
 

 

Ficha técnica n° 4 

Dor Pós-Operatória Crônica: 

Definição, Impacto e Prevenção 

Uma definição prática de dor pós-operatória crônica (DPOC) foi proposta por Macrae [8] e 

depois refinada por Werner [15]: 

• Dor que persiste por pelo menos três meses após a cirurgia (vários autores 

propõem limiares de duração de dois a seis meses). 

• Dor ausente antes da cirurgia ou com características diferentes ou de maior 

intensidade do que a dor pré-operatória. 

• Dor localizada no local da cirurgia ou área referida. 

• Outras causas possíveis de do são excluídas (p. ex., recidiva de câncer, infecção). 

• A DPOC se tornou uma prioridade de saúde e está programada para ser incluída na 

próxima versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11 [13]. 

Estimativas da incidência e gravidade da DPOC variam substancialmente dependendo da 

metodologia de estudo (incluindo como é definida): 

• ADPOC ocorre em aproximadamente um ou dois a cada dez pacientes e é intolerável 

em aproximadamente uma a cada dez cirurgias. Em um grande estudo observacional, 

2.2% de pacientes pós-operatórios relataram DPOC grave (i.e., END acima de 6, em 

uma escala de zero a 10) um ano após a cirurgia [5]. 

• O tipo de procedimento cirúrgico influencia a incidência de DPOC (p. ex., 35% após 

toracotomia e cirurgia de mama, 20% após artroplastia de joelho e 10% após 

artroplastia de quadril) e sua intensidade (p. ex., artroplastia de articulação é maior do 

que operações ginecológicas ou outras cirurgias viscerais). 

• Os procedimentos laparoscópicos e minimamente invasivos são associados a 

incidência semelhante de DPOC (colecistectomia, histerectomia) ou apenas uma 

incidência levemente menor (mastectomia, hérnia inguinal). 

• As taxas de incidência de DPOC são semelhantes a procedimentos comparáveis 

realizados em pacientes internados ou não [4,7]. 



• Estimativas detalhadas da incidência e gravidade da DPOC dependem do instrumento 

de avaliação usado para identificá-las [6]. 

• Lesão nervosa é um importante, porém não apenas o único fator de risco para DPOC 

neuropática; lesão nervosa parcial deve ser evitada usando-se técnicas de preservação 

do nervo quando possível [9] 

A previsão de DPOC pode em teoria permitir um alvo preemptivo de pacientes individuais 

em risco: 

• Fatores clínicos predizem aproximadamente 70% de risco para DPOC [11]: tipo de 

cirurgia, idade, saúde física e mental e dor pré-operatória (no local da cirurgia ou 

outro). 

• Uma análise prospectiva de fator de risco [1] identificou cinco principais fatores 

preditivos: sobrecarga/excesso de tensão, dor pré-operatória no local da cirurgia, 

ouras dores pré-operatórias (p. ex., cefaleia), dor pós-operatória aguda, sintoma 

comórbido de estresse, como tremores, ansiedade, ou distúrbios do sono (inclusive 

prevenção ou tratamento de quaisquer dos dois últimos sintomas com 

medicamentos). 

• Uso pré-operatório de opioides aumenta o risco de DPOC com RR de 2.0 (intervalo de 

confiança de 95%, 1.2-3.30 [14]. 

• Dor pós-operatória é um determinante importante para o desenvolvimento de DPOC, 

principalmente a duração de dor severa após a cirurgia, isto é, a quantidade de tempo 

gasto com dor aguda não aliviada ao invés de, por exemplo, uma classificação única de 

pico de intensidade de dor [5]. 

• Dor neuropática precoce pode prever DPOC neuropática [9]. 

Como vários instrumentos clínicos de previsão de riscos, os citados acima não têm 

especificidade ou sensitividade perfeitas e são mais bem vistos como guias amplos e não 

fórmulas precisas. Até hoje, a busca por fatores de risco genéticos só produziu resultados 

negativos [11]. 

Prevenção da DPOC [2,3]: 

• Anestesia regional pode reduzir o risco de DPOC em alguns pacientes. 

o A anestesia peridural pode evitar DPOC após toracotomia em um de cada quatro 

pacientes tratados. 

o O bloqueio paravertebral em cirurgia de câncer de mama pode evitar DPOC em uma 

entre cinco mulheres. 

• A cetamina em infusão perioperatória já produziu alguns efeitos positivos mas não 

uniformes [10]. 

Os gabapentinoides agregados não têm efeito significativo. 
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