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Ao longo do CBDOR foram realizadas reuniões dos  
Comitês, onde discutiu-se presencialmente atividades,  

metas e houve a eleição dos novos coordenadores  
e secretário(a). A maioria dos Comitês enviou seus  

relatórios de atividades no biênio de 2016-2017, cujo os 
documentos podem ser lidos ao final desta edição ’’

Prezado associado SBED,

O envolvimento dos participantes do XIII Congresso Brasileiro de Dor 

foi impressionante. A superação ocorre pela ação coletiva. Em nome das 

comissões envolvidas para a organização do Congresso, agradecemos a 

todos. Agradecemos em especial a atividade dos membros dos comitês 

durante o Congresso.

As produções dos comitês científicos da SBED emergem novos temas 

de discussão e detalha-se reflexões de conversas entre colegas/pacien-

tes. Recordo que a Comissão Científica do Congresso recorreu às edições 

anteriores do Jornal dos Comitês para elaboração da programação. 

Ambicionamos que as produções de matérias progrida e abrilhante - 

ainda mais – a avaliação e o tratamento multidisciplinar da dor. 

Ao longo do CBDOR foram realizadas reuniões dos Comitês, onde discutiu-se 

presencialmente atividades, metas e houve a eleição dos novos coordenadores 

e secretário(a). A maioria dos Comitês enviou seus relatórios de atividades no 

biênio de 2016-2017, cujo os documentos podem ser lidos ao final desta edição. 

O interesse por novos grupos de discussão formalizou a constituição 

de outros três Comitês Científicos na SBED: Dor Saúde do Trabalhador; 

Dor em Medicina Veterinária; Segurança do Paciente com Dor e Educa-

ção em Dor. Os quais aguardamos ansiosamente por suas produções e 

atividades online e presenciais. 

Boa leitura.

‘‘

EDITORIAL
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COMITÊ DOR E MOVIMENTO

Coping e 
  Dor Crônica

 A dor, enquanto experiência subjetiva negativa, é um fenô-
meno neurofisiológico específico à espécie humana. De modo 
mais específico, a dor crônica é uma condição fisiopatológica 
caracterizada por manifestar-se por um período maior que três 
meses. Pode ocorrer em diversas doenças e deve ser considerada 
enquanto desordem biopsicossocial, qual reitera a necessidade do 
reconhecimento de sua natureza multidimensional, fundamental 
às reverberações clínico-terapêuticas efetivas. 

Discutir o processo de tratamento e prevenção das desordens 
quais acarretam ou são consequentes à dor crônica, nos exige 
uma explanação para além dos aspectos neurobiológicos de 
sensibilização do sistema nervoso central, responsáveis à trans-
missão nociceptiva. Aponta à necessidade de refletir e buscar 
respostas à complexidade que é do funcionamento humano, em 
suas múltiplas vicissitudes cotidianas. 

A permanência da experiência dolorosa crônica pode desenca-
dear um estado psicológico conflituoso, comumente associado 
a estresse, ansiedade e depressão. Nesta caracterização, também 
podemos destacar reverberações neuro-hormonais e a demanda 
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sistêmica consequente às exigências emocionais, elementos que 
corroboram à necessidade psicossomática de entrelaçar os ele-
mentos subjetivos (laborais, afetivos e interpessoais) aos aspectos 
biológicos nociceptivos. 

Assim, destacamos o conceito de “coping” enquanto conjunto de 
estratégias psicológicas, comportamentais e cognitivas de enfrenta-
mento às situações adversas de estresse, de modo mais específico à 
condição de dor crônica. Trata-se de um tema heterogêneo (socio-
culturalmente), qual deve ser considerado na interdisciplinaridade 
dinâmica desde o fenômeno causador de estresse (dor crônica) à 
especificidade das ferramentas e estilo de coping. 

As estratégias de coping podem ser específicas às consequências 
emocionais (afetivas e/ou somáticas) do evento estressor ou específicas 
à própria situação de estresse (ressignificações/negociações interpes-
soais ou reelaborações cognitivas). Quanto ao direcionamento das 
estratégias de coping a serem utilizadas, podem ocorrer de diferentes 
modos a depender do evento estressor.

As estratégias de enfrentamento, face aos fenômenos dolorosos, 
também podem reverberar funcionalmente na efetividade do 
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Deste modo, faz-se necessária uma avaliação crítica da eficácia das 
ferramentas de coping em suas múltiplas possibilidades. 

REFERÊNCIAS 
1.  AZEVEDO, D, C e SAMULSKI, D, M. Análise de técnicas psicológicas 

de controle da dor: um estudo comparativo entre atletas e não-
atletas. Rev Bras Med Esporte _ Vol. 9, Nº 4 – Jul/Ago, 2003. 

2.  KATZ, L. et al. Understanding pain and coping in women with 
interstitial cystitis/bladder pain syndrome. BJU Int. 2017 Apr 7. 
doi: 10.1111/bju.13874. [Epub ahead of print]

3.  MATOS, A, S, S. Ansiedade, depressão e coping na dor crônica. 
2012. 161p. Dissertação de Mestrado.  Porto, Portugal.

4.  ZIMMER-GEMBECK, M. J., & SKINNER, E. A. (2011). Review: The 
development of coping across childhood and adolescence: An 
integrative review and critique of research. International Journal 
of Behavioral Development, 35(1), 1-17.
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desempenho físico e na recuperação de lesões. Esses exemplos 
aparecem em condições de atletas e não atletas, de modo que 
tais ferramentas (multidimensionais) podem agir na redução da 
intensidade de dor, na otimização da performance motora e na 
efetividade da reabilitação físico-funcional. 

No que tange à dor crônica, deve-se considerar, enquanto evento 
estressor, evidenciando o papel fundamental dos relatos do próprio 
paciente quanto ao limiar de intensidade de dor e grau de com-
prometimento de tal estresse em suas funções cotidianas. Desta 
forma, as estratégias construídas ao enfrentamento da dor crônica 
tornar-se-ão cruciais, desde os aspectos específicos de sensibilização 
nociceptiva (limiar e tolerância à dor), assim como a adesão, anseios 
e expectativas à proposta terapêutica. 

Pelo que foi apontado acima, as estratégias de coping utilizadas 
na dor crônica podem ser discutidas junto à ansiedade, depressão, 
estresse, intensidade de dor, tolerância à dor e catastrofização da dor. 
Consequentemente, o tratamento clínico da doença deve ser pensado 
em caráter multidisciplinar na avaliação, diagnóstico e possibilidades 
terapêuticas, face à complexidade fisiopatológica multidimensional. 
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COMITÊ DOR E MOVIMENTO

A dor nos 
cuidados 
paliativos

O cuidado paliativo é a junção do cuidar aliado ao conhecimento 
científico, com o objetivo de proporcionar o alívio do sofrimento rela-
cionado à doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 
2002, cuidado paliativo é “uma abordagem que promove a qualidade 
de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que 
ameacem a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio 
do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da 
dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual.” Os 
cuidados paliativos não se baseiam em protocolos, mas em princípios.

Os princípios dos Cuidados Paliativos incluem: promover o alívio da 
dor e de outros sintomas desagradáveis como astenia, anorexia, dispneia 
e outras emergências oncológicas; afirmar a vida e considerar a morte 
um processo natural da vida; não acelerar e nem adiar a morte; Integrar 
os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; oferecer 
um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente 
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quanto possível até o momento de sua morte; oferecer sistema de suporte 
para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e o luto; oferecer 
abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e 
seus familiares, incluindo acompanhamento no luto; e, melhorar a quali-
dade de vida e influenciar positivamente o curso da doença (ANCP, 2009).

O câncer é definido como um conjunto de mais de 100 doenças que 
têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os 
tecidos e órgãos, podendo metastatizar para outras partes do corpo (INCA, 
2017). Quando a doença já se apresenta em estágio avançado ou evolui 
para esta condição, mesmo durante o tratamento com intenção curativa, 
a abordagem paliativa deve ser considerada para o manejo dos sintomas 
de difícil controle e de alguns aspectos psicossociais associados à doença.

A OMS enfatiza que “muitos aspectos dos cuidados paliativos devem 
ser aplicados mais cedo, no curso da doença, em conjunto com o trata-
mento oncológico ativo”, sendo aumentados gradualmente até a morte. 
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Tais cuidados devem ser fornecidos por uma equipe interdisciplinar, 
fundamental na avaliação de sintomas em todas as suas dimensões, 
na definição e condução dos tratamento farmacológicos e não farma-
cológicos, imprescindíveis para o controle de todo e qualquer sintoma. 
Vale ressaltar que a comunicação adequada entre a equipe de saúde e 
familiares e pacientes é a base para o esclarecimento e favorecimento da 
adesão ao tratamento e aceitação da proximidade da morte (ANCP, 2009).

A dor é conceituada pela Associação Internacional para o Estudo da 
Dor (IASP, 1994) como uma “experiência sensitiva e emocional desa-
gradável, associada a dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita 
em termos de tais lesões”. Estudos multicêntricos de controle da dor 
em pacientes oncológicos revelam consistentemente que cerca da 
metade dos pacientes recebem analgesia ineficaz, chegando a 51% na 
França, 42% nos Estados Unidos e 59% na China (Brennan et al., 2007).

A dor está presente em todos os estágios do câncer e, muitas vezes, 
ocorre antes mesmo do seu diagnóstico. A sua etiologia pode ser re-
lacionada ao câncer (compressão ou infiltração de nervos periféricos, 
infiltração do sistema nervoso central, infiltração óssea, infiltração de 
vasos sanguíneos e linfáticos e/ou infiltração visceral), ao tratamento 
(relacionadas à cirurgia, pós-radioterapia ou pós-quimioterapia) e 
não-relacionadas ao câncer (dores já existentes previamente, como 
enxaqueca, hérnia de disco, fibromialgia) (Alves Neto et al., 2009).

O sucesso da terapia da dor no paciente com câncer baseia-se, 
principalmente, no diagnóstico do mecanismo da dor (inflamatório, 
neuropático, isquêmico, compressivo) e consequentemente do diag-
nóstico da síndrome dolorosa preponderante. É conceito universal que 
a farmacoterapia analgésica é o principal tratamento para o controle da 
dor oncológica. Outros tratamentos não menos importantes incluem a 
radioterapia e a quimioterapia para analgesia, a reabilitação física, a rea-
bilitação psicológica e a reabilitação nutricional (Rangel e Telles, 2012).

A fadiga relacionada ao câncer é um sintoma comumente presente 
em pacientes oncológicos. Ela é definida pela National Comprehensive 
Cancer Network (BERGER et al., 2010) como um sintoma persistente, um 
senso subjetivo de cansaço físico, emocional ou cognitivo ou exaustão 
relacionada ao câncer ou ao seu tratamento que não seja proporcional 
à atividade realizada recentemente a qual poderia interferir com a ca-
pacidade usual do paciente (MOCK et al., 2007; CAMPOS et al., 2011). 
É um fenômeno multifatorial e sua causa pode estar relacionada com 
a radioterapia, a quimioterapia e as atividades diárias (ANDRADE et al., 
2013). Estudos sobre exercícios físicos em pacientes que apresentam 
fadiga oncológica mostraram, de forma consistente, benefícios no 
combate a mesma, melhora da dor e da qualidade de vida, melhora da 

capacidade funcional, redução de estresse e melhora de diversos outros 
sintomas (HEIM et al., 2007; VELTHUIS et al., 2010; CAMPOS et al., 2011).

Nesse sentido, a fisioterapia oferece recursos e estratégias antiálgicas, 
constituindo um método de tratamento não-invasivo eficaz. Entre os 
recursos fisioterapêuticos mais utilizados na abordagem da dor onco-
lógica, podemos encontrar na literatura o uso da eletroestimulação 
nervosa transcutânea (TENS), crioterapia, massoterapia e cinesioterapia. 
Porém, não existem estudos que abordem o uso de instrumentos da 
fisioterapia isoladamente ao uso do tratamento medicamentoso. Desse 
modo, observa-se que a associação das duas terapias apresentam resul-
tados satisfatórios na redução desse sinal clínico tão incapacitante para 
o paciente, além da redução do uso de medicamentos para controle 
da dor por um tempo maior (Sampaio et al, 2005).

Vale ressaltar que o uso prolongado de medicamentos podem preju-
dicar órgãos e sistemas, causar dependência ao fármaco, além de efeitos 
colaterais e, representa um alto custo para o paciente.

REFERÊNCIAS 
1.  ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer 

/ Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva; 
organização Mário Jorge Sobreira da Silva – 3. ed. rev. atual. – 
Rio de Janeiro: Inca, 2017.

2. Alves Neto O, Vale e Melo IT, Aspilicueta Pinto Filho W. Dor: 
princípios e práticas – Porto Alegre: Artmed: 2009.

3.  Andrade V, Sawada NO, Barichello E. Qualidade de vida 
de pacientes com câncer hematológico em tratamento 
quimioterápico. Rev Esc Enferm USP. 2013; 47 (2): 355-61.

4.  Berger EM, Abernethy AP, Atkinson A, Barsevick AM, Breibart WS, 
Cella D, et al. Cancer – related fatigue. J Nati Compr Canc Netw. 
2010; 8: 904-31.

5. BRENNAN, F.; CARR, D. B.; COUSINS, M. Pain management: a 
fundamental human right. Pain Medicine – Section Editor: 
Review Article, v. 105, n. 1, 2007.

6. Campos MPO, Hassan BJ, Riechelmann R, Giglio AD. Fadiga 
relacionada ao câncer: uma revisão. Rev Assoc Med Bras. 2011; 
57(2): 211-219.

7.  Heim ME, v d Malsburg ML, Niklas A. Randomized controlled trial 
of a structure training program in breast câncer patients with 
tumor-related chronic fatigue. Oncology. 2007; 30 (8-9): 429-34.

8.  Manual de Cuidados Paliativos. Academia Nacional de Cuidados 
Paliativos – Rio de Janeiro, Diagraphic, 2009.

9.  MERSKEY, H.; BOGDUK, N. Task force of taxonomy: classification 
of chronic pain. Seatle: IASP, 1994.

10.  Mock V, Atkinson A, Barsevick AM, Berger EM, Cimprich B, Einseberg 
MA et al. Cancer – related fatigue. Clinical Pratice Guidelines in 
Oncology. J Nati Compr Canc Netw. 2007; 5 (10): 1054-78.

11.  Rangel O, Telles C. Tratamento da dor oncológica em cuidados 
paliativos. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, Vol 11, nº 
2, 2012.

12.  Sampaio RL, Moura CV, Resende MA. Recursos fisioterapêuticos 
no controle da dor oncológica: revisão da literatura. Revista 
Brasileira de Cancerologia. 51(4): 339-346, 2005.

13.  Velthius MJ, May AM, Koppejan-Rensenbrink RA, Gijsen BC, 
van Breda E, de Wit GA, et al. Physical Activity during Cancer 
Treatment (PACT) Study: design of a randomised clinical trial. 
BMC Cancer. 2010; 10:272.

14. World Health Organization. Lisboa, 2002.

“O cuidado paliativo 
é a junção do cuidar 
aliado ao conhecimento 
científico, com o objetivo 
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COMITÊ LIGA DE DOR

Experiência dos acadêmicos de Liga de Dor no  
ambulatório de atendimento a pacientes com Dor Crônica

A participação dos acadêmicos dentro das ligas de 
dor pode ir além da realização de pesquisas, partici-
pação em congressos e ações sociais, considerando 
que estas já seriam grandes vantagens de se tornar 
membro de uma liga, existem ainda outras gran-
des vantagens, como:  participar de atendimentos 
ambulatoriais, assistir  profissionais no atendimento 
interdisciplinar, verificar a dinâmica de atendimento, 
o perfil dos pacientes em acompanhamento, as 
variáveis que permitem uma pessoa seguir melhor 
o tratamento comparado a outra pessoa, perceber 
a grande variedade de medicações possíveis para 
cada caso, enfim são experiências que com certeza 
farão diferença na vida profissional destes acadêmi-
cos que abrem sua agenda para se dedicar a liga.

Na LIED (Liga Interdisciplinar para o Estudo da Dor de Curitiba) os 
acadêmicos participam do atendimento ambulatorial do Grupo da 
Dor no Instituto de Neurologia de Curitiba sob a coordenação do Dr. 
Daniel Benzecry de Almeida e com a participação de vários profissio-

nais da área da saúde, dentre eles: anestesiologista, 
ginecologista, geriatra, fisioterapeutas, odontólogos, 
psicólogos e os residentes de neurologia. Durante 
a primeira consulta todos os profissionais realizam 
suas avaliações e ao final discutem a melhor forma 
de tratamento, decidindo juntamente com o pacien-
te as abordagens ideais para cada caso.

 Seguindo a recomendação da Sociedade Inter-
nacional para Estudo da Dor (IASP), os pacientes são 
orientados de que não somente de medicação é 
realizado o tratamento, mas sim com um conceito 
globalizado sobre sua saúde incluindo atividade 
física e acompanhamento psicológico, pois é de 
conhecimento científico por parte dos profissionais 
que atuam no tratamento de dor a característica 

biopsicossocial e a grande influencia do emocional tanto como 
comorbidade quanto como consequência do convívio com a dor.

Segue o relato de alguns de nossos acadêmicos que está acom-
panhando o atendimento ambulatorial  em 2017:

Daniel Benzecry de Almeida
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Experiência dos acadêmicos de Liga de Dor no  
ambulatório de atendimento a pacientes com Dor Crônica

científicas e vivenciei um pouco do trabalho das outras áreas da saúde 
que tratam dor. Vi bloqueios periféricos e liberação de pontos gatilhos, 
procedimentos que a faculdade nunca considerou ensinar na graduação. 

E, apesar de ter adquirido bastante conhecimento técnico/científico, 
o mais legal foi ter tido a oportunidade de ver que é possível (e não 
uma utopia) ter uma equipe interdisciplinar de verdade, onde cada 
profissional agrega algo a mais para o bem estar do paciente”. Samara 
Vasconcelos acadêmica de Medicina.

“Quando me deparei com o termo “interdisciplinaridade” pela primeira 
vez, não sabia seu real significado. Como acadêmica participante da 
Liga Interdisciplinar para o estudo da Dor (LIED) pude conhecer o que a 
palavra em si representa, e após iniciar o acompanhamento no ambu-
latório da Dor no INC, tive a possibilidade de vê-la aplicada diretamente 
ao trabalho. Assim, percebi que para compreender seu real significado, 
uma simples busca de conceito não bastava. É necessário vive-la. 
Viver a interdisciplinaridade na área da saúde é reunir profissionais de 
diversas áreas apenas para um único objetivo: Compreender e atender 
o ser humano como um todo. E foi por meio do acompanhamento das 
consultas no ambulatório que pude vivenciar esse contato importante 
entre paciente e profissional. Como acadêmica de Biomedicina, grande 
parte de meu trabalho restringe-se a laboratórios de análises clínicas e 
de pesquisas. Assim, a cada consulta observada e a cada discussão de 
caso acompanhada, refletiu e ainda reflete hoje, uma experiência muito 
valiosa, tanto para minha vida pessoal, quanto – principalmente - para 
a profissional. Hoje, sei as diversas amostras que recebo diariamente 
dentro de um laboratório, não figuram somente aquilo visto fisicamente, 
mas que representam um ser humano, portador de sentimentos e de 
experiências de vida; e ainda, mais do que nunca, sei que o trabalho em 
equipe e em sintonia com os diversos profissionais da área da saúde, é 
de extrema importância, não somente para a equipe em si, mas para a 
saúde do paciente”.  Adriana Souza acadêmica de Biomedicina.

Seguindo a recomendação 
da Sociedade Internacional 
para Estudo da Dor (IASP), 

os pacientes são orientados 
de que não somente de 
medicação é realizado o 

tratamento, mas sim com 
um conceito globalizado 

sobre sua saúde

“O conhecimento fez com que a medicina se expandisse, resultando 
em um processo contínuo de diferentes áreas e diferentes especializa-
ções. Hoje, é impossível para um profissional da saúde estar seguramente 
à par de todas as descobertas e avanços. Por essa razão, acompanhar o 
trabalho desenvolvido de forma multidisciplinar no ambulatório de dor, 
aprender a trabalhar em grupo, entender um pouco além daquilo que 
nos é estritamente cobrado na graduação, é um grande diferencial em 
nossa formação. A contribuição de cada profissional que nos oferece um 
pouco de seu tempo, muitas vezes voltando nos conceitos básicos; mas 
indispensáveis para a compreensão de cada diagnostico, nos permite 
desenvolver os conhecimentos teórico-práticos, além de ampliar o senso 
crítico e o raciocínio científico”. Laís Kozminski Akcelrud acadêmica 
de Medicina e Biomedicina.

“Poder participar do ambulatório da dor foi uma oportunidade muito 
valiosa durante a minha vida acadêmica. Pude acompanhar diversos 
pacientes, cada um com seus medos, suas aflições, seus desafios, suas 
derrotas e vitórias. E nesse ambiente pude aprender detalhes da anamnese 
e do exame físico do paciente com dor crônica, participei de discussões 
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COMITÊ DE PRÁTICAS COMPLEMENTARES E INTEGRATIVAS

Uso de terapias 
integrativas e 
complementares

Dezesste anos de trabalho intenso, estudo constante e prática diária 
em consultório, descrevo o atendimento aos pacientes com queixas 
de dor, usando como recurso terapêutico terapias integrativas e com-
plementares que permitem realizar assistência de qualidade e com 
retorno qualitativo e fenomenológico sólido, conforme os inúmeros 
relatos dos clientes. 

A Acupuntura é, de longe, a terapêutica mais conhecida e reconhe-
cida na área da saúde atualmente. Ela é um dos ramos da Medicina 
Tradicional Chinesa (MTC) possuindo muitos artigos e estudos que 
comprovam sua eficácia no manejo da dor, aguda ou crônica. No Brasil, 
inclusive, a eficácia da acupuntura sempre foi bastante associada ao 
tratamento de dores de uma forma geral. 

Ressalte-se que ao iniciar  avaliação física do cliente com queixa de 
dor, a linha de raciocínio é diferente àquela usada na Medicina Ocidental. 
Como exemplo, um cliente com relato de enxaqueca, possui, na MTC, 
entre quatro a cinco vertentes diferentes de diagnóstico e ainda, dentro 
de cada vertente, quatro ou cinco protocolos de combinação de pontos 
que, serão selecionados de acordo com as características individuais de 
cada pessoa. Na prática, duas pessoas com queixa de enxaqueca pré 
menstrual podem ser tratadas de modos completamente diferentes.

Já o Biomagnetismo Médico (daí o termo Biomagnetista), vem de 

Denise Giarelli
São Paulo (SP)
Especialidade:

Enfermeira

Atendimento de clientes com dor em consultório 
de enfermagem – relato de experiência

uma prática terapêutica descoberta, desenvolvida e aperfeiçoada pelo 
médico mexicano Isaac Goiz Durán. Ele iniciou seus estudos em 1988 
e vêm ao longo do tempo, ganhando adeptos, clientes e terapeutas, 
mundo afora, pela eficácia do tratamento, seu baixo custo, efetividade, 
facilidade de utilização e nenhuma invasividade (em alguns países 
da América Latina as comunidades indígenas são treinadas para 
utilizar essa prática como forma de prevenção à saúde e no Equador 
ela já foi oficialmente incorporada aos protocolos de Saúde Pública 
sendo amplamente reconhecida). O Biomagnetismo estuda, detecta, 
classifica, mensura e corrige as alterações fundamentais do pH dos 
organismos humanos. Baseia-se na aplicação de ímãs de polaridades 
opostas sobre o corpo humano que faz com que o pH das zonas 
aplicadas seja neutralizado, evitando que vírus, bactérias, fungos e 
parasitas patogênicos se desenvolvam. Os pares de imãs são colocados 
em predeterminados pontos do corpo, sobre a pele, para reequilibrar 
o pH. Quando ocorre uma infecção ou uma disfunção, o pH da zona 
afetada se torna ácido ou alcalino. Simultaneamente, outro ponto do 
corpo surge com polarização contrária. Estabelece-se então, a frequ-
ência especifica que causa um fluxo eletrônico negativo para positivo 
e assim a patologia se instala por Ressonância Biomagnética, do polo 
negativo para o polo positivo por comprimento de onda. São estes 
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desequilíbrios de pH que provocam a grande maioria das doenças de 
acordo com os postulados estabelecidos pelo Dr. Goiz. O terapeuta 
identifica esses pares desequilibrados de acordo com um protocolo 
pré-definido, determinando então a causa e reequilibrando o pH do 
corpo. Nessas condições de neutralidade, os microrganismos pato-
gênicos não podem sobreviver e o cliente é tratado de forma limpa, 
não invasiva e natural. Essa terapêutica tem tido grande aceitação e 
eficácia nos casos de dor crônica e recidivante e, em na prática profis-
sional, associa-se o uso do Biomagnetismo à acupuntura ampliando 
e potencializando os resultados obtidos. 

Finalmente, mas não menos importante, a Terapia Floral abarca o 
espectro emocional da dor. Ela é um sistema de cura desenvolvido 
pelo médico inglês, Dr. Edward Bach, que viveu na década de 30, na 
Inglaterra. Dr Bach era bacteriologista, passou pela homeopatia e 
finalmente, se intitulou um herbalista. Foi na natureza, em meio às 
flores que ele percebeu que as dores físicas provinham também de 
dores na alma humana e seu sistema de cura visava eliminar tudo que 
desviasse a alma de sua jornada de autoconhecimento. Neste caminho 
ele descobriu 38 elixires naturais extraídos da energia vibracional das 
flores e correlacionou-os à 38 estados emocionais específicos. 

Hoje os florais de Bach são conhecidos no mundo todo, reconhecidos 
pela OMS e a partir deles, outros sistemas de essências e elixires foram desen-
volvidos, sempre a partir da frequência vibracional de plantas, flores, gemas 
(preciosas ou não), liquens, ambientes e criaturas marinhas. As essências 
florais são elixires naturais extraídos,via de regra, ao amanhecer quando as 
flores estão orvalhadas em seu habitat natural  e  na culminância de sua 
florada e ainda não houve nenhuma manipulação. Seu uso é indicado para 
tratar problemas de ordem emocional e para o bem-estar do corpo-mente. 
Sua utilização mais comum é por via oral, podendo também ser usada em 
forma de cremes, óleos para massagens e sprays ambientais.

O Brasil é hoje, referência no estudo, pesquisa e consumo de terapia 
floral. Dentro dos protocolos de atendimento à dor, a referência diag-
nóstica para determinar a intervenção ou fórmula personalizada, não se 
baseia no tipo de dor, mas no tipo de pessoa e como ela lida, mental e 
emocionalmente com a dor. Neste caso, dores ou traumas emocionais 

podem ser tão ou mais devastadores que as dores físicas e podem afetar 
diretamente o corpo. Como exemplo, atende-se jovens atletas de judô 
com lesões e dores recorrentes que, não tem como origem o esforço 
na luta ou lesões físicas, mas a incapacidade emocional em lidar com 
o sucesso. Na prática cotidiana, avalia-se a necessidade de cada cliente, 
individualmente e utiliza-se o que for mais adequado àquele momento. 
Normalmente, os atendimentos ocorrem ao longo de algumas semanas 
e a reavaliação é sempre refeita de acordo com a resposta do cliente e 
os estímulos externos a que ele está exposto. 

Como método de registro e formato de atendimento, utiliza-se a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem adaptada à realidade 
e condição de trabalho, visto que poucos enfermeiros atuam em 
consultório particular próprio, atualmente. Que este relato traga novas 
perspectivas de estudo, prática e utilização de outras formas terapêuti-
cas no atendimento à dor. A intenção e desejo sinceros é a de sempre, 
atender à PESSOA e não sua dor, trazendo humanidade ao atendimento 
de saúde e descortinando outras perspectivas de bem estar. 
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ARTIGO: Randomized Controlled trial comparing hyaluronic acid, 
platelet-rich plasma and the combination of both in the treatment of 
mild and moderate osteoarthritis of the knee.

Trata-se de um estudo duplo cego, randomizado, controlado 
prospectivo em três grupos recebendo três tratamentos diferentes. O 
estudo foi feito no Brasil e selecionados 120 pacientes dos quais 105 
foram incluídos no estudo. Os pacientes selecionados tinham entre 
40 e 70 anos, com uma idade média de 60,9 anos, e tinham dor no 
joelho por ao menos 4 meses ou edema com evidencia radiográfica 
de osteoartritre segundo a classificação de Kellgren-Lawrence graus 
I, II e III. O acompanhamento foi feito através dos critérios de Western 
Ontario and McMaster Universities Arthrtis Index (WOMAC) e a Escala 
Visual Analógica da dor (EVA), no início, e em 30, 60, 90, 180 e 360 dias.

Os grupos receberam cada, um tratamento diferente de forma du-
plo-cego, todas as aplicações intra-articulares foram feitas guiadas por 
Ultrassonografia. Um grupo recebeu Ácido Hialurônico (AH), outro plas-
ma rico em plaquetas (PRP) e o terceiro uma combinação de AH e PRP.

RESULTADOS:
 A idade média foi de 60,9 anos, com 84,8% do sexo feminino. A 

grande maioria em todos os grupos tinha osteoartrite grau II no joelho 
direito pela classificação de Kellgren-Lawrence. Todos os grupos tinham 
a maioria parda, e com o índice de massa corporal (IMC) elevado, além 
de hipotireoidismo, dislipidemia e hipertensão. Aproximadamente 
metade dos integrantes de todos os grupos eram fisicamente ativos 
praticando caminhadas ou atividades aquáticas regulares sem dor axial.

Todos os integrantes de todos os grupos apresentaram desconforto 
e edema local por 3 a 5 dias após as injeções. Não foram evidenciadas 
nenhuma complicação grave dos procedimentos.

Os resultados mostraram que os pacientes tratados com PRP ou 
PRP+AH apresentaram melhora da dor significativamente maior 
quando comparados ao AH isolado em 30, 60, 90, 180 e 360 dias. Os 
pacientes do grupo PRP isolado, quando comparado ao grupo do AH 
isolado apresentou melhores escores do WOMAC para atividade física 
em 180 e 360 dias. Os pacientes do grupo PRP+AH, quando compa-
rados ao grupo de PRP isolado apresentaram melhores resultados no 
desempenho para atividades físicas pelo WOMAC em 30 e 90 dias, e 
ficaram muito semelhantes ao PRP isolado em 180 e 360 dias. O estudo 
sugere um sinergismo de ação entre os AH e o PRP principalmente 
nos primeiros meses após a injeção.

DISCUSSÃO:
Osteoartrite do joelho é uma condição extremamente comum e 

tem grande impacto na qualidade de vida e performance física dos 
indivíduos, sendo especialmente prevalente na população idosa. O 
artigo em questão, apesar de não ser exclusivo de idosos, os grupos 
são de 40 a 70 anos, a média de idade foi elevada, 60,9 anos. A injeção 
intra-articular é utilizada a muitos anos com relativo sucesso e o uso 
de corticoides de deposito era o padrão, apesar dos efeitos sistêmicos 
indesejáveis e efeitos danosos na cartilagem sobretudo com injeções 
repetidas. A preocupação com tais efeitos colaterais, principalmente em 
idosos, nos leva a buscar alternativas com um melhor perfil de resultado 
e segurança. O AH tem sido usado a vários anos com grande segurança 
mostrando resultados positivos em até 6 meses. As técnicas regenerati-
vas que buscam uma cicatrização e reconstrução do tecido danificado 
têm sido cada vez mais estudadas e utilizadas com bom resultado. O 
índice de complicações é muito baixo e os efeitos colaterais ausentes. 
Há estudos mostrando efeitos benéficos do PRP em tendinopatias e 
osteoartrite de joelho. Esse estudo brasileiro mostra que pode haver um 
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sinergismo de ação entre o AH e o PRP, principalmente nos primeiros 
meses com melhora funcional do paciente mais precocemente. 

Toda nova tecnologia deve ser criticada rigorosamente antes de 
ser considerada como parte do arsenal terapêutico, daí a importância 
de estudos com metodologia sólida e relevância estatística. Novas 
tecnologias e alternativas de tratamento estão em estudo por todo o 
mundo e devemos estar sempre atentos a tais avanços afim de oferecer 
as melhores opções aos nossos pacientes.
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A osteoporose é uma condição osteometabólica patológica carac-
terizada por redução da densidade e aumento da fragilidade óssea, 
causada por deterioração de sua microarquitetura, propiciando maior 
risco de fraturas. Os sítios mais afetados pelas fraturas de fragilidade são 
corpos vertebrais, fêmur proximal, radio distal e úmero proximal. Suas 
consequências, no entanto, vão muito além das fraturas clinicamente 
diagnosticadas. A doença está fortemente associada à dor crônica, 
deformidades, alterações de humor, perda da independência, institu-
cionalização, deterioração da qualidade de vida, aumento dos custos 
com cuidados de saúde e aumento da mortalidade.

Conceitualmente, o diagnóstico de osteoporose orientado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) é baseado na medida de baixa 
densidade mineral óssea (DMO) pela densitometria óssea por área (g/
cm²). Considera-se normal quando a densitometria mostra até –1 des-
vio padrão (DP) no T score; Osteopenia quando há de –1 a –2,5 DPs e 
Osteoporose quando há –2,5 DPs ou mais. O diagnóstico também pode 
ser clínico quando indivíduos com fatores de risco para osteoporose 
apresentam fratura por fragilidade óssea.

A doença é uma das principais causas de morbidade e mortalidade 
em idosos, nos quais o problema pode ser agravado pela presença da 
sarcopenia. Dados da União Europeia apontam que a prevalência de 
osteoporose para homens entre 60 e 79 anos pode chegar a 10% e, para 
mulheres entre 40 e 79 anos, a 18,5%. Estima-se que cerca de 50% das 
mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos 
sofrerão uma fratura osteoporótica ao longo de suas vidas.

Os mecanismos de dor na osteoporose não estão totalmente 
esclarecidos, sendo frequentemente extrapolados de outras pa-
tologias ósseas ou modelos experimentais, mas acredita-se que 
estejam ligados à “hiper-remodelação” óssea, envolvendo a atividade 
osteoclástica, e modificações na inervação óssea, motivo pelo qual 
se acredita que os tratamentos que inibem a remodelação óssea 
exerçam seu efeito analgésico. Ao contrário do que se acreditou por 
muito tempo, o tecido ósseo é amplamente inervado e sua atividade 
metabólica (fenômenos fisiológicos e manutenção da homeostase) é 
fortemente influenciada por tal inervação. Segundos os estudos mais 
recentes, enquanto a massa óssea diminui com o envelhecimento, 
suas fibras nervosas sensoriais não sofrem alterações, culminando 
no aumento da densidade dessas fibras.  

Além da dor óssea propriamente dita, a osteoporose está associada à 
piora de dor musculoesquelética, principalmente nos idosos sarcopêni-
cos. A fraqueza muscular associa-se a maior redução de massa óssea e 
está relacionada a alterações estruturais e posturais como, por exemplo, 
a cifose axial, mesmo na ausência de fratura vertebral. A contração da 

musculatura paravertebral sobrecarregada pelas alterações mecânicas 
sofridas pode gerar lombalgia com diferentes graus de severidade. 
Diversos estudos populacionais demonstram ligação entre dor lombar 
e osteoporose, especialmente em idosos. Além disso, pode haver piora 
de estabilidade articular e, consequentemente, de dores associadas a 
patologias osteoarticlares, tão frequentes nessa população.

A dor crônica na osteoporose possui característica mista e deve ser 
abordada como a dor crônica em outras condições dolorosas, associan-
do-se a terapia não farmacológica ao tratamento farmacológico mul-
timodal. No entanto, algumas particularidades devem ser observadas 
e serão discutidas a seguir:

 TERAPIA NÃO FARMACOLÓGICA:
Vários estudos demonstram que, tanto para controle da dor quanto 

para melhora da condição osteomuscular, há benefício com a prática 
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de yoga ou pilates na população idosa, desde que respeitadas as orien-
tações de se evitar exercícios de flexão e rotação de tronco. Em relação 
ao pilates, há estudos sugerindo que, além do melhor controle de dor, 
há, com a prática regular, aumento de densidade mineral óssea e de 
distâncias caminhadas, assim como melhora na qualidade de vida. Há 
ainda benefícios comprovados com programas de reabilitação focados 
não somente em técnicas antálgicas e de fortalecimento muscular, mas 
também na correção de alterações posturais e na melhora de equilíbrio, 
marcha e flexibilidade. Técnicas manuais também são indicadas, quando 
há associação com dor musculoesquelética.  Apesar dos resultados dos 
trabalhos avaliando os efeitos do treinamento vibratório sobre a massa 
óssea, massa muscular e força muscular serem conflitantes nessa popu-
lação, há pelo menos três trabalhos mostrando benefício no controle 
de dor induzida por osteoporose em idosos com a aplicação da técnica.

Lembrar que, em se tratando de osteoporose, nenhum programa de 
reabilitação será completo se não se preocupar com prevenção de que-
das e fraturas, mesmo quando seu foco principal for o controle da dor.

 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO:
Em relação ao tratamento medicamentoso, é imperioso o tratamento 

apropriado da osteoporose para o adequado controle da dor nesses 
pacientes. A classe dos bisfosfonatos é a que possui melhores evidên-
cias de eficácia no tratamento da dor óssea relacionada não apenas à 
osteoporose, como também a outras condições ósseas dolorosas. Os tra-
balhos utilizando alendronato, risedronato, ibandronato e zolendronato 
mostram, além de melhora na DMO, redução significativa nos escores 

de dor baseados na escala visual 
analógica (EVA) e em medidas 

de qualidade de vida. O deno-
sumab, anticorpo monoclonal 
comprovadamente eficaz no 

tratamento da osteoporose, tam-
bém demonstrou alguma evidência 

no alívio de dor em pacientes com osteo-
porose, porém seu efeito analgésico pode 

dar-se mais lentamente, sendo que alguns 
trabalhos demonstram o efeito analgésico 

após 12 meses de tratamento. A teripa-
ratida, um análogo do hormônio da 

paratireoide indicado para 

o tratamento de osteoporose grave e/ou alto risco de fraturas, também 
está associado com redução de dor secundária à osteoporose, princi-
palmente na dor relacionada à presença de fratura vertebral. Alguns 
trabalhos sugerem que esse efeito analgésico pode manter-se por até 18 
meses após o término do uso da medicação. Alguns estudos reportam 
efeitos positivos do ranelato de estrôncio no alívio da dor em pacientes 
com osteoporose, principalmente naqueles que sofreram fraturas e 
acredita-se que tal efeito se deva ao efeito anabólico da medicação, 
acelerando a consolidação das fraturas. No entanto, além de não ser 
considerada droga de primeira linha no tratamento da osteoporose, 
seu uso na população idosa deve ser realizado com cautela, uma 
vez que aumenta risco para eventos tromboembólicos. Por sua vez,  
o Raloxifeno, um modulador seletivo do receptor de estrogênio efetivo 
para a prevenção de fraturas vertebrais, correlaciona-se com significativa 
redução da dor esquelética, do consumo de analgésicos e com melhora 
na qualidade do sono em pacientes com osteoporose. Seu uso está asso-
ciado a redução de risco de câncer de mama, no entanto pode aumentar 
o risco de fenômenos tromboembólicos e acidente vascular encefálico.

A calcitonina é indicada para uso por curto período de tempo para 
alívio da dor causada por fraturas vertebrais agudas. Seu uso para 
tratamento de dor crônica não é recomendado por estar associado ao 
aumento do risco de neoplasias ósseas. 

Em relação à vitamina D, sabe-se que a sua manutenção em níveis 
adequados é de extrema importância para a homeostase do cálcio e a 
saúde óssea. Nos últimos anos, inúmeros estudos vêm mostrando que, 
além de ser importante para a manutenção de um adequado meta-
bolismo ósseo, a vitamina D está associada a redução de marcadores 
inflamatórios e dor musculoesquelética em pacientes com osteoporose.

O tratamento adicional da dor com analgésicos, adjuvantes e trata-
mento intervencionista nesses pacientes deve seguir as recomenda-
ções gerais da OMS, utilizando-se para tal a escada analgésica da OMS, 
com algumas ressalvas. O uso de anti-inflamatórios não hormonais 
(AINHs) não é recomendado como primeira linha no tratamento da 
dor em pacientes com osteoporose, pois, além das recomendações 
habituais de restrições de seu uso crônico para a população idosa, os 
AINHs tem efeitos negativos sobre o metabolismo ósseo e seu uso 
crônico está associado a maior risco de fraturas. Deve-se ainda aten-
tar para o fato de que o uso de opioides e de adjuvantes com ação 
sedativa nessa população aumenta o risco de fraturas por aumentar 
o risco de quedas. No entanto, esse fato, por si só, não contraindica 
o seu uso, devendo apenas chamar a atenção para a necessidade de 
implementação precoce de medidas de prevenção de quedas, de 
reabilitação e de educação adequadas.
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A contribuição da psicologia 
para a compreensão da dor

Todo ser humano, com exceção dos portadores de insensibilidade 
congênita, convive com a dor durante toda sua vida. A dor é um sinal, um 
alarme de que algo está errado no organismo, na psiquê e/ou no sistema 
nervoso central e periférico. Ao longo da vida o indivíduo aprende a 
evitar e a reconhecer situações que possam causar dor, prevenindo o 
surgimento e/ou agravamento de lesões.

Em 1979, a International Association for the Study of Pain – IASP definiu 
dor como sendo “uma experiência sensorial e emocional desagradável 
associada com real ou potencial dano tissular ou expresso em termos de 
tal dano. (...) A dor é sempre subjetiva. Cada indivíduo aprende a utilizar 
este termo através de suas experiências prévias”. Em 1994, acrescentou-
-se uma nota que diz: “Muitas pessoas relatam dor na ausência de lesão 
tissular ou qualquer causa fisiopatológica. Normalmente, não há nenhuma 
maneira de distinguir esta experiência daquela. Se o paciente considera 
sua experiência como dor e se a relata da mesma maneira que uma dor 
causada por lesão tecidual, esta experiência deverá ser aceita como dor”.

Esta definição enfatiza a subjetividade e as influências da aprendiza-
gem sobre a interpretação da dor, ou seja, o fenômeno doloroso é um 
fenômeno subjetivo e, portanto, único. Sendo a dor uma experiência 
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subjetiva para o paciente, fica difícil para o médico e demais profissionais 
de saúde, quantificá-la objetivamente. Sua mensuração e avaliação é 
fundamentalmente inferencial e o entendimento da experiência subje-
tiva ocorre pela interpretação do comportamento verbal e não-verbal 
do indivíduo. Além disso, é vivenciada num determinado contexto 
sociocultural influenciando e sendo influenciada por este. 

Para a compreensão da dor, além da definição apresentada pela IASP, 
utiliza-se o conceito de Dor Total de Cicely Saunders. Segundo este 
conceito, a dor apresenta uma dimensão física que, indubitavelmente, 
é a que obteve maiores avanços nas últimas décadas, com grande 
desenvolvimento, tanto na compreensão das estruturas anatômicas en-
volvidas, como no seu funcionamento físico-patológico e farmacológico, 
quanto nas possibilidades de avaliação e tratamento. Interligadas com a 
dimensão física, Saunders acrescenta as dimensões emocional, social e 
espiritual, além dos âmbitos financeiro, interpessoal, familiar e mental.

A compreensão do fenômeno doloroso a partir deste conceito é de 
suma importância, pois envolve, além de mecanismos físicos, psíquicos e 
culturais, fatores relacionados não só com o indivíduo propriamente dito, 
mas também, com seu mundo de relações, ou seja, com aqueles que 
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o cercam (seus familiares, amigos e colegas). Isso permite a percepção 
de outros fatores que podem influenciar, aumentando ou diminuindo 
a sensação de dor. Assim compreendida, a dor deixa de ser vista como 
um mero sintoma e se torna  um fenômeno que faz parte da história 
do indivíduo, uma história que influencia na percepção da dor e que, 
por sua vez, é influenciada por ela.

Ao analisar-se a dor a partir da definição da IASP e seu impacto nas várias 
dimensões da Dor Total, observa-se um mecanismo complexo, determi-
nado por muitos fatores, com influências ambientais e múltiplas variáveis 
psicológicas. Percebe-se um sintoma individual e subjetivo que só pode 
ser compartilhado a partir do relato de quem a sente. Por isso, acreditar 
na queixa do paciente e reconhecer o efeito devastador que a dor possa 
ter sobre este e sua família são pontos fundamentais, não somente para 
avaliar o quadro álgico, mas principalmente, para um manejo adequado.

Em outras palavras, o “quanto de dor” e o “como é essa dor” dependem 
das experiências prévias, do quanto e como essas experiências são lem-
bradas, da capacidade de compreender suas causas e consequências, do 
meio em que o indivíduo está inserido, assim como de sua capacidade 
de comunicar-se com médicos e demais membros da equipe de saúde. 
Outro fator de suma relevância é a disponibilidade dessa equipe para 
ouvir e acolher toda essa comunicação.

Assim, a Psicologia torna-se instrumento fundamental para auxiliar 
pacientes, familiares e profissionais de saúde, na compreensão do fe-
nômeno doloroso. A Psicologia apresenta diferentes abordagens, cujos 
embasamentos teóricos proporcionam uma diversidade de opções, 
tanto na compreensão quanto no tratamento da dor. Neste texto, utiliza-
-se uma fundamentação teórica fenomenológica como fio condutor na 
compreensão dos relatos de pacientes, procurando-se reavivar, tema-
tizar e compreender eideticamente os fenômenos da vida cotidiana, 
à medida que, tais fenômenos foram sendo vividos, experienciados e 
conscientemente percebidos nos relatos dos pacientes.

Reavivar o fenômeno significa fazer reviver, tornar vivo o espírito, e 
torna-lo passível de experiência. Tematizar quer dizer por de forma esta-
belecida, localizada, um tópico ou assunto sobre o qual se vai discursar, 
dissertar ou falar seriamente. Tematizar sugere tomar seriamente e estu-
dar, de maneira sistemática, um assunto. Compreender é tomar o objeto 
a ser compreendido na sua intenção total, não apenas naquilo que as 
coisas são na sua representação, mas ver de modo peculiar, específico, 
único, de o objeto existir, tal como compreender as qualidades próprias 
e particulares. Eidético refere-se à essência do fenômeno.

A Fenomenologia proporciona um analisar e um compreender os 

relatos dos pacientes, observando-se os padrões de comportamento 
em determinadas situações, as tendências de pensamento e explicações 
para cada acontecimento, compreendendo-se a natureza da experiên-
cia vivida, captando-se sua significação e destacando-se as possíveis 
convergências e divergências nas experiências. A análise cuidadosa dos 
relatos pode fornecer informações que facilite a compreensão deste 
fenômeno tão complexo, causador de tanto sofrimento, como é a dor.

ESTUDO DE CASO
Para efeito ilustrativo, um estudo de caso será apresentado com 

análise tematizada. No relato desta paciente, a dor aparece como 
um tema importante desde sua infância, os sintomas são detalhados, 
assim como sua busca por alguém que a compreendesse e lhe desse 
acolhimento. Sua história é de uma dor que a incapacita, que a impede 
de viver e de sentir.

Trata-se de uma paciente jovem, com 30 anos, natural de uma pequena 
cidade do interior de Minas Gerais, mora em São Paulo desde os 17 anos, 
onde trabalhou como empregada doméstica e babá, mas encontra-se 
desempregada há 4 anos em consequência das crises de dor que inva-
dem seu corpo. Morava no emprego mas, ao adoecer, de repente viu-se 
desempregada e sem ter onde morar. Os poucos parentes negaram-lhe 
acolhida e ela passou a viver da caridade dos “irmãos da igreja”, morando 
ora com uma família, ora com outra. Sente-se abandonada pela família 
com quem tem pouco contato. É a sétima filha de um total de doze 
irmãos. Não tem muita lembrança dos pais pois estes moravam na roça 
enquanto ela e os irmãos moravam na cidade. Queixa-se de dor nas 
costas, dor no pescoço, nos dentes, nas mãos, nas articulações, além 
de muita dor de cabeça. Relata que suas diversas dores começaram 
na infância mas que as crises tornaram-se mais frequentes nos últimos 
quatro anos, tornando-a incapacitada para o trabalho.

“Mas, eu, quando criança, e u sentia muita dor, assim, dor de dente, 
entendeu. Dor de ouvido...”

“Com 14, 15 anos, eu comecei sentir uma dor de cabeça horrível ... assim 
... procurava tratamento, ia num médico, em outro, só que ninguém nunca 
descobriu a causa dessa dor de cabeça.”

Embora a dor seja sua queixa principal, outros sintomas como for-
migamento, dificuldades para dormir, trabalhar e até pensar, também 
são frequentemente enfatizados. Todas as dimensões da Dor Total são 
contempladas:

- A dimensão física aparece não apenas nas queixas de dor, mas, 
também, nos relatos relacionados à preocupação e ao incômodo liga-
dos à doença, ao não conseguir comer, ao emagrecimento e perda do 
controle do corpo, à tontura, cansaço.

“Eu tenho muita dor no pescoço, dor nas costas. Eu tenho dor, assim, nas 
articulações, no joelho, assim, nas articulações das mãos...”

- A dimensão psíquica aparece na presença de sentimentos de res-
sentimento, mágoa, solidão, abandono, raiva, depressão, sentimento 
de inutilidade, falta de esperança, medo da dependência.

“Penso... Ah, penso arrumar ... um bom emprego, entendeu. Trabalhar ... e 
arrumar minha vida mesmo ... você ter um lugar de morar ... um lugar assim, 
que seja seu mesmo ... assim, pra você não ficar sempre dependendo das 
pessoas ... e até mesmo ... arrumar alguém ... ter uma família”

- A dimensão social aparece nos relatos que envolvem a família, 
assim como sua rede de apoio (ou a falta de uma rede de apoio), 
separação dos familiares, dificuldades de adaptação à nova situação 
que a impede de trabalhar.

“Só que eu, desde novinha gostava de estar trabalhando. Nunca fui uma 
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pessoa de ficar parada, pessoa preguiçosa, entendeu. Até hoje, eu sou assim, eu 
sou uma pessoa que não suporta ficar parada, sem fazer nada, sem trabalhar...”

- A dimensão espiritual aparece no relato de dor da perda (perda do 
corpo saudável, das relações familiares, do emprego, dos colegas de 
trabalho), nas manifestações de desejos e de necessidades (desejo de 
voltar para casa, desejo de cura, esperança de voltar à vida anterior).

“Olha, até mesmo os parentes, muitas vezes ... eles pensam que a gente 
tá fingindo, entendeu. Eles não acreditam muito. Isso a gente se torna, sei 
lá ... vai ficando chateada com isso ...”

Ao analisar o relato desta paciente, seria muito fácil incorrer no erro de 
uma análise rasa, de senso comum, na qual a paciente utiliza a dor como 
desculpa para todos os seus problemas, com um comportamento poli-
queixoso e uma passividade no enfrentamento da vida. Entretanto, uma 
análise mais profunda aponta que a dor está ligada à sua própria identi-
dade (ou à falta de). Ela não consegue se lembrar de nenhum momento 
da infância que não esteja relacionado com um momento de sofrimento 
e de dor. Em todo o seu relato, não há nenhuma passagem agradável, 
nenhum momento de afetividade entre ela, seus pais e seus irmãos. Todas 
as suas relações interpessoais foram mediadas pela dor. Para ela, o verbo 
sentir significa sentir dor. E é uma dor que a impossibilita de trabalhar, 
de se relacionar e de sentir qualquer outra coisa que não seja a dor total. 
Não sabe quem é, não tem casa, não tem profissão, não tem emprego, 
não tem família com que possa contar, não tem nada de seu. Sua única 
posse e certeza é a dor. É um corpo e uma alma que doem. Seu corpo 
tenso, contraído, mais parece o casco de uma tartaruga, dentro do qual 
ela procura sumir, encapsular-se e, talvez, como a tartaruga, ela procura 
fazer deste corpo a sua casa, o seu lugar, o seu abrigo, onde ela possa ser 
acolhida e aceita. A dor (dimensão física) que sente, a impede de trabalhar 
de acordo com as expectativas das patroas e, em função disso, é demitida, 
perdendo emprego e moradia. Sente-se magoada e revoltada com a 
injustiça (dimensão psíquica). Com isso, sua dor é amplificada. Enquanto 
isso, amigos e familiares conjecturam a possibilidade dela estar tentando 
chamar atenção ou mentindo para não trabalhar (dimensão social e fa-
miliar). Suas relações com esses amigos e familiares se fragilizam (âmbito 
interpessoal) enquanto ela busca conforto e acolhimento na religião. Sua 
religião, assim como sua família e toda a sociedade, valoriza o trabalho, o 
que acirra um sentimento de culpa (dimensão espiritual), além do medo 
da incapacidade e da dependência (dimensão psíquica). A condição de 
desemprego a coloca numa posição financeira bastante frágil (âmbito 
financeiro), de modo que, para sobreviver, depende da caridade alheia e 
perde sua autonomia, o que, sem dúvida, causa um grande sofrimento.

COMITÊ DE SAÚDE MENTAL E DOR

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante perceber que, dor e sofrimento não são sinônimos. A 

extinção da dor não garante a ausência de sofrimento. O controle da 
dimensão física e a ausência de sintomas não elimina m outras fontes 
de angústia, portanto, muitas vezes, o sofrimento persiste. 

Muitos profissionais tendem a culpar o paciente pelo fracasso do 
tratamento. O sentimento de culpa causa vários impactos no paciente, 
como angústia, diminui sua autoestima, impede o estabelecimento de 
uma relação de confiança e a adesão ao tratamento. O melhor seria 
compartilhar a responsabilidade pelo desenvolvimento e pelo sucesso 
do tratamento, conferindo, assim, uma troca de confiança e cumplicidade 
ao relacionamento, possibilitando ao paciente o resgate da liberdade para 
optar, de modo que este se torne sujeito de seu processo. A busca por 
culpados não é uma atitude que traz benefícios para qualquer das partes.

Com a escuta cuidadosa das queixas do paciente, é possível localizar o 
“ponto-gatilho” da dor e trata-la adequadamente. É preciso investigar e lo-
calizar o ponto-gatilho do sofrimento e não apenas a queixa. O olhar atento 
deve buscar a pessoa que se esconde atrás do sintoma e não o contrário.
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A dor é considerada como sendo o 5° sinal vital e, na maioria das 
vezes, torna-se o primeiro sintoma clínico que levará o paciente a 
procurar auxílio profissional.   Esta necessidade de elevar a dor como 
5° sinal vital foi citada pela primeira vez pelo médico James Campbell 
– Presidente da Sociedade Americana de Dor -  em 1996, e teve por 
objetivo conscientizar os profissionais da saúde sobre o tratamento da 
dor, visto que a mesma era subtratada e/ou muitas vezes negligenciada.  
Faço das palavras de Campbell as minhas “se a dor fosse aliviada com o 
mesmo zelo como os outros sinais vitais haveria uma melhor chance de 
promover tratamento adequado”.  Dentro deste contexto a farmacologia 
entra como uma poderosa ferramenta no controle da dor, seja ela aguda 
ou crônica, mas para utilizarmos tal recurso é fundamental conhecermos 
os mecanismos subjacentes que envolvem a dor sentida pelo paciente.  
Precisamos saber se a dor é de natureza nociceptiva, neuropática ou 
de padrão misto que envolve tanto componentes nociceptivos como 
neuropáticos, para definirmos qual linha farmacológica  utilizar.  

Após criteriosa anamnese e avaliação clínica identifica-se a natureza da 
dor (nociceptiva, neuropática ou padrão misto) assim como a intensidade 
da dor ora sentida.  Utilizamos como instrumento de avaliação a escala 
visual analógica (EVA) onde o próprio paciente mostrará a dor sentida 
no momento da consulta, e somente após estes critérios iniciaremos o 
tratamento medicamentoso. 

Temos por regra e conduta seguir as diretrizes propostas pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) no que tange às prescrições farmacológicas, 
sempre buscando tratar o mecanismo subjacente à dor sentida (Mechanism 
Based Treatment) e não somente visualizando o fator etiológico (Caused Ba-
sed Treatment) além de ajustar a dose conforme a evolução do caso clínico.  
Digo à vocês que esta conduta faz toda diferença no tratamento da dor.

A própria OMS elaborou a escada analgésica de acordo com a intensidade 
de dor que o paciente apresenta e a padronizou para o tratamento da dor, 
sendo ela composta por três degraus que indicam classes farmacológicas 
distintas, que quando agregadas, dentro de uma terapia multimodal, agrega-
rão efeito sinergista no controle da dor, proporcionando aos prescritores uma 
maior flexibilidade e possibilidade de adaptação 
conforme as particularidades de seu paciente
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O primeiro degrau da escada analgésica é utilizado para tratamento 
da dor de leve intensidade (EVA: 1-3) e recomenda o uso de medica-
mentos analgésicos simples como: dipirona e paracetamol além de   
antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) tais como: cetorolaco, piroxi-
cam, celecoxibe, etoricoxibe, nimesulida, diclofenaco etc.

O segundo degrau da escada analgésica contempla pacientes porta-
dores com dor de moderada intensidade (EVA:4-7) através da introdução 
de  opioides fracos tais como: codeína, tramadol além de opióides forte 
em baixa dosagem como  oxicodona até dose de 20mg e morfina até 
dose de 30mg, que podem ser associados aos analgésicos simples ou 
antiinflamatórios do primeiro degrau. 

O terceiro degrau da escada analgésica atenderá aos pacientes por-
tadores de dor severa (EVA:8-10) e consta de opioides fortes tais como: 
oxicodona com doses acima de 20mg, morfina com doses acima de 
30mg, metadona, buprenorfina, fentanil etc, associados ou não aos anal-
gésicos simples ou antiinflamatórios já listados nos degraus anteriores.

Os fármacos adjuvantes pertencem a uma classe especial de medica-
mentos que foram desenvolvidos para tratar outros tipos de doença, como 
por exemplo depressão e convulsões, porém os mesmos são utilizados 
para o controle da dor, visto que o mecanismo que gera e mantém a dor 
é o mesmo mecanismo que mantém uma depressão e ou convulsão, ou 
seja, envolve sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos, dopaminérgi-
cos, canais iônicos de sódio, canais iônicos de cálcio etc.  Dentro deste 
grande rol farmacológico podemos listar fármacos como amitriptilina, 
nortriptilina, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, carbamazepina, ga-
bapentina, pregabalina, clonazepan, bromazepan, mirtazapina, trazodona, 
ciclobenzaprina, lidocaína 5% patch, capsaicina dentre outros, os quais 
podem ser utilizados nos três degraus da escada analgésica.

Finalizo esta pequena publicação com os dizeres de Hipócrates “Sedare 
dolorem opus divinum est” que significa:  aliviar a dor é uma arte divina.

DOR FORTE
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RELATÓRIOS DOS COMITÊS 2016/2017

Comitê de Acupuntura

Atividade no centro de dor da Clínica Neurológica do HC – FMUSP: 
a atividade de acupuntura foi realizada com a participação dos Drs. 
Hong Jin Pai , Jorge  Hosomi, Célia  Yunes Portiolli e equipe. Realiza-
mos alguns trabalhos para avaliar determinados conceitos na área 
de acupuntura, e eis algumas conclusões:

1. Um dos conceitos muito arraigado na Acupuntura é que o 
estímulo pela eletroacupuntura com frequência baixa teria um 
efeito analgésico mais eficaz que frequência alta. O trabalho 
realizado com acupuntura manual e acupuntura associada com 
eletroacupuntura utilizando frequências variáveis ( 2-15 Hz, 50-
100 Hz e 2-100hz) em síndromes miofasciais, observamos que 
a frequência não influi nos resultados, não houve diferença no 
alívio da dor. Provavelmente, o importante é que o agulhamento 
deva ser aplicado na  área da dor a ser tratada. 

2. Avaliação do tratamento da lombalgia pela acupuntura real 
ou acupuntura  mínima (placebo), que mostrou resultados 
semelhantes em relação aos efeitos analgésicos e relaxamento 
muscular.

3. Outro estudo mostrou que a acupuntura pode atenuar dor 
neuropática crônica de Herpes Zoster.

4. Recebemos mensalmente os alunos do Curso de Dor USP 
2017/18, e estágio dos residentes de acupuntura do HC- FMUSP.

Congresso do CINDOR: realizado curso pré-congresso, presidido 
pelo Prof. Dr. Chin An Lin e coordenado pelo Dr. Samuel Abramavicus. 
Apresentada as seguintes palestras:

1. Tratamento da dor Osteoartrite do joelho: Atualizações e evi-
dências científicas, ministrada pelo Dr. André Tsai

2. Acupuntura escalpeana Yamamoto: Mecanismo neurofisiológico 
e sua correlaçãoo entre pontos e resultados, Dr. Alexandre M. 
Yoshizumi

3.  Combinação de Avaliação clínica e Tratamento pela acupuntura: 
Prof. Dr. Hong Jin Pai

4. Avaliação da dor orofacial: Dr. Wagner de Oliveira
5. Nossa experiência em tratamento de dor em ambulatório da 

geriatria: Prof. Dra. Yolanda Maria Garcia
6. Uso da eletroestimulação em dor aguda e crônica em lesões 

esportivas: Dr. Liaw Wen Chao
7. Atualização e mecanismo de ação de acupuntura: Prof. Dr. Luiz 

Biela de Souza Vale
8. Tratamento da dor do pé e do tornozelo: Atualizações e evidên-

cias científicas: Dr. Ricardo Yamamoto
9. Visões críticas das opções de acupuntura: Dr. Luciano R. C. De 

Souza
10. Efeitos positivos da acupuntura-placebo que implicam real 

terapia. Conclusão baseada nos trabalhos do Centro de Dor do 
HCFMUSP: Dr. Jorge Hosomi

11. Desafios de aplicações de acupuntura em síndromes de dor 
neuropática: Prof. Dr. Hong Jin Pai

12. Avaliação da qualidade de vida em tratamento de lombalgia 
pela acupuntura: Dra. Célia Y. P. Faelli

Veja como foi o "II Fórum de Tratamento de Dor Articular"
pelo Centro de Acupuntura do IOT- HC da FMUSP
As causas mais comuns de dores articulares incluem artrites e 

artroses, representando a segunda maior causa de gastos com auxílio-
-saúde, e afetam 12 milhões de brasileiros. Com o apoio da SBED 
- Sociedade Brasileira de Estudo de Dor, no dia 18 de junho de 2016, 
foi realizado o II Fórum de Tratamento de Dor Articular pelo Centro de 
Acupuntura do IOT- HC da FMUSP com a participação do Centro de Dor 
da Clínica Neurológica do HC da FMUSP e CEIMEC - Centro de Estudo 
de Medicina Chinesa, no Teatro de Faculdade da Medicina da USP.

O Fórum  de Tratamento de Dor Articular terminou com sucesso, 
atingindo plenamente seus objetivos. No período da manhã, os 
palestrantes   ofereceram aos congressistas a atualização de   fisio-
patologia de artralgia, uso de medicamento em inflamação articular 
e em casos de dor crônica. 

Todos os palestrantes da tarde mostraram a preocupação em  apri-
morar o esquema de escolha de terapia de acupuntura, baseado nos 
conhecimentos médicos atuais e sabendo a importância da associação 
medicamentosa se necessária.

Assim, podemos oferecer a melhor combinação terapêutica e menores 
efeitos colaterais para os pacientes, pois a maioria dos pacientes acometi-
dos são da terceira idade e já apresentam lesões degenerativas crônicas.

Os palestras e seus respectivos palestrantes foram: 
1. Importância da dor em articulação: Dr. Irimar de Paula Posso, 

presidente da SBED
2. Atualização do mecanismo da acupuntura e seu efeito anti-

-inflamatório: Dr. Jorge Hosomi
3. Semiologia da Dor articular: Dr. Patrick  N. A.G. Stump
4. Atualização do processo da dor articular e medicamentos em 

reumatologia: Profa. Dra Elda Pastore
5. Dor articular sob foco de  infecções vigentes: Dr. Marcelo  Litvoc
6. Uso de drogas em dor aguda e crônica: Dra. Irina Raicher
7. Dor articular em ATM: Dr. Wagner  Oliveira
8. Dor miofscial por dor articular: Profa. Lin Tchia Yen
9. Dor em geriatria: Dra. Yolanda Garcia
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Comitê de Cefaleia
Quando foi realizado o último congresso da SBED, Eu Suellen Abib, Dr. 

Diego Tolego  e Dr. Hideki  nos unimos para Montar o Comitê de Cefaleia 
já com o intuito de organizar algum evento da área.  Após passado as 
orientações da nova direção sobre os projetos de publicação de artigos, 
nos reunimos para estruturar como seriam a montagem dos artigos, e 
a divisão das tarefas.

Eu e o dr. Diego tentamos enviar todos dentro do prazo, apenas 1 ou 
2 vezes não conseguimos enviar devido a nossa agenda. 

Janeiro deste ano, Eu e o Dr. Diego nos reunimos em Londrina e 
montamos a idéia do Cefaleia Day, tentamos organizar um evento que 
entrasse nos moldes da Sociedade      (multidisciplinar) e mostrasse todas 
as áreas capazes de atuar no diagnostico e tratamento das Cefaleias. 

Como este ano, a entrega dos artigos ficou trimestral, facilitou conciliar 
com a agenda, elaborar artigos mais relevantes, alem de que adoramos 
a ideia de ser impresso!!

Em 28 de Maio conseguimos lançar o Cefaleia Day, e dia 26 de Agosto 
foi realizado, com o Apoio da SBED na cidade de Londrina, patrocínio 
da Cristalia, Libbs e outros colaboradores. O evento foi desafiador, pois 
unimos Neurologista, Neurocirurgião, Fisiatra, Anestesiologista, Fisiote-
rapeuta, Dentista, Psicólogo e Nutricionista. Todos juntos abordando a 
importância da equipe multidisciplinar, e mostrando diversos tipos de 
tratamentos para esta patologia. Fizemos duas mesas Redondas com 
Nevralgia Trigeminal e Neurociência e Educação em Dor. Tivemos um 
feed back muito positivo por parte de todos os palestrantes e parti-

cipantes, e um incentivo muito grande para dar Continuidade a este 
Projeto, com ideia de fazer em diversas cidades. 

Agradecemos todo o apoio e o novo planejamento que foi traçado 
nestes dois anos da diretoria da Sbed. Esperamos continuar contribuindo 
com ricas informações e outros eventos na área de Cefaleia.

Comitê de Dor no Idoso
1. Artigos para o Jornal dos Comitês:
  Avaliação da abordagem médica sobre a sexualidade em 

Idosos com Dor Crônica
  Dor nos idosos portadores de Demência – um desafio 
  Dor Orofacial no Idoso
  Dor Crônica VS Síndrome Locomotora em Idosos

  Transtorno de ansiedade em idosos com dor crônica: frequ-
ência e associações

2. Artigos comentados para o site SBED e Jornal dos Comitês:
	  Como diagnosticar e tratar: doenças articulares no idoso. 

Revista Brasileira de Medicina. Dez 2015, V 72 N12 pags: 22-31
	  Transdermal Buprenorphine for the Treatment of Chronic Non-

cancer Pain in the Oldest Old. Walter Gianni MD, Angelo Raffaele 
Madaio MD, Moira Ceci MD, Elena Benincasa MD, Gianfranco 
Conati MD, Fabrizio Franchi MD, Giuseppe Galetti MD, Antonio 
Nieddu MD, Bernardo Salani MD e Stefano Maria Zuccaro MD 
Journal of Pain and Symptom Management, 2011-04-01, Volume 
41, Edição 4, Pages 707-714 

3. Participação de membros em eventos científicos abordando o 
tema e divulgando a SBED

	  III Simpósio Sergipano Multidisciplinar de Dor
4. (Participação de Fania Cristina dos Santos e Bianca F Barros)
	  Atividades conjuntas com a Comissão de Dor da SBGG
	  Elaboração da cartilha de Dor no idoso para pacientes (em 

execução)
5. Elaboração do Guia de abordagem da dor no idoso – para 

profissionais de saúde em geral (em execução)
6. Livros publicados ou em vias de publicação:
  Dor em idosos: guia terapêutico – pela editora Atheneu (lan-

çamento previsto para final de 2017)
  Dor no envelhecimento: noções básicas – pela editora Leitura 

Médica (lançamento previsto para o final de 2017)
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Comitê de  
Dor no Câncer

O Comitê de dor no câncer, através da minha pessoa (Rodolfo Moraes 
Silva), contribuiu apenas na elaboração dos textos destinados à revista 
mesmo, todos enviados por e-mail e devidamente publicados:

Os “mitos da morfina”;
As causas da dor no câncer;
Fibromialgia: mitos e verdades;
Aliviando a dor do câncer de outras formas;
Dor oncológica e multidisciplinaridade.

Comitê de Dor Urogenital
Neste biênio 2016-2017, o Comitê de Dor Urogenital se fez presente 

em várias atividades em diversos segmentos médicos e multidisciplinares.
Ano de 2016 - Atividades da Dra Telma R M Zakka
1. Curso de dor crônica para residentes de ginecologia e obstetrícia 

do Hospital Universitário de Taubaté.

Comitê de  
Dor Orofacial

Palestras em Universidades para divulgação da 
dor Orofacial/Comite de Dor Orofacial/ convites 
para a associação na SBED.

Reunião com Secretários Miunicipais de Saúde 
para a sensibilização da importância do diagnóstico.

Implantação na Clinica de Dor Orofacial no Curso 
de Graduação em Odontologia da Universidade 
Tuiuti do Paraná.

2. Aulas (2) de Dor para os ginecologistas e obstetras da cidade de 
Taubaté, na reunião mensal da especialidade.

3. Aula de Dor Pélvica Crônica para a SOGESP, reunião de especia-
listas em São José dos Campos.

4. Aula de Dor Pélvica Crônica e dor na gestante e lactante na 
Faculdade de Medicina de Botucatu.

5. Aula de Dor Pélvica Crônica e dor na gestante e lactante no 
Simpósio de Dor na Mulher na APM/SP.

6. Ano de 2017 - Atividades da Dra Telma R M Zakka
7. Aula de Dor na gestante e lactante para a SOGESP, reunião de 

especialistas em São José dos Campos.
8. Aula de Dor Pélvica Crônica em Vitória para ginecologistas e 

obstetras da cidade.
9. Aula de Dor Pélvica Crônica em Salvador para ginecologistas e 

obstetras da cidade.
10. Aula de Dor Pélvica Crônica em Campinas para ginecologistas 

e obstetras da cidade.
11. Aula de Dor Pélvica Crônica e dor na gestante e lactante na 

Jornada de Dor na Mulher na APM/SP.

Este Comitê buscou nestes 2 anos, divulgar as atividades da SBED e 
informar, orientar e estimular os médicos e equipes de saúdes, sobre 
a importância do diagnóstico e tratamento da dor aguda e crônica.

RELATÓRIOS DOS COMITÊS 2016/2017
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Comitê das Ligas de Dor
1. Organização da liga local (de Curitiba), com a implantação 

do tripé: estudo, pesquisa e extensão, estando pronta para 
disseminar entre as outras ligas do Brasil o caminho percorrido, 
orientado quais as ações possíveis e quais devem ser evitadas.

2. Relacionamento com as novas ligas com interesse em par-
ticipar da SBED, como exemplo a liga de Alfenas e a liga do 
Rio de Janeiro.

3. Confecção dos textos sobre as atividades da liga para publi-
cação no Jornal da SBED.

4. Estímulo aos acadêmicos de todo o Brasil para participar do 
CBDOR em Natal desenvolvendo pesquisas e formando grupos.

Projeto para 2018 a ser discutido no congresso:
 Reorganizar a lista de ligas atuantes no Brasil e refazer seu ca-

dastro com a SBED;
 Criar um protocolo para registrar as ligas do Brasil na Sociedade;

Comitê de Medicina 
Regenerativa

O Comitê de Medicina Regenerativa da Socie-
dade Brasileira de Estudos em Dor (SBED), o qual 
é composto por membros do Centro de Estudos 
em Regeneração Tecidual (CERT), o primeiro e mais 
representativos centros de estudos Medicina Rege-
nerativa do Brasil. Fundado em 2011, o CERT conta 
com uma equipe multiprofissional composto por 
fisioterapeutas, biologistas e médicos. Atualmente, 
pesquisas são desenvolvidas nas principais univer-
sidades brasileiras como a Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual 
de São Paulo (USP).

Além de pesquisas, cursos também foram oferecidos 
pelo comitê contando com .... Alunos, onde os profis-
sionais da área da saúde de todo o Brasil e da Europa, 
tiveram a oportunidade de se aperfeiçoar e promover 
uma network de discussão e aperfeiçoamento visando 
a melhor qualidade de vida ao paciente.

Cursos oferecidos no ano de 2016-2017:
 Curso de Ciências Básicas 
 Curso de laser
 Curso Teórico Prático de ultrassonografia interven-
cionista do sistema musculoesquelético do joelho e pé
 Curso Teórico Prático de ultrassonografia interven-
cionista do sistema musculoesquelético do ombro 
e cotovelo
 Curso Teórico Prático de ultrassonografia intervencio-
nista do sistema musculoesquelético do quadril e coluna

 Solicitar relatório semestral das atividades das ligas o Brasil;
 Estabelecer os limites da CONALID dentro das ações do comitê das ligas;
 Estimular as ligas do Brasil a fazerem intercambio.
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RELATÓRIOS DOS COMITÊS 2016/2017

Comitê Dor e Movimento
Foram investidos esforços dos membros que gerem este comitê 

na participação de evento no território nacional, seja representando 
diretamente a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) ou 
fazendo representar e apresentar aos participantes dos eventos o 
Comitê Dor e Movimento da SBED, através de sua diretoria, de suas 
ações e integrações e de suas publicações no Jornal dos Comitês 
de Dor. Assim, Juliana Barcellos participou dos seguintes eventos: 
Cindor (São Paulo, julho de 2016; Congresso da AFB - Associação 
de Fisioterapeutas do Brasil (Recife, 2016); Encontro de Fisiotera-
peutas do Hospital Universitário da UFSC (Florianópolis, outubro 
2016); Encontro de pacientes com dor reumática (Florianópolis, 
em abril de 2017); II Fórum Internacional de Fisioterapia baseado 
em Evidência no Tratamento da Dor (Campinas, julho de 2017). 
Heráclito Gurgel participou dos seguintes eventos: O Dia a Dia 
da Clínica de Dor, organizado pela Associação para o Estudo da 
Dor do Estado do Rio de Janeiro (ADERJ/SBED, em novembro de 
2016; Intersecção Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-
-Ortopédica ABRAFITO/Associação Brasileira de Fisioterapia Neu-
rofuncional ABRAFIN - org. CREFITO 2 (Rio de Janeiro, em junho de 
2017); I Seminário Internacional de Dor & Movimento, organizado 
pela Maisfisio (Rio de Janeiro, junho de 2017). Josimari DeSantana 
participou dos seguintes eventos: Encontro de Pacientes com 
Dor Crônica (Aracaju, março de 2016); 4° Congresso Brasileiro de 
Fisioterapia Neurofuncional - 4° COBRAFIN (Recife, setembro de 
2016); I Congresso Nordestino de Fisioterapia, organizado pela 
Sociedade Brasileira de Fisioterapia (Aracaju, em maio de 2016); 
Encontro de Pacientes com Dor Crônica (Aracaju, março de 2017); 
I Congresso Sergipano Multidisciplinar de Dor, apoiado pela SBED 
(Aracaju, em maio de 2017); II Fórum Internacional de Fisioterapia 
baseado em Evidência no Tratamento da Dor (Campinas, julho de 
2017); Campus Party Bahia (Salvador, em agosto de 2017); I Con-
gresso Internacional e II Congresso Brasileiro ABRAFITO (Brasília, 
agosto de 2017); I Encontro Sergipano da AFRAFIN – Associação 
Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (Aracaju, em setembro de 

2017). Ademais, ampliando a representatividade dos mebros deste 
comitê em outras atividades relacionadas a SBED, Juliana Barcellos 
exerce o cargo de secretária da diretoria da SBED na gestão 2016-
2017 e de tesoreira na AssociaçãoCatarinense para o Estudo da Dor 
(ACED) ; Josimari Melo de Santana assumiu, em janeiro de 2017, a 
diretoria da Associação Sergipana para o Estudo da Dor (ASSOSED). 
No que se refere a publicações, foram publicados oito textos em 
três volumes do Jornal dos Comitês da SBED. No Ano I – 1º Semes-
te de 2016 – edição 1, foram publicados os textos: 1. O editorial 
intitulado Jornal dos Comitês, novo canal de reflexão da SBED, na 
pg 3 (por Juliana Barcellos de Souza), 2. Mas, e o que é a doença 
dor crônica? Da pg 28 a 30 (por Elisama de Campos Guimarães e 
Josimari Melo de Santana), 3. Desmistificando o uso da TENS para 
a prática clínica baseada em ciência da pg 50 a 53 (Josimari Melo 
de Santana). No A no 1 | 1° trimestre de 2017 | edição 2: 4. Editorial 
intitulado Contribua com artigos no Jornal dos Comitês da SBED 
(por Juliana Barcellos de Souza); 5. Exercício físico regular no trata-
mento da Fibromialgia da pg 8 a 10 (por Yuri Cordeiro Szeremeta), 
6. Dor na Articulação Temporomandibular & Movimento da pg 11 a 
13 (por Juliana Barcellos de Souza). No Ano 1 | 2° trimestre de 2017 
| edição 3: 7. editorial intitulado Interdisciplinariedade & a dor vista 
sob diferentes ângulos na pg 3 (por Juliana Barcellos de Souza), 8. 
Dor em pacientes com Parkinson: visão teórica e prática da pg 23 
a 27 (por Débora Duarte Macea). Ademais, os membros do Comitê 
Dor e Movimento se reuniram em Campinas, em um dos eventos 
sobre Dor que participaram, e discutiram sobre novas ações para 
este comitê. Assim, ficou definido que seriam feitos esforços para 
integrar mais profissionais e colaboradores a este comitê, inclusive 
para contribuírem com a produção de textos informativos a serem 
publicados nos jornais, que seriam feitas divulgações das ações e de 
textos e conteúdos para leigos e comunidade clínica e acadêmica 
por meio de uma fanpage, com nome Comitê Dor e Movimento 
– SBED. No mais, os membros têm tentado promover o I Encontro 
Nacional do Comitê Dor e Movimento, o qual deve ser itinerante 
em diferentes cidades brasileiras. Sem mais, concluímos o relatório 
final das atividades do Comitê Dor e Movimento.

Comitê de Pediatria
Dra Sandra Caíres Serrano – Coordenadora

1. Participação em diversos eventos (Congressos, Encontros, 
Workshop), apresentando aulas sobre Dor em Pediatria 
(diversos temas), com objetivo de divulgar a importância 
do tema, no meio acadêmico, para público médico e não 
médico, bem como divulgar a SBED e o Comitê de Dor 
em Pediatria.

2. Relacionamento com associações de diversas especialida-
des médicas com objetivo de divulgação do tema Dor em 
Pediatria e da SBED.

3. Confecção de material científico sobre o tema Dor em Pe-
diatria, incluindo pela primeira vez o tema dor em pediatria 
no Consenso de Dor Neuropática da SBED.

4. Estimulo ao ingresso de novos interessados em participar 
do Comitê de Dor em Pediatria.

5. Participação ativa nas reuniões da SBED representando o 
referido Comitê.

6. Participação ativa na elaboração do novo Tratado de Dor 
da SBED, no qual os temas de interesse de Dor em Pediatria 
foram ampliados, respondendo a necessidade de divulgação 
e criação de conhecimento na área.

7. Participação em entrevistas sobre o tema Dor em Pediatria, 
com objetivo de divulgar ao público leigo a importância 
do tema.

8. Participação ativa na elaboração do novo Tratado de Dor 
da SBED, no qual os temas de interesse de Dor em Pediatria 
foram ampliados, respondendo a necessidade de divulgação 
e criação de conhecimento na área.

9. Participação ativa na elaboração do novo Tratado de Dor 
da SBED, no qual os temas de interesse de Dor em Pediatria 
foram ampliados, respondendo a necessidade de divulgação 
e criação de conhecimento na área.
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Comitê de Termologia  
e Termografia em Dor

Foram realizados dois workshops de Termografia para o estudo da dor, 
com o objetivo de divulgar o apoio da termografia na avaliação semiologia e 
diagnóstico do paciente com o dor e promover o CBDOR realizado em Natal:

1 – 6 de maio – Rio de Janeiro/RJ. Local: Novotel. 
Presentes: Dr. Marcos Leal Brioschi, Dr. Paulo Renato Fonseca, Dra. Cláudia de Sá.
Total de inscritos: 71 pessoas.

2 – 5 de agosto – Porto Alegre/RS. Local: Associação Médica do Rio Grande 
do Sul.

Presentes: Dr. Marcos Leal Brioschi, Dr. Eduardo Grossman, Dra. Luciane 
Balbinot.

Total de inscritos: 50 pessoas.

Realizado no dia 12 de setembro de 2017 o 3° Simpósio de Termografia para 
estudo da dor no pré-congresso do XIII CBDor, em Natal/RN. Oficializado o comitê 
em reunião no dia 13 de setembro. Estiveram presentes 71 participantes.

Comitê de Práticas 
Integrativas e 
Complementares (PIC)

Há um ano iniciaram-se as atividades do Comitê de Práticas in-
tegrativas e complementares (PIC) com a apresentação de artigo 
no ‘Práticas integrativas e complementares (PIC) e dor’.

JORNAL DOS COMITÊS, “Práticas Integrativas e Complementares” 
no Jornal  de ano 1 número 2, e  “O uso do Hai Hua para aliviar a 
dor em bailarina: estudo de caso” no Jornal  de ano 1 número 3.

Capítulo no Tratado de dor: Práticas integrativas e complemen-
tares (PIC) e dor’

Participação em Parcerias com a Depto de Enfermagem e Nutri-
ção da Universidade de Taubaté-Unitau

Dentro do Projeto ECOCIDADNIA e SAÚDE (PECOS):
o Comitê PIC está  desenvolvendo em parceria com docentes 

e alunos o projeto: ‘laser na dor neuropática de diabéticos e han-
senianos’. e ‘toque terapêutico na dor neuropática de diabéticos 
e hansenianos’.

Apresentou pela Coordenadora Vânia Maria de Araújo Giaretta o 
Mini Curso de toque terapêutico  e  de laser de baixa intensidade  
na  dor na 39ª.Semana de Enfermagem da Unitau.

Participação no 16th World Congress on Pain, 2016, Yokohama 
Japão com o trabalho”Therapeutic Efficacy of Hai Hua Technique 
in Acute and Chronic Neck, Shoulder, and Low Back Pain: A Pros-
pective Preliminary Study” 

Participação V Congresso internacional de Ciência, Tecnologia 
e desenvolvimento, Unitau com o trabalho “laser, feridas e dor”,

Artigo no suplemento da revista Dor : “Dor pós operatória e PIC”
Capítulo I - A dor e a formação do enfermeiro no livro de Enfer-

magem e dor  

Participação no 13º.CBDOR com os trabalhos:
 “Incidência de dor em um grupo socioeducativo para a terceira idade”
“Conhecimento e utilização das práticas integrativas e comple-

mentares para alívio da dor em cidades do vale do paraíba paulista”
“Dor pós-operatória em cirurgias estéticas”
“Dor: qualidade e distúrbios do sono.”

Planejamento para 2018
 Promover eventos sobre PIC  no interior de São Paulo
 Continuar com as parcerias e seus projetos
 Publicar artigos sobre as PIC e dor
 Participar de eventos sobre a dor e PIC
 Ampliar o número de membros 
 Ministrar minicursos em parceria com a SBED



26

30 SEMESTRE DE 2017
www.sbed.org.br


