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Açúcar reduz sinais de dor  
na vacinação de bebês
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QueSTão cLínIca
Uma solução de açúcar administrada antes de uma série de 

imunizações reduz os sinais de dor em bebês?

reSumo
Uma solução açucarada pode reduzir sinais de dor em bebês 

que recebem imunizações típicas dos dois aos quatro meses de 
idade. Neste estudo,1 2 ml de uma solução de 24% de sacaro-
se foram colocados sobre a língua da criança, e uma chupeta 
foi utilizada para induzir a ingestão antes do início das imu-
nizações. As pontuações nas escalas de dor foram mais baixas 
durante e após as imunizações nas crianças que receberam a so-
lução de açúcar do que aquelas que receberam somente água e 
chupeta. Também já se demonstrou que a amamentação com o 
contato de pele entre o bebê e a mãe reduz o tempo de choro.2

Nível de evidência: 1 b(-) = estudo individual aleatório.3

deSenho de eSTudo
Ensaio clínico aleatório controlado (simples cego).

apoIo FInanceIro
Fundação.

dISTrIBuIção da amoSTra
Descrita como aleatória.

caSuíSTIca
Pacientes ambulatoriais (de atenção primária).

dIScuSSão
Este ensaio clínico incluiu 83 crianças entre dois e quatro me-

ses de idade que receberiam imunização pediátrica de rotina. Os 
bebês foram aleatoriamente designados (por processo não des-
crito) para receberem 2 ml de uma solução de sacarose ou água 

administradas na língua dois minutos antes da primeira imuniza-
ção. Uma combinação de difteria-tétano-pertussis acelular, pólio 
inativa e hepatite B foi administrada primeiro, seguida em três 
minutos por uma vacina contra Haemophilus influenzae do tipo 
b e, dois minutos depois, vacina conjugada contra pneumococos. 
As chupetas foram mantidas até quatro minutos após a adminis-
tração de todas as vacinas. A dor foi medida pelo uso da escala 
de dor em crianças do hospital da Universidade de Wisconsin, a 
qual mede choro, expressão facial, comportamento, movimento 
e postura corporais e sono. De cinco pontos possíveis, as pon-
tuações foram significativamente mais baixas todas as vezes nas 
crianças que receberam a solução de sacarose. As maiores pontu-
ações de dor foram após a terceira injeção: 3,8 no grupo tratado 
com sacarose em comparação com 4,81 no grupo tratado com 
água (diferença média de 21% entre as pontuações de dor nos 
grupos, P < 0,01). Dois minutos após a imunização final, as pon-
tuações de dor também foram melhores no grupo tratado (0,059 
versus 2,75; diferença percentual de 78,5%, P < 0,001).  

comenTÁrIoS
O sinal ( - ) foi adicionado devido a importantes falhas pre-

sentes no estudo, como o fato de processo de distribuição ale-
atória não ter sido descrito e os autores terem usado apenas as 
médias da pontuação de dor para comparar os dois grupos. A 
média de uma variável numérica contínua é uma medida que 
traz importante risco de viés na interpretação dos resultados.
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