimento e no 
comportamento desse prematuro. 

Outra importante contribuição da utilização de ninhos em UTIN é sua atuação como 
elemento não farmacológico de controle da dor. Comaru e Miura7 observaram que, em RNPT que 
utilizavam ninhos, as reações fisiológicas e comportamentais foram mais favoráveis durante 
procedimentos considerados dolorosos, como a simples troca de fraldas, quando comparados 
àqueles em que se empregaram cuidados tradicionais, sem o uso do ninho. Os autores concluíram 
que o apoio postural em procedimentos considerados dolorosos promove a estabilidade fisiológica 
e comportamental em crianças prematuras. 

O ninho também pode reduzir a dor em procedimentos como os utilizados pelos 
oftalmologistas para o diagnóstico de retinopatia da prematuridade, como relata Kandasamy et al.8 

 Estudo publicado por Kahraman et al.9 avaliou a dor, o estresse, o conforto, o cortisol salivar 
e a melatonina com o RNPT em ninho durante o procedimento de punção de calcanhar para a coleta 
de sangue. Nesse estudo, o posicionamento no ninho foi feito com lençóis e toalhas. O tempo de 
choro e o escore de escalas de dor (NIPS – Infant Pain Scale) e de conforto foram significativamente 
menores nos recém-nascidos aninhados. O nível de cortisol salivar, cinco minutos antes e 30 
minutos após o procedimento, diminuiu significativamente, reiterando a importância do ninho no 
controle não farmacológico da dor e no conforto do RNPT.  

Destaque-se ainda o papel importante que o uso do ninho em unidades neonatais exerce no 
sono do RNPT. Sabe-se que o sono é decisivo no desenvolvimento cerebral dos prematuros e que 
ele é interrompido inúmeras vezes devido às condições ambientais das UTIN. Os diferentes estados 
comportamentais do prematuro, incluindo o sono profundo e o leve, são restauradores e 
anabólicos e estão relacionados ao armazenamento da memória, a algumas formas de 
aprendizagem e às capacidades de atenção e interação. Atua ainda na síntese proteica nas células 
cerebrais e na reestruturação de sinapses. Abdeyazdan et al.10 mostraram em um ensaio clínico 
que o uso do ninho aumentou significativamente a duração do tempo total de sono e do tempo de 
sono tranquilo.  

Existem produtos artesanais e comerciais disponíveis para auxiliar no posicionamento de 
RNPT, promover a estabilidade da postura e do movimento das posições de flexão e semiflexão, 
auxiliar na redução da dor e favorecer o sono do RNPT. Por exemplo, um ninho circular, feito de 
rolo de tecido (coberta ou edredom) longo, recheado com fibra e usado para circundar e envolver 



 

 

o RN, e também um rolo para os pés podem ser úteis para favorecer uma contenção parcial dos 
movimentos das extremidades e auxiliar na simetria da postura mediana das extremidades em 
semiflexão, como visto anteriormente. 

Independentemente do tipo de produto a ser utilizado, é importante ressaltar as 
considerações feitas por Toso et al.4 sobre a necessidade de que esses procedimentos referentes à 
organização posicional dos RNPT façam parte de um POP (procedimento operacional padrão), 
instrumento que deve conter toda a descrição do procedimento, ordenado sistematicamente, de 
modo a disponibilizar à equipe de saúde hospitalar o passo a passo da sua execução. Os autores 
ressaltam que isso facilita a rotina de trabalho de todos os profissionais de saúde e oferece 
segurança ao paciente em relação ao cumprimento do que se propõe.  

Em suma, o ninho realizado pela equipe de saúde de forma responsável, exclusivamente em 
ambiente hospitalar, e com o devido monitoramento do RNPT, é uma estratégia segura com forte 
impacto no neurodesenvolvimento e no comportamento da criança, além de ser um excelente 
método não farmacológico para o controle da dor e para medidas de conforto e bem-estar. 
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