Instrumento de avaliação da prontidão do prematuro para início da alimentação oral*
Data: __/__/__
Identificação:
Nome: _______________________________________________________Nº Prontuário: __________
Data de Nascimento: __/__/__ Horário: _____ Idade gestacional: ________
Idade pós-natal: ________
Idade corrigida: ________
Alimentação por sonda: ( ) Sim( ) Não
( ) Nasogástrica
( ) Orogástrica Volume: ____ml
Idade Corrigida
(2) maior ou igual a 34 semanas
(1) entre 32 a 34 semanas
(0) menor ou igual a 32 semanas
Estado de Organização Comportamental
Estado de consciência (2) alerta
(1) sono leve (0) sono profundo
Postura global
(2) flexão
(1) semiflexão (0) extensão
Tônus global
(2) normotonia (0) hipertonia (0) hipotonia
Postura Oral
Postura de lábios
Postura de língua

(2) vedados
(2) plana

(1) entreabertos
(0) elevada

Reflexos Orais
Reflexo de procura
Reflexo de sucção
Reflexo de mordida
Reflexo de vômito

(2) presente
(2) presente
(2) presente
(2) presente

(1) débil
(1) débil
(1) presente exacerbado
(1) presente anteriorizado

Sucção Não-Nutritiva (A duração do teste deverá ser de 1
Movimentação da língua
(2) adequada
Canolamento de língua
(2) presente
Movimentação de mandíbula (2) adequada
Força de sucção
(2) forte
Sucções por pausa
(2)5ª8
Manutenção do ritmo
(2) rítmico
Manutenção do estado alerta (2) sim
Sinais de estresse
(2) ausente
Acúmulo de saliva
Batimento de asa nasal
Variação de coloração da pele
Apnéia
Variação de tônus
Variação de postura
Tiragem
Tremores de língua ou mandíbula
Soluço
Choro
Escore: ____

(0) abertos
(0) retraída

(0) protruída

(0) ausente
(0) ausente
(0) ausente
(0) ausente

minuto)

(1) alterada

(0) ausente
(0) ausente
(1) alterada
(0) ausente
(1) fraca
(0) ausente
(1)>8
(0)<5
(1) arrítmico (0) ausente
(1) parcial
(0) não
(1) até 3
(0) mais de 3
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
( ) ausente
( ) presente
Escore máximo: 36

* Fujinaga CI. Prontidão do prematuro para início da alimentação oral: confiabilidade e validação clínica de um instrumento de
avaliação [tese doutorado]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP; 2005.

Guia Instrucional
Instrumento de avaliação da prontidão do prematuro para início da alimentação oral
IDADE CORRIGIDA (idade gestacional – Ballard mais idade pós-natal)
 Menor ou igual a 32 semanas.
 Entre 32 a 34 semanas.
 Maior que 34 semanas.
ESTADO DE ORGANIZAÇÃO COMPORTAMENTAL
Estado de consciência
 Alerta: olhos abertos e brilhantes, responsivo à estimulação, com alguma atividade espontânea.
 Sono leve: olhos abrem e fecham, olhar confuso e sem brilho, demora a responder à
estimulação, com atividade espontânea variada.
 Sono profundo: olhos fechados, não-responsivo à estimulação; a atividade motora é nula.
Postura global
 Flexão: flexão de membros superiores e inferiores e posição do pescoço em linha mediana em
relação ao tronco.
 Semi-flexão: flexão de membros inferiores e posição do pescoço em linha mediana em relação
ao tronco.
 Extensão: extensão de membros superiores e inferiores e do pescoço em relação ao tronco.
Tônus global (parâmetro considerado de acordo com o esperado para a maturidade do pré-termo)
 Normotonia: leve resistência à movimentação passiva de flexão e extensão, sendo ligeiramente
maior nesta última.
 Hipertonia: resistência aumentada à movimentação passiva de flexão e extensão.
 Hipotonia: resistência diminuída à movimentação passiva de flexão e extensão.
POSTURA ORAL
Postura de lábios
 Vedados: lábios superior e inferior justapostos.
 Entreabertos: lábios superior e inferior parcialmente separados.
 Abertos: lábios inferior e superior totalmente separados.
Postura de língua (observado através do abaixamento do lábio inferior e, se necessário, da mandíbula)
 Plana: língua plana, posicionada dentro da cavidade oral, com ponta arredondada.
 Elevada: ponta da língua em posição elevada, pressionando o palato.
 Retraída: língua em posição de retração na cavidade oral.
 Protruída: língua em posição de protrusão na cavidade oral, estando sobreposta aos lábios.
REFLEXOS ORAIS
Reflexo de procura
 Presente: mediante o estímulo dos quatro pontos cardeais na região perioral, procura
imediatamente a região estimulada, direcionando a cabeça ao estímulo e/ou abrindo a boca.
 Débil: mediante o estímulo dos quatro pontos cardeais na região perioral procura lentamente a
região estimulada, direcionando a cabeça ao estímulo e/ou com abertura da boca.
 Ausente: ausência de resposta.
Reflexo de sucção
 Presente: suga prontamente a própria mão ou o dedo enluvado do avaliador.
 Débil: leva um tempo para iniciar a sucção da própria mão ou o dedo do avaliador.
 Ausente: ausência de resposta.
Reflexo de mordida
 Presente: responde ao estímulo do dedo do examinador no rolete gengival da cavidade oral, com
trancamento da mandíbula, seguido de relaxamento.
 Presente exacerbado: responde ao estímulo do dedo do examinador no rolete gengival da
cavidade oral, mantendo o trancamento de mandíbula.
 Ausente: ausência de resposta.
Reflexo de vômito





Presente: responde com náuseas e/ou vômito ao estímulo da introdução do dedo do avaliador ao
atingir a região médio-posterior da língua.
Presente anteriorizado: responde com náuseas ou vômito ao estímulo da introdução do dedo do
avaliador já ao atingir a região anterior da língua.
Ausente: ausência de resposta.

SUCÇÃO NÃO-NUTRITIVA
Movimentação da língua
 Adequada: movimento ântero-posterior e coordenado da língua diante do estímulo intraoral.
 Alterada: movimento póstero-anterior ou incoordenado diante do estímulo intraoral.
 Ausente: ausência de movimentação.
Canolamento da língua
 Presente: elevação das bordas laterais e presença de sulco na região central da língua.
 Ausente: ausência de resposta.
Movimentação de mandíbula
 Adequada: reduzida excursão da mandíbula, com amplitude mandibular rítmica e suave.
 Alterada: ampla excursão da mandíbula e/ou com amplitude mandibular arrítmica e/ou
trancamento da mesma.
 Ausente: ausência de movimentação.
Força de sucção
 Forte: forte compressão contra o palato e pressão negativa intraoral encontrando resistência a
retirada do dedo do avaliador da cavidade oral.
 Fraca: fraca compressão contra o palato e pressão negativa intraoral sem resistência a retirada do
dedo do avaliador da cavidade oral.
 Ausente: ausência de resposta.
Sucções por pausa (Utilizar a média obtida em três grupos de sucção/pausa)
 De 5 a 8 sucções por pausa respiratória.
 Acima de 8 sucções por pausa respiratória.
 Menos de 5 sucções por pausa respiratória.
Manutenção do ritmo de sucção por pausa (Utilizar o número de sucções/pausa obtido em três grupos de
sucção/pausa e verificar se ocorreu variação deste número entre os intervalos previstos)
 Rítmico: mantém o número de sucções por pausa prevista em um mesmo intervalo (menor que 5,
entre 5 a 8 ou maior que 8 sucções por pausa).
 Arrítmico: altera o número de sucções por pausa entre os intervalos (menor que 5, entre 5 a 8 ou
maior que 8 sucções por pausa).
 Ausente: ausência de sucção.
Manutenção do estado alerta
 Sim: mantem-se alerta o tempo todo do teste da sucção não-nutritiva.
 Parcial: mantem-se alerta apenas no início ou no final do teste da sucção não-nutritiva.
 Não: não se mantém alerta durante o teste da sucção não-nutritiva.
Sinais de estresse
 Ausente: ausência de sinais de estresse.
 Até 3 sinais de estresse.
 Mais de 3 sinais de estresse.
Os sinais de estresse a serem observados durante a avaliação são:
•
Acúmulo de saliva
•
Batimento de asa nasal
•
Variação de coloração da pele
•
Apnéia
•
Variação de tônus
•
Variação de postura
•
Tiragem
•
Tremores de língua ou mandíbula
•
Soluço
•
Choro
* Fujinaga CI. Prontidão do prematuro para início da alimentação oral: confiabilidade e validação clínica de um instrumento de avaliação [tese
doutorado]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP; 2005

