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Introdução e objetivos: Alterações a curto e a longo prazos decorrentes da
dor neonatal, diferenças entre os sexos e estratégias terapêuticas para
analgesia em recém-nascidos constituem uma lacuna na ciência, importante
para o aprimoramento do manejo da dor nesta população. Este estudo
objetivou verificar a influência da hiperalgesia e de diferentes tipos de
analgesia no desenvolvimento sensório-motor em ratos machos e fêmeas
desde o nascimento até a fase adulta.

Métodos: Modelo experimental de dor neonatal (puntura por agulha) foi
aplicado em 36 ratos Wistar filhotes machos (n=17) e fêmeas (n=19) por 15
dias consecutivos a partir do nascimento. Os animais foram divididos em 4
grupos (n=9) de intervenção analgésica no mesmo período de indução da
hiperalgesia: sacarose intraoral, morfina, água e controle. Aos 30, 60 e 90
dias pós-natais, a hiperalgesia foi reinduzida. A avaliação comportamental
foi executada aos 15, 30, 60 e 90 dias pós-natais (antes e após reindução da
hiperalgesia) através do limiar de retirada da pata (filamentos de von Frey),
força (grip strenght meter) e velocidade média (monitor de atividades).
CEPA/UFS: 39/2015.

Resultado: Houve aumento significativo do limiar de retirada da pata
(machos; grupo sacarose; p≤0,01) e da força nos 4 grupos (machos e
fêmeas; p≤0,01). Houve redução significativa do limiar de retirada da pata
aos 60 dias (machos e fêmeas; grupo morfina; p<0,04) e da velocidade aos
60 e 90 dias (machos; grupo sacarose; p≤0,03). Diferenças entre machos e
fêmeas foram evidenciadas no limiar de retirada da pata aos 30 dias (grupo
morfina; p=0,03), força aos 30 (grupo controle; p=0,02) e 90 dias (grupo
morfina; p=0,05) e velocidade aos 60 e 90 dias (grupo sacarose; p≤0,03).
Alterações no limiar de retirada da pata antes e após a reindução foram
evidenciadas aos 60 dias (fêmeas; gru

Discussão e conclusão: Os dados obtidos neste estudo preliminar
evidenciam a influência existente entre a hiperalgesia provocada no período
neonatal e alterações no desenvolvimento sensório-motor. Diferenças



comportamentais entre ratos machos e fêmeas afirmam o dimorfismo sexual
existente durante este período de desenvolvimento após a estimulação
nociva. Contudo, não é possível inferir, nesta fase experimental, a eficácia a
longo prazo dos diferentes tratamentos analgésicos para controle da
hiperalgesia neonatal.
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