CAMPANHA NACIONAL PELO TRATAMENTO E
CONTROLE DA DOR AGUDA E CRÔNICA

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA ESTUDO DA DOR

A INICIATIVA
A campanha nacional BRASIL SEM DOR está sintonizada com o compromisso
dos diversos profissionais responsáveis pelo controle da dor e pelo alívio do sofrimento
dos pacientes.
Nesta iniciativa, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) propõe
medidas efetivas para enfrentar o subtratamento da dor, aprimorar sua avaliação e
monitorar a qualidade da terapia da dor nas unidades de saúde.
O adequado controle da dor é reconhecido como essencial para o atendimento
global do paciente. Especialistas e agências de acreditação estão cada vez mais empenhados em garantir o controle da qualidade do tratamento da dor nos hospitais,
serviços de assistência primária, secundária, terciária e quaternária, pública e privada.
Com a aferição adequada e sistemática da presença da dor, de sua intensidade, e da qualidade de vida dos pacientes, os hospitais e serviços de assistência podem
acompanhar melhor a recuperação do paciente, fazer ajustes no tratamento, atenuar
os efeitos colaterais do tratamento, diminuir o tempo de internação e reduzir custos.
A dor é uma questão de saúde pública especialmente no Brasil, sobretudo pelos
problemas socioeconômicos. Estudos mostram sua associação a baixa renda, menor
escolaridade, alcoolismo, gênero feminino e alterações de saúde mental.

AS PROPOSTAS
A avaliação e o tratamento da dor só
Cada comissão será composta no
serão adequados se houver controle da mínimo por três profissionais da saúde
qualidade do atendimento prestado ao sendo obrigatório ter ao menos um médico
paciente, com indicadores para mensurar e um enfermeiro.
o serviço prestado.
2.2 – Implementação obrigatória
Para que o atendimento ao paciente de Unidade para Tratamento da
que sofre as agruras da dor seja uma Dor Aguda em todos os hospitais e
abordagem dinâmica, sistemática e nos serviços de atenção primária e
multidisciplinar, a campanha BRASIL SEM secundária.
DOR propõe as seguintes medidas:
2.3 – Implementação obrigatória
2.1 – Implementação obrigatória de de Unidade para Tratamento da
Comissão de Controle do Tratamento Dor Crônica em todos os hospitais
da Dor em todos os hospitais e universitários.
ambulatórios públicos e privados
e nas UPAs (Unidades de Pronto- 2.4 – Fomentar a investigação e o
Atendimento).
ensino da fisiopatologia e terapêutica
da dor, em todos os hospitais
universitários.

2.5 – Instituição do Dia Nacional de campanha, 29 de agosto, é a da fundação
Combate à Dor
da SBED, associação científica que tem
o objetivo de estimular a pesquisa, o
Para conscientizar sobre o direito ensino e a divulgação da terapêutica
de ter tratamento adequado para as da dor.
dores agudas e crônicas e sensibilizar
as autoridades quanto às vantagens
do tratamento da dor em termos de 2.6 – Atualização do Protocolo Clínico
economia e qualidade de vida, com e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de
menor absenteísmo e maior satisfação Dor Crônica com base em evidências
da população. A data proposta pela científicas consolidadas.

O QUE É DOR?

DURAÇÃO DA DOR

Experiência multidimensional relacionada a aspectos físicos e emocionais. A dor
aguda é útil, pois alerta para necessidade de assistência médica, porém a dor crônica
não tem nenhuma função e é considerada doença.

A dor aguda dura curto período (de minutos a semanas) e se associa a lesões em
tecidos e órgãos decorrentes de inflamação, infecção e traumatismo. Desaparece quando
diagnosticada e tratada corretamente.

A dor é classificada de acordo com a localização, o tipo (difusa ou localizada), a
intensidade (fraca, moderada ou forte) e a periodicidade (aguda ou crônica).

A dor crônica é prolongada (meses ou anos) e se associa a doença crônica ou dor
aguda não tratada de modo adequado. Pode ser influenciada por fatores psicológicos,
cognitivos, comportamentais, sociais, familiares, vocacionais e neurofisiológicos.

Além de afetar a qualidade de vida, a dor é a principal causa do absenteísmo e
custo social com perdas financeiras para as empresas e o sistema de trabalho.

CATEGORIAS DA DOR
• Nociceptiva é a dor aguda provocada por alguma lesão como corte, fratura, pós-operatória, artrose, abcesso etc.
• Neuropática é a dor crônica devida à lesão do sistema nervoso que se manifesta
por sensações de queimadura, descarga elétrica ou formigamento.
• Psicogênica é a dor relacionada a perturbação emocional, como enxaqueca, dores estomacais e contraturas. Seu diagnóstico é dificultado por não haver lesões ou
causas visíveis.

DORES MAIS COMUNS NO BRASIL
Parte do corpo

TRATAMENTO

Mulheres (%)

Homens (%)

Todos (%)

Membros superiores

12,6

9,0

21,6

Região lombar

4,0

7,2

11,2

Cabeça

11,5

7,6

19,1

Membros inferiores

8,6

9,7

18,3

Abdômen

2,5

2,5

5,0

Tórax

1,8

0,7

2,5

Face

1,4

0,4

1,8

Membros inferiores e superiores

2,5

1,4

4,0

Difusas

10,8

4,7

15,0

Região cervical

0,7

0,4

1,1

Multiprofissional especialmente para a dor crônica. Pode ser medicamentoso baseado principalmente no uso de analgésicos opioides como codeína, tramadol, morfina,
metadona, buprenorfina e oxicodona; analgésicos não-opioides como os anti-inflamatórios
não-esteroidais, paracetamol e dipirona; e os adjuvantes como os antidepressivos, relaxantes musculares, anticonvulsivantes, entre outros.
O tratamento não-medicamentoso é feito com terapias complementares e integrativas, como exercícios físicos, terapia cognitiva comportamental, massagem, reabilitação,
cinesioterapia, manipulação, mobilização, eletrotermoterapia, reeducação da marcha, reeducação da postura e do movimento, termoterapia, acupuntura, hipnose, relaxamento, entre
outras.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO
TRATAMENTO DA DOR
O controle da dor é multidisciplinar e multiprofissional. Os serviços de referência na atenção
ao paciente com dor aguda ou crônica reúnem os seguintes especialistas:
•
•
•
•

ASSISTENTE SOCIAL
BIOMÉDICO
CINESIOTERAPEUTA
CIRURGIÃO DENTISTA
Odontopediatria
Dentística
Endodontia
Periodontia
Ortodontia
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
Prótese Buco-Maxilo-Facial
Estomatologia
Disfunção Têmporo Mandibular e Dor
Orofacial
Odontogeriatria
Odontologia para Pacientes com
Necessidades Especiais
Habilidades Odontológicas-Acupuntura,
Fitoterapia, Terapia Floral, Hipnose e
Laserterapia
• EDUCADOR FÍSICO
• ENFERMEIRO
Enfermagem em Cardiologia
Enfermagem em Centro Cirúrgico
Enfermagem Dermatológica
Enfermagem em Farmacologia
Enfermagem em Hanseníase
Enfermagem em Nefrologia

Enfermagem em Neurologia
Enfermagem em Oftalmologia
Enfermagem em Oncologia
Enfermagem em Otorrinolaringologia
Enfermagem em Saúde Complementar
Enfermagem em Saúde da Criança e do
Adolescente
Enfermagem em Saúde da Família
Enfermagem em Saúde da Mulher
Enfermagem em Saúde do Adulto
Enfermagem em Saúde do Homem
Enfermagem em Saúde do
Enfermagem em Saúde Publica
Enfermagem em Saúde do Trabalhador
Enfermagem em Saúde Indígena
Enfermagem em Terapias Holísticas
Complementares
Enfermagem em Terapia Intensiva
Enfermagem em Transplantes
Enfermagem em Traumato-Ortopedia
Enfermagem em Urgência e Emergência
• FARMACÊUTICO
Farmácia hospitalar
Farmácia oncológica
Farmácia pública
Farmacocinética clínica
Fitoterapia
Saúde pública
• FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia Esportiva

•

•
•

•

Fisioterapia em Gerontologia
Fisioterapia do Trabalho
Fisioterapia Neurofuncional
Fisioterapia em Oncologia
Fisioterapia Respiratória
Fisioterapia Traumato-Ortopédica
Fisioterapia em Terapia Intensiva
MÉDICO
Anestesista
Cardiologista
Cirurgião
Clínico Geral
Fisiatra
Ginecologista
Intensivista
Médico do esporte
Médico de família
Neurologista
Neurocirurgião
Oncologista
Ortopedista
Otorrinolaringologista
Psiquiatra
Reumatologista
NUTRICIONISTA
PSICÓLOGO
Neuropsicólogo
Psicólogo Clínico
Psicólogo Hospitalar
TERAPEUTA OCUPACIONAL

AVALIAÇÃO DA DOR
Existem inúmeras escalas para medir a intensidade da dor em adultos, crianças, pacientes desacordados etc., bem como escalas para medir os prejuízos na qualidade de
vida como sono, apetite, movimentação, higiene, deambulação, humor e absenteísmo
no trabalho.

A DOR É SUBTRATADA NO BRASIL
A dor crônica afeta entre 20 e 40% da população mundial em algum momento da vida
e causa sofrimento, inaptidão ao trabalho, problemas psicossociais e prejuízos econômicos.
Estudo epidemiológico inédito feito pela SBED em 2015 incluiu 919 pessoas das
cinco regiões do Brasil, entrevistadas por telefone, a partir de uma seleção aleatória do banco de dados do IBGE. Deste total, 42% relataram algum tipo de dor e 37% disseram conviver
com dor há pelo menos seis meses.
A pesquisa revelou algumas diferenças entre as regiões. A maior incidência (42%) é
no Sul, seguido do Sudeste (38%). Exceto no Nordeste, onde os homens (52%) relataram mais
o problema, a dor aflige mais as mulheres nas demais regiões, sobretudo no Norte (67%). O
Sudeste reportou mais dor incapacitante e por longos períodos do que as outras regiões.

PREVALÊNCIA DA DOR CRÔNICA
NO BRASIL

CAUSAS DO SUBTRATAMENTO DA
DOR NO BRASIL

Norte
36%
Nordeste
28%

33% Homens e 67% Mulheres

Centroeste
24%

52% Homens e 48% Mulheres

Sudeste
38%

50% Homens e 50% Mulheres
45% Homens e 55% Mulheres
52% Homens e 48% Mulheres

Sul
42%

Epidemiology: Chronic Pain states
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Falta conhecimento sobre a fisiopatologia da dor, sobre o mecanismo de ação dos
medicamentos, as doses eficazes, os medicamentos apropriados, o tempo de ação dos
analgésicos, as técnicas analgésicas disponíveis e a opiofobia, ou seja, o receio de usar
opioides para tratar as dores mais intensas.

IDOSOS, AS MAIORES VÍTIMAS
A dor não é uma fatalidade. Calcula-se que 2/3 dos idosos sofrem de dores frequentes ou permanentes nos últimos anos de sua existência.
Apesar dos progressos terapêuticos, a dor continua a ser insuficientemente tratada,
sobretudo nos idosos. As doenças propensas a causar dor aumentam com a idade como
reumatismo, artrose, herpes, escaras, câncer, entre outras.
Os idosos também enfrentam problemas de comunicação e memória e não conseguem manifestar de modo claro a sua dor. Ademais, muitos acham normal sentir dor na
idade avançada e não buscam ajuda.

LEGISLAÇÃO NO BRASIL
Por meio da portaria nº19/GM de 03 de janeiro de 2002, o Ministério da Saúde instituiu no âmbito do Sistema Único de Saúde o Programa Nacional de Assistência à Dor e
Cuidados Paliativos, que prevê “estimular a organização de serviços de saúde e de equipes
multidisciplinares para a assistência a pacientes com dor e que necessitem cuidados paliativos, de maneira a constituir redes assistenciais que ordenem esta assistência de forma
descentralizada, hierarquizada e regionalizada”.
Porém, a portaria não estabelece como será realizado o controle de qualidade da
avaliação e do tratamento da dor nas unidades de saúde.
Cabe ao grupo técnico ligado ao programa propor alternativas para aprimoramento
da assistência à dor e orientar as esferas municipal, estadual e federal no desenvolvimento
de políticas assistenciais.
O próprio PCDT - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica, que rege
a cobertura do SUS e cuja última atualização é da Portaria 1.083 do Ministério da Saúde, de
outubro de 2012, determina que “pacientes com dor crônica sejam primariamente avaliados
em serviços especializados em dor crônica ou cuidados paliativos para seu adequado diagnóstico, planejamento terapêutico e acompanhamento”.
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