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A Amamentação e o
Controle da Dor no Recém- Nascido
INTRODUÇÃO
Amamentar, é hoje em dia uma opção que proporciona
enumeras vantagens, não só para a mulher mas também
para a criança que é amamentada.
Estas vantagens têm sido demonstradas através de estudos
científicos, que evidenciam a importância da amamentação
a curto, médio e longo prazo.
Uma das mudanças prende-se com a prevenção e controlo
da dor no recém-nascido aquando de intervenções
dolorosas tais como a picada no calcanhar e a vacinação
através da utilização da amamentação no momento da
intervenção.

OBJECTIVOS
Pretende-se com esta revisão sistemática da literatura,
consultar e analisar os estudos experimentais efectuados e
que avaliam a influência da amamentação no controlo da
dor no recém-nascido submetido a intervenções dolorosas.

METODOLOGIA
Para atingir este objectivo, utilizou-se uma metodologia de
Revisão Sistemática de Literatura. Efectuou-se, através da
pesquisa electrónica em base de dados informáticos SciELO;
PubMed; MEDLINE; CINAHL; B-ON; ScienceDirect, e pesquisa
em revistas indexadas, a análise de artigos relacionados com
as palavras-chave: amamentação, dor, controlo, recémnascido. Analisaram-se os resumos, e de acordo com a
pertinência dos mesmos, para a revisão proposta, foram
seleccionados 12 artigos efectuados desde 2001.
.

RESULTADOS
Nos diferentes estudos em que se utilizou a amamentação em
comparação com a utilização de outras medidas, foi possível
observar que, relativamente à frequência cardíaca, frequência
respiratória, saturação de oxigénio, pressões arteriais e níveis de
dor, as crianças que estavam a ser amamentadas durante o
procedimento doloroso sofreram menos variações dos valores
monitorizados, demonstrando-se a eficácia desta intervenção.
Esta variação no entanto não é muito significativa quando se
compara a amamentação apenas com a utilização de
sacarose/glucose no momento do procedimento.

Autores:
Crisanta Portugal – Doutoranda em Enfermagem - Universidade Católica Portuguesa,
Especialista na Área Científica de Enfermagem , Mestre em Bioética, Especialista em
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica , Conselheira em Aleitamento Materno,
Docente na Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria
Estefânia Delerue – Doutoranda em Ciências de Enfermagem –ICBAs, Mestre em
Ciências de Enfermagem , Docente na Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria

CONCLUSÃO
A utilização de medidas não farmacológicas no controlo
da dor hoje em dia é uma realidade. A amamentação
como medida simples, eficaz e não dispendiosa no
controlo de alguns simples procedimentos dolorosos
tais como a picada no calcanhar e a vacinação, pode e
deve ser utilizada. Para tal, a aceitação de evidências
científicas e a mudança na prestação de cuidados de
enfermagem tem um papel preponderante.
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