
SACAROSE INTRAORAL MELHORA NOCICEPÇÃO E
MOTRICIDADE EM MODELO EXPERIMENTAL DE DOR
NEONATAL
Autores: Isabela Azevedo Freire Santos, Thiago Abner dos Santos Sousa, Jéssica Daiane dos Santos Medeiros, Michelly Cardoso Silva,
Josimari Melo DeSantana

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil, Dor, Recém-nascido, Sacarose

Introducao: Recém-nascidos pré-termo são constantemente expostos a procedimentos dolorosos em Unidades de Terapia Intensiva.
Apesar disto, as repercussões da dor neonatal em longo prazo e o uso da sacarose como analgésico para dores relacionadas a estes
procedimentos são pouco difundidos.

Objetivos: Avaliar os efeitos da sacarose na nocicepção e motricidade em modelo experimental de dor neonatal desde o nascimento à
fase adulta e verificar o papel do dimorfismo sexual neste modelo e suas repercussões em curto e longo prazos.

Método: Estudo experimental aprovado pelo CEPA/UFS (nº parecer 39/2015) realizado em ratos filhotes (n=38) submetidos ao modelo
experimental de dor neonatal. Os animais foram divididos em quatro grupos: 1) Estimulação tátil nociva + intervenção com sacarose
(GS; n=9); 2) Estimulação tátil nociva + intervenção com morfina (GM; n=9); 3) Estimulação tátil nociva + intervenção com água
potável (GA; n=9); 4) Controle (estimulação tátil não-nociva) (GC; n=11). Foram avaliados latência térmica (placa quente), limiar de
retirada da pata (filamentos von Frey), força muscular (grip strenght meter) e velocidade de deslocamento (monitor de atividades) aos
15, 30, 60 e 90 dias pós-natais. Nos dias 32, 62 e 92, o modelo experimental de dor neonatal foi reinduzido nestes animais, sendo em
seguida reavaliados latência térmica e limiar de retirada da pata.

Resultados: Animais do GS apresentaram maior latência (p≤0,04; F=2,60) e limiar de retirada da pata (p≤0,005; F=3,009) em relação ao
GC. Animais do GM e GA também apresentaram redução da nocicepção (p≤0,01; F=2,607). Houve maior velocidade de deslocamento
no GS (p≤0,03; F=2,23) e aumento da força em todos os grupos (p=0,001; F=14,61). Machos do GC apresentaram maior limiar de
retirada da pata aos 90 dias (p≤0,04; F=3,009). Machos do GC e GM apresentaram maior força aos 60 e 90 dias em relação às fêmeas
(p≤0,03; F=280,87). Não houve diferença entre os sexos para latência térmica e velocidade de deslocamento (p≥0,09; F≥0,695).

Conclusão: Sugere-se que a sacarose, quando administrada em ratos neonatos, possui efeito analgésico em curto prazo, não sendo
observada superioridade desta modalidade analgésica diante do tratamento com morfina ou água potável. Sugere-se, ainda, efeito em
longo prazo da sacarose na função motora dos animais, com melhor desempenho na velocidade de deslocamento."
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