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Sacarose
e como analgésico?
Marian
na Firmino Daré *
A sacaros
se é recome
endada para
a o alívio da dor em p
punções ven
nosas,
arteriais, lombarres e de ca
alcâneo, insserção de cateter
c
central, aspiraçção endotraq
queal,
sonda
agem, dren
nagem de tórax,
t
intub
bação e injjeção subcu
utânea e in
ntramuscula
ar em
neonatos, podendo reduzir de um a doiss pontos na escala
e
de do
or de recém--nascidos a termo
e pré
é-termo. Aqu
ui mesmo no
o DOL já fala
amos sobre a eficácia da sacarose n
no manejo da
d dor
neonatal no edito
orial de abril de 2009 e n
no alerta do Boletim: 2 Ano:
A
2000.
Existem estudos
e
que investigam
m a efetivida
ade dessa ssolução adoc
cicada
para além do período neon
natal. Em u ma revisão sistemática
a de Harriso
on et al. (2
2010),
concluiu-se que uma dose oral
o
de 2-10 ml de sacarrose 25-50%
% ou glicose
e 30%, 2 miinutos
antes
s da vacinação, reduz a intensidade e duração do
d choro e os
o escores de
e dor em crianças
entre
e 1 a 12 mes
ses de idade.
Assim, nã
ão há mais dúvidas qua
anto aos benefícios do uso das soluções
adociicadas no alívio da dor decorrente d
de um único
o procedimento doloroso
o e o seu us
so nas
unida
ades neonata
ais vem cres
scendo conssideravelmen
nte, conform
me demonstrrado no estudo de
Johns
ston et al. (2
2011), que verificou
v
um
m aumento de 14,3% no uso das solluções adocicadas
do a
ano de 1997 para 200
09, sendo a segunda intervenção
o mais usad
da nas unidades
neonatais, após os
o analgésicos, utilizado
os em 16% dos
d procedim
mentos.
No entantto, uma qu
uestão que deve ser considerada
c
é o volum
me de
sacarrose que os neonatos re
ecebem dura
ante sua inte
ernação em unidades ne
eonatais. Seg
gundo
Holstti e Grunau (2010), se
e um bebê com 1 kg fosse subm
metido a de
ez procedim
mentos
dolorrosos/dia, uttilizando 0,5
5-1,0ml de sacarose 24
4%, seria o mesmo qu
ue ofertar a uma
criança de um ano, com 10 Kg, me
eia lata de refrigerante a base d
de coca po
or dia
(~42g/355ml). Cabe
C
ressaltar que um estudo francês de Carb
bajal et al. ((2008) enco
ontrou
que rrecém-nascid
dos (RN) internados em unidades ne
eonatais são
o submetidoss a uma méd
dia de
12 prrocedimentos dolorosos//dia de hosp italização.
No que se
e refere aos efeitos de doses repetidas de sacaro
ose por um maior
período de temp
po em recém
m-nascidos p
prematuros, uma revisão de Holsti e Grunau (2010)
encon
ntrou três estudos, ma
as em nen hum deles foi relatado
o efeitos ad
dversos pelo
o uso
repettido da sacarose, no enttanto, os auttores aponta
am que o pe
eríodo observ
rvado (máxim
mo de
28 dias) foi pequeno diante do
d tempo em
m que esses bebês ficam
m hospitalizad
dos e mesm
mo não
os adversos significativos
s
s, um dos es
studos encon
ntrou uma a
associação entre a
aponttando efeito
expos
sição a mais
s de 10 dose
es de sacaro
ose em 24 horas e dimin
nuição da attenção e ativ
vidade
moto
ora.
Em uma publicação recente, Wilkinson, Savulescu e Slater (2012)
abord
dam alguma
as dúvidas so
obre as prop
priedades an
nalgésicas da sacarose, pois, segun
ndo os
autorres, a admin
nistração ora
al dessa solu
ução reduz as
a manifestações externa
as de desconforto
quando dadas a recém-nasci
r
dos antes de
e procedime
entos doloros
sos agudos, ou seja, me
enores
escorres clínicos de
d dor e mudança na ex
xpressão facial, porém, algumas
a
cria
anças manife
estam
respo
ostas cortica
ais sem uma
a mudança na expressã
ão facial. Istto levanta a possibilidade de
que a redução da
a atividade comportame
c
ntal pode nã
ão indicar an
nalgesia efica
az. Outra qu
uestão
importante discu
utida nessa revisão
r
é qu
ue um dos efeitos
e
adversos da exp
posição de re
ecémnascidos a proced
dimentos do
olorosos é o desenvolvim
mento da hiperalgesia, qu
ue é sensibilidade
aume
entada para
a subsequen
ntes eventoss dolorosos,, no entanto
o, as criançças que rec
cebem
sacarrose não ap
presentam redução
r
da hiperalgesia
a, assim como criançass que receb
beram
place
ebo. Por isso
o os autores concluem qu
ue muitas sã
ão as pergun
ntas sem resspostas acerrca da
avalia
ação e mane
ejo da dor em
m recém-nasscidos para que a sacaro
ose seja a m
melhor soluçã
ão.
Pelo expo
osto, podem
mos percebe
er que, ape
esar do gra
ande numero de
estud
dos publicad
dos acerca da
d efetividad
de da sacaro
ose como intervenção d
de manejo da
d dor

1

www
w.dol.innf.br
neonatal, a lacun
na no conhe
ecimento so bre o mecan
nismo de aç
ção e efeitoss em longo prazo
perm
manece, o que tem sido um
u aspecto e
explorado no
os estudos em
e desenvolv
vimento.
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