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Devido ao grande 
sucesso dos artigos 
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de dor decidimos 
lançar o primeiro 
Jornal dos Comitês
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Prezado leitor e associado SBED, é com muito prazer que lançamos a primeira edição 

do nosso Jornal dos Comitês científicos da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. 

Reflexões, atualizações e discussões são temas dos artigos publicados neste jornal.  

Preocupada em aprimorar a qualificação e a comunicação entre os associados, em 

fevereiro de 2016 nossa diretoria lançou um convite aos comitês: contribuir bimestral-

mente com textos de interesse sobre dor e seus respectivos comitês. Nesta primeira 

edição você terá acesso aos artigos submetidos a SBED até 30 de junho de 2016. Sen-

timos falta de alguns comitês, e agradecemos a contribuição dos comitês presentes 

nesta primeira edição. Idealizou-se a publicação eletrônica do Jornal dos Comitês duas 

vezes ao ano, logo, fiquem atentos para a próxima edição no final deste ano.

Nesta edição você encontrará uma diversidade de artigos produzidos pelos comitês, 

sendo associado você pode contribuir com os comitês, entre em contato com o co-

ordenador do(s) comitê(s) de seu interesse. Na página da www.sbed.org.br você terá 

acesso a todos os comitês e seus respectivos membros em nossa gestão 2016-2017.

Prepare-se para reflexões atuais sobre a morfina e as necessidades atuais sobre sua 

utilização em nosso país. Repense sobre dor e doença crônica, a utilização da corrente 

TENS, a sexualidade no idoso e sobre os cuidados com quem cuida. Atualize-se sobre 

abordagens terapêuticas e descrição conceitual de Síndrome vulvar, Fibromialgia, Ane-

mia Faciforme e dor no câncer. A Dor cervical foi contemplada por diversos comitês: 

Acupuntura, Ligas e Cefaleia discutem o tema, complementam-se e favorecem reflexões 

na atuação das equipes multidisciplinares. Reflita sobre  a dificuldade na avaliação da 

dor no idoso, no paciente com demência, a dor referida. As ligas acadêmicas de dor 

contribuem com o destaque de importância na formação do estudante e do profissional 

de saúde, enfrentar os desafios de trabalhar em equipe, colher frutos pela comunicação 

efetiva entre os membros da equipe. Descubra a Experiência Somática e finalmente, 

acompanhe a releitura da “dor neuropática na literatura”.

Nosso Jornal dos Comitês apresenta uma pincelada do que acontece no universo da  

da dor e prepara todos para amadurecer temas de discussão durante o 13º Congresso 

Brasileiro de Dor em 2017.

Você poderá contribuir com comentários e novos artigos, lembre-se você é a SBED, 

a SBED é você! Boa leitura!

Jornal dos Comitês, novo 
canal de reflexão da SBED

Juliana Barcellos de Souza
Diretora secretária da SBED

EDITORIAL
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Avaliação da 
abordagem 
médica sobre 
a sexualidade 
em Idosos com 
Dor Crônica

4 COMITÊ DE DOR NO IDOSO

Estudo transversal, observacional, descritivo-analítico, determinou 
a freqüência com que os médicos abordam a sexualidade e m seus 
pacientes idosos com dor crônica. Realizado em um hospital-escola 
localizado na cidade de São Paulo, com várias especialidades médicas 
que fornecem atendimento a pacientes com este perfi l.

Não houve restrição de especialidades, anos de experiência 
na prática médica, ou posição no hospital (médico residente ou 
assistente), exceto para aquelas especialidades que naturalmente 
abordam a questão da sexualidade como parte de sua rotina, como 
urologia e ginecologia. O motivo era estudar os médicos que cuidam 
de pessoas idosas com dor crônica, mas que não enfocam o tema 
sexualidade com freqüência em sua rotina.

Um questionário auto aplicado com 21 questões fechadas, referentes 

Bianca Figueiredo Barros
Especialista em Geriatria 
pela Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 
(SBGG) e Unifesp; 
Membro do Comitê de 
Dor no Idoso da SBED

à prática clínica, foi fornecido aos médicos que atendem a pacientes 
idosos. Os questionários foram distribuídos individualmente em reuniões 
clinicas, ambulatórios e no Hospital Da Universidade Federal de São Paulo. 
As questões de múltipla escolha foram criadas pelos autores baseadas 
em estudos anteriores qualitativos e quantitativos relacionados ao tópico.

Perguntou-se aos participantes sobre especialidade, anos de expe-
riência, média de idade de seus pacientes, se tinham dor crônica, que 
tipo de dor, se receberam algum treinamento sobre abordagem da 
sexualidade, e se eles percebiam o sexo e sexualidade como pontos 
distintos. Se perguntavam sobre a sexualidade do paciente, eram in-
dagados como faziam e a frequência. Foi especifi cado no questionário 
que isso estava relacionado a entrevista com pacientes ambulatoriais, 
para garantir que as entrevistas ocorressem em contextos de ambientes 
particulares mantendo privacidade dos mesmos.

Se a sexualidade era abordada, os participantes eram indagados se 
sentiam envergonhados  por  pacientes do mesmo sexo e/ou do sexo 
oposto, e se encontravam  alguma relação com tipo específi co    de dor. 
Para aqueles que não perguntavam sobre a sexualidade, foram indaga-
dos sobre o motivo para tal,se achavam que os idosos são sexualizados, 
e se a dor crônica estava relacionada  a  disfunções sexuais.

Para a análise estatística foram utilizadas os programas Statistical Pa-
ckage for the Social Sciences (SPSS), version17.0, Minitab16 ,e Microsoft 
Excel 2010. A análise de variância (A NOVA) foi usada  para  a  comparação  
de média se o teste doχ2 para verifi car a signifi cância estatística das 
duas variáveis. O intervalo de confi ança das relações estatisticamente 
signifi cativas foi 95%,com um valor de p≤0,05

Amostra resultou em 155médicos no total. A maioria dos pacientes 
atendidos tinham idade entre 70 e 79 anos. O tipo mais freqüente de 
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Geriatria e Endocrinologia foram as especialidades que mais 
questionaram sobre a sexualidade, sem diferença   estatisticamente 
significativa entre elas. (Tabela 3).

REVISÃO DO TEMA
Observa-se uma mudança significativa no desenho da população 

mundial, onde o número de idosos   está crescendo, especialmente 
em países em desenvolvimento, como o Brasil(1,2). Conscientização 
sobre qualidade de vida e estratégias de saúde pública são neces-
sárias para garantir que esses adultos mais idosos continuem a ter 
boas condições de vida. 

Adultos mais velhos geralmente negligenciam sua sexualidade(2-4). 
Isso acontece como resultado de  três principais conceitos incorretos: 

dor relatada foi nociceptiva. A maioria dos profi ssionais informou não 
abordar o assunto, e cerca de cinqüenta e seis  enfocaram  sexualidade  
nas consultas,  representando 36,1%  da  amostra. (Tabela1)

Os médicos com mais experiência abordaram a questão da sexuali-
dade com  frequência signifi cativamente maior. Dentre  os que interro-
garam o assunto, a  média de anos de atuação foi 6,09,  em comparação 
com 3,8 no grupo que não abordou, comum valor de p=0,009.

Dentre os que questionaram a sexualidade dos pacientes, 22% 
relataram fazê-lo em mais de 60% das consultas e a maioria fazia isso 
em menos de 30%. A maior parte (72,9%) não relatou qualquer cons-
trangimento em coletar a história sexual durante a anamnese; cerca de 
74,2% dos médicos entendem sexo e sexualidade como fatos diferentes.

A maioria dos participantes não percebeu nenhuma relação entre  
problemas  sexuais  e  um  tipo  específi co de dor.Cercade87%dos 
médicos,acharam normal o fato de os idosos terem uma vida  sexual 
ativa, apesar de não abordaram a questão de sexualidade. A grande 
parte da amostra não recebeu qualquer orientação  em anamnese  
sobre  como coletar história sexual (Tabela 2).

Grande parcela de médicos que abordaram a sexualidade não notou 
uma clara relação com qualquer tipo de dor crônica específi ca. Cerca de  
51,5% que não mencionaram o assunto, relataram a dor crônica como 
sendo potencialmente relacionada à disfunção sexual; e 86,9% deles 
estariam dispostos a mudar sua prática se fosse prova do que isso tem 
um impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes.

Dentre os 99 médicos que não coletaram a história sexual, 22,8% 
não o faziam por falta de tempo, 22,1% justificaram por temor de 
deixar o paciente constrangido, e 14,1% se sentiam incapazes de 
fazê-lo. Cerca de 7% não responderame13,1% acharam que seria de 
responsabilidade de outro especialista.
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Primeiro, a sexualidade não existe. De acordo com Helgason e tal.,(5) 

46% dos homens de 70 a 80 anos, na população sueca, relataram 
ter tido pelo menos um orgasmo recente Segundo: a sexualidade é 
errada. Muitos idosos têm vergonha de manter ou discutir sua vida 
sexual por causa de imagens estereotipadas de idosos assexuados,(6) 
enquanto, segundo Drench e tal.,(7) pessoas idosas têm medo de 
serem percebidas como  pervertidas ou dadas à luxúria por terem 
uma vida  sexual ativa.Terceiro: a sexualidade é engraçada. Segundo 
Bythewayetal.,(8) as dificuldades sexuais nos idosos são sujeitadas 
a piadas. A sexualidade no idoso está relacionada a melhor saúde  
global, cardiovascular(9) qualidade de vida e humor,(10) e longevida-
de(11).Entretanto, há certas disfunções que aparecem nessa  idade 
que impõem barreiras para a continuidade de uma vida sexual 
saudável. Além das alterações fisiológicas,(12) há o problema de multi 
morbidades, efeitos colaterais dos fármacos(13) e dificuldades sociais 
(falta de um parceiro, falta de  privacidade)(14).

Além disso, com respeito às barreiras descritas, a dor crônica é um 
importante fator que complica a atividade sexual. Segundo   a Inter-
national    Association for the Study of Pain  [Associação Internacional 
para o Estudo  da  Dor] (15) a  dor  é  uma  experiência  sensorial    e  
emocional  desagradável,  associada  areal    ou

potencial dano ao tecido.Torna-se crônica quando ultrapassa o 
tempo normal de cura, e envolve aspectos emocionais  e sensibili-
zação  central. A dor crônica  é  uma condição  prevalente  no idoso. 
Sua incidência varia  de 48 a 83% no mundo todo (16,17) enquanto no 
Brasil, chega a 51,44% (18). Segundo Ambleretal (19), 73% dos pacientes 
com dor crônica relataram disfunções sexuais. 

Pacientes com disfunções sexuais não discutem a questão com 
os médicos. Gottetal(20) verificaram que apenas 4 a 6% dos pacientes 
buscam ajuda médica, e as causas principais foram as características 
sócio demográficas do médico, a idéia do i d o s o sobre própria 
sexualidade, relacionando com o envelhecimento  normal,e falta de 
conhecimento  sobre  a existência de tratamentos  especializados.

A sexualidade ainda é um tabu, especialmente quando relacionada 
a idosos. Com a exceção de poucas especialidades que naturalmente 
enfocam o assunto, a maioria dos médicos ainda ignora/negligencia 
a questão, particularmente em pacientes com dor   crônica.

É necessário desenvolver estratégias que ampliem e melhorem 
a abordagem sobre o assunto em idosos com dor crônica, para 
promoção de um impacto positivo sobre a qualidade de vida de  
adultos  mais  velhos.

Manter-se ativo sexualmente pode proporcionar benefícios, tais 
como, saúde cardiovascular, melhora no exercício físico, redução da 
sensibilidade à dor, redução da depressão, melhoria do bem-estar 
geral, e aumento da longevidade(21,22,23).

Em um estudo qualitativo(23), as principais barreiras à comunicação 
entre mulheres idosas e os médicos pareceram estar relacionadas à 
paciente ou ao médico.As barreiras relacionadas aos pacientes foram 
intimidação, vergonha, medo de desrespeitar o médico, diferenças 
sócio demográficas, medo de expor sua orientação sexual, e medo da 
inaptidão ou falta de interesse do médico pelo problema.

As barreiras relacionadas ao médico foram a crença de que pessoas 
idosas não têm interesse em sexo,com a percepção do paciente com 
o semelhante aos próprios pais do médico, incapacidade de abordar 
o assunto, crença de que outro tipo de médico seria responsável por 
aquela questão, preocupação maior com doenças do que com quali-
dade de vida e prevenção deficitária.
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Experiência Somática (SE): 
Uma abordagem corporal 
para tratar a dor crônica

Melissa Roters Coutinho.
Psicóloga, Coordenadora do 
Comitê de Saúde Mental as SBED

Atualmente, os serviços de saúde têm uma grande demanda de 
pacientes com quadro clínico complexo, dores crônica e comorbi-
dades associadas, como alteração de humor e de sono. As dores 
crônicas, são persistem mesmo após a cura da lesão ou do fato que 
a desencadeou, não tendo, portanto, uma finalidade biológica. É 
uma experiência com interface multidisciplinar, pois ao mesmo 
tempo em que apresenta componentes físicos, também expõe a 

subjetividade, seu traço mais pessoal em sua experiência no cor-
po. Ela pode prejudicar a funcionalidade e as atividades diária de 
maneira geral, podendo gerar alteração do papel social e subjetivo 
do indivíduo no seu meio.

Tratar dessas pessoas exige um olhar amplo, tanto em termos 
de áreas de atuação, com a interação entre Medicina, Psicologia, 
Fisioterapia, Enfermagem, e de tantas outras áreas, mas também, 
dentro da própria área da Psicologia é possível ampliar esse olhar, e 
associar técnicas. Nenhuma corrente da Psicologia é a resposta única 
e verdadeira para o tratamento dos males humanos. Se assim fosse, 
estaria mais para a verdade religiosa, do que para a verdade humana. 
Particularmente, como psicóloga fiz algumas formações diferentes e 
conheci mais algumas outras, por acreditar que cada uma tinha o que 
acrescentar e enriquecer. É preciso ter humildade para trabalhar com 
ser humano, e entender que todasas abordagens têm algo de bom, e 
isso não inviabiliza as outras. O respeito pelas diferentes abordagens, 
reflete o respeito pela própria diversidade humana. Optei pela Psica-
nálise como linha de base para o meu trabalho por ser consistente, 
e permitir uma leitura dos processos psíquicos de forma profunda e 
coerente. Mas também trabalho com uma outra linha de tratamento 
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que se chama Experiência Somática – SE. Uma abordagem corporal, 
baseada na Etologia, Fisiologia e Neurociências. Essa abordagem traz 
enormes benefícios para pacientes com dorescrônicas.

A Experiência Somática (Somatic Experiencing – SE) foi desenvolvido 
por Peter A. Levine, e é uma técnica criada inicialmente para tratar o 
trauma profundo, mas atualmenteé amplamente utilizada como uma 
ferramenta eficiente para tratar dores crônicas, alteração de humor, 
estresse crônico e tantos outros sintomas. Essa técnica promove o ree-
quilíbrio físico-mental, estimulando a capacidade inata do corpo para 
autorregulação, propriedade de regular sua própria função fisiológica, e/
ou capacidade de um sistema para mudar seu desempenho em resposta 
a um acontecimento. Tem como base de trabalho a neurofisiologia, e 
como objetivo principal, reequilibrar os estados naturais de respostas 
fisiológicas, através do manejo daneuromodulação.

A abordagem da Experiência Somática – SE faz pensar, se o trauma 
pode estar sempre subjacente em quadros de dores crônica, e assim 
sendo, a compreensão do trauma, de situações traumáticas envol-
vidas na etiologia das síndromes dolorosas, pode alterar o manejo 
e o tratamento, fazendo dessa técnica terapêutica uma ferramenta 
preciosa no alívio da dor.

Atendendo a pacientes com dores crônicas, e entrando em contato 
com suas histórias pessoais, é possível perceber que sempre há algum 
evento traumático, seja uma situação clara, ou algo que a própria pes-
soa não se dava conta do quanto algo havia lhe causado impacto. Essa 
associação entre trauma e dor passou a ser corriqueira e até esperada.

O trauma faz parte da vida. Basta existir para estar exposto às situações 
traumáticas. Mas é também uma alavanca para a evolução, pois quando 
se atravessa a experiência traumática é possível se tornar uma pessoa 

melhor, acessar uma força interna que antes sequer se tinha consciência, 
e além disso, aprofunda o senso de si mesmo (Self ), encontrando saúde.

A Experiência Somática – SE é uma técnica corporal que trabalha 
com a educação somática, através da dinâmica de resposta de so-
brevivência (neurofisiológica).

Acontecimentos simples podem ser traumáticos, pois dependerá 
da maneira como a pessoa experimentará o que aconteceu. O grau 
de resiliência de cada um será determinante para a maneira como 
o evento será vivido. Por exemplo, um esportista de 30 anos que cai 
durante um treino, terá uma experiência radicalmente diferente da 
queda, do que uma criança de 2 anos que experimenta a mesma 
queda. A capacidade de enfrentamento dessas experiências externas, 
ocasionará diferente impacto interno.

Disso decorre um dos principais postulados dessa técnica: o trauma 
não está no evento, está na fisiologia instintiva e, portanto, dependerá 
da resiliência de cada sistema. “Também há situações nas quais, embora 
o estresse em si não seja prolongado nem severo, o corpo reage de um 
modo inadequado” (McEWEN; LASLEY. 2003, p. 84).

Hoje em dia já se pode perceber que situações de estresse crô-
nico, exposição à violência e abusos, podem afetar uma pessoa, 
tanto psicologicamente, quanto fisicamente. Uma experiência 
traumática alcança vários níveis do ser humano, pois pode gerar 
um impacto fisiológico e psíquico. O processo de defesa que é 
desencadeado em situações como às citadas, comandado pelo 
circuito límbico e tronco cerebral, uma vez iniciado, disponibiliza 
energia para organismo reagir se for necessário. “Essa transição é 
orquestrada pelo sistema nervoso autônomo entre estados de ati-
vação simpática e recuperação e relaxamento parassimpático. Essa 
mudança fluida mantém uma qualidade geral de ‘alerta relaxado’ 
” (LEVINE, 2012, p 55). Porém, se há um estímulo muito alto, forte 
demais, tornando os recursos naquele momento indisponíveis 
ou insuficientes, o organismo é subjugado e entra na sua última 
opção de defesa, o congelamento. Esse mecanismo trava, como 
um disjuntor, a reação, deixando a energia que está presente no 
momento, bloqueada, sem completar o movimento para o qual 
ela havia sido disponibilizada. “A imobilização, ou congelamento, 
é um dos mecanismos de defesa mais antigos da nossa espécie. A 
inibição dos movimentos torna o nosso metabolismo mais lento 
(reduzindo a necessidade de alimento) e aumenta a resistência a 
dor” (STEPHEN, 2012, p.30).

Para a Experiência Somática – SE, o trauma decorre de uma 
resposta de defesa incompleta, em um organismo que passou por 
um estado de alta ativação, mas que, por não poder sobrepujar a 
situação, entra no congelamento. Em outras palavras, uma resposta 
de imobilidade tônica, que congela no tempo respostas sensório-
-motoras de procedimento, e por sua vez essas respostas, com sua 
carga de energia, ficará armazenada, ao nível motor e até visceral, 
sem ser descarregada. Por essa razão aparecem os sintomas e até 
mesmo a dor, na visão da Experiência Somática -SE. Essa desordem 
provocada pela desregulação no Sistema Nervoso, mais precisamen-
te no Sistema Nervoso Autonômico, deixa uma resposta fisiológica 
incompleta, com a sua respectiva energia residual, e faz com que o 
organismo se utilize de um mecanismo de aglutinação dessa energia, 
configurando assim o sintoma. Por esse ponto de vista, os sintomas 
são uma forma segura do organismo administra a pressão interna e, 
apesar dela, continuar funcionando, sobrevivendo. Essa abordagem 
naturalista, entende os sintomas, incluindo os físicos, como sinais de 
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respostas de luta, fuga ou congelamento, que não foram finalizados.
O congelamento é um mecanismo de defesa instintivo, autonômico, 

e que de maneira geral está ligado a uma manutenção da vida. “Es-
tou convencido de que o estado de imobilidade não é em si e por si 
mesmo traumático” (LEVINE, 2012, p 64). Além de não ser traumático 
por si só, é um mecanismo importante nas interações humanas. “A 
imobilidade, quando inexiste o medo, é benigna e até mesmo praze-
rosa” (LEVINE, 2012, p 62). Mas quando esse mecanismo é utilizado em 
situações de perigo e ameaça extrema à vida, ele protege da dor, do 
sofrimento de uma morte eminente por exemplo, além de possibilitar 
mais chances de sobrevivência. Porém, nesses casos, esse mecanismo 
deve ser utilizado por um curto período de tempo, e sempre estará 
associado à emoção do medo, presente em qualquer situação dessa 
natureza. Se o congelamento se torna crônico, pode produzir mu-
danças fisiológicas profundas, desorganizando Sistema Nervoso de 
maneira que não consegue se recompor inteira e rapidamente, criando 
assim um registro somático. Por esse motivo, a Experiência Somática 
-SE acredita que: “... a verdadeira chave para a resolução do traumaé a 
capacidade de desacoplar e separa o medo da imobilidade” (LEVINE, 
2012, p 63). Se essa separação não acontece, um mecanismo de pro-
teção e defesa, passa a funcionar de forma a causar prejuízo. “Quando 
estamos traumatizados, o tempo sozinho não cura, e continuamos a 
secretar hormônios do estresse para lidar com uma ameaça que não 
existe mais. Essa liberação excessiva de hormônios é toxica para o sis-
tema nervoso” (ROSS, 2014, p.38). Associada a energia disponibilizada 
e não utilizada, estão todas as emoções, além do medo, e percepções 
presentes no momento do evento. Essas emoções como o terror e 
a impotência, assim como as percepções relacionadas aos sentidos, 
como odores e imagens, ficam acopladas, compactadas, a essa energia 

residual “presa” no corpo. Por isso a Experiência Somática – SE defende 
que para que seja seguro e tenha um real efeito terapêutico, a descarga 
dessa energia, deve acontecer de forma gradual, suave e organizada, 
pois entrar em contato com essa carga pode ser terrível e intolerável 
se for de feita de forma intensa demais. Peter Levine chama a atenção 
para isso quando dizque:

“Alguns métodos catárticos que incentivam um reviver emocional 
intenso do trauma podem ser danosos. Acredito que a longo prazo 
as abordagens catárticas criam uma dependência da continuidade da 
catarse e incentivam a emergência das chamadas “memorias falsas”. 
Por causa da natureza do trauma, há uma boa chance de que o reviver 
catártico de uma experiência possa ser traumatizante em vez de cura-
tivo” (LEVINE, 1999, p.21).

O trauma se organiza relacionado ao cérebro trino: neocortex, sistema 
líbico e tronco cerebral. O neocortex se relaciona à cognição, ao pensa-
mento; o sistema límbico (hipocampo, amigdala, tálamo, hipotálamo, 
cíngulo) se relaciona à memória e às emoções; e o cérebro reptiliano 
(estruturas do tronco cerebral), está ligado à autopreservação e a sen-
sação. É um processo extremamente complexo e refinado.

“O nosso cérebro, que com frequência é chamado de cérebro 
trino, consiste em três sistemas interligados. As três partes são 
normalmente conhecidas como o cérebro reptiliano (instintivo), o 
cérebro mamífero ou límbico (emocional) e o cérebro humano ou 
neocórtex (racional). Como  as partes do cérebro que são ativadas por 
uma situação percebida como de ameaça à vida são as que compar-
tilhamos com os animais, podemos aprender muito ao estudar como 
alguns animais, como o impala, evitam a traumatização. Para levar 
isso um passo adiante, acredito que a chave para curar os sintomas 
traumáticos nos humanos está em sermos capazes de espelhar a 
adaptação fluida dos animais selvagens quando eles se sacodem e 
saem da resposta de imobilidade e reassumem novamente toda sua 
mobilidade e funcionalidade” (LEVINE, 1999, p29).

O neocortex tem hierarquia sobre os outros sistemas, porém, em 
situações extremas, os sistemas mais antigos podem comandar. Por 
isso a imobilidade tônica acontece. É um mecanismo de sobrevivên-
cia, utilizado por um tempo curto, e seguido de descargas, como os 
tremores. Os tremores foram o elo de ligação para a compreensão 
da etiologia do trauma para Peter Levine. Ele se perguntou porque 
os animais selvagens não se traumatizam e o ser humanos sim, in-
clusive em experiência aparentemente simples. A resposta que ele 
encontrou ao longo de sua pesquisa, se relaciona ao funcionamento 
das hierarquias do cérebro trino. O homem traumatiza mais, pois o 
neocórtex, a parte evolutivamente mais refinada, responsável pelo 
processamento cognitivo/racional, trava o mecanismo do sistema 
reptiliano. Mas esse travamento, condiciona uma resposta que 
dificulta a descarga natural (tremores dentre outras), e automática 
que aconteceria normalmente. Um exemplo simples desse processo 
é quando uma pessoa escuta: “não chore, engula o choro”. Nesse 
caso a descarga - o choro - fica impedida de acontecer, travada. A 
descarga só acontece quando há segurança. O sistema é biologi-
camente preparado para fazer esse julgamento, e enquanto não 
houver segurança, carga fica retida. Um neurocientista da atualidade, 
Sthepen Porges em 2004, cunhou o termo “neurocepção” para des-
crever o circuito neural que discrimina as situações que representam 
segurança ou perigo, se relacionando também aos vínculos sociais. 
É uma sequência de processos neurais que facilita a adaptação dos 
comportamentos, inclusive o de luta, fuga e o decongelamento.
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Uma parte da dinâmica relativa a estados traumáticos, é que ocorre 
uma cisão da experiência interna, como um meio de proteger o organis-
mo das sensações e emoções extremas, intensas demais, e que seriam 
excessivas para seres vivenciadas de forma direta e inteira. A dualidade 
mundo interno X mundo externo ajuda na compreensão dessa dinâ-
mica. O mundo externo (situação traumática) invade, rompe a barreira 
de proteção do mundo interno. Este tem uma regulação única, uma 
ordem, um ritmo intrínseco, a capacidade de autorregulação, e uma 
vez ocorrendo o evento traumático pode haver alteração desse ritmo, 
causando a desregulação e alterando a estabilidade.

“Em geral, a capacidade de autorregulação é o que nos permite 
lidar com nosso estado de ativação e nossas emoções mais difíceis,  
fornecendo assim a base do equilíbrio entre uma autonomia autên-
tica e uma sociabilidade saudável. Além disso, essa capacidade nos 
confere a habilidade intrínseca de evocar uma sensação de segurança, 
de estarmos ‘em casa’ dentro ne nós mesmos, onde mora o bem-estar” 
(LEVINE, 2012, P 27).

É através da sensopercepção que se pode experimentar as sensa-
ções relativas aos estados traumáticos. A Exeriência Somática – SE 
se utiliza do termo sensopercepção, de acordo com Eugene Gen-
dlin, que cunhou o termo ‘sensopercepçao’ em seu livro Focusing, 
como uma experiência física e não uma experiência mental. Uma 
percepção corporal consciente, de uma pessoa ou situação; uma 
experiência interna que abrange tudo o que a pessoa sente e sabe a 
respeito de um determinado assunto num determinado momento. 
O autor usa o termo “felt-sense” no seu livro, e se refere a atividade 
da consciência de reconhecer a sensação no momento; ou seja, a 
“sensação sentida”. A conscientização das sensações corporais, e a 
dor é uma delas, é o que permite um estado de aqui-agora, focado 
na experiência interna, que comporta as sensações e emoções, mas 
de forma indireta, e em “dosagem” controlada. É isso que permite 
separar as emoções da experiência

sensório-motora, buscando o ritmo intrínseco do organismo. Esse 
processo tem o nome de renegociação, pois trabalha entre a desorga-
nização e a organização, entre a constrição e a expansão, entre as sensa-
ções dolorosas e traumáticas e os recursos de bem-estar, completando 
assim o ciclo de ativação do Sistema Nervoso, através da descarga da 
energia acoplada à experiência.

“Em última análise, acredito que é o equilíbrio dinâmico entre as 
partes do cérebro mais primitivo e as mais desenvolvidas/refinadas 
que permite que o trauma se resolva e emoções difíceis sejam 
interligadas e transformadas. O tratamento eficaz ajuda as pessoas 
a manter o córtex pré-frontal ‘observador’ ligado enquanto ele 
simultaneamente vivencia as sensações primitivas básicas geradas 
nas porções arcaicas do cérebro o sistema límbico, o hipotálamo e 
o tronco cerebral” (LEVINE, 2012, p 75).

No processo de renegociação, as sensações são focalizadas de 
forma individual, como as notas melódicas em uma música. “Quando 
observadas ao mesmo tempo de perto e de longe, essas sensações são 
experienciadas simultaneamente, criando a integração da experiência” 
(LEVINE, 1999, p 69).

As sensações são as trilhas que a Experiência Somática - SE utiliza 
para percorrer, e reconhecer as respostas autonômicas que ficaram 
incompletas no momento da situação traumática, e que geram os 
sintomas. O caminho da sensação, através do rastreamento desta 
pela sensopercepção, ajuda na dinâmica relacional destas diferen-
tes partes do sistema cerebral, integrando a resposta autonômica, 
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COMITÊ DE SAÚDE MENTAL E DOR

e liberando pelas descargas autonômicas, de forma suave e sem 
excessos, a energia residual. É preciso autorizar o corpo a promover 
sua autorregulação de forma consciente, completando assim os 
ciclos de respostas autonômicas que ficaram incompletos. Esse pro-
cesso vai proporcionar a integração dos movimentos incompletos, 
envolvendo o sistema musculoesquelético, restaurando respostas de 
orientação, de fuga, luta e congelamento; diminuindo a experiência 
subjetiva de fragmentação, desenvolvendo e aprofundando o senso 
de si mesmo, possibilitando assim maior contenção de estados 
emocionais extremos. No seu livro Uma voz sem palavras, Levine 
resume da seguinteforma: “...explico como o nosso sistema nervoso 
desenvolveu uma estrutura hierárquica, de que forma essas hierar-
quias interagem e como os sistemas mais avançados se desligam 
diante de ameaças excessivamente intensas, deixando o cérebro, 
o corpo e a psique relegados às suas funções mais arcaicas. ...uma 
terapia bem-sucedida restabelece o funcionamento equilibrado 
desses sistemas” (LEVINE, 2012, p 26).

Considerando que quadros de dores crônicas, com sua complexida-
de, pedem uma conduta terapêutica abrangente e multidisciplinar, a 
combinação de abordagens diversas pode agregar qualidade no trata-
mento, promovendo mais efetividade nos resultados, com a melhoria 
do quadro álgico. A Experiência Somática – SE pode atuar de forma 
direta nos estados de ansiedade, nas sensações corporais, inclusive 
as desagradáveis, como a dor, e a qualidade de sono, dentre outras, 
via regulação do Sistema Nervoso Autonômico. Através da sensoper-
cepção, sensação sentida, é possível reconduzir o Sistema Nervoso ao 
seu equilíbrio dinâmico. Trauma é dor, é fixação, saúde é vida que flui!
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A dor vulvar crônica, descrita em 1880, como “excessiva hipersensibi-
lidade na inervação vulvar...” 1, recebeu em 1970 da ISSVD (International 
Society for the Study of Vulvovaginal Disease) a denominação de “Sín-
drome do queimor vulvar”.  

Friedrich’s em 1987, identifi cou como “Síndrome da vestibulite vulvar” 
a presença de dor intensa ao toque na região vestibular ou na tentativa 

Dor vulvar 
crônica

de penetração vaginal, sensibilidade local àpressão da região vestíbulo 
vulvar e grau limitado de eritema vestibular3. De acordo com este critério, 
subdividiu a dor vulvar em vestibulite e vulvodinia disestésica4.

A vulvodinia caracteriza-se pelo desconforto vulvar crônico com 
sensação de queimor e/ou dor, pela ausência de infecção, processo 
dermatológico, metabólico, autoimune ou neoplásico, ou seja, pela 
ausência de achados físicos objetivos que justifi quem os sintomas5. À 
dor em queimor difusa e constante pode associar-se discreta irritação 
local e ou parestesia e ou hiperpatia desproporcionais ao estímulo. A 
vulvodinia é considerada primária quando ocorre após a primeira pe-
netração vaginal, a aplicação de tampão vaginal ou exame especular e 
secundária quando ocorre após penetrações vaginais indolores6.

A ISSVD em 2003 classifi cou a dor vulvar em generalizada ou localiza-
da, de acordo com a distribuição da dor, e em provocada, não provocada 
ou mista, de acordo com os fatores desencadeantes.

A maior incidência da dor vulvar ocorre entre 18 a 25 anos, 
emboraacometa mulheres em todas as faixas etárias. Na idade re-
produtiva 16% das mulheres referem dor vulvar por período maior 
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que 3 meses, em queimor, facada ou ao contato1.
A dor vulvar crônica ou vulvodinia devido sua etiologia multifato-

rial apresenta diversidade desintomas e dificuldade terapêutica. As 
doentes apresentam maior sensibilidadea estímulos como toque, 
pressão e calor e associação frequente com outros quadros de dores 
crônicas como a síndrome fibromiálgica, a coccigodínea, a cistite in-
tersticial, a enxaqueca, a disfunção temporomandibular e a síndrome 
do intestino irritável7,8,9,10. A vulvodinia pode associar-se a alterações 
como: dermatose, vulvovaginite cíclica, vestibulite, papillomatose, 
hipoestrogenismo, reação alérgica, infecções (bactérias, fungos, 
parasitas), trauma cirúrgico ou não, alteração crônica do pH vaginal, 
infecção ou inflamação da glândula vestibular menor, neuralgia do 
pudendo, deficiência de IgA, fatores hormonais, doenças sistêmicas e 
emocionais11. A maioria das doentes não lembracomo iniciou o quadro 
doloroso, entretanto, existe relação com episódios de infecção vaginal, 
tratamento vaginal local ou mudança de parceiro sexual.

Entre os fatores desencadeantes e agravantes da vestíbulo/vulvodinia 
estão o aumento da alcalinidade vaginal, a deficiência de estrógenos, 
infecções, agentes químicos como o fluorouracil5, laser, acido tricloroacé-
tico, podofilina, cirurgia ginecológica, lesão do nervo pudendo, disfunção 
da musculatura do assoalho pélvico, suscetibilidade genética a dor, dor 
visceral referida e dor miofascial com presença de pontos-gatilho12. Vulvo-
vaginites recorrentes por candida e o uso crônico de cremes antifúngicos 
podem desencadear ou agravar a vestibulodinia, causando irritação local, 
dor e desconforto11. A relação causal com papiloma vírus não é bem co-
nhecida mas sua incidência é elevada nas doentes com vestibulodinia12. 
Alguns autores consideraram a vulvodinia como uma síndrome complexa 
de dor regional (SCDR), devido a sensibilização do sistema nervoso central 
que acarreta o aumento da percepção sistêmica da dor13.

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO
Durante aavaliação clínica deve-se detalhar as características e du-

ração da dor, doenças e tratamentos prévios, antecedentes pessoais, 
alergias, cirurgias, disfunção psicológica e sexual.

Nos casos de vestibulodinia provocada os sintomasmais frequentes 
sãoa dispareunia, a dor localizada do tipo queimor desencadeada pela 
pressão ou fricção no vestíbulo, a dor e irritação na inserção do tampão 
vaginale ou ao exame ginecológico e ou na relação sexual, a dor pelo 
uso de roupas apertadas ou atividades que determinam pressão local13.

A vulvodinia disestésica caracteriza se pela dor continua em queimor, 
pontada, ao toque e/ou pressão, sensação de dolorimento em repouso 
e na ausência de dispareunia ou dor ao exame ginecológico. A dor pode 
se irradiar para a região perineal, perianal e face interna da coxa. Dor 
lombar e sintomas do trato urinário baixo são queixas frequentes12,13.

Vulvodinia é um diagnóstico de exclusão. Seu diagnóstico diferencial 
é amplo e pode incluir candidíase vulvar, infecções herpéticas, líquen 
plano, doença de Paget, carcinoma de células escamosas, neuralgia 
pós-herpética ou a compressão do nervo espinal. Deste modo, uma 
avaliação rigorosa ginecológica e, em casos selecionados, uma avaliação 
neurológica e dermatológicas são necessárias.

TRATAMENTO
O tratamento multidisciplinar e individualizado respeitando os 

múltiplos fatores etiológicos envolvidos, a interferência dos fatores 
psicológicos e as diferenças socioculturais na percepção da dor, deve 
ser contemplado nas doentes com dor vulvar crônica. As modalidades 
terapêuticas propostas incluem oscuidados locais, o tratamento tópico, 
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os esquemas farmacológicos, a fisioterapia, o biofeedback, a terapia 
cognitiva comportamental, cirurgia e tratamentos complementares14,15.

Medidas Gerais: Recomenda-sea não utilização de cremes com 
álcool ou substancias irritantes, perfumes, tinturas, xampus e lubrifican-
tes vaginais16. Compressas geladas, banhos de acento, roupas largas e 
roupas intimas de algodão podem aliviar o desconforto.

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
Os medicamentos analgésicos e adjuvantes, os procedimentos de 

medicina física, anestésicos, a acupuntura e a psicoterapia aplicadas de 
modo racional, proporcionam alívio dos sintomas e melhora da qualida-
de de vida. A seleção dos medicamentos deve respeitar a necessidade 
e tolerância individual e seguir escala crescente quanto à natureza, 
magnitude, complexidade e custos. Estabelece-se o tratamento após 
a identificação da natureza da dor, nocicepção ou desaferentação, 
a verificação do comprometimento de estruturas musculares e/ou 
neuropáticas e a duração do quadro doloroso. O tratamento farma-
cológico da dor e a seleção dos medicamentos baseiam-se na escada 
analgésica proposta pela Organização Mundial da Saúde, alicerçada na 
intensidade da dor, na potência do analgésico e na complexidade dos 
procedimentos antiálgicos.

Entre o antidepressivo tricíclico a amitriptilina, frequentemente, é a 
primeira escolha, iniciando com doses de 12,5 mg a 25 mg, com au-
mento da dose semanal até o alivio dos sintomas16. Anticonvulsivantes 
como a gabapentina e a carbamazepina podem aliviar a dor e a alodínea, 
quando indicados iniciar com dose baixa e proceder ao aumento da 
dose progressivamente16.

Tratamento tópico: osanestésicos tópicos parecem aliviar a dor 
vulvar; aplicações de lidocaína gel 2-5% três a quarto vezes ao dia e 30 
minutos antes da relação sexual, apresenta bons resultados.

Teoricamente a lidocaína interrompe o impulso doloroso por blo-
quear a transmissão das fibras C aferentes, inibir a irritação promovida 
pelos nociceptores e diminuir a amplificação da dor15.

Biofeedback e fisioterapia: Doentes com aumento da tensão 
da musculatura pélvica, espasmo e instabilidade muscular podem 
se beneficiar com exercícios específicos. O biofeedback possibilita às 
doentes planejarem estratégias para reduzir a dor, principalmente na 
presença de vaginismo19,20.

A infiltração dos pontos-gatilho com anestésico tem demonstrado 
bons resultados na vestibulodinia vulvar.Aplicações de toxina botulínica 
e a acupuntura auxiliam no alivio da dor11.

Procedimentos cirúrgicoscomo incisão local, vestibuloplastia e vesti-
bulectomia total, são descritos na literatura. A vestibulectomia reduz a 
dor e melhora a função sexual,entretanto seus efeitos colaterais incluem 
a dor recorrente e a diminuição da lubrificação21.

A terapia cognitivo-comportamental auxilia na redução do medo, 
no enfrentamento da dor e no restabelecimento da funcionalidade 
sexual. Depressão e ansiedade são comuns na vestíbulo/vulvodínia11,22.

CONCLUSÃO
A dor vulvar é uma síndrome disfuncional e multifatorial que compreende 

dor, disfunção emocional e sexual. Seu tratamento é complexo devido a 
dificuldade diagnósticae sua associação com quadros de dor disfuncional.
Não existe um modelo conceitual analíticopara auxiliar no diagnóstico e 
tratamento,devido à interação entre asvariáveis clínicas, por isso, é neces-
sário avaliar objetivamente os sintomas, sua relação com os músculos do 
assoalho pélvico, com mecanismos de dor ou com aspectos emocionais.
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O tripé das ligas de dor composta por ESTUDO (A), PESQUISA (B) 
e EXTENSÃO (C) são extremamente importantes para o bom desen-
volvimento de uma liga.

Coordeno a Liga Interdisciplinar para Estudo da Dor de Curitiba 
(LIED) desde 2012 que foi fundada pela Dra Janaína Vall em 2009 com 
o nome Liga sem Dor, desde o inicio o objetivo sempre foi trabalhar a 
interdisciplinaridade e desenvolver um grupo de estudantes com foco 
na troca de informações entre suas áreas (A), um crescimento no estudo 
da dor através das pesquisas (B) e passar estes conhecimentos a quem 
mais precisa : o leigo (C).

Para tanto temos desenvolvido junto com um grupo de acadêmicos 
de medicina, odontologia, fisioterapia, psicologia, nutrição, enfermagem, 

encontros mensais com aulas de diversos temas da área da saúde com 
foco na dor, principalmente na dor crônica. No início convidávamos 
profissionais com experiência para ministrar estas aulas , hoje os próprios 
acadêmicos mais antigos da liga ministram aulas para os participantes 
mais recentes e assim podem desenvolver a sua metodologia de aula, 
treinar falar em publico, pesquisar para montar uma apresentação e 
aprender muito mais, pois quando se tem a necessidade de passar 
informação a dedicação pelo estudo é maior e a fixação do conteúdo 
também, ou seja aprende quem está assistindo mas aprende ainda mais 
quem preparou a apresentação.

Outra forma de estudo (A), é o acompanhamento dos atendimentos 
no ambulatório  do grupo da dor do Instituto de Neurologia de Curi-
tiba coordenado pelo Dr Daniel Benzecry de Almeida, que com muito 
carinho e atenção orienta cada caso aos acadêmicos e os permite par-
ticipar das avaliações clínicas, um ganho de conhecimento de tamanho 
incalculável pois o aprendizado se faz em todas as áreas, aprende-se a 
se portar frente a uma equipe interdisciplinar, a respeitar a divergência 
de opiniões, a focar no melhor para cada paciente, saber cuidar das 
individualidades de cada caso, a vivenciar a quantidade de possibilidade 
de tratamento e que a escolha deve ser feita  da menos invasiva para a 
mais avançada respeitando os degraus da escadaanalgésica.

No quesito pesquisa (B), nossa liga incentiva os acadêmicos a realizar 
pesquisas clinicas dentro do próprio ambulatório, estudos de caso ou 
pesquisas bibliográficas de  assuntos que cada um tem interesse. Aqui 
também vale a interdisciplinaridade onde os alunos trabalham com co-
legas de áreas diferentes para tratarem do mesmo assunto com pontos 
de vista divergente ou seja, qual a importância do estudo da cefaleia 
na medicina e qual a importância na odontologia, na fisioterapia, na 
psicologia? São cefaleias diferentes que devem ser diagnosticas corre-
tamente e muitas vezes poderão ser tratadas de formainterdisciplinar.

E por fim, mas não menos importante, a terceira parte do tripé, a 
extensão (C), que ao meu ver é o que faz todo o sentido ao restante, 
pois estudamos, desenvolvemos pesquisamos, buscamos conhecer 
para fazer o melhor ao nosso paciente e é para  eles

que devemos passar as informações quanto a prevenção ou possibilida-
des de tratamento ou controle da dor para uma melhor qualidade de vida.

Para tanto a liga de Curitiba trabalha em parceria com a SBED de-
senvolvendo semanalmente a caminhada PARE A DOR, com relatos 
emocionantes de pessoas que mudaram realmente seu estilo de vida 
após o inicio desta atividade.

E anualmente a liga promove a evento “VIVA FELIZ- CONTROLE SUA 
DOR” para leigos no assunto, com o intuito de divulgar a possibilidade de 
ter uma vida de qualidade, onde a dor não precisa ser sua companheira 
e que a atividade física controlada é uma grande amiga, que o excesso 
de medicação é um risco a saúde e que medicamentos bem indicados 
poderão ajuda-lo a viver melhor, que a dor deve ser levada a sério e  que 
esta mesma dor poderá gerar o risco de ter relacionamentos desfeitos, 
brigas na família entre outras situações desagraveis que ouvimos e 
vemos acontecer com nossos pacientes do ambulatório com relatos 
como este: “ninguém acredita na dor que tenho, perdi meus amigos, 
minha família não me quer perto pois só sei reclamar, o que devo fazer?.

Orientar as pessoas que a busca pelo controle da dor crônica é uma 
caminhada longa muitas vezes porém que precisa ser inciada o quanto 
antes, esse é o foco do nosso programa de extensão ( C ).

E assim fechamos o tripé das ligas acadêmicas proporcionando ao 
nosso aluno uma experiência que fará com certeza diferença em sua 
atuação profissional no futuro.
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A Liga sem Dor de Curitiba que em 2016 assumiu o nome 
LIED (Liga Interdisciplinar para Estudo da Dor de Curitiba) 
possui encontros para acadêmicos e profissionais da área 
da saúde com palestras mensais onde são ministradas aulas 
de diferentes assuntos sobre Dor.

Para leigos preparamos um evento anual denominado “VIVA 
FELIZ: CONTROLE A DOR” onde os acadêmicos da Liga orien-
tam os convidados sobre diversos temas direcionados em Dor.

Entretanto neste mês de maio nos surpreendemos com 
a quantidade de pessoas leigas interessadas no tema da 
palestra mensal “ A DOR NA ANEMIA FALCIFORME” que foi 
divulgado no facebook da Liga e por isso abrimos para 
participação do publico em geral e orientamos as acadê-
micas de Biomedicina, Adriana de Souza e LaisKozminski, 
responsáveis pela aula a abranger cientificamente o assunto 
mas que trouxessem também a forma simples de expressar 
para o bom entendimento de todos os presentes. O que foi 
realizado de forma exemplar.

Com essa abertura fomos presenteados com uma histó-
ria emocionante de um participante que no final da aula 
questionado sobre a sua presença nos contou o motivo 
de estar assistindo o nosso evento em mais um sábado 
chuvoso de Curitiba.

Sua filha desde os 03 anos de idade (atualmente com 7 
anos) apresentava manchas arroxeadas pelo corpo as quais os 
pais acreditavam ser de traumas na escola ou quedas naturais 
de criança. Devido a frequência e ao fato da criança não relatar 
brincadeiras ou quedas que justificassem as mesmas foram 
ao médico. Segundo o relato da mãe da criança o médico 
que atendeu solicitou um hemograma.

No dia seguinte, a mãe recebeu um telefonema do labo-
ratorista informando a urgência de se procurar atendimento, 
pois a criança estava com 8.000 plaquetas e deveria ser levada 
imediatamente ao hospital e os cuidados que deveriam ter 
durante o transporte. A vida da criança foi salva e o diagnós-
tico foi de PurpuraTrombocitopenica.

A mãe enalteceu o laboratorista que teve a preocupação 
e a iniciativa deavisar sobre o exame e assim salvou a vida 
da criança pois segundo ela, o médico ou qualquer outro 
profissional da saúde deve antes de tudo fazer por amor 
o seu trabalho e se preocupar com aquele que o procura. 
A mãe referiu ainda que os profissionais deveriam estar 
mais preparados para as diversidades que se apresentarão 
durante sua atuação.

Este relato demonstrou de forma prática aquilo que bus-
camos ensinar em cada momento aos nossos acadêmicos: 
a busca pelo conhecimento deve ser feito de forma ampla 
e que a interdisciplinaridade se faz necessário pois amplia 
a nossa visão sobre o todo, que o ser humano é complexo 
e deve ser examinado e ouvido de forma eficiente e que 
nós devemos desenvolver além do nosso conhecimento 
científico o nosso lado de compaixão e zelo por aquele ao 
qual nos dedicamos.

Essa realidade nos mantém ativo e acreditando que a área 
de saúde realmente biopsicossocial deve e pode ser realizada 
com qualidade e devemos começar desde cedo estimulando 
nossos alunos a vivenciar toda sua experiência com este foco.
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A Liga Interdisciplinar para 
Estudo da Dor de Curitiba

A Liga Interdisciplinar para Estudo da Dor de Curitiba (LIED) assu-
miu em 2013 a CAMINHADA PARE A DOR promovida pela SBED em 
Curitiba. A caminhada inaugural no parque Barigui foi um sucesso 
e contamos com a presença da fisioterapeuta Mariana Schamas 
coordenadora da caminhada de São Paulo e também responsável 
pela expansão da mesma em outras capitais brasileiras.

Caminhada inaugural em 2013

Nossa intenção era promover a caminhada mensalmente onde os 
acadêmicos da Liga pudessem compartilhar suas experiências no 
Estudo da Dor com as pessoas leigas que participassem do evento.

Porém nossa grande expectativa foi frustrada, pois a adesão mensal 
não ocorreu. Os participantes,mesmo aquelesque vieram animados 
na primeira caminhada, não mantiveram a frequência por diversos 
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motivos, sendo o principal dentre eles o clima de Curitiba (frio e  
chuva) que atrapalha bastante as atividades em espaçoaberto.

Independente das adversidades mantivemos o foco e começa-
mos a pensar em alternativas  que pudessem ativar a Caminhada 
para continuarmos com a divulgação tão importante de que é 
possível viver com qualidade de vida aprendendo controlar a dor 
através da atividade física incluindo-a como um dos tratamentos-
complementares.

Em 2015 passamos a realizar a caminhada semanalmente o que 
ajudou a manter uma frequência maior dos participantes e com isso 
obtivemos  bons e belos relatos dos mesmos.

Entre os participantes contamos com pessoas de todas as idades 
e algumas vezes até mesmo crianças participam da Caminhada. 
Apesarde o foco ser mantido em pessoas com dor crônica todos 
são bem-vindos a participar conosco paragerarmos uma hora de 
compartilhar alegria e boas experiências.

Olhando para o grupo que participou da Caminhada neste mês 
de junho ficamos felizde constatar que estamos conseguindo 
atingir o objetivo proposto há 3 anos: os acadêmicos caminham 
acompanhando e orientando o grupo; os jovens caminham mais 
rápidos; as pessoas com dores articulares caminham mais devagar; 
assuntos são trocados; orientações são realizadas e no final todos 
juntos realizam o alongamento e compartilham o relato de suas 
experiências afirmando que esta atividade tem gerado mudança 
em seus hábitos e em suas vidas. Aqui fica um conselho para as 
demais capitais que recebem a caminhada:

Grupo de frequentadores atual

Grupo de frequentadores atual

 Busque conhecer a diversidade de seulocal.
 Procure trabalhar com a divulgação do evento, sejam em redes 

sociais, faculdades e solicite a equipe da SBED para ajuda-los, este 
apoio foi muito efetivo emCuritiba.
 Observe o melhor horário para a realização da Caminhada com 

relação ao clima e costumes da suacidade.
 Tente locais diferentes, às vezes o que pensamos ser o melhor 

acesso não o é para a maioria das pessoas que irão aderir aCaminhada.
 Ao pensar em desistir pense o quanto foi difícil começar e vá em 

frente. Formar um grupo é realmente difícil, mas não é impossível e 
com certeza fará a diferença na  vida de muitaspessoas.

Deixamos aqui registrado o nosso parabéns à SBED, a Enfermeira 
Marcia Morete e Fisioterapeuta Mariana Schamas pelo apoio e in-
centivo de sempre.
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Cefaleia 
em Artrite 
Reumatoide

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória (resposta au-
toimune) das articulações sinoviais, e a dor é um dos problemas mais 
incapacitantes para as pessoas com AR. A Dor afeta negativamente a 
qualidade de vida e os aspectospsicossociais.

O acometimento da coluna cervical está presente em 86% dos pa-
cientes e envolvimento neurológico em 58%.

A cefaleia e dor cervical presente nesses pacientes está relacionada  
com a presença de pannus reumatoide. O pannus é composto de celulas 
proliferativas de fibroblastos e celulas inflamatórias que são formadas 
por tecido de granulação durante o processo inflamatório. Esse pannus 
produz colagenases e outras enzimas proteolíticas capazes de destruir 
cartilagem, ligamentos, tendões e ossos. Esta sinovite destrutiva leva a 
hipermobilidade ligamentar e erosão óssea, a qual pode levar a insta-
bilidade e subluxação da colunacervical.

Compressão da medula e tronco cerebral pode ser resultado da 
subluxação estática ou dinâmica da coluna ou de pressão direta da 
sinovite do pannus. A cervical alta é a região mais afetada porque as 
articulações de occipito-C1 e C1-C2 são articulações sinoviais puras, 

fazendo delas muito susceptíveis às mudanças da AR. Como as facetas 
de C1-C2 são orientadas no plano Axial, não há estabilização óssea para 
prevenir a subluxação relacionada à destruição ligamentar ecapsular.

Um terço dos pacientes com AR apresentam cefaleia. A cefaleia pode 
ser decorrente da inflamação e destruição articular (pannus reumatoide) 
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disfunção mecânica da colunacervical.
Quando se discute cefaleia e coluna cervical, se deve distinguir 

entre cefaleia cervicogênica e cefaleia causadas por disfunção da 
coluna cervical. A cefaleia cervicogênica está relacionada com dor 
causada por disfunção nos tecidos inervados por C1, C2 e C3. No caso 
de cefaleia com disfunção da coluna cervical, o comprometimento 
da coluna cervical pode ser uma das causas ou fator agravante da 
cefaleia, mas não a única causa.

Na AR é comum encontrarmos a cefaleia causada pela disfun-
ção cervical (destruição articular - pannus reumatoide). Está bem 
estabelecida as bases clínicas da conexão cefaleia-coluna cervical. 
Estão presentes espasmos musculares, presença de pontos gati-
lhos miofasciais, alteração na amplitude  de movimento cervical e 
alterações eletromiográficas.

Outras formas de cefaleia na AR são a própria migrânea e a cefaleia 
tensional. A Síndrome de Felty (esplenomegalia e neutropenia) e 
Hiperprolactinemia  são  duas  condições  relacionadas  com  artrite 
reumatoide que podem cursar com cefaleia. Devem ser pensadas e 
investigadas para fazer diagnóstico diferencial.

O tratamento deve visar tanto para suprimir a doença inflamatória, 
aliviar os sintomas de dor, estabilizar e melhorar a execução dos movi-
mentos cervicais. As terapias biológicas e cirurgia (micro descompressão 
, neurectomia e fusão atlantoaxial ) de substituição articular tem grande 
impacto sobre a dor na AR, mas só pode estar disponível para aqueles 
em estágios graves ou avançado. Abordagens conservadoras para o 
manejo da dor são indicados, incluindo analgesia farmacológica, me-
dicina física (calor, ultrassom, eletroterapia), psicoterapia e fisioterapia.

A Fisioterapia é fundamental para o manejo da dor, e melhora da 
ADM e função da região comprometida, trabalhando aspectos mio-
fasciais envolvidos no processo doloroso, exercícios de mobilização 
articular, para ganho, e prevenção de déficit de mobilidade, exercícios, 
de estabilização segmentar, para diminuir a instabilidade, causada pela 
instabilidade articular. Exercícios proprioceptivos, e de funcionalidade.

A radiofrequência pulsada no gânglio do nervo e na raiz C2 , pode 
sereficaz. Ela proporciona uma redução a longo prazo nas dores de 
cabeça comriscos processuais mínimos em pacientes selecionados 
com neuralgia occipital. Para sucesso no tratamento é preciso uma 
avaliação detalhada, eobservar sempre o relato clinico detalhado do 
paciente, suas limitações, os padrões de movimentos alterados, e sinais 
de comprometimento neurológico.

com disfunção da coluna cervical.
A relação de causa e efeito entre a disfunção da coluna cervical e 

dores de cabeça é provavelmente recíproca. Além de disfunção da 
coluna cervical  ser uma fonte causa de dor de cabeça, essa dor pode 
causar alterações de reflexo na musculatura da coluna cervical e produzir 
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Um dos sintomas de ataque cardíaco pode ser a sensação de dor nos dentes e / ou na mandíbula. E, nesse 
caso, não quer dizer que haja qualquer problema dentário que necessite tratamento. Este exemplo trata-se 
de uma dor referida, que é a dor sentida em uma parte do corpo distante do local de origem desta dor. Neste 
caso, não adiantará tratar o local onde sente a dor, mas deve tentar buscar a origem desta dor. Um problema 
na coluna cervical pode ocasionar dor de cabeça, um problema no pé pode dar a sensação de dor na lombar, 
uma contratura muscular na região da escápula pode dar dor em todo o membro superior.

Vias nervosas específicas e conecções cerebrais são possibilidades de ocasionar a dor referida. Convergência 
é um dos fenômenos neurais importantes. A informação sensorial como toque e dano tecidual é transmitida ao 
cérebro como potenciais de ação ao longo de fibras nervosas sensoriais específicas a partir de receptores na pe-
riferia (como o músculo, pele, tendão). O cérebro que processa toda a informação recebida dos órgãos em geral. 
Um grupo de fibras nervosas transmite informações sobre o toque e outro grupo transmite informações sobre 
estímulos nocivos ou dano tecidual (lesão de alguma estrutura), estas chamadas de fibras nociceptivas. Fibras 
sensitivas ao toque e fibras nociceptivas vão da periferia até o tronco cerebral, no chamado complexo sensorial 
trigeminal, e terminam como neurônios de segunda ordem, que são parte de uma via que envia informações 
para centros superiores para percepção. Neste local do tronco encefálico, muitas fibras nociceptivas de diferentes 
partes podem terminar no mesmo neurônio de segunda ordem. Usando o exemplo acima, fibras nociceptivas de 
músculos da mandíbula, de polpa dentária, da pele da face podem todas convergirem no mesmo neurônio de 
segunda ordem. Bem como, nervos sensoriais, nociceptivos e não-nociceptivos (por exemplo, de toque e pressão), 
também pode convergir para os mesmos  neurônios de segunda ordem. A razão biológica para esta convergência 
não está totalmente clara, mas parece ser, ao menos em parte, uma das razões para a dor referida, pois os neurônios 
de segunda ordem levarão informações ambíguas de diferentes partes sobre o local exato do estímulo nocivo ou 
de lesão. Esse mecanismo neural deixa o cérebro confuso em interpretar o local onde está o estímulo.

Outro fenômeno intrigante que pode ajudar a entender a dor referida é a revelação de outra forma silenciosa 
ou  latente de conecções sinápticas que podem ocorrer com a ativação de fibras nervosas sensoriais nociceptivas. 
Entrando no tronco encefálico, estas fibras se conectam extensivamente com os neurônios de segunda ordem, 
porém, algumas destas ligações sinápticas são ineficazes ou com potenciais de ação latentes, resultando em não 
ativação dos neurônios de segunda ordem. Parece que quando o estímulo nocivo não é prolongado ou intenso 
(por exemplo, um trauma muscular), algumas destas sinapses pode se tornar ineficazes. Sob estas circunstâncias, e 
usando o exemplo do ataque cardíaco com a dor orofacial, os potenciais de ação podem ser transmitidos ao longo 
das vias que transmitem informações vindas de partes de uma região orofacial, e não da fonte do estímulo nocivo 
periférico, que, no caso, é o coração. O cérebro fica confuso quanto ao local correto do estímulo nocivo inicial.

Havendo esta dúvida, entra em cena a importância do bloqueio diagnóstico.
Um anestésico local é injetado no local da dor relatada pelo paciente, na tentativa de inativação neural. Se a 

dor é referida, esta deve persistir, apesar do anestésico local. Isto alerta o médico de que a dor pode estar vindo 
de outros locais. A partir daí, a busca pela fonte geradora de dor passa a ser um desafio para o médico especialista 
em dor, e uma enorme satisfação quando é encontrada e devidamente tratada.

Dor referida
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“Em dias chuvosos, a mão e os pés incomodam mais. Sinto o 
mal- estar desde um dia antes de chover. Hoje, por exemplo, acordo 
com a mão formigando e os pés inchados, e tropeço de um modo 
atroz.Não posso sair ao jardim por causa da chuva, mas andar 
pelo corredor já me é difícil. Cambaleio, mal dou alguns passos, 
posso cair da varanda a qualquer instante. O formigamento 
de espalha da mão para o cotovelo e chega quase ao ombro, 
imagino se não acabarei hemiplégico. Depois das seis da tarde, a 
sensação de frio ainda aumenta. Está insensível, como se a tivesse 
mergulhado longamente num balde de gelo. Eu disse insensível, 
mas, na verdade, o frio nesta intensidade provoca uma sensação 
semelhante à dor. Contudo, as pessoas dizem que não sentem 
a minha mão fria quando a tocam, a temperatura lhes parece 
normal. Só eu a sinto insuportavelmentegelada.”

Junichiro Tanizaki – Diário de um Velho Louco *

Neste trecho do romance de Junichiro Tanizaki (1886 - 1965) 
o protagonista, um senhor de 77 anos acometido por múlti-
plas enfermidades crônicas e condição de decrepitude física, 
relata a sua experiênciadolorosa com umapreciosa riqueza 
de detalhes.

A sensação de frio gélido e doloroso, dentre outros 
descritores, no texto na primeira pessoa brilhantemente 
desenvolvido, sinalizamo comprometimento da sensibi-
lidadetérmica, universal nas vítimas de dor neuropática. 

Dor neuropática na literatura

Junichiro Tanizaki - Diário de um velho louco – Editora Estação 
Liberdade - 208 páginas – Tradução direta do japonês de LeikoGotoda - 
Lançamento 2002 (lançamento original 1961).

Revelam-se os seus principais elementos: insensibilidade, disestesias e dor, 
concomitantes e convergentes.

Apiora antecipatória da dor com as mudanças climáticas, as alterações neu-
rovegetativas e trófi cas, as limitações físicas e a tensão emocional e dimensão 
simbólica podem ser notados, bem descrevem a multidimensionalidade, a 
pluralidade e o impacto funcional da dor neuropática em suas vítimas.

*Citado por Dr. José Carlos Aquino de Campos Velho, geriatra – Autor do site: 
www.slowmedicine.com.br
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A dor na região cervical (DC), quase tão prevalente quanto à dor lombar, 
é a quarta principal causa de incapacidade e afastamento ocupacional, 
sendo que muitosdos seus episódios se resolvem com ou sem tratamento. 
Porém, quase 50% dos indivíduos continuarão a experimentar algum grau 
de dor ou crises recorrentes. Na maioria das vezes a causa é inespecífica, 
embora aspectos mecânicos, biológicos, psicológicos e sociais, contri-
buam para esse tipo de queixa e seu prognóstico [1] [2].

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP, 2010), 
a DC afeta anualmente de 30-50% da população em geral, sendo que 10-
15% da população sentirá dor crônica na região cervical, isto é, por mais 
de 3 meses, em algum momento de suas vidas. O pico de prevalência 
é na meia idade e as mulheres são mais afetadas que os homens[3].

O quadro clínico se caracteriza por dor entre a região occipitalea-
primeira vértebra torácica (T1), podendo irradiar para cabeça,om-
brosemembros superiores. É comum a presença limitação nosmovi-
mentos,porrigidez articular ou espasmo da musculatura, e, em alguns 
casos,ospacientes podem apresentar náusea e tontura. Entre os tecidos 
envolvidos,estãoas facetas articulares das vértebras, discos interverte-
brais, ligamentos e músculos. A DC   é quase universal, seu diagnóstico 
deve priorizar a investigação clínica, exames de imagem devem ser 
solicitadosapenassenecessários, ou seja, quando houver suspeita de 
algumabandeiravermelha,pois existe um alto índice de anormalidades 
radiológicas em assintomáticos[4].

A acupuntura tem sido usada como alternativa de tratamento para as 
mais diversas dores de origem musculoesquelética e já existe evidência 
de qualidade moderada para sua indicação nos casos de DC3,5. Uma 
revisão conduzida por Trinhet al. (2016), que inclui 27 estudos, constatou 

Acupuntura 
na dor cervical

COMITÊ DE ACUPUNTURA EM DOR

que a acupuntura é benéfica para DC, tanto no efeito imediato, como a 
curto prazo, para intensidade da dor e incapacidade [5] [6].

Esses resultados corroboram com outra revisão sistemática sobre 
acupuntura na DC, conduzida por White e Ernst (1999), onde foram 
analisados 14 ensaios clínicos randomizados, tendo oito ensaios de alta 
qualidade,em que a acupuntura foi superior à lista de espera e igual ou 
superior a fisioterapia, para a maioria dos estudos [7].
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Educação para o 
aumento de prescrições 
de opioide no Brasil - uma 
necessidade emergente

Cleveland, 14/06/2016.
Estou passando 2 meses nos EUA (NY, Cleveland, Stanford), visi-

tando alguns centros para o tratamento de dor.
Ainda há pouco, ouvi no rádio mais uma reportagem sobre o caso 

do cantor Prince alertando a população sobre os riscos do uso de 
opioides. Temo que tais reportagens, da maneira que vêm sendo 
conduzidas, possam trazer prejuízos para o adequado tratamento 
da dor por aqui. É lamentável ver como estamos além das expec-
tativas no consumo de opioide. A opiofobia é um grave problema 
no nosso país, tanto entre os colegas quanto entre os pacientes 
que frequentemente já ouviram alguns conceitos errôneos de seus 
próprios médicos ou de amigos, familiares.

Os EUA, entretanto, vivem uma realidade bastante diferente da 
nossa. Ao invés do sub uso, estão vivendo um problema emergencial 
relacionado ao indiscriminado aumento do uso de opioides para dor 
crônica não oncológica.

Mortes por opioides, prescritos, quadriplicaram nos EUA nos úl-
timos 15 anos. A literatura com relação ao uso crônico de opioides, 
fora do contexto de câncer e doença terminal, é parca. A maioria dos 
estudos randomizados, placbo-controlados tiveram um curto follow 
up, ≤ 6 semanas. Os poucos trabalhos randomizados que tiveram 
um seguimento > 6 semanas mostraram, invariavelmente, pobres 

resultados. De forma contrária, diversos trabalhos têm demonstrado 
falta de benefício com relação a melhora da intensidade da dor a 
longo prazo, ganho funcional e melhora de qualidade de vida, por 
vezes, inclusive, levando a piora destes desfechos. Diversos efeitos 
adversos relacionados ao uso crônico têm se mostrado prevalentes 
como endocrinopatia, hiperalgesia, mal uso, abuso, dependência e 
morte poroverdose. Outros países vêm vivenciando esse problema 
como Canadá e alguns países da Europa.

Não podemos perder o foco de promoção do adequado trata-
mento da dor. Os opioides são importante ferramenta nesse sentido. 
Educação para o seu uso é emergente, assim como do tratamento de 
seus efeitos adversos, como constipação... É necessário um aumento 
rápido do seu uso, especialmente, na dor aguda e oncológica. Na dor 
crônica, acredito que muitos pacientes possam ser beneficiados, mas 
nesse contexto, creio que um julgamento clínico mais cuidadoso é 
necessário para indicação e condução doscasos.

Talvez devêssemos aproveitar o exemplo desses países e trabalhar 
simultaneamente educação no uso de opioide nos diferentes con-
textos para no futuro termos um melhor tratamento da dor sem os 
dessabores que esses países vêm tendo.

No nosso serviço, HC UFMG, vivenciamos todos esses problemas: 
dor aguda, oncológica, crônica não oncológica mal tratadas, assim 
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como, mal uso, abuso e outros efeitos negativos relacionados ao uso 
crônico de opioides. Essa é uma preocupação que temos e viemos 
discutindo bastante com nossos fellows.
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A dor está associada, clínica e fisiologicamente, a um sinal de alerta no 
corpo, no entanto, essa parece ser uma característica mais apropriada 
para dor aguda. Quando se coloca o dedo em uma chapa quente, o 
corpo transmite o sinal de dor (alerta) para o sistema nervoso central 
(SNC) e, de forma reflexa, o indivíduo retira o dedo para prevenir 
lesões de maior proporção. Entretanto, na dor crônica, mecanismos 
mais complexos estão presentes, dificultando a compreensão de sua 
neurofisiopatologia e, consequentemente, da abordagem terapêutica.

A dor crônica perde sua função de alerta e sobrevivência e ganha 
outros aspectos de cunho emocional, físico e social. É uma resposta 
anormal e não-protetora, a qual tem sido definida como dor que 
supera o tempo de cicatrização normal dos tecidos, dor despropor-
cional ao incidente incitador ou dor que permanece por um período 
maior que seis meses. Diante desse fato, pode-se entender que 
mecanismos de sensibilização periférica e central estejam envolvidos 
na neurofisiopatologia da dor crônica.

É alarmante como ainda acontece uma confusão conceitual no 
que tange à compreensão e distinção entre dor aguda e dor crônica. 
Ainda percebemos muitos profissionais e estudantes da área da saúde 
entendendo a dor crônica como um sinal, tal como o é a dor aguda. 
Entretanto, a ciência avançou bastante nas últimas décadas no que 
tange à compreensão da dor crônica como uma doença do sistema 
nervoso que existe ou passa a existir independentemente do fenômeno 
inicial que a gerou. Assim, precisamos entender que dor crônica: 1) é 
uma doença e não um sintoma; 2) está associada a mudanças plásticas 
importantes no sistema nervoso periférico e/ou central como alteração 
de expressão no corno dorsal da medula espinhal, alteração do balanço 
excitatório-inibitório e memória de dor.

Na presença de lesão tecidual, o estímulo nocivo é transformado 
em sinal elétrico (transdução) e  transmitido através de neurônios 

aferentes (transmissão), fibras A delta e C, para o corno dorsal da 
medula espinhal, onde ocorre a modulação da dor (que também 
ocorre em centros nervosos superiores). A informação, então, as-
cende através dos tratos espinhais para centros superiores do SNC, 
local da percepção e da memória da dor.

O que é a sensibilização periférica e como ela ocorre? A sensibilização 
periférica, segundo o Comitê de Taxonomia da IASP, representa aumento 
da responsividade e redução do limiar nociceptivo de neurônios peri-
féricos quando seus campos receptivos são estimulados.

Estímulos nocivos, suficientemente fortes, favorecem a ativação da 
via nociceptiva através da liberação de vários mediadores, incluindo 
os mediadores inflamatórios, como bradicinina, histamina, serotonina, 
leucotrieno, fator de ativação plaquetário, prostaglandinas, tromboxa-
na, interleucinas, ácido araquidônico, fator de necrose tumoral (TNFα) 
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e fator de crescimento nervoso (NGF), que podem reduzir o limiar 
de excitabilidade dos nociceptores presentes no local da lesão. Esse 
fato, associado a uma resposta inflamatória neurogênica (liberação de 
substância P, neurocinina A e calcitonina), que ocorre devido à lesão 
de fibras nervosas, são os principais responsáveis pelo processo de 
sensibilização periférica.

A prostaglandina E2 e a bradicinina causam alterações em receptores 
específicos (TRPV1) através da ativação do AMPc e das proteínas cinases 
A (PKA) e C (PKC), isso leva a redução do tempo pós-hiperpolarização 
da menbrana neural, causando redução do limiar de excitabilidade da 
fibra nervosa. O processo de inflamação neurogênica, através da ação 
da substância P e neurocinina A, contribui para a manutenção do pro-
cesso inflamatório, o que também favorece a sensibilização periférica.

As neurotrofinas também contribuem para essa sensibilização, tanto 

a nível periférico como central, pois aumentam a síntese,  o  transporte 
axonal  e quantidade de  substância P  e do  peptídeo relacionado  com 
o  gene da calcitonina (CGRP) nas fibras C (tipo 1) e reduzem a atividade 
do ácido gama-aminobutírico (GABA). Também  agem nos receptores 
vanilóides (VR1) de fibras A delta e ativam as proteínas cinases que, por 
sua vez, são ativadas por mitógenos (MAPK), levando a fosfoliração do 
AMPc e a consequente transcrição genética, que contribuem para   a 
amplificação da eficácia sináptica.

Com a diminuição do limiar de excitabilidade dos nociceptores, ocorre 
um aumento da frequência de impulsos nervosos para a medula espi-
nhal, favorecendo, assim, o recrutamento de nociceptores silenciosos, 
assim como a ativação de vias mediadas por glutamato e receptor 
N-metil-D-aspartato (NMDA), um dos principais receptores excitatórios 
envolvido nas vias da informação dolorosa. Essa prolongada ativação 
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da via nociceptiva leva a mudanças plásticas, como o remodelamento 
das sinapses e gânglios nervosos e, consequentemente, ao processo 
de sensibilização central. Logo, a dor crônica ocorre devido a mudan-
ças plásticas de longo prazo nas vias nociceptivas e essas mudanças 
não ocorrem apenas em nociceptores periféricos e no corno dorsal da 
medula, mas também em regiões corticais das vias somatossensoriais 
relacionadas à nocicepção.

Como o cérebro está envolvido na doença dor crônica? Como 
definir a sensibilização central e como ocorre este processo? Se-
gundo a IASP, a sensibilização central é gerada pelo aumento da 
responsividade dos neurônios nociceptivos localizados no SNC a 
inputs aferentes normais ou sublimiares. Neste caso, os neurônios 
periféricos funcionam normalmente, mas as mudanças funcionais 
ocorrem apenas nos neurônios centrais.A principal hipótese que 
relaciona sensibilização central e dor crônica envolve o fenômeno 
de potenciação de longo prazo (PLP) nas sinapses corticais, mais 
especificamente nas áreas do córtex cingulado anterior (CCA) e 
do córtex insular (CI). Esse estado prolongado de excitação gera 
um pico anormal da atividade neuronal, mesmo que o estímulo 
sensorial periférico não esteja presente.

Estudos prévios indicam o CCA e o CI como as principais áreas corticais 
envolvidas na dor crônica. Essas são áreas da percepção da dor relacio-
nadas ao seu componente afetivo-emocional. A ablação de grandes 
porções do CCA aliviou o sofrimento emocional sentido por pacientes 
com dores crônicas. Porém, estes mesmos pacientes continuam a ter 
habilidade para julgar a localização da dor ou sua intensidade (compo-
nente sensório-discriminativo da dor).

Sendo assim, para explicar o mecanismo do PLP, é necessário en-
tender que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório 
do SNC, incluindo o CCA, e que seus principais receptores gluta-
matérgicos ionotrópicos são: NMDA, ácido-amino-3-hidroxi-5-me-
til-isoxazol-4-propiônico (AMPA) e cainato (KA). O PLP presente no 

CCA é dependente do receptor NMDA. Este se encontra inativo em 
repouso, devido a sua ligação com o Mg2+, no entanto, o aumento 
dos impulsos nociceptivos leva a liberação do glutamato pelo 
neurônio pré-sináptico que se liga ao receptor AMPA presente no 
neurônio pós-sináptico, a ativação de AMPA favorece o desligamen-
to do Mg2+ do seu sítio de ligação no receptor NMDA, o que leva 
o influxo de Ca2+ através desse receptor. Este influxo ativa várias 
cascatas intracelulares que culminam na síntese de óxido nítrico 
(NO). O NO atua, de forma retrógrada, no neurônio pré-sináptico, 
favorecendo a liberação de mais glutamato na fenda sináptica, o 
que leva a um ciclo de excitabilidade contínua.

Outro mecanismo que também está associado à dor crônica é a 
desinibição via depressão de longo prazo (DLP), que se caracteriza 
pela diminuição da resposta pós-sináptica. Assim, a atividade sináptica 
pode ser controlada de forma bidirecional, levando em consideração 
o balanço entre a excitação e a inibição sináptica.

O CI também desempenha um papel importante nesse contexto. Um 
estudo mostrou que o aumento da função GABA no CI de ratos promo-
veu analgesia prolongada, o que sugere uma modulação descendente 
inibitória da nocicepção, via RVM (região rostro ventro medial do bulbo), 
que é mediada por vários neurotransmissores, incluindo serotonina (5-
HT), acetilcolina (Ach) e noradrenalina. Ação contrária à observada no 
CCA, onde ocorre uma facilitação descendente, também via RVM, e cujo 
principal neurotransmissor envolvido é a 5-HT. No entanto, mais estudos 
são necessários para elucidar os mecanismos da ativação neuronal do CI.

Portanto, para finalizar, a dor crônica está associada a mudanças 
plásticas da transmissão sináptica através do aumento da expressão de 
AMPA e dos fenômenos da PLP e desinibição via DLP. Também ocorre 
uma reorganização cortical, pois todo esse processo vai levar a uma 
ativação gênica e consequente síntese protéica, o que leva a formação 
de novas conexões corticais e morte neuronal de células gabaérgicas. 
Além de alterações na modulação descendente, principalmente pelo 
aumento da facilitação, via CCA e RVM.
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      Os “mitos da
                  morfina”
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O Brasil ainda é, infelizmente, um lugar onde se usa pouco opióide 
para controle da dor. O país tem consumo de 7,8 mg de opioides (como 
morfina) por pessoa ao ano, enquanto  a taxa ideal seria de 192,9 mg ao 
ano por pessoa, segundo dados de referência divulgados em 2012, numa 
publicação científica do Journal of Pain Research.

Várias causas explicam este triste fato, entre elas aquilo que chamamos 
“mitos da morfina”. Chamamos de “mitos da morfina” o conjunto de con-
cepções incorretas a respeito  dos opióides. Vamos alocar os principais, 
tentando derrubar suas falsas concepções.

O mito de que os opióides causam dependência.
Primeiro, precisamos entender que no fenômeno da toxicodependên-

cia o paciente busca por determinada droga de forma compulsiva (por 
vezes até agressiva) com vistas  a algum ganho secundário que não seja 
o controle da dor. Tal evento se mostra raro quando o opióide é usado 
para analgesia (1:10.000) e praticamente não acontece em indivíduos 
sem histórico prévio de adição. Também precisamos nos lembrar que 
um paciente em uso de opióides e certa ansiedade para aumento ou 
novas doses pode estar, de fato, com sua dor mal controlada e age por 
necessidade, não por compulsividade.

O bem-estar originado do uso do opióide leva ao vício.
Em dor crônica, o objetivo do uso dos opióides é o alívio da dor, 

que é conquistado quando a prescrição e o uso estão corretos. 
Advém daí um natural ganho psicológico associado à melhoria da 
qualidade de vida do paciente. Não há o uso, nestas situações, por 
mera busca de prazer.

O aumento progressivo de doses significa dependência.
É impossível se falar em “dose ideal” de morfina para este ou 

aquele paciente. Não  há dose teto e cada um responderá de forma 
particular à posologia proposta. O que limita as doses dos opióides 
são seus efeitos colaterais. Com o avanço do tempo e das patologias 
dolorosas, a dor pode piorar, devendo ser continuamente aferida 
e adequadamente tratada, com ajustes necessários das doses dos 
opióides, sem receios.

A morfina só deve ser usada quando se está prestes a morrer.
Não faz sentido, já que o preconizado é que o paciente receba 

o opióide assim que a dor tenha indicação para tal. Na verdade, 
temos inclusive que nos antecipar, prevendo,  sempre que possível, 
os sintomas dolorosos associados às patologias crônicas e agudas. 
Pensamentos assim levam pacientes e familiares a sofrimentos 
desnecessários.

Quanto mais importância se der à dor, 
mais intensa ela se faz sentir.
Tal pensamento é perigoso e constitui uma das causas do sub-

tratamento da dor crônica de uma forma geral. A dor precisa ser 
reconhecida, valorizada e caracterizada adequadamente, diariamente, 
para ser tratada por completo, inclusive com a indicação precisa de 
opióides. Devemos encorajar os pacientes a falar sobre suas dores, 
se quisermos atendê-los de forma adequada. É o início de tudo.

Quando o médico prescreve morfina, é por que “está no fim”.
O controle adequado da dor não é privilégio de nenhuma fase de 

qualquer tipo de doença, terminal ou não. Ela deve ser tratada assim 
que reconhecida, independente do estágio em que o paciente se 
encontra e não impede que os tratamentos curativos sigam seu curso. 
Pelo contrário, uma dor maltratada pode prejudicar qualquer outra 
forma de tratamento (diminui adesão, piora resposta imune, etc.).

Morfina em comprimido “não resolve”.
Trata-se de uma falta de conhecimento a respeito da farmacologia 

da droga. A via oral traz o mesmo benefício final de analgesia do que 
as outras vias. Basta saber fazer as conversões de doses de forma cor-
reta. A via oral, na verdade, é inclusive a mais correta e recomendada, 
inclusive pela OMS, por ser mais fisiológica.

Os efeitos colaterais da morfina são intoleráveis.
A tão temida “depressão respiratória” é, na prática, muito pouco 

comum. Pacientes idosos, depauperados e com outros distúrbios 
respiratórios ou metabólicos são mais susceptíveis. O uso adequado 
com a titulação certa praticamente zera o risco.

É preciso uma união de forças entre médicos, pacientes, familiares 
e equipe de saúde no sentido de estudar a respeito dos opióides e 
do tratamento da dor, desmistificando seu  uso. Só assim atingiremos 
a tão esperada qualidade de vida para nossos pacientes
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Paciente relata: “Dormi sem dor e acordei 
com uma dor leve no pescoço. Conseguia 
palpar o ponto exato da dor, abaixo do osso 
que fica abaixo da orelha. A dor estava pio-
rando cada vez mais e já estava irradiando 
para a cabeça”.

Essa queixa não é incomum no consultó-
rio de quem trata dor. As pessoas  acabam 
não tendo uma boa orientação sobre a 
melhor maneira de dormir e  como usar 
o travesseiro e podem desenvolver esse 
tipo dedor.

A história e o exame físico do paciente já 
informam bastante sobre a situação atual 
do paciente, afastando, inclusive sinais de 
alerta que nos orientam a solicitar exames 
de imagem específicos. Geralmente junto a 
essa queixa há restrição na mobilização do 
pescoço e sugere haver necessidade de ali-
nhamento vertebral e da correção específica 
da rotação vertebral e liberação miofascial.

Com o paciente já liberado do bloqueio 
articular e com um maior relaxamento da 
musculatura antes contraída, ele ainda pode 
se queixar de dor na reavaliação médica, 
porém provavelmente já sem irradiação da 
dor e com intensidade menor.

Nesse momento pode-se lançar mão de 
um bloqueio diagnóstico anestésico guiado 
por ultrassom ou por fluoroscopia, com o 
objetivo de localizar a fonte geradora da dor 
(que pode ser músculo, articulação, tendão, 
nervo, misto) e realizar um tratamento ainda 
mais específico.

Com o controle da dor, inicia-se um 
trabalho de prevenção adequado, com 
atenção à postura e exercícios de estabili-
zação segmentar, fortalecimento muscular, 
alongamentos, dentre outros, evitando o 
retorno desse tipo de dor.

Dor Cervical

COMITÊ DE LIGAS DE DOR 
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A dor está presente em todos os estados evolutivos do câncer e 
mesmo antes do diagnóstico, sendo um dos principais motivos pelos 
quais o paciente procura assistência médica. Por vezes o próprio 
processo de investigação e tratamento da doença pode ser doloroso.

Estima-se que a dor acometa cerca de 60 a 80 % dos pacientes 
com câncer sendo intensa em 25 a 50% na ocasião do diagnóstico 
e 75 a 100% dos pacientes em fases avançadas. Mesmo após a 
cura, cerca de 33% dos pacientes continuarão a sofrer dor crônica. 
A Organização Mundial de Saúde refere que a dor oncológica pode 
ser adequadamente tratada em até 90% dos casos.

As causas da dor no câncer podem ser didaticamente dividas 
em relacionadas ao câncer, relacionadas ao tratamento do câncer e 
outras causas não relacionadas ao câncer (concomitantes).

Dor relacionada ao câncer (46 a 92% dos casos):
Compressão ou infiltração de nervos periféricos: a própria locali-

zação e crescimento do tumor ou de suas metástases (linfonodos, 
por exemplo), pode acometer estruturas nervosas adjacentes, como 
plexos ou nervos, gerando um tipo de dor conhecido como dor neu-
ropática. Podem acontecer queimação, choques, disestesias e perda 
de sensibilidade. A dor é aguda, intensa e se distribui, geralmente, 
ao longo da estrutura nervosaacometida.

Infiltração do sistema nervoso central: a compressão da medu-
la ocasionada por um tumor é uma urgência médica e pode se 
caracterizar por dor radicular, fraqueza, alterações sensitivas de 
membros inferiores e perda do controle de esfíncteres. Metástases 
ou tumores do sistema nervoso central  podem provocar dor de 
cabeça com características variadas e geralmente acompanhadas 
de outros sintomas, tais como confusão mental, crises convulsivas, 
sonolência e atécoma.

Infiltração óssea: dor contínua, intensa, agravada por movimen-
tação. Trata-se da causa mais comum de dor oncológica, podendo 
acontecer por  acometimento direto do tumor primário ou metásta-
ses deste, sendo o último mecanismo mais comum em neoplasias de 
mama, próstata e pulmão. O periósteo, tecido que reveste os ossos 
e é bastante inervado, é o causador desse tipo de dor, que também 
pode ocorrer em consequência a fraturas patológicas decorrentes 
do enfraquecimento dos ossosacometidos.

Infiltração de vasos sanguíneos e linfáticos: pode levar a estase 
venosa e déficit da drenagem linfática (causando edema com com-
pressão de estruturas nociceptivas) ou isquemia arterial (causando 
dor por isquemia das estruturas antesirrigadas).

Infiltração visceral: a oclusão de certos órgãos, como trato digestivo, 
urinário ou reprodutivo, pode produzir dificuldade de esvaziamento 
com consequente dortipocólica,ocasionadaporcontraçõesintensas-
natentativadevencera resistência criada. Ductos de drenagem, como 
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sistema biliar, por exemplo, quando obstruídos, também podem causar 
dor por mecanismo semelhante.  Por fim, pode acontecer distensão 
de cápsulas de revestimento de vísceras maciças, que são bastante 
inervadas, como no caso do fígado, porexemplo.

Dor relacionada ao tratamento 
do câncer (5 a 20% dos casos):
Relacionada a cirurgias: o próprio processo traumático da cirurgia 

(corte, lesão tissular, inflamação) pode provocar dor aguda pós-ope-
ratória. Se houver lesão de estruturas nervosas, a dor pode adquirir 
características neuropáticas e tornar-se ainda mais persistente. Dor 
em membro fantasma é um fenômeno relativamente incomum, mas 
que pode acontecer após amputações de membros. Tem caracte-
rística neuropática, com queimação e sensação de latejamento. A 
dor pós-operatória, se não tratada agressivamente, pode tornar-se 
crônica, com controle bem maisdifícil.

Dor pós radioterapia: a radiação utilizada pode lesar diretamente 
estruturas próximas ao tumor, como mucosas, pele, nervos (e plexos) 
e vísceras, gerando  o fenômeno álgico comoconsequência.

Dor pós quimioterapia: a própria toxicidade de alguns quimio-
terápicos pode provocar dor. Algumas drogas como a oxaliplatina, 
vincristina, cisplatina entre outras, podem provocar polineuropa-
tia periférica dolorosa. Outras drogas provocam intensa mucosite, 
assim como imunossupressão, que propicia, por exemplo, o sur-
gimento da moniliase oral e do herpes zoster, ambas patologias 
sabidamentedolorosas.

Dores não relacionadas com o câncer (3 a 5% dos casos):
1. Dores de outras etiologias, não relacionadas nem ao câncer nem 

ao seu tratamento, já existentes previamente ou adquiridas, como 
enxaqueca, neuropatia diabética, hérnia de disco, dor mimofascial, 
de causas reumatológicas, entre outras. É importante lembrar que 
tais causas podem existir e sua identificação é, por vezes, difícil de ser 
feita, devido à presença frequente e concomitante da dor oncológica.

Independentemente da causa da dor oncológica, é preciso que 
fique bem claro que ela pode ser controlada adequadamente, desde 
que devidamente identificada, mensurada e tratada.
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Cuidar de quem cuida

Vivemos uma época em que a medicina avançou muito, e con-
tinua avançando, trazendo importantes mudanças, como novas 
técnicas e medicações. Por outro lado, a demanda clínica avança 
na mesma proporção ou mais, e as respostas aos tratamentos 
relativos às dores crônicas continuam sendo algo que ultrapassa 
o tecnicismo. Os quadros que se apresentam no atendimento em 
dor, muitas vezes escapam ao óbvio e esperado, com respostas 
refratárias e resistentes. Essa situação pode criar um ambiente 
que favorece sentimentos desconfortáveis para os médicos, como 
a impotência e a frustração, além de um certo “desencontro” na 
relação com o paciente.

A pessoa com dor crônica precisa de tratamento adequado, mas 
o médico clínico de dor também precisa de cuidado, de atenção 
e de suporte. A sua formação o prepara para cuidar do corpo do 
outro, de um sintoma, de uma doença, mas não o prepara para se 
cuidar, enquanto cuida. Não o prepara para se conhecer, para saber 
das suas dores, enquanto trata das dores do outro.

Para abordar esse tema, utilizo a psicanálise como suporte te-
órico, haja visto, não ser uma relação simples, mas ao contrário, 
bastante complexa, onde há muito de subjetivo, de ambos os lados. 
É importante compreender o funcionamento da “engrenagem 
psíquica”, pessoal e intransferível, que se põe a funcionar quando 
de alguma forma, se estabelece um contato entre pessoas.

Muitos médicos já apontam para a necessidade de compreender 
e modificar a relação médico x paciente. Um exemplo disso é um 
recente trabalho feito na Unicamp, Faculdade de Ciências Médi-
cas (FCM), com apoio da Fapesp e da Capes, e autoria de Marcelo 
Schweller, cujo orientador foi Marco Antônio de Carvalho Filho, 
intitulado “O ensino de empatia no curso de graduação em medici-
na”, que traz à tona justamente esse assunto. Como explica Marcelo 
Schweller em uma entrevista publicada no Jornal da Unicamp6: “A 
relação médico-paciente é o fundamento da prática da medicina. 
Entre os fatores que permitem o sucesso dessa parceria, a empatia 
se destaca como um dos mais importantes. Existem evidências 
científicas que associam a atitude empática do médico com a 
satisfação do paciente, melhor adesão ao tratamento e melhores 
desfechos clínicos.”

Nessa pesquisa, há uma ênfase na formação do estudante de 
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medicina, expondo a ausência de trabalho que 
foque na relação entre médico e paciente. É 
demonstrado o conflito entre o que é chamado 
de “currículo oculto” e a ideia da prática médica 
pautada na ética e no paciente.

O currículo oculto, é então definido como as 
experiências vividas em sua prática como estu-
dante, incluindo situações extra sala de aula, com 
ausência de supervisão, mas que da mesma ma-
neira, ajudam a moldar sua identidade profissional. 
Experiências negativas, sem elaboração, e que se 
acumulam, aparecendo no atendimento, muitas 
vezes como dificuldade na relação. Essas experiên-
cias negativas, não trabalhadas, contribuem para a 
perda sucessiva da empatia ao longo da formação. 
Empatia como a capacidade de compreender o 
outro, seus sentimentos e atitude, podendo se “co-
locar” no seu lugar. Ou seja, a vivência do ensino no 
curso de medicina, tende a provocar certa indiferença 
no futuro médico, com um distanciamento em relação 
ao paciente, com o foco exclusivo na doença.

Esse trabalho ressalta a falta de atenção aos temas per-
tinentes, que inevitavelmente farão parte da prática clínica 
do médico, como o sofrimento, a dor, e a morte, mas que não 
são reconhecidas de forma objetiva e clara. Essa situação é ainda 
mais evidente quando se fala em clínica de dor, onde a dor e o 
sofrimento, são permanentes no trabalho do médico, pois mesmo 
com a melhora do quadro em um paciente, outros novos casos 
chegam, criando uma prática permanente de contato com a dor e 
o sofrimento. Na mesma matéria, Marco Antônio de Carvalho Filho 
diz que: “O médico, de modo geral, tem falhado no seu contrato 
social. O modelo é falho também. Os modelos de prática médica 
estão afastados do paciente.” E enfatiza: “Queremos formalizar o 
currículo oculto, trazer para o debate. A formação dos futuros 
médicos precisa estar pautada em valores e virtudes, que surgem 
da necessidade primordial de colocar os interesses do paciente 
acima dos interesses do próprio médico. Para respeitar isso, o mé-
dico precisa ter uma fidelidade à verdade científica, mas também 
à verdade humana.” Esse movimento feito por esses dois médicos, 
tocando em temas sensíveis e difíceis, como a formação do médico 
e a relação médico x paciente, é de fundamental importância, e 
digno de elogio e apoio.

Um outro médico, Michael Balint, em meados de 1950, inaugurou 
uma prática em grupo, de certa forma com objetivos semelhantes, 
impulsionado pelas dificuldades que os médicos clínicos sentiam 
na relação com seus de pacientes. Para isso, ele utilizou a Psicanálise 
como meio de trabalho, trazendo à tona o que ficava oculto. Através 
de supervisões em grupo, e aulas com conteúdo psicanalítico, ele 
implementou o que achava que faltava na prática médica, com uma 
formação especifica e complementar. Para ele, o médico, também 
era remédio. Nessa direção, existe uma ênfase no potencial de cura 
da própria relação médico x paciente. Ele dizia que não há um apro-
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veitamento desse potencial, devido ao desconhecimento desses 
mecanismos psíquicos ativos no processo. Durante o trabalho com 
os grupos de médicos, Balint chamava a atenção para as análises 
selvagens que poderiam ser feitas pelos médicos para com os seus 
pacientes, pois na medida em que se tem algum conhecimento 
sobre um assunto, a tendência é se colocar em pratica, mas isso 
não deveria acontecer de forma direta, como um analista faz. E 
esclareceu que propunha um trabalho de superfície, ou seja, o 
médico não vai tentar descobrir os conflitos inconscientes do seu 
paciente, nem interpretá-los, mas vai levar em conta o processo 
inconsciente do paciente, encorajando a associação livre, o falar 
livremente, e principalmente - e mais importante - o seu próprio 
processo inconsciente, o que acontece com ele na relação. Para 
Balint existe a farmacologia do remédio médico-paciente, que foi 
oculta pelo avanço da medicina. É no encontro, na relação, em um 
ambiente no qual o paciente vai estar imerso, que essa medicação 
é consumida, e a qualidade de acolhimento e a conduta do médico, 
no contato físico e nas palavras, são também parte do tratamento. 
Ele acreditava que era preciso desenvolver o potencial terapêutico 
da relação médico x paciente, para que o paciente se sinta cuidado 
e tratado, como pessoa, e não apenas seu sintoma/doença.

Atualmente essa necessidade se mantém. É preciso renovação. O 
médico pode mudar, se mantendo com as características médicas, 
e tudo o que a sua função abarca, e acrescentando – com discer-
nimento – uma visão mais ampla de processo, a relação entre ele 
outro ser humano, naquele momento seu paciente, e os efeitos do 
inconsciente que atuam nessa situação.

É necessário que o profissional de medicina se aprimore ainda 
mais para trabalhar com pessoas, não apenas com um corpo de 
carne e osso, até porque nuca será apenas um corpo de carne e 
osso, mas será sempre um corpo vivo, pulsional, carregado de afeto, 
e marcado pela sua história de vida. É útil e enriquecedor tratar uma 
dor física específica, sabendo que esta dor diz algo a mais, e ter 
a noção de que aquela pessoa está querendo dizer alguma coisa, 

que muitas vezes, e na grande maioria delas, sequer ela própria 
sabe disso. Um olhar mais amplo, e profundo permite associar a dor 
física à dor psíquica de maneira mais direta, entendendo que não 
há uma, sem a outra. Essa percepção pode permitir uma ampliação 
do conceito de sintoma, saindo da visão estritamente objetiva e 
estreita do fenômeno físico, para uma leitura que vai mais além, e 
abarca o que há de mais pessoal e único de cada um.

No processo do tratamento, na relação entre médico e paciente, 
é importante estar atento ao que se pode escutar do paciente do 
que é dito e do que não é dito, e o que não se pode escutar, mesmo 
sendo dito. E só se adquire essa nova competência na pratica clínica, 
associada a uma formação que possibilite uma leitura dos processos 
inconscientes, e principalmente de um trabalho pessoal, em que 
o profissional vai se conhecer melhor e mais profundamente, e 
entender o que pode acontecer quando ele interage com o outro.

Portanto, um olhar para o médico clinico de dor, com espaço para 
o subjetivo e suas vivências pessoais, contribuirá para a construção 
de um profissional mais completo e diferenciado. Cuidar de quem 
cuida, é parte do objetivo de termos uma sociedade mais saudável, 
em todos os sentidos.

COMITÊ DE SAÚDE MENTAL E DOR



10 SEMESTRE DE 2016
www.sbed.org.br

39

Hipermobilidade 
articular e cefaleia

O tecido conjuntivo é o elo que une todo o organismo. Disfun-
ções deste tecido podem levar a distúrbios como Hipermobilidade 
articular (HA). A hipermobilidade articular poderá ocorrer de forma 
generalizada, ou em poucas articulações, porém, mesmo em uma 
única articulação pode causar dor e/ou instabilidade. A HA ocorre 
por um defeito genético na síntese e na estrutura do colágeno, não 
estando relacionado com defeito na quantidade de colágeno no 
organismo. A prevalência de HA na população geral é de 6-39% em 
mulheres e 2-25% em homens. Ressalta-se que a hipermobilidade 
articular é encontrada em um grupo de condições denominadas 
distúrbios hereditários dos tecidos, que dentre elas está a Síndrome 
de Ehlers-Danlos (SED) e a Síndrome de Marfan.

Ehlers-Danlos refere-se a um grupo de condições que envolvem 
a pele e as articulações,mas diferem no modo e na medida em que 
eles são afetados. A nosologia mais atual define 6 tipos de EDS: 
clássicos (antigos tipos I e II), hipermobilidade (tipo III, mais comum), 
vasculares (Tipo IV), cifoescoliose (tipo VI), artrocalasia (tipo VII A  e 
B) e dermatosparaxis (tipo VII C).

Dois sistemas de diagnóstico têm sido desenvolvidos para identi-
ficar pacientes com a SED. A escala de Beighton (onde deve ser ava-
liado 9 pontos de alterações articulares, e o paciente deve apresentar 
no mínimo 5 pontos) e outro seriam os achados cutâneos, como a 
pele aveludada ou estrias. Esta definição pode revelar-se difícil para 
os pacientes que podem perder sinais de hipermobilidade ao longo 
do tempo, como uma consequência natural do envelhecimento e de 
lesões, espasmo muscular, ou osteoartrite. Estudos do DNA e bioquí-
micos podem auxiliar na identificação dos indivíduos acometidos. 
Biópsia de pele é outro exame que pode ser útil na confirmação 
do diagnóstico. No entanto, estes testes não são suficientemente 
sensíveis na identificação de todos os indivíduos acometidos pela 
síndrome de Ehlers- Danlos. Caso haja vários indivíduos acometidos 
pela síndrome em uma família, é possível fazer o diagnóstico pré-
-natal por meio de um estudo de DNA do feto.

A Hipermobilidade Articular envolvem muitas comorbidades: dis-
função das  articulações (luxações, instabilidade), dor crônica, disfun-
ção temporomandibular, cefaléia, síndrome de taquicardia postural, 
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distúrbios gastrointestinais, alterações psiquiátricas e fadiga crônica. 
Múltiplas ou recorrentes luxações articulares, que podem, por vezes, 
ser espontâneas, ocorrem frequentemente com SED tipo III. Isso pode 
ocasionar lesão articular e processos inflamatórios recorrentes que 
levariam a presença de dorescrônicas.

Pacientes com SED do tipo III apresentam diversos tipos de cefaleias, 
segundo as alterações presentes nos sub-sistemas acometidos, incluindo 
migranea, hipotensão intracraniana, cefaleia tipo Cluster, má formação 
de Arnold Chiari tipo 1, dissecções de carótida, cefaleia diária persistente, 
cefaleia cervicogênica, disfunção temporomandibular. Esses pacientes 
apresentam 3 vezes mais cefaleia do que na população controle.

Segundo a Classificação da Sociedade Internacional de Cefaleias, pacien-
tes com SED III, podem ter quadros de cefaleia mista,e potencializadas por 
distúrbios do sono, uso excessivo de analgésicos e sensibilização central.

A consulta mais ampla da literatura oferece uma rede fragmentada 
de mecanismos fisiopatológicos distintos de cefaleia, diretamente 
relacionados com uma composição disfuncional do tecido conjuntivo.
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Efeito vascular
 Formação deficiente de fibrilas de elastina 
 (Dissecção decarótida)
 Êmbolos de aorta, foramen oval, válvulas cardíacas 
 (Migrânea comáurea)
 Disfunção endotelial (Migrânea) 

Disautonomia
 Hiperresposta adrenérgica (Migrânea, hipotensão 
 postural ortostática) Frouxidão de Dura-Mater
 Ectasia Dural, fístula liquorica (Hipotensão Intracraniana) 

Citocinas
 Anormalidades do TGF-β (Migrânea , dissecção de carótida) 
 Frouxidão dos tendões /ligamentos
 A hipermobilidade de coluna cervical (cefaleia cervicogênica, 

cefaléia crônica diária)
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 A instabilidade atlantoaxial, transtorno de discos cervicais 
 (Cefaléia cervicogênica, cefaleia crônicadiária)
 A hipermobilidade da ATM ( Disfunçãotemporomandibular)

Os tratamentos medicamentos para as cefaleias nos pacientes com SED 
III, e de difícil prescrição visto que estes têm dores difusas em outras partes 
do corpo. Terapias preventivas como antidepressivos triciclicos, inibidores 
seletivos de recaptação de serotonina, gabapentinoides, e aplicações tópi-
cas, como adesivos de lidocaina ou gel de diclofenaco tambem podem ser 
usados para tratar os disturbios da dor quando for apropriado.

A fisioterapia tem sido empregado para estabilizar articulações, me-
lhorar o tônus muscular e reduzir a oscilação postural, e continua a ser a 
modalidade primária para o tratamento da dor relacionada com a SED III.

O examinador deve ficar atento as 3 maiores incapacidades relacionada 
a síndrome de ehlers-danlos/hipermobilidade: dor, fadiga e cefaléia. Muitas 
vezes o tratamento da cefaléia não tem um desfecho positivo pois a hiper-
mobilidade não está sendo tratada em conjunto com o quadro de cefaléia.
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Este estudo multicêntrico, observacional e prospectivo analisou a 
eficácia e segurança da buprenorfina TDS no tratamento de idosos com 
dor crônica não oncológica, focando principalmente na avaliação do 
estado cognitivo e comportamental daqueles individuos. Um outro im-
portante foco foi a avaliação da aceitabilidade da buprenorfina TDS pelos 
idosos e a viabilidade de sua administração em longo prazo, conforme 
exige a terapêutica da dor crônica secundária a doenças degenerativas.

Idosos com mais de 70 anos e que eram atendidos ambulatorialmen-
te, ambos os gêneros, portadores de dor crônica não oncológica com 
duração minima de 3 meses, intensidade moderada a grave segundo 
uma escala númérica verbal (EVN) de dor, foram elegíveis para o trata-
mento com a buprenorfina TDS por 3 meses, esta sendo administrada 
de acordo com a indicação.

Inicialmente, instrumentos validados foram aplicados para a investi-
gação dos efeitos da buprenorfina TDS na função cognitiva, no humor, 
no comportamento, na funcionalidade e em outros; instrumentos 
como o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), a escala de depressão 
de Hamilton de 17 itens (HAM- D 17), o inventário neuropsiquiátrico 
(NPI), o índice de Barthel (IB), o Short-Form Health Survey (SF- 12), 
a escala numérica verbal (ENV) de dor e a escala de classificação de 
doenças cumulativas (CIRS). A dose da buprenorfina TDS, inicialmente 
de 17,5 mg/h, era ajustada considerando cada caso em específico, a 
depender da intensidade dolorosa, de “recaídas” da dor... Reavaliações 
seguiram-se aos 7, 14, 30, 60 e 90 dias de tratamento, e nessas, adesão 
ao tratamento, segundo uma escala de 4 pontos (0 inadequada, 1 mo-
derada, 2 boa e 3 excelente), e tolerabilidade à droga, local e sistêmica, 
também segundo uma escala de 4 pontos (0 muito pouca, 1 limitada, 
2 boa e 3 excelente), eram checadas.

Para a análise estatística, o “BMDP / Dynamic Release 7 Statistics 
Package”29,30 foi utilizado. Aplicados os testes de Wilcoxon, o “Bonferroni 
method”, e os testes não paramétricos de Friedman e de  McNemar.

No presente trabalho, um total de 93 idosos foram incluídos; 69 
mulheres e 24 homens, média de idade de 79,7 anos, e dor secundária 
a osteoartrite, na grande maioria. Para o MEEM, o escore médio inicial 
foi de 24.7, o que indicou ausência de comprometimento cognitivo 
dos pacientes.

Os dados, a seguir, são particularmente interessantes por causa da 
avançada média de idade dos indivíduos que fizeram uso do opioide 
buprenorfina TDS. Observou-se uma associação entre o uso daquela 
droga e a redução na intensidade dolorosa (Fig 1) e ainda, uma melhora 
no humor, segundo os escores psicológicos da HAM-D 17. Também, 
os escores somáticos melhoraram com o tratamento proposto, assim 
como a qualidade de vida.

O objetivo principal do estudo apresentado não foi avaliar a eficácia 
analgésica da buprenorfina transdérmica, e sim, avaliar a sua segurança 
em idosos com dor crõnica não oncológica, focando-se particularmente 
no estado cognitivo e comportamental daqueles indivíduos.

Aqui, observou-se uma preservação das funções cognitivas dos idosos 
tratados com a buprenorfina  TDS, pois os escores iniciais e finais do 
MEEM foram comparáveis. Ainda, observou-se uma melhora no estado 
físico e mental dos idosos, segundo o SF-12 que avaliou a qualidade de 
vida. A cognição é uma função de grande importante para os idosos, 
pois dela depende, dentre outros, a sua autonomia; “capacidade de 
se autocuidar”, e aqui, a mesma não sofreu influência do tratamento 
opioide transdérmico.

Confirmou-se neste estudo a ação analgésica da buprenorfina TDS 
nos idosos, inclusive, com muitos deles apresentando uma retomada 
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RESUMO
Contexto: Dor crônica aumenta com a idade, e as comorbidades e 

a polifarmacoterapia nos idosos fazem da escolha terapêutica farma-
cológica para o controle da dor uma questão complexa.

Objetivos: Realizado um estudo multicêntrico, observacional 
prospective para verificar a eficácia e segurança da buprenorfina com 
sistema de liberação transdérmica (TDS) em pacientes idosos com 
dor crônica não oncológica. O objetivo foi avaliar o estado cognitivo e 
comportamental dos pacientes durante o tratamento.

Método: O estudo incluiu 93 pacientes (69 mulheres e 24 homens); 
média de idade 79,7 anos, com dor devido a osteoartrite, na maioria dos 
casos. Quase três quartos (74,2%) dos pacientes sofriam de dor por mais 
de 12 meses. O tratamento realizado foi com a Buprenorfina TDS, a partir 
de uma dose de 17,5 mg/h. Os resultados foram avaliados usando o Mini-
-Exame do Estado Mental (MEEM), a escala de depressão de Hamilton de 
17 itens (HAM-D 17), o Inventário Neuropsiquiátrico, o índice de Barthel, 
o Short-Form Health Survey (SF-12), a escala numérica verbal de dor e a 
escala de classificação de doenças acumulativas (CIRS).

Resultados: O tratamento com a Buprenorfina TDS foi associado a uma 
diminuição na intensidade da dor sem efeitos negativos sobre o sistema 
nervoso central. Pela HAM-D 17 observou-se uma redução em ambos 
os seus escores; psicológico e somático. Quanto ao MEEM, os escores 
apurados no início e ao final do estudo foram comparáveis. E quanto ao 
SF-12, observou-se melhora nos estados físico e mental. Para a CIRS, os 
escores de base e ao final do estudo foram superponíveis e, indiretamente, 
confirmaram o perfil de tolerabilidade e segurança da droga.

Conclusão: Nossa experiência confirma a ação analgésica e a segu-
rança da buprenorfina TDS em idosos. Houve uma melhora no humor 
e uma retomada parcial das atividades de vida diária, com nenhuma 
influência sobre a capacidade cognitiva e comportamental.
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parcial de suas funcionalidades e melhora no sono.
Também, confirmou-se o perfil de tolerabilidade e segurança da 

buprenorfina TDS. Dentre os eventos adversos, locais e sistêmicos, 
mais frequentemente encontrados foram náusea (15.7%), constipaçao 
(15.7%), distúrbio do sono (14.2%) e rash cutâneo (11.2%). A segurança 
da bupreorfina TDS foi obtida, indiretamente, através da CIRS, cujos 
os escores básicos e finais foram superponíveis. A aceitabilidade dos 
pacientes e a adesão ao tratamento foi considerada boa ou excelente 
em 64% dos casos. O perfil de segurança na terapêutica de indivíduos 
idosos, os quais sofrem de múltiplas comorbidades, é também de 
grande importância. Aquela população frequentemente enfrenta limi-
tadas opções terapêutico- farmacológica pelos riscos aumentados de 
eventos adversos às drogas, e ainda, apresenta problemas em relação 
as interações medicamentosas associadas a presence de constante 
polifarmácia. Uma maior prevalência de  reações  adversa  a  fármacos,  
e  também,  e  de  interações  medicamentosas  nos  idosos ocorrem 
por vários motivos, e dentre esses, as menores reservas funcionais dos  
órgãos  e sistemas com o envelhecimento. Quanto às reações adversas, 
assumem importância, também, a gravidade  das  mesmas,  as  quais  
tendem a aumentar com o envelhecimento.

Quando drogas opioides são utilizados no tratamento da dor crônica, 
4 principios básicos devem ser seguidos: utilizar formulações de “libe-
ração lenta”, manter uma concentração plasmática estável, minimizar 
eventos adversos e utilizar formulações de “liberação imediata” na dor do 
tipo breakthrough. A via transdérmica preenche todos esses requisitos 
para uma terapêutica de sucesso na dor crônica, e ainda, ess via oferece 
particular vantagem frente a condições de dificuldade de deglutição 
e de náusea  ou vômito.31

O estudo  apresentado  concluiu  que a buprenorfina TDS, em baixas 
doses, demonstra ação analgésica  e segurança quando utilizada em 
idosos com dor crônica não oncológica. E, principalmente, demonstra que 
a buprenorfina TDS é capaz de melhorar o humor e, ainda, é capaz de per-
mitir uma retomada  parcial a funcionalidade dos idosos, sem nenhuma 
influência sobre as funções cognitivas e comportamentais dos mesmos.

Assim, com base nas características únicas da buprenorfina TDS, a 

mesma poderia ser uma ótima opção no tratamento de condições 
dolorosas não oncológicas de pacientes idosos, principalmemente 
aqueles “mais idosos”, pois se verifica uma ausência de prejuízos

cognitivos, emocionais e comportamentais quando aquela medi-
cação é utilizada, ou seja, não são observados efeitos negativos da 
buprenorfina TDS sobre o sistema nervoso central de idosos tratados 
com a mesma.

Revisão do Tema:
A prevalência da dor crônica aumenta com o envelhecimento, e a 

presença de comorbidades associadas a polifarmácia em idosos fazem 
da escolha da terapêutica farmacológica para o controle da dor uma 
questão bastante complexa.

A dor é uma das causas de aumento de depressão e morbidades, e 
de redução na qualidade de vida de idosos.1-4 E apesar destas conse-
quências negativas, a dor é frequentemente, e ainda, tratada de forma 
inadequada naqueles individuos, incluindo os mais longevos.5

Um estudo retrospectivo multicêntrico com 4000 idosos institucio-
nalizados observou que 25 a 40% daqueles pacientes apresentava dor 
diariamente, 26% não recebia nenhum tratamento analgésico e 26% 
recebia tratamento com morfina ou seu equivalente.5  Neste mesmo 
estudo, apenas 13% dos idosos  com 85 anos ou mais recebia trata-
mento analgésico contra 38% daqueles com idade entre 65 e 74 anos.5  
Estes dados sugerem que os idosos longevos são menos avaliados e 
o tratados da dor.

Muitos estudos têm focado na relação entre a dor crônica e as al-
terações na função cognitiva. Sugere-se uma correlação direta entre 
aumento da dor e piora no desempenho em testes cognitivos,6 e ain-
da, piora na qualidade de vida, do sono, do humor e outras alterações 
cognitivas e funcionais.7,8

A dor crônica afeta 74,4% dos idosos com idade superior a 65 anos,9,10 
e o seu impacto na cognição, humor, sono, mobilidade e postura leva 
a um sério problema para aqueles que vivem na comunidade e nas 
instituições de longa permanência.11

O efeito do tratamento com opioides em idosos é incerto. Existem 
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dúvidas sobre o papel dos opioides na função cognitiva.12 Um estudo 
demonstrou que a utilização de opioides a longo prazo não alterou as 
funções neuropsicológicas e cognitivas dos pacientes abordados, e ain-
da, resultou em maior bem-estar e humor. Em contraste, outros estudos 
demonstaram associações entre o uso de opioide e o comprometimen-
to de funções cognitivas. Parece que morfina de libertação imediata 
em indivíduos em tratamento com opioides de liberação lenta causa 
alteração transitória na memória retrógrada e anterograde, segundo 
alguns testes cognitivos.14 Também, o uso parenteral de opioides altera 
mínima ou moderadamente a função cognitiva.15

Existe, ainda, uma grande necessidade de dados que possam esclarer 
as dúvidas referentes aos possíveis efeitos nocivos dos opioides, levando 
em conta o tipo de opioide, a dose, o tempo de uso e população envol-
vida. Contudo, concebe-se que individuos que sofrem de dor cronica 
são compensados dos efeitos nocivos dos opioides na cognição pela 
melhora álgica, que por sua vez acarretaria uma melhora cognitiva.16

A buprenorfina TDS apresenta um perfil farmacológico único 
que oferece vantagens em comparação a outros opioides quand o 
seu uso se dá em situações específicas em idosos. Sua excreção é 
biliar, sendo eliminada, principalmente nas fezes, assim, sem risco 
de acúmulos, mesmo na presence de insuficiência renal grave. Além 
disto, apresenta um baixo risco de interação medicamentosa. Com-
parada a outros opioids apresenta melhor perfil de segurança, com 
uma baixa incidência de constipação17 e de efeitos sobre o sistema 
nervoso central, incluindo a depressão respiratória; e também, uma 
ausência de efeito imunossupressor.18 Ainda, apresenta outras vanta-
gens como a sua gestão diária; facilidade de aplicação, flexibilidade 
de dose, analgesia completa e estável durante o tratamento, e as 
vantagens psicológicas, o que aumentaria a adesão ao tratamento 
com uma droga opioides.19 A eficácia da buprenorfina TDS em idosos 
já foi demonstrada em vários estudos.20,21
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O crescimento da população de idosos é um fenômeno universal. 
No Brasil, cujo envelhecimento populacional é um dos mais rápido 
do mundo, as estimativas apontam que ocuparemos a sexta posi-
ção mundial em número de idosos, para o ano de 2025. O cenário 
epidemiológico atual é marcado por um aumento de problemas 
crônicos de saúde, de câncer e de incapacidades, e muitos desses 
casos ou suas consequências estão associados à dor.

O conhecimento em bases epidemiológicas evidencia que a 
prevalência de dor aumenta com o avançar da idade, e a sua ava-
liação e manejo nesses indivíduos necessitam de atenção precoce 
e efetiva. O controle inadequado da dor no idoso causa prejuízos 
de mobilidade e das atividades de vida diária (AVDS), distúrbio do 
sono, depressão e alteração cognitiva, e tais condições acarretam 
outras comorbidades, como trombose venosa profunda, embolia 
pulmonar, queda, fratura e prejuízo na qualidade de vida deles. 
Além disso, os quadros de dor nessa população geram aumentos 
potenciais nos custos com cuidadores e outros relacionados ao 
sistema de saúde.

A dor deixou de ser entendida como uma simples sensação, 
para ser, atualmente, reconhecida como uma experiência senso-
rial complexa, modificada pelas características da memória, das 
expectativas e emoções de cada um. Apresenta componentes 
sensório- discriminativos, cognitivos e afetivo-motivacionais, tra-
tando-se de uma experiência subjetiva e individual, moldada pelo 
contexto e pela percepção do seu significado. Se a abordagem da 
dor em idosos já é difícil, naqueles portadores de demência, isso 
se torna ainda mais complicado.

A demência é uma das principais causas de incapacidade e de 
perda de qualidade de vida em idosos. Estima-se que a incidência 
de demência no mundo aumente de 25 milhões em 2000 para 114 
milhões em 2025. Dados revelam que após os 64 anos de idade, a 
prevalência de demência é 5 a 10%, passando, após os 75 anos para 
15 a 20% e podendo atingir 40% entre 90 e 95 anos. Em idosos institu-
cionalizados com demência, as condições potencialmente dolorosas 
são bastante comuns, já tendo sido demonstrado prevalências de 
dor variando entre 49 e 83%, quadros que na maioria das vezes são 
subdiagnosticados e subtratados; principalmente considerando 
aqueles com demência avançada, onde o problema pode ser maior, 
em parte pela maior dificuldade da sua avaliação. Estudos apontam 
que um quarto dos idosos com dor não recebem analgésicos, e 
aqueles com mais de 85 anos e com prejuízos cognitivos, recebem 
ainda menos, algum tratamento analgésico.

A percepção sensorial da dor é normalmente preservada nos 
idosos, porém a habilidade para expressar a dor, pode estar 

alterada, especialmente naqueles com prejuízo cognitivo 
ou delirium. Alguns estudos afirmam que, devido à 

demência, existem alterações não apenas na 
expressão da dor como também na inter-

pretação dos estímulos dolorosos. Por 
exemplo, a resposta afetiva à dor (por 

exemplo, tolerância à dor) pode 
estar aumentada em idosos 

com demência em relação 
àqueles sem comprome-

timento cognitivo. Ou-
tros estudos sugerem 

que pacientes com 

demência não são menos sensíveis a dor, mas, sim, menos capazes 
de interpretar determinadas sensações como as dolorosas. Assim, 
idosos com demência avançada relatam menos dor que aqueles 
sem demência e, ainda, recebem menos analgesia, mesmo que 
esses tenham os mesmos diagnósticos de quadros dolorosos que 
aqueles sem déficits cognitivos.

A avaliação álgica não é tarefa fácil. A dor manifesta-se como 
um fenômeno subjetivo de difícil quantificação e qualificação pela 
diversidade de fatores fisiológicos, comportamentais e emocionais 
que lhe são inseparáveis. Portanto, mensurações adequadas da dor 
são fundamentais para instituir a terapêutica adequada.

A habilidade dos indivíduos com demência em relatar a dor varia 
amplamente de acordo com o grau de comprometimento cognitivo 
presente. Portadores de demência em estágios leve a moderado 
geralmente são capazes de responder a questionários unidimensio-
nais de dor e  oferecer autorrelatos de dor, apesar da possibilidade 
de dificuldades em especificar o local da dor, em informar a sua 
duração, os seus fatores desencadeadores, de melhora ou de piora, 
entre outros. O idoso com déficit cognitivo moderado a grave muitas 
vezes tem graus variados de limitação da comunicação verbal, assim, 
autorrelatos de dor são geralmente inadequados.

As alterações do comportamento como agitação, apatia, voca-
lização, expressão facial do tipo “careteamento”, postura antálgica, 
atitudes inadequadas no leito, dilatação pupilar e  sudorese servem 
como parâmetros referenciais para a avaliação de dor. Durante entre-
vistas clínicas os relatos dessas manifestações comportamentais, por 
familiares ou cuidadores, devem ser valorizados. Assim, a avaliação da 
dor em idosos com prejuízo cognitivo e limitação da comunicação 
verbal se torna um grande desafio na prática clínica, sendo muito 
importante a revisão dos antecedentes de condição dolorosa e 
as avaliações de comportamentos sugestivos  de dor, dando-se a 
devida atenção aos relatos de familiares e cuidadores. Além disso, 
oferecer analgésicos empiricamente pode auxiliar efetivamente nos 
casos duvidosos.

Vários instrumentos de dor para idosos com demência avançada 
já foram validados ou estão em processo de validação em diver-
sos países, no entanto, ainda não há um “padrão-ouro” para essa 
população. Em 2002, a Sociedade Americana de Geriatria (AGS) 
estabeleceu diretrizes abrangentes para determinar indicadores 
comportamentais de dor. E mais recentemente, essa mesma en-
tidade realizou uma “Força-Tarefa no Gerenciamento na Dor pela 
Enfermagem”, visando assim, avaliar os idosos que não se comu-
nicam, incluindo aqueles com demência, nos quais se recomenda 
uma abordagem abrangente e hierárquica integrando o autorrelato 
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de dor e as observações de comportamentos álgicos.
Uma revisão da literatura, acerca das análises psicométricas de 

diversos instrumentos de dor desenvolvidos para pessoas não 
comunicantes, dispõe que a maioria desses apresenta fragilidades 
de validade, de confiabilidade e de utilidade clínica. A Pain Assess-
ment in Advanced Dementia (PAINAD), a Pain Assesment Checklist 
for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) e a 
Behavioural Pain Assessment in the Elderly-2 (DOLOPLUS-2) são as 
escalas de qualidade mais promissoras. Apenas estão disponíveis 
em língua portuguesa do Brasil, os instrumentos PAINAD, PATCOA 
(Pain Assessment Tool in Confused Older Adults) e o PACSLAC, 
sendo este último, considerado o mais útil em um estudo que 
comparou PACSLAC, PAINAD e DOLOPLUS. Em 2015, o PACSLAC 
foi validado para o Brasil e atualmente está em vias de publicação.

O diagnóstico e manejo da dor nos idosos portadores de demên-
cia, especialmente em estágio avançada, ainda é um desafio para 
especialista na área da geriatria e da dor. Muito  estudos mostram 
fortes evidências de que a dor nessa população é subavaliada e 
subtratada, o  que gera consequências deletérias na saúde, bem 
como, ocorre aumento dos custos relacionados aos serviços de 
saúde e demanda por cuidadores. Instrumentos de avaliação de dor 
nessa população são inúmeras, porém permanece a necessidade de 
testes de validade e confiabilidade das mesmas, o que as tornem 
mais seguras e fáceis para o uso clinico.
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Desmistificando 
o uso da TENS 
para a prática 
clínica baseado 
em ciência

Muitos ainda são os mitos e controvérsias sobre a real eficácia e a me-
lhor forma de utilização da TENS para promoção do alívio de dor aguda 
ou crônica. Certamente, considerando momento atua na ciência, ainda 
são necessários muitos estudos pré-clínicos para continuar e ampliar a 
investigação de potenciais mecanismos de ação nos sistemas nervosos 
central e periférico, bem como ensaios clínicos adequadamente delinea-
dos do ponto de vista metodológico. Isso requer tempo para executá-los. 
Entretanto, muitas são as atualizações nesta área de estudo, diversos 
paradigmas foram modificados, impactando, deveras, a prática clínica, 
mas muitos profissionais fisioterapeutas ainda não incorporaram essas 
tendências e evidências na sua rotina, sendo urgente a necessidade de 
atualização e difusão dessas novidades.
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A TENS (trancutaneous electrical nerve stimulation, do inglês), é uma 
corrente elétrica amplamente utilizada para alívio de dor no mundo in-
teiro, a qual é aplicada sobre a pele através de eletrodos, caracterizando 
uma estratégia de intervenção não invasiva.

A base neurofisiológica tem mesmo se tornado cada vez mais 
consistente e os estudos sobre mecanismos têm se intensificado 
nos últimos 15 anos, principalmente. Entretanto, a triste realidade é 
que a maioria dos profissionais e, consequentemente, dos estudantes 
que formamos, não sabem muito a respeito. Isso é fato constatado 
ao longo dos últimos anos.

Classicamente conhecida, a teoria das comportas, idealizada por 
Melzack e Wall, foi, por muito tempo, considerada para explicar, 

teórica e empiricamente, a analgesia promovida pela TENS. Neste 
caso, a TENS dita, até então, convencional, que seria aplicada a uma 
frequência de 100 Hz, era indicada, basicamente, para o tratamento 
de dores agudas. Por outro lado, a TENS de baixa frequência (até 
10 Hz), a qual promoveria liberação de opióides endógenos, seria 
utilizada para o tratamento de dores crônicas.

A surpresa ainda é relativamente grande quando muitos nos ou-
vem falar sobre ação da TENS tanto no sistema nervoso periférico 
quanto central (espinhal e supraespinhalmente). Os estudos sobre 
mecanismo de ação indicam atuação da TENS em outros receptores, 
além dos opióides, tais como serotoninérgicos, muscarínicos, adrenér-
gicos. Além disso, a TENS promove aumento da liberação de GABA 
(neurotransmissor inibitório) e redução da liberação de substância P, 
glutamato e aspartato (neurotransmissores excitatórios) na medula 
espinhal, consequentemente, reduzindo a excitabilidade dos neurô-
nios do corno dorsal da medula espinhal.

No que tange ao sistema opioidérgico, a TENS, na verdade, ativa, de 
forma seletiva, as subunidades mu e delta dos receptores opióides, 
em baixa e alta frequência, respectivamente. Tal como no caso dos 
fármacos opióides, a exemplo da morfina, a administração repetitiva 
da TENS também causa tolerância analgésica, tanto quanto tolerân-
cia cruzada a fármacos opióides. Estudo com voluntários saudáveis 
submetidos a indução de dor experimental com animais de labora-
tório reproduziu o desenvolvimento de tolerância a TENS, quando 
aplicada em dias consecutivos. São necessárias mais evidências e 
desdobramentos do tratamento em seres humanos.

TENS também tem seu efeito no sistema opioidérgico comprova-
do em seres humanos. Ensaios clínicos com sujeitos pós-laminec-
tomia ou com dor crônica mostraram que a TENS não foi eficaz em 
pacientes tolerantes a fármacos opióides, indicando a tolerância 
cruzada. Ainda com relação à tolerância, que surge como um efeito 
indesejado após aplicação prolongada com a TENS, alguns estu-
dos, utilizando estratégias farmacológicas e não-farmacológicas, 
já mostraram que é possível retardar o momento em que a TENS 
perde eficácia analgésica. De forma breve, indica-se que, em caso de 
dores crônicas, a melhor alternativa é alternar a intervenção entre 
alta e baixa frequência, sejam entre dias ou de forma ciclada na 
mesma sessão (com variação entre alta e baixa frequência a cada 3 
segundos, por exemplo). Em estudo pré-clínico, essa estratégia re-
tardou o desenvolvimento da tolerância em cerca de 150% a 200% 
comparado com alta ou baixa frequências aplicadas individualmen-
te. Ademais, o protocolo de intervenção é ainda mais otimizado 
se, além de modular a frequência, a intensidade for aplicada em 
nível motor, tanto maior como tolerado pelo paciente, em causar 
sintoma doloroso ou demasiadamente desconfortável, retardando 
a perda de eficácia da TENS em até 500% (em função do tempo).

Por último, e não por fim, a TENS promove ativação da via descenden-
te inibitória da dor, mediada pelo sistema opioidérgico, envolvendo a 
substância cinzenta periaquedutal, o bulbo e a medula espinhal.

Por que alguns pacientes que usam TENS reclamam que não 
funciona? Estamos tratando corretamente os pacientes? Conhe-
cemos os mecanismos de ação desta corrente para, apropriada-
mente, indicar ou contra-indicar o seu uso? Estamos tratando tanto 
respondedores quanto não-respondedores? Estamos sabendo 
prescrever e ajustar parâmetros de tratamento com TENS ao longo 
dos atendimentos?

Grande parte dos ensaios clínicos têm sim mostrado eficácia 
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clínica da TENS, na maioria, para analgesia e uma menor propor-
ção para outros desfechos de saúde. Mas é fato que a maioria das 
revisões sistemáticas e meta-análises não têm apresentado nível de 
evidência suficiente para o efeito terapêutico da TENS. O que isso 
significa? Que, realmente, a TENS é ineficaz? Não necessariamente! 
As próprias meta-análises previamente publicadas (que estão no 
topo da pirâmide do nível de evidência científica), ao passo que 
mostram falta de efeito da TENS, simultaneamente evidenciam 
baixa qualidade metodológica de boa parte dos estudos, denun-
ciando grande ocorrência de vieses e incongruências no método 
científico, especialmente no que tange aos processos de masca-
ramento, distribuição aleatória e placebo. Por isso, o amino seria 
continuar investindo no efeito da TENS, porém, desenvolvendo 
ensaios clínicos de excelente qualidade metodológica. Na verdade, 
isso vem acontecendo com uma série de formas de tratamento 
clínico quando analisados por meta-análise.

Na dor crônica, indistintamente da modalidade fisioterapêutica 
que usamos para tratar, precisamos estar alerta para os pacientes 
que não respondem a essa ou àquela intervenção. E isso, não neces-
sariamente, quer dizer que a terapia seja ineficaz. O conhecimento 
do perfil do paciente, inclusive, é super importante nesse sentido. 
Sabemos identificar, por exemplo, o nível de catastrofização da dor 
dos nossos pacientes? Sabemos qual a vulnerabilidade do paciente 
com relação às expectativas do tratamento? Estudo recente do 
nosso grupo sugere que expectativas positivas geradas pelo fisio-
terapeuta aumentam a eficácia analgésica da TENS, inclusive do 
placebo. Entretanto, expectativas negativas podem induzir efeito 
nocebo, mesmo no tratamento com TENS ativa. Os profissionais, 
então, precisam estar melhor preparados? Conhecer melhor a lite-
ratura recente, o estado da arte e as lacunas do conhecimento? Os 
profissionais precisam desenvolver e pensar sobre a melhor forma 
de abordar os pacientes? Certamente, sim!

Estudo experimental com ratos mostrou que o efeito analgé-

sico da TENS, tanto de alta como baixa frequência, dura 
apenas uma semana, ou duas semanas se alternar 

a frequência. Na pesquisa translacional entre 
roedores e seres humanos, devido a questões 

de metabolismo extremamente acelerado 
nos animais (ratos já são adultos jovens 

com a idade de 8 semanas!), a variável 
tempo costuma acontecer de uma 
forma muito mais rápida nos animais. 
Portanto, pautado nisso, há que se 
pensar que a TENS levaria muito mais 
tempo para ter sua eficácia analgésica 
perdida quando aplicada em seres 

humanos. O tempo que isso vai levar, 
em muito, dependerá de nosso conheci-
mento sobre o assunto. E sim, é verdade, 

ocorre exatamente a mesma coisa com 
os remédios analgésicos opióides e 

os exercícios físicos aeróbicos.
Um outro estudo do nosso 

grupo traz indícios de que o 
uso repetitivo da TENS (uma 

vez por dia, durante um mês, todos 
os dias da semana) em população com dor proveniente de artrose 
de joelho tende a perda de eficácia analgésica, a qual parece ser 
mantida ao longo do tempo em virtude do aumento da intensidade 
de corrente diariamente.

Não se trata de usar a TENS apenas em curto prazo. Em dor clínica, 
ainda não sabemos, ao certo, o quanto tempo podemos usar a TENS 
de forma a ter sua eficácia mantida.

Reforço, o efeito da TENS não se dá a curto prazo. Apenas, o 
que sabemos, é que o seu uso repetitivo desenvolve tolerância 
analgésica. Mas, clinicamente, ainda não sabemos que tempo é 
esse. Mesmo sem ajustar os parâmetros de estimulação, isso pode 
durar semanas a meses. Tudo depende de como aplicamos, de 
como prescrevemos.

Precisamos também, sensatamente, observar que população 
pretendemos tratar com TENS....... A título de exemplo, particu-
larmente, tenho minhas preocupações com o que estão fazendo 
os profissionais quando aplicam TENS em gestantes, pacientes 
oncológicos. Qual a eficácia terapêutica? Mas, antes disso, quais os 
potenciais efeitos adversos? Os estudiosos são ávidos por eficácia 
clínica, mas devemos, de forma muito responsável, nos atentar à 
segurança da intervenção, se existem riscos, se ocorrem reações 
adversas. Também despertamos para essa necessidade e estamos 
trilhando, atualmente, nesse caminho.

Sugiro que o uso da TENS poderia ser muito adequado no início 
de tratamento de pessoas intolerantes a exercício e terapia manual, 
uma vez que a TENS promove redução do processo de sensibilização 
central. Ensaios clínicos também já mostram o que os pacientes 
apresentam melhor performance para a execução dos exercícios 
após terem recebido eletroestimulação por meio da TENS. Aí está 
um ponto que gostaria de ressaltar: o tratamento multimodal. Se 
a dor crônica possui tantas facetas e dimensões, que profissional 
acredita piamente que apenas uma técnica ou modalidade seria su-
ficiente para tratar o paciente e sua totalidade? Eu super acredito na 
complementareidade entre diferentes intervenções na abordagem 

COMITÊ DOR E MOVIMENTO



10 SEMESTRE DE 2016
www.sbed.org.br

53

da dor crônica. E qual a receita, a dica, a solução para isso? Para tal, 
não existe resposta formada, montada, previamente estabelecida. 
É preciso conhecer as queixas, as restrições, as limitações e as po-
tencialidades do paciente; é preciso saber diagnosticar; é preciso 
conhecer o que a ciência tem apresentado de mais atualizado, para, 
então, fazer a melhor prescrição com TENS, ou não!!!
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Objetivos 
das Ligas 
Acadêmicas

Um dos objetivos das Ligas acadêmicas é treinar e desenvolver a 
interdisciplinaridade

Falar de interdisciplinaridade exige que entendamos os estudos da 
complexidade. Infelizmente não temos um conceito de complexida-
de o que indica os problemas para se praticar a interdisciplinaridade. 
O perfil dos estudos da complexidade exige uma troca dos saberes 
e é daí que surge o desenvolvimento da interdisciplinaridade. Que 
nova inteligibilidade nos promete esse enfoque da complexidade? 
Quais os novos horizontes que essa noção oferece ao conhecimento? 
Edgar Morin estaria errado em advertir que o “paradigmadacomple-
xidade”nãopoderianascer,porqueodasimplificação ainda não pode 
morrer?1 São muitas as perguntas ainda em aberto.

Nos anos 50, Von Neumann predisse que o tema da 
complexidade e suas possíveis interdisciplinari-
dades seriam o problema central da ciência 
do futuro e ele não se enganou. Nesta 
perspectiva, o pensar na saúde deve se 
interessar por situações ditas “críticas”, isto 
é, de crise, em que a ordem e a desordem 
parecem mesclar-se. Isto exige um olhar 
para o ser humano de forma ampla e 
íntegra. Pensar em partes é ir contra ao 
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proposto. Tudo está interligado por fios invisíveis e justamente estes 
fios invisíveis são a interdisciplinaridade. Portanto, devemos analisar 
a dor crônica reunindo conhecimentos de todas as áreas possíveis. 
É neste sentido que a visão interdisciplinar e a importância disto 
na avaliação e na condução dos tratamentos de saúde, exige um 
olhar com amplitude, principalmente no que tange a dor crônica,  
pois o ser humano não adoece empartes.

Desde o século XlX, com o advento do método científico, foi 
sugerido que a forma de se obter conhecimento era a de aprender 
disciplinas isoladas, uma busca, digamos, “cartesiana” de se aprender. 
Inegavelmente, foi  uma fase onde era necessário buscar o aprofun-

damento dos assuntos e a criação de espe-
cialidades. Porém no século XXI com a visão 

do pensamento complexo reconheceu-se 
a necessidade de uma visão ampla do 

ser humano e  sua saúde.

O modelo biopsicossocial foi elaborado por Engels em 1977,  
defendendo a necessidade de ver a doença como o resultado 
da interação de mecanismos celulares, teciduais , interpessoais 
e ambientais. Assim, o estudo de qualquer doença deve incluir o 
indivíduo, seu corpo e seu ambiente circundante como compo-
nentes essenciais de umsistema.

Para desenvolver uma visão holística do sujeito em suas relações e 
em seu estado emocional devemos contemplar o biológico e todas 
as faculdades do conhecer para, então, desenvolver um pensamento 
amplo, usando o pensamento em disciplinas para interagir com o 
conhecimento já desenvolvido e em desenvolvimento.

No entanto, é necessário um treinamento para que aconteça 
esta avaliação holística de forma natural para o profissional de 
saúde. Precisamos criar essas ferramentas de forma a integralizar 
o holismo a anamnese. Criar esse caminho seria um ganho para 
todos da área de saúde.

Uma das formas práticas de desenvolver este pensamento com-
plexo é participar em congressos ou atividades acadêmicas de aulas 
fora de sua área de interesse ou atuação. Se está estudando cefaleia 
é importante ver a visão do neurologista, do otorrino, da Psicologia, 
da Filosofia da mente, qual a influencia do emocional sobre estas 

cefaleias, faz-se importante verificar como a odontologia enxerga a 
cefaleia, como a fisioterapia 
pensa sobre este assunto 

e esta interação fará deste 
profissional uma pessoa com 

capacidade ampla de diagnos-
ticar e controlar adoença.

As atividades de uma liga interdisci-
plinar estimula esta ação e esta visão pois as 

atividades que acontecem durante o ano podem 
gerar a troca de informações entre as diversas 

áreas do conhecimento, gerando um 
olhar amplo sobre inclusive o que seja 
o pensar em saúde. Porém não basta ter 

a oferta, é importante abrir o conceito e a 
busca para este desenvolvimento, o estudante 

tem a grande vantagem de poder desenvolver esta 
ferramenta participando das ligas de dor.

1Entrevista referente à obra Odres et Désordes, 
citada, "La complexité de la complexité", emissão 
radiofônica difundida na France-Culture, em 22 de 
setembro de 1984).
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A coccigodínea, manifesta-se como sensação de desconforto, 
pressão, cãibra, queimor, pontada ou peso na região sacrococcígea e, 
em alguns casos, nas regiões lombossacral, anal e ou genital, reto e ou 
face posterior das coxas que se acentuam durante o ato de se sentar 
ou de se levantar1. A dor pode acentuar-se ou aliviar-se durante a 
exoneração intestinal, coito ou micção e localiza-se exclusivamente 
no cóccix em menos de 15% dos casos. Observa-se fraturas e luxa-
ções do cóccix em menos de 5% dos casos. A mobilização digital do 

cóccix é muito dolorosa, quando a origem é traumática2.
O cóccix é mais exposto na pelve feminina e, portanto, mais susceptí-

vel a traumatismos agudos ou crônicos que no homem, donde a maior 
prevalência do seu traumatismo nas mulheres. Posturas inadequadas, 
desnutrição, infecções anorretais ou geniturinárias, microtraumatismos 
dos ligamentos sacrococcígeos, procedimentos operatórios proctológicos, 
tumores, anormalidades psicológicas2  e lesões do SNP podem causar SDMs 
da musculatura pelviperineal e coccigodínea3. As disfunções musculoes-
queléticas relacionadas à DPC são mais frequentes na sociedade moderna 
possivelmente porque as atividades são mais sedentárias, resultando em 
modificações mal adaptativas do comprimento, força e tono muscular4. 
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A fibromialgia é uma síndrome dolorosa sem uma causa orgânica 
conhecida, que gera de um lado grande desafio para os médicos 
e de outro, extremo sofrimento para quem a tem.

O seu quadro clínico reconhecido pela OMS em 1992, hoje é des-
crito no código internacional de doenças - CID M79.7, como uma 
doença relacionada ao sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, 
com queixa de dor difusa e, frequentemente acompanhada de fadiga 
e transtornos do sono, além de quadros ansiosos e/ou depressivos.

Sua etiologia não foi definida, e há sugestão de uma causalidade 
multifatorial, por isso o tratamento indicado é interdisciplinar. Mas 
longe de reunir consenso sobre o diagnóstico, ela ainda gera con-
trovérsia e certa desconfiança para com o paciente. Essa é uma das 
queixas mais frequentes destes, como se houvesse dúvidas sobre 
as informações fornecidas, e fosse necessário legitimar a todo o 
instante, o que sentem. 

A fibromialgia interfere de forma direta na vida pessoal, familiar 
e profissional do paciente, podendo gerar perda da qualidade de 
vida e empobrecimento das relações em vários planos.

A definição de dor para a Associação Internacional para o Estudo 
da Dor (IASP) como uma experiência sensitiva e emocional desagra-
dável decorrente ou descrita em termos de lesões teciduais reais ou 
potenciais, expõe esse caráter abrangente e amplo, e permite que 
seja englobada a vivência subjetiva e individual dessa experiência 
para cada pessoa.

Diferentes abordagens dentro da psicologia fazem a sua própria 
leitura desse fenômeno, e constroem planos terapêuticos para o 
tratamento de pessoas com fibromialgia. Nesse texto, o referencial 
teórico utilizado para pensar sobre essa síndrome será a Psicaná-
lise de orientação Lacaniana. Tida muitas vezes como inacessível 
e extremamente rebuscada, essa orientação teórica oferece uma 
rede conceitual bastante estruturada, sólida e coerente. Sem utilizar 
nomenclaturas específicas ou termos técnicos, o objetivo será o de 
provocar reflexão. Através de uma leitura analítica básica, instigar 
a curiosidade para a compreensão da experiência pessoal e das 
relações entre as pessoas.

A proposta então, é pensar a fibromialgia como uma solução subje-
tiva, inconsciente, respaldada na economia psíquica, ou seja, o modo 
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único de ser de cada um. Nesse contexto, e com essa forma de pensar, 
é de extrema importância que o discurso, o relato de cada paciente, 
possa assumir o estatuto de parte fundamental para o tratamento.  

A reflexão sobre o lugar que a dor ocupa na vida da pessoa, sua 
relação com o corpo, e as consequências desses arranjos, possibili-
tam a construção de uma história única e intrasferível, ressaltando 
para esse tratamento, a posição subjetiva que o sujeito ocupa em 
relação à dor, e às outras pessoas e coisas significativas na vida, sem 
necessariamente psicopatologizar o quadro psíquico. 

As pessoas que apresentam essa síndrome, comumente se sen-
tem isoladas e incompreendidas. Esse sofrimento “duplo” contribui 
para um ciclo negativo, no sentido da manutenção do quadro 
álgico, podendo também estar presentes a dificuldade de adesão 
ao tratamento proposto e/ou dificuldades com a equipe médica.  
Nesse contexto temos,o paciente na sua experiência existencial de 
sofrimento, e o médico e os profissionais de saúde, sendo confron-
tado a todo instante, e postos em xeque quanto a sua capacidade 
e métodos de tratamento.  

Fazendo frente a essa situação, a Psicanálise propõe, primeiro 
conhecer esse sujeito, sem pré-determinar um tratamento, mas cons-
truir ao longo do processo, um tratamento único para cada pessoa.

O diagnóstico em Psicanálise é diferencial, no sentido em que 
se baliza a partir da posição desse sujeito frete ao seu sintoma, e 
não apenas na fenomenologia do sintoma, mesmo que haja uma 
tipologia similar. Trabalha com os modos de sofrimento, e maneiras 
singulares de enfrentar a vida.

As influencias, para a manu-
tenção do quadro de dor, são 
inúmeras e multifatoriais. 
Processos físicos, psicoló-
gicos e socioculturais, se 
misturam e estão presen-
tes sempre. Na verdade, 
não há a possibi l idade 
de “recortar” uma pessoa, 
oferecendo um tratamento em 
uma única dimensão, e ter uma 
resposta terapêutica de excelência. 
Os profissionais que trabalham com 
dores crônicas precisam uns dos outros, 
pois cada um só pode responder pela sua área, e é no 
esforço conjunto que se consegue construir um caminho 
de transformação na vida de quem sofre com fibromialgia.

Nessa perspectiva, a escuta médica é, na maioria das vezes, 
a porta de entrada para esse caminho. Geralmente é a primeira 
pessoa a ser procurada, e a primeira chance para a escuta acon-
tecer. Uma escuta sem julgamentos, que procure dar espaço para 
as dimensões subjetivas emergirem. Não que o médico seja o 
responsável em trabalhar com essas informações, mas ao contrário, 
esse proceder, permitirá o encaminhamento adequado e respalda-
do. Pois na medida que o paciente estiver falando, estará tendo a 
oportunidade de se dar conta do que lhe acontece e, ali mesmo, 
construir demanda de mudança. Esse espaço para o discurso, fa-
cilita a compreensão da necessidade e importância do tratamento 
interdisciplinar, pois a pessoa que sofre se sente acolhida e sua dor 
validada, primeiro passo para o tratamento.

A demanda de mudança é diferente de uma queixa de mudan-

ça, pois se constrói na perspectiva de que algo deverá ser feito 
também por si mesmo, caberá também uma mudança interna, 
não só, única e exclusivamente um tratamento que virá do pro-
fissional que lhe atende.  

Essa abertura para uma possibilidade de elaboração previa, cria através 
da relação com o médico, os meios para a pessoa chegar ao psicólogo.

O tratamento de quadros crônicos como a fibromialgia requer 
tempo, dedicação, e desejo para que aconteça. A cura para o sin-
toma, digamos assim, existencial, não está à venda nas prateleiras, 
mas será estruturada e construída, caso a caso. Entender o papel 
que a dor ocupa na vida e nas relações, suas consequências, e ao 
mesmo tempo, abrir espaço para o desejo, tem impacto prático e 
direto na adesão dessa pessoa aos outros tratamentos oferecidos. 
Muitas coisas estão em jogo, a identidade do sujeito, a relação 
com as sensações corporais, os arranjos que faz no dia a dia para 
dar conta do que é necessário, a forma como lida com o próprio 
tratamento, como a dor começou, o que a piora e o que a melhora, 
são algumas das informações que permitirão a pessoa entender a 
sua dinâmica pessoal, sua economia psíquica.

Não se trata apenas de um “corpo de carne” que está com dor, 
mas de uma pessoa, com uma história de vida, e que tem um corpo, 
impregnado de afeto, que está em sofrimento.

O maior poder de cura está dentro de cada um. A transformação é 
interna. Mas é preciso um ambiente seguro e estruturado de forma 
adequada para favorecer esse processo, e dar condição para que 
uma vida mais saudável possa ser construída. 

COMITÊ DE SAÚDE MENTAL E DOR
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Quando se fala em fibromialgia, muitas dúvidas e incertezas 
surgem, tanto para pacientes, como para profissionais de saúde. Há 
uma série de questionamentos, mitos e verdades sobre o tema. Há 
quem diga, por exemplo, que a patologia, na verdade, não exista, 
ao lado de outros que, embora reconheçam sua existência, insistem 
em afirmar que a dor é “psicológica”.

Vamos entender mais sobre a fibromialgia, desfazendo alguns 
mitos envolvidos:

DEFINIÇÃO DA DOENÇA
MITOS: A dor presente na fibromialgia é “psicológica”; é o 
mesmo que depressão; é um tipo de artrite; afeta músculos 

e articulações.
AS VERDADES: A fibromialgia é uma patologia com critérios 
diagnósticos desde 1990, atualizados constantemente. A dor 

presente é mensurável e real, com alto impacto na qualidade de vida 
dos pacientes. Não causa ou é decorrente de inflamação articular 
ou muscular, como se pensava no passado. Articulações e músculos 
estão íntegros e as pesquisas mais recentes apontam que possivel-
mente existam causas neurológicas centrais, com anormalidade no 
processamento da dor, como provável etiologia da doença. Por fim, 
é importante deixar claro que, embora possam caminhar juntas, 
depressão e fibromialgia são doenças diferentes.

EPIDEMIOLOGIA
MITOS: acontece apenas em mulheres; é uma doença rara; é 
doença de gente idosa.
AS VERDADES: afeta cerca de 2,5% da população mundial 
(não é rara), sendo atualmente a segunda maior causa de pro-

cura pelo consultório do reumatologista. Afeta homens e mulheres, 
embora seja, de fato, mais comum nelas (6 a 10 mulheres para cada 
homem). A faixa etária mais comum é ampla, dos 30 aos 55 anos.

SINTOMAS
MITOS: o único sintoma é a dor; a dor é leve.

AS VERDADES: a dor (com padrão muscular e articular di-
fuso) geralmente é intensa o suficiente para causar impacto 

na qualidade de vida da pessoa. É o principal sintoma, mas não o 

único. Os portadores de fibromialgia podem ainda apresentar fadiga 
(sensação de exaustão e dificuldade para executar atividades do dia 
a dia), distúrbios do sono, ansiedade e depressão.

CAUSAS
MITO: surge devido a problemas emocionais.

AS VERDADES: a causa exata da fibromialgia ainda é desco-
nhecida. Fatores emocionais podem exacerbar as dores, porém 

a relação causal entre ambas não é definitiva. Outras alterações, 
como infecções e até mesmo fatores genéticos, são amplamente 
estudados, porém ainda sem conclusões concretas.

DIAGNÓSTICO
MITOS: esse diagnóstico só é dado quando não se acha 
nada “de verdade”; é preciso fazer um exame de sangue para 

comprovar o diagnóstico.
AS VERDADES: trata-se de um diagnóstico clínico, baseado 
na história e no exame físico do paciente. Diversos estudos 

estão sendo feitos, mas até o momento não se detectou nenhum 
tipo de exame específico, seja laboratorial ou de imagem, que aponte 
para o diagnóstico.

TRATAMENTO
MITOS: não há nada que possa ser feito para tratar; deve-se 
manter o repouso; o tratamento não funciona.
AS VERDADES: existe sim tratamento, que deve ser voltado 
para a busca da melhoria dos sintomas e da qualidade de 

vida do paciente. Este tratamento deve ser multiprofissional, envol-
vendo medicamentos (antidepressivos, analgésicos, neurolépticos), 
psicoterapia, atividade física, acupuntura, terapias meditativas ou 
de movimento, entre outras opções terapêuticas que devem ser 
individualizadas para cada caso.

Concluindo, é preciso deixar claro que a fibromialgia é uma patologia 
real que merece a maior consideração, seja dos pacientes, familiares ou 
equipe de saúde. Em vez de atribuir seus sintomas pura e simplesmente 
a aspectos emocionais dos pacientes, o que os rotula e nada contribui, 
devemos buscar formas de tratar adequadamente, integrando-os ao 
convívio social com a melhor qualidade de vida possível.


