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MYTEDOM® É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU 
OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
CONTRAINDICAÇÃO: INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: AUMENTO DO EFEITO SEDATIVO 
DA METADONA COM ÁLCOOL. 
Referências bibliográficas: 1. Salpeter SR, Buckley JS, Bruera E. The use of very-low-dose methadone for palliative pain control and the prevention of opioid hyperalgesia. J Palliat Med. 2013;16(6):616-22. 
2. Barbosa Neto JO, Garcia MA, Garcia JBS. Revisitando a metadona: farmacocinética, farmacodinâmica e uso clínico. Rev Dor. 2015;16(1):60-6.  3. Ribeiro S, Schmidt AP, Schmidt SRG. O uso de opióides no 
tratamento da dor crônica não oncológica: o papel da metadona. Rev Bras Anestesiol 2002;52(5):644-51. 4. Shah S, Diwan S. Methadone: does stigma play a role as a barrier to treatment of chronic pain? Pain 
Physician. 2010 May-Jun;13(3):289-93.  5. Palat G, Vallath N, Chary S, Broderick A. When to use methadone for pain: a case-based approach. Indian JPalliat Care. 2018;24(Suppl 1):S15-S20. 6. Jamero D, 
Borghol A, Vo N, Hawawini F. The emerging role of NMDA antagonists in pain management. US Pharm. 2011;36(5): HS4-8. 

MYTEDOM® cloridrato de metadona – comprimidos 5 ou 10 mg, USO ORAL. USO ADULTO. INDICAÇÕES: alívio da dor aguda e crônica intensa, onde não houve melhora com outros analgésicos (limitações 
para o uso: risco de adição, potencial de abuso e uso inapropriado); tratamento de desintoxicação de adictos em narcóticos (heroína ou outras drogas similares à morfina) e para terapia de manutenção 
temporária de adictos em narcóticos em conjunto com serviços médicos e sociais adequados. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade à metadona ou aos componentes da fórmula; insuficiência respiratória 
grave, asma brônquica aguda em condições não monitoradas ou na ausência de equipamento de ressuscitação ou hipercarbia; obstrução gastrointestinal suspeita ou conhecida, incluindo íleo paralítico. Este 
medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: evitar prescrição de opioides para pacientes em uso de 
benzodiazepínicos ou depressores do Sistema Nervoso Central (SNC), incluindo álcool. Risco de abuso e uso inapropriado; pode produzir dependência e tolerância. Ingestão acidental pode resultar em 
superdose fatal. Depressão respiratória: risco maior no início e após aumentos de doses; monitorar. Cuidado em pacientes que tenham ataques agudos de asma e doença pulmonar obstrutiva, diminuição da 
reserva respiratória, hipóxia ou hipercapnia. Doença pulmonar crônica: maior risco de diminuição do drive respiratório e apneia. Prolongamento do intervalo QT: risco de óbito; avaliação cardiológica antes e 
durante tratamento; monitorar rigorosamente se fatores de risco. Idosos, debilitados ou com caquexia: uso sob supervisão médica e com menor dose efetiva. Gravidez e amamentação: considerar risco-benefí-
cio; risco de síndrome de abstinência neonatal, eventos adversos e dependência no lactente. Uso crônico de opioides pode reduzir a fertilidade. Insuficiência hepática e renal: ajuste posológico; monitorar 
sinais de depressão respiratória e do SNC. Uso com serotoninérgicos: relatada síndrome serotoninérgica, descontinuar se suspeita; se uso concomitante, observar particularmente durante início e ajuste de 
dose. Insuficiência adrenal relatada; descontinuar opioides. Pode causar alteração em testes da função da tireoide. Hipotireoidismo e doença de Addison: cautela e dose inicial reduzida. Monitorar sinais de 
hipotensão após início e durante titulação. Lesões intracranianas: evitar o uso de metadona nestes pacientes e naqueles com alteração de consciência ou coma. Pode causar espasmo do esfíncter de Oddi, 
aumentar níveis de amilase sérica, mascarar abdômen agudo; monitorar sinais de retenção urinária ou redução da motilidade gástrica quando utilizado com medicamentos anticolinérgicos e pacientes com 
doença do trato biliar. Pode induzir ou agravar crises convulsivas em certas condições clínicas. Abstinência: não descontinuar abruptamente. Ineficiente para alívio da ansiedade geral. Pode prejudicar 
habilidades mentais e físicas necessárias para desempenho de tarefas potencialmente perigosas, como dirigir veículos ou operar máquinas. Este medicamento pode causar doping. Atenção diabéticos: este 
medicamento contém açúcar. Este medicamento contém lactose. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: medicamentos que interferem com isoenzimas do citocromo P450, benzodiazepínicos e outros 
depressores do SNC, agentes potencialmente arritmogênicos, fármacos serotoninérgicos, inibidores da monoaminoxidase, agonista/antagonista opioide misto e agonista opioide parcial, relaxantes muscula-
res, diuréticos, anticolinérgicos, certos agentes antirretrovirais, acidificantes e alcalinizantes urinários, cimetidina, grapefruit, possibilidade de testes de urina falso-positivos para metadona por vários 
fármacos. POSOLOGIA E MODO DE USAR: Dor: 2,5 a 10 mg a cada 6, 8 ou 12h. Uso crônico: ajustar dose e intervalo de acordo com a resposta. Dependência de Narcóticos: na desintoxicação, 15 a 30 mg, 
1x/dia. Dose máxima diária sugerida: 40 mg; reduzir gradualmente. Manutenção: individualizar até 120 mg/dia. Conversão de Outros Opioides para Metadona: realizada por profissional de saúde experiente 
com o uso de opioides, avaliando o quadro clínico e características individuais. REAÇÕES ADVERSAS: maiores riscos envolvidos são depressão respiratória e, em menor grau, depressão circulatória, parada 
respiratória, choque e parada cardíaca. Mais frequentemente observadas: delírio, tontura, sedação, náuseas, vômitos e transpiração. Demais reações, vide bula. SUPERDOSE: miose, depressão respiratória, 
sonolência, coma, flacidez musculoesquelética, hipotensão, pele fria e úmida, apneia, edema pulmonar, obstrução parcial ou completa das vias áereas, bradicardia e morte. Restabelecer a adequada 
respiração. Antagonista naloxona. Monitorar. Para mais informações, vide bula. APRESENTAÇÕES: embalagens com 20 comprimidos de 5 mg ou 10 mg. CRISTÁLIA – Produtos Químicos Farmacêuticos 
Ltda. - Rod. Itapira-Lindóia, km14 - Itapira-SP - CNPJ n° 44.734.671/0001-51 - Indústria Brasileira - SAC 0800-7011918 - Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo - CRF-SP n° 10.446  - n° do Lote, Data de Fabricação 
e Prazo de Validade: Vide Rótulo/Caixa. CLASSIFICAÇÃO: VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENÇÃO: PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA - Reg. MS N° 1.0298.0138.

INTENSA 

Baixas doses proporcionam alívio prolongado da dor intensa.1,2,3

Início de ação 2

min

Um excelente 
fármaco na 
melhora da 
dor crônica.4

Por suas propriedades 
anti-NMDA, se mostra 
como melhor opção entre 
os opioides no tratamento 
da dor neuropática.*4,5

*Receptores NMDA (N-Metil-D-Aspartato) são 
associadoss aos processos de dor neuropática.6

INTENSA

*Receptores NMDA (N-Metil-D-Aspartato) são 
associadoss aos processos de dor neuropática.6

Material de divulgação exclusiva aos profissionais de saúde habilitados a prescrever medicamentos.
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aglomeração. Além de descritos pela 
literatura e endossado pelos textos 
dos comitês da SBED; a inativida-
de física é considerada um fator de 
risco significativo a cronificação da 
dor. E no caso do isolamento social 
prescrito como forma de prevenção 
à contaminação pelo vírus Covid-19; 
esse fator de risco agrava-se. Será 
necessário que todos os profissio-
nais de saúde assumam seu papel de 
educador em saúde e promovam de 
forma enfática o retorno progressivo 
a atividade física, destacando a importância de treinar habilida-
des psicomotoras como equilíbrio, lateralidade e motricidade 
global; para potencializar com segurança o retorno as ativida-
des de vida diária. 

Atenção minuciosa ao avaliar os fatores de risco à cronificação 
e à severidade da dor, também são destaques enfáticos do Co-
mitê de Dor Neuropática, SDCR. O quanto antes identificarmos 
sinais de evolução do paciente que indicam complicações no 
manejo da dor aguda ou aumento/persistência da intensidade 
de dor em reposta ao tratamento propostos (ex.: imobilização 
do segmento), mais rápido podemos intervir para evitar que essa 
dor torne-se crônica ou incapacitante. Dentre estratégias para 
identificar fatores de risco, o Comitê de Termografia, apresenta 
algumas possibilidades de auxílio ao diagnóstico diferencial.

O conteúdo é profundo e extenso. Porém eu gostaria de des-
tacar alguns tópicos simples, mas que fundamentam a preven-
ção (e o tratamento da dor). No Comitê de Urogineco somos 
presenteados com a reflexão sobre a empatia do profissional à 
promoção de saúde. Sem a empatia, a comunicação entre pro-
fissional e paciente é limitada. E como destacado no artigo do 
Comitê do Idoso, a participação ativa do paciente é um diferen-
cial ao tratamento. 

Finalmente, para prevenir temos que ter conhecimento. O Co-
mitê de Educação em Dor e o Comitê das Ligas argumentam e 
nos demonstram falhas na formação de profissionais e na com-
preensão da dor e de seu papel como educador. Nossa missão 
é longa, somos numerosos e estamos reunidos. Contamos com 
você e agradecemos ao trabalho de todos os membros da SBED 
na produção de mais esse Jornal dos Comitês.
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A SBED, em sincronismo à IASP, promove o Ano Mundial de 
Prevenção da Dor. Entre as ações de 2020, temos a participação 
dos nossos Comitês de Dor na produção de material para in-
tensificar a divulgação do conhecimento nessa área de preven-
ção sob a percepção de cada subáreas no estudo e tratamento 
da dor. Os texto são de linguagem coloquial permitindo que 
pacientes, familiares e amigos também possam compreender 
mais sobre o assunto através da leitura desses artigos escritos 
por profissionais e estudantes da área da saúde. 

O Ano Mundial de Prevenção da Dor nos impõem a uma pro-
funda reflexão. Profissionais, pesquisadores e pacientes tendem 
a investigar novas publicações em busca de tratamentos inova-
dores no alívio da dor; porém, não podemos esquecer o impac-
to positivo agregado a prevenção da dor, crônica. 

Nessa edição, você contemplará a variabilidade de possibili-
dades de prevenção à cronificação da dor em diferentes con-
textos clínicos, paliativos, intervencionistas (em pacientes e em 
animais). Alguns artigos conduzirão a outros materiais para a 
prevenção de dores e alívio do estresse, inclusive pela pande-
mia que marca as ações de saúde em 2020. 

O estresse como agravante da dor é real, embora ambos 
possam ser invisíveis ao observador externo. Por outro lado, o 
estresse emocional e físico pode ser considerado um fator de 
risco à dor persistente. Campanhas e ações de cuidado com a 
saúde mental são destacadas por alguns comitês, como o de 
cefaleia, de PICS, Trabalho entre outros. O Comitê de Pesquisa 
Básica, por exemplo, destaca a interação de alguns substratos 
neurobiológicos com as experiências de dor física e emocional. 
Os limites de interação social impostos pelas recomendações 
de isolamento podem ser investigados como fatores de risco 
potenciais a cronificação da dor. Outros fatores de risco desta-
cados pelos Comitês são a presença de hipervigilância a dor e a 
cinesiofobia. O Comitê de Segurança do Paciente com Dor nos 
contempla com uma bela frase que promove a reflexão, descre-
vem o cuidado com uma ação transversal; e a prevenção como 
nossa estratégia para minimizar os fatores de risco.

Comitê de Dor e Movimento, Dor no Idoso, entre outros, 
destacam a redução de exposição do paciente a situações de 
longos deslocamentos pelo bairro ou cidade conduzem direta-
mente à redução da capacidade cardiovascular e influenciam 
de forma negativa as habilidade de equilíbrio e alguns reflexos 
desenvolvidos pelo contato com pessoas em ambientes de 

O Ano Mundial de Prevenção da Dor

Dra. Juliana Barcellos 
de Souza
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dose. Insuficiência adrenal relatada; descontinuar opioides. Pode causar alteração em testes da função da tireoide. Hipotireoidismo e doença de Addison: cautela e dose inicial reduzida. Monitorar sinais de 
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res, diuréticos, anticolinérgicos, certos agentes antirretrovirais, acidificantes e alcalinizantes urinários, cimetidina, grapefruit, possibilidade de testes de urina falso-positivos para metadona por vários 
fármacos. POSOLOGIA E MODO DE USAR: Dor: 2,5 a 10 mg a cada 6, 8 ou 12h. Uso crônico: ajustar dose e intervalo de acordo com a resposta. Dependência de Narcóticos: na desintoxicação, 15 a 30 mg, 
1x/dia. Dose máxima diária sugerida: 40 mg; reduzir gradualmente. Manutenção: individualizar até 120 mg/dia. Conversão de Outros Opioides para Metadona: realizada por profissional de saúde experiente 
com o uso de opioides, avaliando o quadro clínico e características individuais. REAÇÕES ADVERSAS: maiores riscos envolvidos são depressão respiratória e, em menor grau, depressão circulatória, parada 
respiratória, choque e parada cardíaca. Mais frequentemente observadas: delírio, tontura, sedação, náuseas, vômitos e transpiração. Demais reações, vide bula. SUPERDOSE: miose, depressão respiratória, 
sonolência, coma, flacidez musculoesquelética, hipotensão, pele fria e úmida, apneia, edema pulmonar, obstrução parcial ou completa das vias áereas, bradicardia e morte. Restabelecer a adequada 
respiração. Antagonista naloxona. Monitorar. Para mais informações, vide bula. APRESENTAÇÕES: embalagens com 20 comprimidos de 5 mg ou 10 mg. CRISTÁLIA – Produtos Químicos Farmacêuticos 
Ltda. - Rod. Itapira-Lindóia, km14 - Itapira-SP - CNPJ n° 44.734.671/0001-51 - Indústria Brasileira - SAC 0800-7011918 - Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo - CRF-SP n° 10.446  - n° do Lote, Data de Fabricação 
e Prazo de Validade: Vide Rótulo/Caixa. CLASSIFICAÇÃO: VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENÇÃO: PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA - Reg. MS N° 1.0298.0138.
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nós, profissionais da área da saú-
de. Destaco aqui uma pesquisa7 
realizada em parceria pela Pon-
tifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas) e pela 
Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS), 
que culminou na criação de uma 
cartilha virtual (disponível oficial-
mente nos sites das duas univer-
sidades, PUC-Campinas: <https://
www.puc-campinas.edu.br/wp-
-content/uploads/2020/04/cartilha-enfrentamento-do-es-
tresse.pdf.pdf>; e PUCRS: http://www.pucrs.br/wp-content/
uploads/2020/04/Cartilha-para-Enfrentamento-do-Estresse-
-em-Tempos-de-Pandemia.pdf ). A cartilha é composta por 
uma seção introdutória, que descreve questões gerais sobre 
o cenário atual em relação a aspectos psicológicos do estres-
se. Em seguida identifica os sintomas mais comuns de estres-
se e, para casos mais graves, onde procurar auxílio. A próxi-
ma seção, mostra estratégias de enfrentamento referente a 
três necessidades pessoais básicas (competência, relaciona-
mento e autonomia), enfatizando as principais dificuldades 
sentidas, explicação e exemplos das estratégias de enfren-
tamento com desfechos menos adaptativos em termos de 
saúde física e mental, e que normalmente são utilizados, e 
estratégias de enfrentamento adaptativas. 
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Muitos estudos relacionam as dores de cabeça há presen-
ça de estresse, e em tempos de pandemia fica ainda mais 
difícil para as pessoas em geral conseguirem controlar os fa-
tores estressores no seu dia a dia. Além disso, transtornos de 
ansiedade e do humor, são comorbidades frequentemente 
associadas a enxaqueca, e que influenciam a prevalência, a 
evolução, o tratamento e seus resultados1,2. 

Outro aspecto que deve ser considerado é que alguns dos 
sintomas, como fadiga, dificuldade de concentração, insônia 
e falta de apetite, por exemplo, estão presentes na depressão 
e nas dores de cabeça. Isto acaba levando a um ciclo vicioso, 
onde a enxaqueca gera dores e incapacidades que levam o 
indivíduo a uma pior qualidade de vida e a um humor mais 
deprimido, e este quadro depressivo também pode levar a 
um aumento do número de crises de dor. 

Como então, pelo menos tentar prevenir as enxaquecas?
Desde o ano 2000, French et al.3 já afirmavam que os pa-

cientes que estavam confiantes de que poderiam prevenir 
e controlar suas dores de cabeça também acreditavam que 
os fatores que influenciam suas dores de cabeça estavam 
potencialmente sob seu controle. Nesse sentido o papel do 
psicólogo é auxiliar na identificação dos gatilhos, dar su-
porte na aquisição de novas habilidades de enfrentamento 
e orientar sobre técnicas para o controle das crises de dor 
de cabeça que possam ser aplicadas no dia a dia, tais como 
exercícios de respiração e técnicas de relaxamento. 

Atualmente, as técnicas de meditação baseadas em aten-
ção plena, na qual o mindfulness é a mais conhecida, tem sido 
muito discutida na literatura e parece ser promissora para 
enxaqueca, por incentivar a consciência sem julgamentos e 
a aceitação de pensamentos, emoções e sensações físicas4. 

Nesse mesmo sentido, a Yoga, conhecida por ser um con-
junto de conhecimentos e exercícios que existe há 5 mil anos 
e que trabalha o corpo e a mente, também tem sido estuda-
da recentemente para o tratamento de dores de cabeça, por 
ser uma intervenção no estilo de vida que inclui mudanças de 
comportamento, exercícios físicos na forma de posturas espe-
cíficas (asanas), técnicas de respiração (pranayamas) e técnicas 
de relaxamento. Estudos afirmam que pacientes que praticam 
a Yoga tem uma redução significativa na frequência e intensi-
dade da enxaqueca, bem como no impacto da dor de cabeça5.

De maneira geral, podemos traçar um paralelo entre ge-
renciamento de estresse para prevenir dores de cabeça e 
para manter equilibrada a nossa saúde mental em tempos 
de pandemia, diversos materiais foram produzidos ao lon-
go dos últimos meses nesse sentido e trazem dica úteis 
que podem ser utilizadas pelos pacientes e até mesmo por 

Reflexões Sobre o Gerenciamento 
do Estresse como Mecanismo 
de Prevenção de Enxaquecas
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uma tentativa de minimizar o uso 
de opioides ou até de substituí-lo, 
em muitas situações de gerencia-
mento de dor pediátrica. Efeitos 
colaterais como sedação podem 
limitar seu uso mas a tolerância 
ao efeito sedativo é típico, então, 
quando a sedação se torna um 
problema, a titulação da dose deve 
ser realizada5. 

Um estudo do uso de gabapen-
tina na UTI Neonatal demonstrou 
sua eficácia entre recém-nascidos 
a termo e prematuros com suspeita de hiperalgesia visceral 
causada por uma variedade de doenças neurológicas e gas-
trointestinais. Houve melhora na tolerância à alimentação e 
diminuição da irritabilidade, bem como diminuição do uso 
de opioides e benzodiazepínicos. Os eventos adversos ocor-
reram com a descontinuação abrupta deste medicamento6. 

Sintomas de dor e angústia estão entre os problemas clíni-
cos mais desafiadores enfrentados por aqueles que cuidam 
de crianças com problemas neurológicos graves. Até 50% 
das crianças com deficiência cognitiva grave apresentam 
episódios de dor todas as semanas7. Mesmo em quadros de 
aparente origem gastrointestinal, a causa subjacente da dor 
e da irritabilidade muitas vezes permanece obscura. 8 A dor 
neuropática central e a hiperalgesia visceral são causas po-
tenciais desta dor e irritabilidade9,10. A intolerância alimentar 
também é um sintoma comum que afeta a qualidade de vida 
neste grupo de crianças. Um estudo retrospectivo11 realizado 
em 42 crianças com dano neurológico grave atendidas nas 
unidades de cuidados paliativos ou de gastroenterologia de 
um serviço na Irlanda para avaliar o uso de gabapentinóides 
foi realizado. Pacientes com irritabilidade, vômitos ou dores 
de origem desconhecida foram incluídos. Apesar das limita-
ções de um estudo retrospectivo, os autores apoiam o uso de 
gabapentinóides nesta coorte de pacientes11. É importante 
ressaltar que a literatura atual considera o uso de gabapenti-
na e pregabalina para o tratamento da dor em crianças com 
danos no Sistema Nervoso Central como off-label, como co-
mumente é o caso em pediatria12. 

Apesar do aumento na conscientização sobre as causas 
e tratamento da dor em crianças com doenças malignas, a 
maioria das crianças com câncer ainda tem dor13. Uma meta-

Dra. Josélia 
Tramontin de Lima

Pediatra – São Paulo/SP

COMITÊ DE CUIDADOS PALIATIVOS

Os gabapentinóides (gabapentina e pregabalina) são aná-
logos estruturais do ácido γ-aminobutírico e fazem parte 
da primeira linha de tratamento para dor neuropática em 
pacientes adultos1. Eles também são recomendados pela 
American Pain Society e pela American Society of Anaesthe-
siologists como componentes da terapia multimodal da dor 
pós-operatória2.

A dor é um dos sintomas mais frequentes em cuidados 
paliativos pediátricos (CPP), presente em 86% dos pacientes 
oncológicos, em 73% das crianças com paralisia cerebral e 
em 33% dos infectados pelo vírus HIV3. 

Na maioria dos casos, a exposição prolongada à dor é uma 
das principais causas de sua cronificação e está relacionada 
a complicações em longo prazo, em função do fenômeno de 
“sensibilização dolorosa”. Nessa situação, frente a um estímu-
lo nociceptivo, as crianças com antecedente de dor não con-
trolada apresentam dor mais intensa e de difícil controle. Em 
todo o mundo, a dor crônica acomete 20% a 35% das crian-
ças e adolescentes e constitui um dos grandes desafios de 
saúde pública, permanecendo sub-reconhecida e subtrata-
da4. Neste contexto, é importante uma análise sobre opções 
disponíveis no arsenal terapêutico para pacientes pediátri-
cos em cuidados paliativos. 

Doses iniciais de 3-5 mg/kg são rapidamente titulados até 
15 mg/kg/dia de gabapentina, administrados oralmente em 

Gabapentinoides para Alívio 
da Dor em Cuidados Paliativos 
Pediátricos: Segurança e 
Eficácia. Quais as Evidências?
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nálise demonstrou a prevalência de mecanismos neuropáti-
cos em pacientes com mais de 12 anos e com dor relacionada 
ao câncer entre 19% e 39%14. Dor neuropática em pacientes 
pediátricos com doenças malignas é muitas vezes subesti-
mada e subtratada com terapias ineficazes. Não há recomen-
dações baseadas em evidências para tratar dor neuropática 
em crianças com câncer. Os medicamentos de primeira linha 
incluem opioides, amitriptilina, e gabapentina. Terapias não 
farmacológicas e de reabilitação devem fazer parte do pro-
grama de tratamento15. 

Doses de gabapentina para dor neuropática em crianças 
podem começar com 10 mg/kg/dia e serem aumentadas 
para 30 mg/kg/dia em alguns dias a uma semana16.

A pregabalina é aprovada para o tratamento da dor neu-
ropática em adultos. Pode ser usada quando a gabapentina 
não é eficaz ou seus efeitos colaterais são intoleráveis. Se-
gurança, eficácia e dosagens pediátricas para a pregabalina 
não são bem estabelecidas. A experiência e evidência ane-
dótica sugerem para crianças mais velhas e adolescentes 
a dose inicial de 0,5 mg/kg/dose (máximo 50 mg/dose) a 
noite, lentamente titulado para 1,5 mg/kg/dose (máximo de 
75 mg/dose) duas vezes ao dia. Par a dor neuropática leve a 
moderada a titulação pode ocorrer em duas semanas para 
evitar efeitos colaterais. Para dores fortes a titulação pode ser 
significativamente mais rápida (2-3 dias). Se a analgesia for 
inadequada, a dose pode ser titulada em etapas de até 3 mg/
kg/dose (máximo 150 mg/dose) duas vezes ao dia, depois 
4,5 mg/kg/dose (máximo de 225 mg/dose) duas vezes ao dia 
e, finalmente, até 6 mg/kg/dose (máximo 300 mg/dose) duas 
vezes ao dia15. Os possíveis efeitos colaterais da pregabalina 
incluem visão turva, angioedema, tontura, sonolência, e ga-
nho de peso. Conversão de gabapentina em pregabalina é 
cerca de 6:117. Para evitar dor ou precipitação de convulsões, 
esses anticonvulsivantes devem ser descontinuados durante 
um período de 1-2 semanas18. 

Uma revisão sistemática avaliou a segurança e eficácia 
da Gabapentina e da Pregabalina em crianças e adoles-
centes19. Esta revisão incluiu sete estudos dos quais seis 
estudos avaliaram a Gabapentina (três para alívio profi-
lático da dor pós cirúrgica em adenotonsilectomia, dois 
para alívio da dor em pós-operatório de escoliose e um 
para dor neuropática) e um estudo avaliou a Pregabalina 
para dor em fibromialgia19.

Apesar desta revisão sistemática incluir na sua maioria ar-
tigos que tratam do uso de gabapentinóides em cenários de 
dor aguda, é importante lembrar que o curso das doenças em 
crianças com necessidades de cuidados paliativos é diferen-
te dos adultos e o período de intervenção pode incluir dias, 
meses ou muitos anos20. Pacientes com danos neurológicos 
por exemplo, podem apresentar escoliose e sofrerem abor-
dagem cirúrgica para correção sendo assim, é importante a 
discussão destas drogas também neste cenário de pacientes 
pediátricos que podem sofrer intervenções cirúrgicas ao lon-
go da vida, ainda que estejam em cuidados paliativos. 

A revisão sistemática em questão19 encontrou uma escas-
sez de dados que suportam o uso clínico de gabapentinói-

des como profilático ou como opção de tratamento para a 
dor em crianças e adolescentes.

A literatura vigente5 mostra novas questões no manejo 
da dor em cuidados paliativos pediátricos, seja por vias no-
vas de administração de medicações como a via inalatória 
ou pela via intranasal, seja pelo início do uso de novas dro-
gas como os derivados dos canabinoides ou ainda pelo uso 
de drogas mais antigas sendo agora mais utilizadas nestes 
pacientes como é o caso da lidocaína, cetamina, clonidina, 
dexmedetomidina e gabapentina entre outros. Desta for-
ma, o estudo de forma continuada sobretudo com trabalhos 
randomizados controlados são necessários para avaliar não 
só os gabapentinóides como outras drogas para o manejo 
seguro e eficaz da dor em crianças em cuidados paliativos.
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A Associação Internacional para o Estudo da 
Dor (IASP) elegeu o ano de 2020 como o ‘’Ano 
Internacional da Prevenção da Dor’’, colocando 
desta forma a “prevenção” no centro das aten-
ções necessárias para o combate à dor’’. 

E prevenção é algo que nós, Médicos do Traba-
lho, lidamos na nossa clínica diária. A prevenção 
está na definição de nossa especialidade como 
forma de promoção da saúde e qualidade de 
vida aos trabalhadores por nós assistidos. 

A prevenção está também na definição do 
documento que alicerça nossas tomadas de de-
cisões. No item 7.2.3 da NR-7 está descrito que 
“o PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e 
diagnóstico precoce dos agravos de saúde relacionados ao 
trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constata-
ção da existência de casos de doenças profissionais ou danos 
irreversíveis à saúde dos trabalhadores”. 

A prevenção está também na base da atenção primária de 
saúde que será tema do nosso próximo Congresso Nacional 
que ocorrerá em abril de 2021. 

Será coincidência? Um antigo ditado diz que prevenir é 
melhor que remediar. Estamos em uma época onde atitudes 
que simplifiquem e diminuam custos são muito bem vindas. 

A IASP definiu como temas prioritários àqueles relaciona-
dos com estratégias de prevenção e disponibilização de fer-
ramentas para evitar e controlar a dor:

 • Prevenção primária, secundária e terciária. 
 • A promoção da atividade física. 
 • Promoção de uma comunicação mais eficaz entre o 
doente e o profissional da saúde para prevenção da dor. 

 • Nutrição e dor crônica.
 • Uso de medicamentos para prevenção da dor.
 • A prevenção da dor pós-cirúrgica crônica. 
 • A prevenção da dor nas costas relacionada com a coluna: 
a importância da intervenção desde a tenra idade. 

 • A prevenção da dor em populações vulneráveis.
Analisando esses tópicos, podemos visualizar a impor-

tância da nossa especialidade para que as ações propostas 
sejam eficazes e alcancem o maior número possível de pa-
cientes. Pois nós, médicos do trabalho, somos os primeiros 
e muitas vezes únicos especialistas médicos a quem a po-
pulação trabalhadora tem acesso. Portanto, mais uma vez, o 
Comitê de Estudos da Dor e Saúde do Trabalhador convida 
todos os atores relacionados a promoção da saúde dentro 
das empresas a participarem desta importante bandeira le-
vantada pela IASP. 
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Medicina Regenerativa tem cresci-
do exponencialmente, mas infeliz-
mente, o custo de tais tratamentos 
ainda é elevado e restrito, tornan-
do, no momento, inviável sua uti-
lização em um sistema público de 
saúde como o de nosso país.

Diante deste cenário, se faz ne-
cessária a busca de terapias que 
gerenciem ou retardem o proces-
so degenerativo a um custo viável. 
Dentre os tratamentos mais pes-
quisados e propostos ultimamente 
vemos que os produtos ortobio-
lógicos têm apresentado grande 
evolução não somente a nível cien-
tífico, mas também demonstrado 
clinicamente seus efeitos prote-
tores no processo degenerativo, 
além do maior benefício que é po-
der evitar procedimentos cruentos 
e invasivos. Tratamentos ortobioló-
gicos são definidos como terapias 
que aproveitam o potencial de re-
paro e regeneração presente nos 
tecidos e células nativas do corpo 
na tentativa de buscar a homeos-
tase tissular. Assim, a medicina tem 
direcionado seus estudos em bus-
ca da aceleração da cicatrização, 
controle da analgesia, modulação 
da dor, equilíbrio da homeostase 
tissular e orgânica em busca do 
melhor tratamento para as patolo-
gias ortopédicas degenerativas. O 
Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e 
os Concentrados Celulares prove-
nientes da medula óssea e gordura (BMAC – Bone Marrow 
Aspirate Concentrate, SVF – Stromal Vascular Fraction) es-
tão entre os principais representantes dos ortobiológicos. O 
Plasma Rico em Plaquetas é atualmente, um dos mais estu-
dados no manejo de doenças degenerativas musculoesque-
léticas. Apenas no ano de 2019 foram publicados mais de 
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INTRODUÇÃO
As lesões degenerativas do sistema musculoesquelético 

podem ser consideradas como um dos principais desafios 
para medicina atual. Devido ao aumento da longevidade 
populacional, alterações metabólicas diversas, hábitos de 
vida e prática esportiva inadequados, entre outras causas 
temos observado um aumento crescente na incidência prin-
cipalmente de osteoartrose e tendinopatias. Os tratamen-
tos convencionais tradicionais têm sim robustez científica 
e eficácia no manejo da dor e controle dos sintomas, além 
dos cuidados gerais, porém não impedem a progressão do 
processo degenerativo. As medicações comumente utiliza-
das como analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINES), e corticosteroides (Dexametasona, hidrocortisona, 
betametasona) não são efetivos no controle da doença, e 
muitos deles maléficos a longo prazo não apenas para os te-
cidos musculoesqueléticos e sim para o organismo em geral, 
como já demonstrado no caso da utilização dos corticoides e 
AINES no tratamento da osteoartrose. Os procedimentos ci-
rúrgicos atualmente recomendados (artroscopia, artroplas-
tia, reconstruções, artrodeses) são de elevado custo e apre-
sentam significativa incidência de complicações, sendo a dor 
crônica pós-operatória uma de suas principais repercussões. 
Além disso, o percentual de indivíduos que permanecem in-
capacitados após tais procedimentos é elevadíssimo, o que 
nos faz acreditar que tais procedimentos devem sim ser in-
dicados na incapacidade de tratamento após utilização de 
todas as possíveis técnicas não cirúrgicas e procedimentos 
minimamente invasivos. Interessante ressaltar que dentre 
as cirurgias ortopédicas temos a artroplastia total do quadril 
para coxartrose avançada com nível 1 de evidência científica, 
porém temos hoje grande contestações como a indicação de 
artroscopia para tratamento do joelho artrósico, onde geral-
mente faz-se desbridamento das lesões degeneradas além 
de alguns procedimentos no intuito de regenerar a cartila-
gem comprometida como as microfraturas, que apresentam 
resultados clínicos e literários inconsistentes. 

Com o avanço da biotecnologia, das técnicas para manejo 
das terapias celulares avançadas, incluindo a manipulação 
celular e seu cultivo, existe a esperança de que seu desenvol-
vimento possa sim trazer não apenas controle dos sintomas, 
mas também uma mudança na história natural da doença e 
uma possibilidade de regeneração dos tecidos. O campo da 

Ortobiológicos para Tratamento 
das Patologias Degenerativas 
Musculoesqueléticas: 
Evidências Robustas e Fartas
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1.100 artigos no Pubmed, com este tema (figura 1). Existem 
centenas de ensaios clínicos publicados, e outros tantos em 
andamento (www.clinicaltrials.org). 

PLASMA RICO EM PLAQUETAS
DEFINIÇÃO 

Uma maior compreensão da função das plaquetas no pro-
cesso cicatricial, através da liberação de dezenas de proteínas 
e fatores de crescimento, estimulou seu uso na ortopedia, e 
atualmente é o principal ortobiológico utilizado ao redor do 
mundo. A definição de PRP ou Concentrado de Plaquetas, 
é “todo preparo com níveis suprafisiológicos de plaquetas. 
Embora alguns autores considerem que deva existir uma 
concentração mínima de 2 a 5 vezes o basal ou ao menos 
1.000.000 células/mm3, ainda não há padronização ou con-
senso sobre a concentração mínima e máxima para que haja 
o efeito regenerativo/reparador no tecido alvo. 

 A obtenção PRP é um procedimento simples: através da 
centrifugação, o sangue do paciente é separado em 3 ca-
madas: uma mais pesada (Camada inferior), composta prin-
cipalmente pelas hemácias, outra mais leve, o plasma ( Ca-
mada superior), e entre estes, a região onde se concentram 
as plaquetas e as células da série branca chamada de “buf-
fy-coat”(Camada Intermediária). Já foram descritos diversos 
protocolos de preparo, com maior ou menor concentração 
de plaquetas, muitos deles em sistema fechado, o que ga-
rante a biossegurança e dispensa a utilização de estruturas 
de maior complexidade. 

Mecanismo de ação: O interior das plaquetas é repleto de 
fatores de crescimento (FC), citocinas e interleucinas, conti-
dos principalmente nos alfa-grânulos que possuem grande 
potencial terapêutico, dentre eles: fator de crescimento de-
rivado das plaquetas (PDGF), fator de crescimento transfor-
mador β (TGF-β1 e TGF-β2), fator de crescimento endotelial 
vascular (VEGF), fator de crescimento fibroblástico (bFGF), 
fator de crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento 
insulin-like (IGF-1, IGF-2 e IGF-3), fator de crescimento do he-
patócito (HGF), entre outros. Estes fatores serão responsáveis 
pela angiogênese, cicatrização, inflamação, diferenciação ce-
lular, imunomodulação, síntese de proteínas da Matriz Extra 
Celular, principalmente colágeno e proteoglicanos. Quando 
a plaqueta é ativada, seja externamente utilizando glucona-
to de cálcio ou trombina, ou internamente através do colá-
geno danificado exposto, ela inicia a liberação dos fatores de 
crescimento acima citados, além de iniciar a cascata bioló-
gica de regeneração tecidual, caso o ambiente metabólico 
esteja propício e a capacidade de regeneração inata preser-
vada. Diversos estudos in vitro e in vivo já demonstraram os 
efeitos específicos dos fatores de crescimento presentes nas 
plaquetas, muitos deles com comprovada capacidade an-
giogênica, condrogênica e proteogênica. 

Uma metanálise avaliou os estudos animais de PRP no dis-
co intervertebral, onde se confirmou o efeito benéfico em 
retardar o processo degenerativo e manter a altura discal 
em modelos animais de degeneração. Foram feitas análises 
de imagem de Ressonância Magnética e análise histológica, 

que concluíram ser o PRP uma terapia promissora para retar-
dar a Degeneração do Disco Intervertebral (Li et al., 2017).

Recente metanálise abrangendo 78 ensaios clínicos rando-
mizados, que somaram 5308 pacientes com lesões ortopé-
dicas, demonstrou redução da dor sustentada por um ano, 
especialmente na artrose do joelho e na epicondilite lateral 
do cotovelo (Johal et al., 2019).

JOELHO
Estudos sobre o efeito do PRP na artrose do joelho somam 

o maior número de publicações. Dezenas de ensaios clínicos 
randomizados de boa qualidade demonstrando seu efeito 
benéfico no paciente já foram publicados. Revisões sistemá-
ticas e metanálises, sendo sua maioria favorável ao uso desta 
terapia também já estão disponíveis. Podemos listar mais de 
30 metanálises com o tema artrose do joelho e PRP. A pri-
meira data de 2014 (Chang e col.), e já em 2015 foi publicada 
uma revisão das metanálises (Campbell et al.). Duas revisões 
sistemáticas comparando o efeito do PRP com o do Ácido 
Hialurônico, demonstraram seu efeito benéfico no paciente 
com artrose do joelho (Meheux et al., 2016 e Kanchanatawan 
et al., 2016). Dai et al. analisou 10 ensaios clínicos randomiza-
dos, com mais de 1.000 pacientes, e encontrou superiorida-
de do PRP sobre injeção salina e ácido hialurônico, com um 
ano de evolução. Nível de evidência I (Dai et al., 2017; Chen 
et al. 2019) utilizaram o sistema QUORUM (Quality of Repor-
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ting of Meta-analyses) em conjunto com a ferramenta de 
qualidade Oxman-Guyatt e o algoritmo de decisão de Jadad 
para avaliar e sumarizar as meta-análises disponíveis e ob-
ter a melhor evidência sobre o efeito do PRP na osteoartrose 
do joelho. Concluiu-se que o PRP é mais efetivo que ácido 
hialurônico ou placebo, e não possui diferença nos efeitos 
colaterais. Nível de Evidência I.

Outras publicações estão disponíveis, sendo consenso en-
tre elas o resultado favorável do uso do PRP, e a ausência de 
relatos de resultado desfavorável (complicações que possam 
sugerir interrupção de seu uso). 

COLUNA
Após obter evidência in vitro e in vivo da ação benéfica 

do PRP no Disco Intervertebral, muitas publicações (séries 
de casos e ensaios clínicos randomizados) se tornaram dis-
poníveis. Diante do crescimento do uso dos ortobiológicos, 
especialmente entre os médicos intervencionistas de dor, a 
ASIPP – American Society of Interventional Pain Physicians 
conduziu estudo de revisão sistemática e meta-análise, onde 
também emite parecer favorável ao uso desta terapia em pa-
tologias degenerativas da coluna. O estudo encontrou evi-
dência nível 3 para injeções discais e nível 4 para injeções 
peridurais e facetárias. Também neste estudo as evidências 
foram favoráveis, não houve evidência contra.

TENDINITES, EPICONDILITES E FASCITE
Os efeitos deletérios da injeção de corticoides nas tendini-

tes e epicondilites já foram amplamente demonstrados. Nes-

te caso o PRP surge como uma alternativa viável e de baixo 
índice de complicações. Já temos disponíveis quatro meta-
nálises, todas elas favoráveis ao PRP, com acompanhamento 
a longo prazo (até 24 meses), e demonstrando superioridade 
às injeções de corticoide. Uma revisão sistemática atualizada, 
realizada por Huang et al., demonstrou que o PRP promove 
melhora clínica a longo prazo no tratamento da Epicondilite 
e da Fascite, sendo superior a injeção de corticoide.

Fitzpatrick et al. analisaram o efeito do PRP na tendinopatia 
do quadril, demonstrando superioridade sobre o corticoide 
em 24 meses de acompanhamento. No âmbito da ortopedia 
temos uma farta literatura, e o consenso é de que, embora 
ainda tenhamos muito a padronizar (forma de preparo, vo-
lume e número de aplicações), o efeito benéfico do Plasma 
Rico em Plaquetas é palpável. 

Após esta breve revisão, como considerar tal terapia como 
“experimental”? 

Atualmente o uso do Plasma Rico em Plaquetas está regu-
lamentado pelo Conselho Federal de Odontologia (Resolu-
ção de 2015), e pelo Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária. Sabe-se de campanha no âmbito da fisioterapia para 
regulamentar o uso de injetáveis (inclui-se neste rol o PRP) 
por estes profissionais. 

Existe regulamentação para seu uso nos Estados Unidos, 
Espanha, França, Portugal, Alemanha, Japão, Coreia do Sul. 

Rogamos à atual diretoria do CFM que retome o protago-
nismo nesta trajetória. 

Trata-se de terapia com eficácia definida, que pode ser ob-
tida a baixo custo, podendo beneficiar à população de baixa 
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renda e evitar cirurgias muitas vezes desnecessárias. Sua res-
trição atual impede seu acesso universal, impedindo aos mé-
dicos que beneficiem seus pacientes e, infelizmente, deixa o 
campo de atuação aberto a outras profissões da saúde, que 
já assumem protagonismo nesta importante técnica.

DESAFIOS E METAS DA MEDICINA REGENERATIVA 
 • Grande complexidade no entendimento da função de 
cada descoberta isoladamente.

 • Melhoria dos tratamentos e resultados das patologias 
dolorosas:

 – Idosos, atletas, lesão degenerativas/traumática.
 • Redução do uso de narcóticos.
 • Otimização da Reabilitação (Fisioterapia).
 • Redução do custo do tratamento da avaliação global e 
necessidade de individualização do tratamento.

 • Temos que nos preocupar com os resultados a curto, 
médio e longo prazo, porém a literatura tem mostrado 
resultados cada vez mais animadores com o avanço da 
tecnologia. 

 • Sem cobertura por planos de saúde (mas cobrem o 
uso de corticoides).
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Esse ano a IASP tem como enfoque o ano mundial de pre-
venção da dor. Sabe-se que a dor mal gerenciada traz impli-
cações na qualidade de vida dos pacientes podendo levar à 
sua cronificação. Em termos gerenciais, a prevenção da dor 
pode ser realizada por meio de indicadores, que antevê as-
pectos dos cuidados, permitindo traçar ações preventivas e 
efetivas no que diz respeito à cronificação da dor. 

O cuidado prestado ao paciente com dor deve ser quali-
ficado e centrado em suas necessidades. A melhoria contí-
nua da qualidade assistencial é um processo dinâmico que 
visa a identificar continuamente fatores intervenientes no 
processo de trabalho. Por isso o uso de indicadores, como 
ferramenta da gestão do cuidado, deve ser empregado para 
entender o desempenho assistencial, a fim 
de permitir tomada de decisão, minimi-
zando falhas no sistema1-3.

O termo gerenciamento adequado da 
dor, traduz a análise de indicadores de 
um o serviço para seguir padrões de qua-
lidade, os quais também são exigidos pe-
las instituições acreditadoras nacionais e 
internacionais, e que envolvem o uso de 
protocolos de dor baseados nas melhores 
práticas, equipe especializada e treinada, 
preferências do paciente, e sobretudo uma avaliação contí-
nua dos processos assistenciais4,5. 

Nesse aspecto, os indicadores de qualidade em dor de-
sempenham um papel importante na avaliação da estrutura, 
processo, resultado e variáveis de equilíbrio relacionados ao 
cuidado prestado no paciente com dor. A estrutura significa 
o cenário em que o cuidado ocorre e envolve características 
estruturais (equipe, recursos tecnológicos) e organizacionais 
(políticas). O processo representa o que é realizado na presta-
ção desses cuidados. O resultado indica os efeitos dos cuida-
dos na melhora da dor, e otimização do serviço, devendo ain-
da ter um olhar sobre aspectos relacionados à segurança do 
paciente e eventos adversos relacionados ao manejo da dor6,7. 

Indicadores de Qualidade 
no Gerenciamento da Dor

Há ainda os indicadores de equilíbrio que são definidos 
como os contra indicadores de um determinado cuidado, ou 
seja, não se pode melhorar uma estrutura, processo ou resul-
tado e piorar um outro sistema. O ideal é termos boas medi-
das para sinalizar se não estamos afetando negativamente o 
sistema. No caso dos cuidados relacionados a dor um bom 
exemplo de indicador de equilíbrio é tempo de atendimento 
da equipe de enfermagem6-9. 

Alguns atributos são importantes ao se definir quais 
indicadores de qualidade em dor serão utilizados. Um 
bom indicador precisa ser específico, mensurável, atingí-
vel, relevante e temporal (SMART). Podem ser represen-
tados por número absoluto, como por valores oriundos 

de fórmulas como porcentagem, razão, 
taxa, etc.10,11. 

Em revisão sistemática evidenciou-se 
que uma das recomendações mais im-
portantes é que as mensurações devem 
ser uniformes8,10. Parece óbvio, mas de-
ve-se considerar que as instituições estão 
em constantes transformações digitais. 
Outro ponto importante é que, de acordo 
com a unidade de cuidado, o indicador 
deve trazer informações específicas. Por 

exemplo: um indicador importante para uma unidade do 
pronto atendimento é o tempo de analgesia, já para uni-
dade de internação é importante o tempo de reavaliação 
da dor. Cada indicador deve ser elaborado e analisado de 
acordo com a unidade de cuidado12,13. 

Construir indicadores de qualidade no gerenciamento 
da dor, assim como a sua implantação e utilização tanto 
em serviço ambulatorial quanto hospitalar, representa um 
desafio para as organizações, visto que ainda são escassos 
os estudos sobre a temática em dor. Ao longo do tempo 
vários grupos de pesquisa ao redor do mundo desenvol-
veram indicadores importantes para o cuidado relaciona-
do a dor (Figura 1). 

“O cuidado é 
transversal, e que 

a prevenção e 
redução dos riscos 

assistenciais são 
fundamentais”
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E por fim, além da compreensão que os indicadores são 
informações que possibilitam ações que visam a preven-
ção da dor, é importante enfatizar que o cuidado é trans-
versal, e que a prevenção e redução dos riscos assisten-
ciais são fundamentais para um manejo seguro e efetivo 
da dor (Figura 2). 

Manejo da dor

Individualização 
do cuidado

 Riscos 
assistenciais

Figura 2 – Importância do Manejo da dor e prevenção dos 
riscos assistências. 
Fonte: Autoria própria.
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com maior frequência, mas também 
aqueles com outras doenças crônicas 
fazem parte desta casuística.

As diretrizes dos cuidados se ba-
seiam na medicina e em algumas 
instituições (principalmente da Ingla-
terra e Estados Unidos) bem concei-
tuadas na Medicina Veterinária como 
American Association of Human-A-
nimal Bond Veterinarians, Pawspice 
– Advanced Veterinary Cancer Care 
Center in Southern California, Inter-
national Association of Animal Hospi-
ce and Palliative Care, e almejam: controle da dor (sendo esse um 
dos objetivos primordiais e essencial), manejo de náusea, vômito 
e constipação, prevenção e tratamento de escaras de decúbito, 
controle de tosse e dispneia e planejamento alimentar (investi-
gando a necessidade de sondas esofágicas).

As recomendações devem, entretanto, atender às necessida-
des do tutor, respeitando os, crenças, condições financeiras e de 
tempo dos mesmos. Para tanto a comunicação com a família é 
essencial.

Após instituição de um plano de tratamento, a avaliação da 
qualidade de vida se torna indispensável para a continuidade 
dos cuidados. A escala de qualidade de vida para pacientes com 
câncer, desenvolvida por Yazbek e Fantoni, 2003, é um instru-
mento valioso que auxilia nesta monitoração, podendo incen-
tivar o tutor a manter os cuidados quando se observa melhora 
da qualidade de vida, ou até mesmo mostrar para a família que 
o paliativismo não é mais capaz de gerar conforto para esse ani-
mal, fazendo mais fácil a compreensão da terminalidade.

Temos muito a evoluir ainda no que concerne ao cuidados 
paliativo na Medicina Veterinária, porém, já é evidenciado um 
esforço por parte dos profissionais e tutores para que essa evo-
lução ocorra, o que trará melhoria na qualidade de vida de mui-
tos pacientes e de seus familiares.
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O termo paliar vem do latim pallium, que significa manto, 
como referência ao manto que os cavaleiros usavam para se 
proteger das tempestades pelos caminhos que percorriam. 
Esse é o sentido do cuidado paliativo: proteção, cuidado e alívio 
do sofrimento. 

Segundo a atualização de 2002, da Organização Mundial 
da Saúde a definição de cuidados paliativos seria: assistência 
promovida por equipe multidisciplinar, que objetiva melho-
ria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante 
de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e 
alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação im-
pecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, 
psicológicos, espirituais.

Em 1967, Cicely Saunders cria a primeira instituição voltada 
para pacientes que necessitavam destes cuidados, na Ingla-
terra, sendo esta médica e escritora considerada a pioneira do 
paliativismo. No Brasil, a medicina paliativa só se desenvolveu 
a partir de 1990, e hoje já é reconhecida como especialidade. 
Em 2005 foi criada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. 

Na Medicina Veterinária, o cenário ainda é bem diferente, o que 
se deve em parte a possibilidade de eutanásia para pacientes 
sem expectativa de cura. A eutanásia, entretanto, nunca deveria 
ser a primeira opção para animais que ainda podem se beneficiar 
de cuidados paliativos. Cães e gatos, atualmente, são considera-
dos membros da família e muitas vezes essa família está disposta 
a oferecer muito cuidado e dedicação para esses animais.

Entretanto, as faculdades de Medicina Veterinária no Brasil 
não formam o profissional para lidar com situações de luto, e 
não há nenhuma disciplina que se aproxime dos cuidados pa-
liativos, e como consequência tem-se o despreparo dos profis-
sionais que lidam com pacientes sem expectativa de cura.

Nota-se, porém, que o número de ambulatórios de dor tem 
aumentado na medicina veterinária, e geralmente são esses pro-
fissionais que lidam com dor crônica, os que mais se aproximam 
do paliativismo. O Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos da 
Faculdade de medicina Veterinária da USP, liderado pela profes-
sora Denise Tabacchi Fantoni, é um exemplo. Muitos animais se 
beneficiam do atendimento oferecido pelo grupo e pesquisas de 
grande impacto foram e são desenvolvidos no local.

O cuidado paliativo na Medicina Veterinária, em semelhança 
com a medicina, é direcionado para algumas situações: quando 
decide-se interromper o tratamento curativo, ou quando há falha 
deste tratamento, ao se diagnosticar uma doença terminal, para 
pacientes com doenças crônicas que interferem na qualidade de 
vida, e para animais que necessitem de tratamento intenso a lon-
go prazo. Certamente, na Veterinária, os pacientes oncológicos 
são os atendidos nos ambulatórios de dor e cuidados paliativos 

Situação dos Cuidados Paliativos 
em Medicina Veterinária no 
Ano Mundial Contra a Dor
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INTRODUÇÃO 
A dor neuropática (DN) é um sintoma que está presente em diferen-

tes patologias e que tem uma prevalência variável. Uma revisão siste-
mática que considerou estudos epidemiológicos de DN demonstrou 
taxas de prevalência de dor crônica com característica neuropática 
de 3% a 17%1. Estes dados são preocupantes, pois a DN tem grande 
impacto econômico e pessoal, comprometendo de maneira significa-
tiva a qualidade de vida dos pacientes. A DN é muito difícil de tratar e 
os fármacos disponíveis para este fim, geralmente estão associados a 
muitos efeitos colaterais. Acredita-se que a melhor forma de lidar com 
a DN seja evitando o seu surgimento, o que pode ser realizado em al-
guns contextos, como naqueles pacientes submetidos a procedimen-
tos cirúrgicos ou a quimioterapia (QT). O objetivo deste texto é dis-
cutir os mecanismos de DN e as possíveis estratégias para preveni-la. 

 
MECANISMOS DE DN

A DN pode ser periférica ou central e tem como sintomatologia 
clássica dor espontânea, alodínia e hiperalgesia2. Os mecanismos de 
DN são múltiplos. Inicialmente há formação de focos ectópicos de fi-
bras nervosas sensibilizando os neurônios da CPME; sensitização de 
receptores, reorganização sináptica, ativação glial e liberação de neu-
rotransmissores excitatórios na medula espinhal, além da perda ou 
bloqueio dos neurônios inibitórios medulares e do sistema analgé-
sico descendente. A soma desses fatores gera sensibilização central. 
Sabe-se que na medula espinhal, as células da glia estão envolvidas 
com o desenvolvimento, a indução e a potencialização da DN. Devi-

Dor Neuropática e Dor Neuropática e 
a sua Prevençãoa sua Prevenção
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do a ativação nociceptiva após lesão nervosa, a microglia se 
torna ativa e libera citocinas pró-inflamatórias hiperalgési-
cas, como TNF-α, IL-1β, IL-6, propagando a neuroinflamação 
através do recrutamento de astrócitos proximais a lesão. A 
ativação glial leva a intensificação da transmissão sináptica 
no nível medular e a sensibilização central, ocasionando as-
sim uma condição de DN crônica3. O entendimento destes 
mecanismos é fundamental no processo de identificação de 
alvos de prevenção e de terapia da DN. 

PREVENÇÃO DE DOR NEUROPÁTICA (DN)
Ao se falar em DN, a preocupação principal deve ser a sua 

prevenção. Quando isto não for possível, propõe-se o con-
trole da dor aguda, evitando que essa se torne crônica e in-
capacitante. A chave para a prevenção da DN é identificar 
precocemente as situações de dor e os pacientes propensos 
a desenvolvê-la. Um exemplo claro de dor aguda com po-
tencial de cronificação é a dor pós-operatória (PO). Estudos 
experimentais e ensaios clínicos indicam que alterações neu-
roplásticas podem ser prevenidas através da identificação de 
fatores de risco e do tratamento agressivo e precoce da dor. 
Idade, aspectos socioeconômicos, obesidade, aspectos ge-
néticos, histórico de cirurgias prévias, técnica cirúrgica em-
pregada, lesão de nervos, tipo de analgesia e presença de 

dor prévia, são considerados fatores determinantes para o 
desenvolvimento de DN PO e também de DN pós-QT. É im-
portante educar a equipe de saúde quanto a identificação 
destes elementos e a busca de medidas que sejam efetivas 
para a prevenção da dor. Diferentes estratégias têm sido 
propostas com este fim. Dentre elas destacam-se: analgesia 
preventiva, técnicas cirúrgicas menos invasivas, controle de 
comorbidades como diabetes mellitus e analgesia multi-
modal através da administração de fármacos com distintos 
mecanismos de ação4. Esquemas terapêuticos multimodais 
envolvem fármacos com diferentes mecanismos de ação, 
administrados através de diferentes técnicas de tratamento 
da dor. Não há consenso em relação ao melhor momento e 
a melhor forma de aplicação dos mesmos. Estes podem ser 
utilizados por diferentes vias, no período anterior ao estimu-
lo doloroso, durante a sua aplicação ou no período que o su-
cede, antes de o paciente ter consciência do mesmo. Dentre 
estes fármacos, destacam-se:

 • Gabapentinoides – gabapentina e pregabalina são an-
ticonvulsivantes que exercem efeito analgésico através 
do bloqueio dos canais de cálcio voltagem-dependente 
presentes nos terminais pré-sinápticos e da redução de 
neurotransmissores excitatórios. A gabapentina tem be-
nefício questionado, entretanto a pregabalina, na dose 
de 150 mg ao dia reduziu a severidade da neuropatia 
sensorial induzida por oxaliplatina. 

 • Antidepressivos – os neurotransmissores monoaminér-
gicos, serotonina e noradrenalina, estão envolvidos com 
a analgesia supra-espinhal. Estudos sugerem que os fár-
macos de ação dual e os antidepressivos tricíclicos (ADT) 
podem representar uma efetiva estratégia na prevenção 
de DN. Dentre estes destacam-se a venlafaxina e a du-
loxetina, sendo essa última mais efetiva no tratamento 
do que na prevenção da DN. ADT estiveram associados a 
resultados controversos. 

 • Lidocaina – a lidocaína, ao atuar em canais de sódio, 
exerce efeito analgésico em pacientes portadores de DN 
secundária a diabetes, herpes e trauma. Entretanto, o 
seu papel na prevenção da DN ainda permanece incerto. 
A lidocaína pode ser administrada de forma tópica, pa-
renteral ou através de bloqueios analgésicos. Em pacien-
tes cirúrgicos, a infiltração da pele e tecido celular sub-
cutâneo antes da incisão, é um método simples, seguro 
e eficaz na prevenção de dor crônica PO. 

Outros adjuvantes como alfa-2 agonistas, clonidina, dex-
medetomidina; antagonistas dos receptores-NMDA e mag-
nésio tem sido utilizados com o intuito de prevenir a DN, en-
tretanto mais estudos são necessários para definir o seu real 
benefício neste contexto. 
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Seria a dor do idoso a consequência de uma vida inteira 
sem prevenção? 

Você já ouviu falar de Blue Zones®? 
O jornalista americano, Dan Buettner, da National Geo-

graphic se uniu aos pesquisadores e estudiosos Gianni Pes 
e Michel Poulain e, juntos mapearam regiões específicas do 
mundo inteiro onde as pessoas vivem mais e com qualidade. 
Encontraram locais com uma alta proporção de pessoas com 
expectativas de vida bem altas. Nas chamadas Blue Zones®, 
ou Zonas Azuis, as pessoas são mais longevas e ultrapassam 
a marca dos 100 anos. 

As cinco regiões elegidas foram:
1. Nùoro, vilarejo na Sardenha; 2. Icária, ilha na Grécia; 3. 

Península de Nicoya, na Costa Rica; 4. Vila de Lomo Linda, no 
sul da Califórnia e 5. Okinawa, no Japão.

O comportamento e a rotina dessas pessoas foram obser-
vados durante anos. Com esse trabalho observacional mara-
vilhoso, os envolvidos chegaram ao resultado de nove com-
portamentos em comum entre as cinco regiões:

Longevidade e Dor
1. Elas se movem naturalmente 

durante atividades do dia a dia, 
sem a ajuda de máquinas e tecno-
logias;

2. Possuem um propósito de 
vida, um motivo para levantar to-
das as manhãs;

3. Diminuem o ritmo e aliviam o 
estresse por meio de hábitos diários, como os moradores de 
Ikaria, que tiram uma soneca todos os dias;

4. Alimentam-se sem excessos, seguindo a regra dos 80% – 
param de comer quando atingem o ponto em que ainda não 
estão cheios, mas já estão satisfeitos e sem fome, comendo 
as menores refeições ao final do dia;

5. A alimentação é baseada 95% em frutas, vegetais, ce-
reais, legumes, oleaginosas e sementes, com pouco consu-
mo de carnes;

6. Bebem vinho com regularidade, de 1 a 2 taças por dia 
(com exceção dos Adventistas da Califórnia);



Vol. 04 N° 03 Jul/Ago/Set 2020
www.sbed.org.br

21

7. Possuem algum tipo de religião;
8. Colocam os familiares em primeiro lugar; 
9. Pertencem a grupos sociais com hábitos saudáveis.
O que a pesquisa Blue Zone® trás para nós estudiosos da 

Dor e, em específico, da dor do idoso? 
Sabemos que a prevenção é o melhor aliado do idoso e 

de qualquer pessoa, independentemente da idade. Porém, 
é preciso parar e refletir sobre o que fazemos hoje, porque 
nossos hábitos irão influenciar como vamos viver daqui há 
uma década. Como profissionais que orientam o manejo da 
dor do idoso, temos que ter isso em mente. Não podemos 
esquecer que o idoso que está à nossa frente, tem um histó-
rico, já foi jovem, tem experiência e deve ser o protagonista 
da sua melhora, dentro do possível! 

O histórico do paciente, o seu relato e uma boa anamnese 
também são fundamentais para dar início a uma boa condu-
ta terapêutica no manejo da dor. São vários os fatores que 
contribuem para um caso de dor crônica, por isso, a literatura 
existente geralmente nos conduz em direção ao tratamento 
multidisciplinar. Infelizmente, nem todo paciente tem esse 
privilégio; nós, como profissionais da saúde, temos o dever 
de ajudá-los a dar prioridade ao tratamento. 

Quando falamos em modelo biopsicossocial no tratamen-
to da dor, dor total e ver o paciente como um todo, estamos 
falando de qualidade de vida, de saúde integral e o olhar 
para o paciente de forma global. 

O que fazer quando o idoso, com dor, não mora em uma 
Zona Azul e não teve esses nove cuidados ao longo da 
vida? Nós já sabemos como as pessoas mais longevas che-
garam à idade avançada com qualidade, o projeto Blue 
Zones® nos mostra; a partir dessa informação, precisamos 
entender que o que temos pela frente é muito trabalho. 
Devemos pensar com cuidado no manejo da dor a longo 
prazo e disseminar nosso conhecimento através da edu-
cação e da conscientização, pois o número de pacientes 
idosos só irá crescer. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), define idoso 
como todo indivíduo com 60 anos ou mais. No Brasil, temos 
mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária e esse nú-
mero representa 13% da população do país. A previsão, di-
vulgada em 2018 pelo IBGE, é que esse percentual dobre nas 
próximas décadas.

“Para que os idosos de hoje e do futuro tenham quali-
dade de vida é preciso garantir seus direitos em questões 
como saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, 
esporte, habitação e meios de transportes. No Brasil, esses 
direitos são regulamentados pela Política Nacional do Ido-
so, bem como o Estatuto do Idoso, sancionados em 1994 e 
em 2003, respectivamente. Ambos os documentos devem 
servir de balizamento para políticas públicas e iniciativas 
que promovam uma verdadeira melhor idade.” (Editorial da 
Revista Retratos, IBGE, 2019). A relação entre a porcenta-
gem de idosos e de jovens é chamada de “índice de enve-
lhecimento” que deve aumentar de 43,19% em 2018, para 
173,47% em 2060.

Será que as nove características acima citadas, junto com 
medicação adequada, reabilitação e manejo de dor serão su-
ficientes para cuidar da dor dos nossos idosos? O que você, 
profissional da saúde, tem feito para cuidar da dor do idoso?

“Os autores Michel Billé e Didier Martz da obra “Vale a Pena 
Envelhecer?” são enfáticos ao dizer que a sociedade atual 
faz com que os idosos paguem pelo preço da nossa finitu-
de. Quando a velhice é vista como o período que nos separa 
da morte, nós acabamos por perder a capacidade de pensar 
também que a velhice é o tempo que nos permite ainda vi-
ver.” (Resenha do livro Vale a Pena Envelhecer? por Fabiela 
Bigossi do Programa de Pós-Graduação em Antropologia So-
cial, Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Vamos pensar que a velhice é o tempo que nos permite 
ainda viver, e viver bem.

“A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer”, 
diz o poeta e músico Arnaldo Antunes. A responsabilidade 
de um envelhecer com qualidade é de todos nós.

Sempre há tempo de recomeçar.
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A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica de etio-
logia desconhecida que afeta principalmente indivíduos 
do sexo feminino1. Sua prevalência é estimada em 2%-8% 
da população em geral2. O critério diagnóstico original da 
fibromialgia, publicado em 1990 era baseado na presença 
de dor difusa, com ocorrência de múltiplos pontos sensíveis, 
os chamados “tender points” 3. Com esse critério, quase todos 
os pacientes com fibromialgia eram do sexo feminino, uma 
vez que mulheres apresentam um número maior de pontos 
sensíveis que homens. Já o diagnóstico mais atual é basea-
do nos sintomas, sem a necessidade de contagem de pontos 
sensíveis4. Com essa classificação, estima-se uma proporção 
de duas mulheres afetadas para cada homem acometido2. 
Os pacientes com fibromialgia apresentam dor generalizada, 
fadiga, distúrbios do sono, vários sintomas somáticos, bem 
como distúrbios cognitivos5-7. Além disso, a coexistência de 
outras síndromes dolorosas, como a síndrome do colo irritá-
vel, a migrânea e disfunções temporomandibulares são fre-
quentemente citadas na literatura8. Uma excelente revisão 
no tema foi publicada por Daniel Clauw9.

Ao contrário das dores neuropáticas e nociceptivas, que 
muitas vezes estão associadas com lesões teciduais identi-
ficáveis, os mecanismos envolvidos na fibromialgia ainda 

Fibromialgia, Disfunções 
Temporomandibulares 
e suas Relações

são incertos, podendo ser o resul-
tado de alterações neuroquímicas 
no sistema nervoso central, que 
levariam então ao aparecimento 
de hiperalgesia e alodínia, dois si-
nais presentes nos indivíduos com 
diagnóstico de fibromialgia, assim 
como em pacientes com outros 
tipos de dor cônica, como dores 
miofasciais, síndrome do colo irri-
tável e disfunções temporoman-
dibulares5. Alguns trabalhos têm 
mostrado que uma desregulação 
do sistema opioidérgico também 
pode ocorrer em tais indivíduos, 
contribuindo para a fisiopatolo-
gia desta doença10. Considerando 
todos esses fatores, a fibromialgia 
é algumas vezes considerada um 
protótipo de dor central5.

Por outro lado, as disfunções 
temporomandibulares (DTM) são 
descritas como alterações muscu-

loesqueléticas que 
afetam o sistema 
mastigatório, onde 
dor e limitação fun-
cional são as prin-
cipais características11. As DTM apresentam 
elevada prevalência nos pacientes com fibro-
mialgia. Contudo, em muitos casos, dor na re-
gião orofacial geralmente não é considerada 
no diagnóstico da fibromialgia6.

Muita controvérsia ainda existe na relação 
entre a fibromialgia e as dores orofaciais e em 
particular, as DTM, não sendo possível deter-
minar se dor orofacial estaria presente na fi-
bromialgia como um sintoma ou ser represen-
taria uma comorbidade associada com esta 
condição. A relação de causa e efeito entre as 
duas entidades também vêm sendo estudada 
e alguns autores especulam que a fibromial-
gia possa ser um fator predisponente e de 
perpetuação das DTM. Eles acreditam que os 
fatores psicossociais, bem como alterações do 
sono, associados a uma resposta neuromus-
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cular anormal e à sensibilização central, todos encontrados 
na fibromialgia, poderiam ultrapassar a capacidade de adap-
tação do sistema estomatognático, levando à disfunção do 
sistema mastigatório e dor. Já outras teorias sugerem que a 
DTM possa atuar como gatilho para o desenvolvimento da 
fibromialgia em pacientes que apresentam uma predisposi-
ção para o desenvolvimento da mesma1,6,7,12.

Há um predomínio de dores orofaciais de origem muscular 
em pacientes com fibromialgia. Dores artrogênicas também 
podem estar presentes. As mesmas são geralmente conse-
quência da sensibilização das estruturas articulares, uma vez 
que alterações articulares expressivas são menos frequentes. 
Nesses pacientes, com DTM artrogênicas, os sintomas são 
mais graves e provocam maior limitação funcional11.

O conhecimento da coexistência de fibromialgia e DTM 
é fundamental para todos os profissionais da saúde, pois os 
pacientes com disfunções mastigatórias podem inicialmente 
não relatar dores em territórios fora da face para os profissio-
nais envolvidos na avaliação e tratamento das dores orofaciais 
e, igualmente, os pacientes com fibromialgia podem ocultar a 
dor facial dos seus prestadores de serviços de saúde. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Gui MS, Pimentel MJ, Rizzatti-Barbosa CM. Temporomandibular disorders 

in fibromyalgia syndrome: a short-communication. Rev Bras Reumatol. 
2015;55(2):189-194.

2. Vincent A, Lahr BD, Wolfe F, Clauw DJ, Whipple MO, Oh TH, et al. Prevalence 
of fibromyalgia: a population-based study in Olmsted County, Minnesota, 
utilizing the Rochester Epidemiology Project. Arthritis Care Res (Hoboken). 
2013;65(5):786-792.

3. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, Goldenberg DL, 
et al. The American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classifica-
tion of Fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis 
Rheum. 1990.

4. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Häuser W, Katz RS, et al. 
Fibromyalgia criteria and severity scales for clinical and epidemiological stu-
dies: a modification of the ACR Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyal-
gia. J Rheumatol. 2011;38(6):1113-1122.

5. Arnold LM, Choy E, Clauw DJ, Goldenberg DL, Harris RE, Helfenstein M Jr, et 
al. Fibromyalgia and Chronic Pain Syndromes: A White Paper Detailing Cur-
rent Challenges in the Field. Clin J Pain. 2016;32(9):737-746.

6. da Silva LA, Kazyiama HH, de Siqueira JT, Teixeira MJ, de Siqueira SR. High 
prevalence of orofacial complaints in patients with fibromyalgia: a case-con-
trol study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012;114(5):e29-34.

7. Fujarra FJ, Kaziyama HH, Siqueira SR, Yeng LT, Camparis CM, Teixeira MJ, et al. 
Temporomandibular disorders in fibromyalgia patients: are there different 
pain onset? Arq Neuropsiquiatr. 2016;74(3):195-200.

8. Yunus MB. The prevalence of fibromyalgia in other chronic pain conditions. 
Pain Res Treat. 2012;2012:584573.

9. Clauw DJ. Fibromyalgia: a clinical review. JAMA. 2014;311(15):1547-1555. 
10. Schrepf A, Harper DE, Harte SE, Wang H, Ichesco E, Hampson JP, et al. Endo-

genous opioidergic dysregulation of pain in fibromyalgia: a PET and fMRI 
study. Pain. 2016 May 30.

11. Di Venere D, Corsalini M, Stefanachi G, Tafuri S, De Tommaso M, Cervinara F, 
et al. Quality of life in fibromyalgia patients with craniomandibular disorders. 
Open Dent J. 2015;30(9):9-14. 

12. Gui MS, Pedroni CR, Aquino LM, Pimentel MJ, Alves MC, Rossini S, et al. Facial 
pain associated with fibromyalgia can be marked by abnormal neuromuscu-
lar control: a cross-sectional study. Phys Ther. 2013;93(8):1092-1101.

 www.sbed.org.br



Vol. 04 N° 03 Jul/Ago/Set 2020
www.sbed.org.br

24

cada para uns, questionadas para 
outros. Enfim, neste ano imersos 
no medo, incerteza, falta de pers-
pectiva, impotência, sofrimento, 
preocupação e instabilidade, sur-
gem atitudes polarizadas, pessoas 
absortas no isolamento, temero-
sas, aguardando a solução através 
da vacina para voltar a viver e em 
oposição, aqueles que desde o 
início minimizaram a questão che-
gando a negação, um dos estágios 
de enfrentamento, diante da morte/adoecimento, referido 
pela psiquiatra suíça Elisabeth Klüber Ross em sua obra On 
death and dying de 19692. 

De um lado ou de outro, todos se afetaram, a diferença 
se apresenta na maneira como cada um lidou e lida com a 
situação e de que forma se percebeu diante do fenômeno. 
Como não existe um protocolo fixo e predefinido para a exis-
tência da pessoalidade, ou seja, cada indivíduo possui uma 
forma única e subjetiva, para viver e experimentar sua dor, 
influência da história de vida, vivências, aprendizados e re-
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CONSIDERAÇÕES
No “2020 Global Year for the Prevention of Pain”, a IASP 

(International Association for the Study of Pain) nos convida a 
refletir e investir na prevenção dos quadros dolorosos. Nes-
te ano marcante para nós, profissionais e estudiosos deste 
complexo tema, surge nova definição da dor: “Dor experiên-
cia sensitiva e emocional desagradável, associada ou seme-
lhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou poten-
cial”.1. Contemplam e complementam esta nova definição, 
várias “notas” importantes1.

Provavelmente, a maioria dos leitores, quiçá todos, ao ler o 
início da segunda frase do parágrafo anterior, pensaram na 
pandemia do Covid-19 como o fator marcante deste ano. Esta 
associação decorre do maior ou menor grau deste impacto 
em nossas vidas ou seja, todas as emoções e sentimentos 
que emergiram diante da pandemia e de suas consequên-
cias, a abrupta alteração na rotina, o trabalho inviabilizado 
de forma total ou parcial, a vida familiar absolutamente alte-
rada com o convívio mais intenso com uns e o afastamento 
de outros; a aridez na vida social que tornou-se virtual, au-
mento dos problemas conjugais já existentes, insegurança 
financeira, falta de perspectivas, a espiritualidade intensifi-

Prevenção da Dor Pélvica Crônica
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cursos emocionais. Dentre toda a complexidade que envolve 
o funcionamento humano muitas vezes o indivíduo não tem 
consciência do porquê, para quê e como, ou seja, simples-
mente vive regido por conteúdos inconscientes, exatamente 
como acontece no universo da dor. 

Na iminência de “cronificar”, visto que a pandemia atinge 
seu sexto mês, é muito importante pensar sobre as nossas 
experiências para melhor compreender as pessoas acometi-
das por quadros álgicos. 

Contextualizar sobre a nova definição de dor, possivelmen-
te proporcionará avançar além dos conceitos, estatísticas e 
protocolos, para a empática experiência do paralelo propos-
to. Compreender o sentido amplo da palavra “experiência” e 
da conjunção aditiva “e” referidas na nova definição de dor, 
nos incita a jamais desconsiderar o aspecto emocional como 
intrínseco a toda e qualquer experiência dolorosa.

DOR PÉLVICA CRÔNICA
Esta dor persistente, de duração prolongada, pode ou 

não relacionar-se com o ciclo menstrual e frequentemen-
te associa-se as disfunções cognitivas, comportamentais, 
sexuais e emocionais, assim como, aos sintomas do trato 
urinário baixo, sexual, intestinal, assoalho pélvico e disfun-
ções ginecológicas3. Inclui dor nociveptiva, neuropática, 
nociplástica ou mista.

Nygaard et al. (2020)4 afirmam que mulheres com DPC 
apresentam piores condições de saúde, maior número ci-
rurgias na região pélvica e maior incidência de abuso físico, 
sexual e emocional quando comparadas com mulheres em 
geral, e enfatiza a necessidade do cuidado biopsicossocial.

A prevenção dos quadros de dor pélvica é de fundamen-
tal importância, ou seja, a elaboração de estratégias que 
impeçam a instalação do 
quadro álgico e sua cronifi-
cação, como postula a IASP 
no “2020 Global Year for the 
Prevention of Pain”.

A qualidade na comunica-
ção, possibilita o diálogo rico, 
maior troca de informações, 
facilita o surgimento de rela-
tos mais íntimos e doloridos, 
como situações de abusos (fí-
sico, sexual e psicológico) ca-
racterística presente na maio-
ria das doentes com DPC. A 
comunicação adequada de-
termina maior receptividade 
do doente diante da explica-
ção médica, quanto a comple-
xidade da dor, as estratégias 
terapêuticas e sua adesão. Es-
tudos mostraram que as mu-
lheres preferem atendimento 
individualizado, receber in-
formações sobre seu quadro 

clínico, compreender as medicações prescritas e serem ou-
vidas calmamente (AlraddadI et al., 2020)5. Provavelmente, 
quando isso ocorre, minimiza-se a oferta de procedimentos 
invasivos, muitas vezes inadequados e insuficientes, que 
também são causas da dor e da sua cronificação, (Albers,k. 
et al., 2020)6. 

Nas consultas superficiais com a característica High Tou-
ch como considerou Fred (2005)7 geralmente as queixas se 
mantém e os doentes refratários muitas vezes são submeti-
dos a procedimentos desnecessários.

CONCLUSÃO
“Nada pode substituir uma boa história clínica e um mé-

dico empático, não importa quanto a ciência e a tecnologia 
possam avançar”. Hossain(2020)8 
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na. Dentre os principais achados do 
estudo, destacaram-se que 82% das 
faculdades de medicina não tinham 
ensino obrigatório sobre dor, 69% 
das escolas médicas em toda a Eu-
ropa não tinham ensino dedicado 
à dor, a oferta de educação sobre 
a dor era variável e inconsistente e 
menos da metade de todas escolas 
médicas (48%) empregam métodos 
pedagógicos práticos no ensino da 
dor e apenas uma pequena minoria 
(26%) usa o ensino nos estágios profissionais3.

A IASP definiu o tema da companha mundial de 2018, 
como o Ano Global da Excelência em Educação em Dor, sa-
lientando a importância do preenchendo da brecha entre o 
conhecimento e a prática. Dentre as justificativas para a es-
colha, destacaram-se os fatos que as evidências não estavam 
sendo transferidas para práticas de gerenciamento da dor de 
forma ideal e que a avaliações de resultados de educação em 
dor não eram capturadas rotineiramente e tendiam a se con-
centrar em conhecimento, em vez de competência e melho-
res resultados para os pacientes.

Todo profissional da saúde sabe que a recuperação 
do paciente começa pelo reconhecimento da doen-
ça e que a primeira condição para mudar, é acei-
tar que alguma coisa está errada. Assim está hoje 

o Brasil, em relação à educação em dor. É preciso 
reconhecer que o progresso alcançado pela via aca-
dêmica, de abordagem geral tipo top-down, tem fica-

do aquém do que um país de dimensões continentais 
e socioeconomicamente subdesenvolvido necessita, 
porém, não é hora de mudar de estratégia, quanto 
a insistir em oficializar a inclusão do conhecimento 
da dor na grade do ensino universitário relacionado 

à saúde e sim de complementá-la.
Isto, porém, passa pela exigência de 

reconhecer o paciente com 
dor como o destinatário e 
usuário final desse conheci-

mento. Sabendo que, trans-
mitir conhecimento para fins 
de autogerenciamento e pro-

porcionar aprendizado básico, 
fazendo uso da tecnologia e atingin-

do o maior número possível de 
pessoas, pode ajudar a reduzir o 
peso da dor na sociedade. Aten-

der a contento essas exigências, 
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No pós guerra e, posteriormente nos anos 1960, o conhe-
cimento da dor mostrou progressos que modificaram seus 
alicerces. Hoje, a luz dos avanços da neurociência, a tese de 
René Descartes sobre o processo doloroso, inquestionada 
durante 3 séculos, parece simplória. Contudo, em nenhum 
momento o conhecimento da dor, na qualidade que for, 
chegou a alcançar e muito menos a influenciar significati-
vamente o atendimento clínico, fisioterápico ou psicológico 
dos pacientes. 

A Declaração de Montreal, publicada pela IASP em 2010, 
pareceu ser um divisor de águas ao considerar o tratamen-
to da dor como um direito humano fundamental e por 
constatar que, na época, esse direito estaria sendo negli-
genciado em quase todo o mundo, citando como possíveis 
causas o nível inadequado de pesquisa e educação em dor 
e grandes déficits de conhecimento dos profissionais de 
saúde em relação a mecanismos e gestão da dor. De fato, 
três anos antes uma enquete feita pela própria IASP em paí-
ses em desenvolvimento revelara que dentre as cinco prin-
cipais barreiras ao que seria “o bom gerenciamento da dor”, 
91% dos respondentes apontara em primeiro lugar, a falta 
de uma educação em dor1. 

Uma estratégia do tipo top-down, de abordagem geral, 
descendo aos níveis específicos, parece ser uma 
possibilidade, na busca pela resolução do pro-
blema, educando os futuros profissionais da 
saúde ainda na graduação ou após, durante o 
exercício da profissão, supondo que um dia, este 
conhecimento possa ser disseminado para os pa-
cientes leigos. Porém, em 2011, o Journal of Pain 
publicou os resultados de uma pesquisa sobre 
o estado da arte da educação em dor, usando 
como base de avaliação 117 escolas médi-
cas dos EUA e do Canadá. Concluiu-se que 
o conhecimento era limitado, variável e 
frequentemente fragmentado. Abordagens 
inovadoras e uma melhor integração 
dos tópicos da dor nos currí-
culos das escolas de medici-
na, seriam necessários2. 

Dois anos depois, em 2013, 
a pedido da European Pain Fe-
deration (EFIC), a Adelphi Re-
search pesquisou a educação 
em dor em 15 países europeus. Esse 
estudo, intitulado APPEAL, envol-
veu a revisão de currículos pu-
blicamente disponíveis em 242 
escolas de graduação em medici-

Educação em Dor: Hora de 
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por sua vez, requer produzir com rapidez condições de tra-
balho tão singelas, quanto complexas, como o preparo atitu-
dinal e operacional dos profissionais da saúde e a criação e 
organização de um aparato pedagógico.

O enfoque é novo, mas já há incursões exemplares das 
que, podem se extrair boas lições. Pesquisadores, a maio-
ria da Universidade Cidade de São Paulo, estão conduzindo 
um ensaio clínico que visa comparar a eficácia e a relação 
custo-benefício de um programa de educação em dor e 
exercício, com as de um guia de autogerenciamento on-
line, em pacientes com dor musculoesquelética crônica4. 
Dois jogos digitais educacionais, “Alívio Dor” e “Alívio Dor 
Mulher”, contendo aproximadamente 3 mil afirmações so-
bre dor cada, em menos de um ano já contam com 30.000 
e 13.000 downloads respectivamente5,6. Na Austrália, país 
onde a dor é ensinada em universidades, já há alguns cien-
tistas especializados em dor pensando no ensino em massa. 
Lorimer Moseley, um dos pioneiros da reconceituação da 
dor como um fenômeno multifatorial, agora se volta para 
o planejamento e teste de estratégias de mudança concei-
tual impactantes, ou seja, capazes de chamar a atenção da 
população em geral – através de vídeos curtos veiculados 
pela internet, por exemplo7.

Enfim, basta um pouco de otimismo construtivo para vi-
sualizar a possibilidade de, no Brasil se levar informação bási-
ca sobre a dor e seu gerenciamento a salas de aula e centros 
comunitários, colégios e redes sociais, com acadêmicos da 
saúde agindo como agentes multiplicadores. E talvez nesse 
quesito, entre o papel da SBED no incentivo ao trabalho das 
Ligas de Dor, pensando no acadêmico de hoje, como o pro-
fissional de amanhã.

Em suma, este artigo aponta para a necessidade de se de-
senhar estratégias educacionais complementares, voltadas 
ao paciente. Alerta para o fato de que isso não será conse-
guido sem mudanças, sendo talvez a mais difícil a aceitação 
do papel pedagógico do profissional da saúde. E traça um 
objetivo bem claro: educar o maior número de pacientes no 
menor tempo possível, usando a tecnologia da informação. 
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clínica dos pacientes, no entanto, 
uma analgesia adequada propicia a 
prevenção da instabilidade hemo-
dinâmica causada pela dor. 

Os pacientes que estão na UTIP, 
em sua maioria, estão em uso de 
sedativos, fazendo-se necessário a 
utilização de ferramentas adequa-
das para tal identificação, dentre 
elas há a escala de CONFORT-B4,5.

A escala de Confort foi descrita 
por Ambuell et al 1992 como uma 
medida de avaliar o conforto do 
paciente. Sua elaboração foi mo-
tivada pela escassez de medidas 
objetivas para avaliar a eficácia das 
intervenções farmacológicas e não 
farmacológicas utilizadas para mi-
nimizar os sofrimentos das crian-
ças internadas na UTIP, seu método 
de avaliação se dá por meio de oito 
parâmetros sendo dois fisiológicos 
(pressão artérial (PA), e frequência 
cardíaca (FC)) e seis comportamen-
tais (alerta, calma/agitação, respos-
ta respiratória, movimentos, tônus 
muscular e expressão facial)4,6. 

Contudo, em vista ao uso de fár-
macos, patologias ou fatores am-
bientes e fisiológicos que podem 
vir a alterar os parâmetros da FC e 
PA, foi então elaborada a escala de 
CONFORT-Behaviour (CONFORT-B) 
que possui seis itens comporta-
mentais sendo eles alerta, calma/
agitação, resposta respiratória (pon-
tuada para crianças submetidas 
a ventilação mecânica) ou choro 
(pontuado para crianças com respiração espontânea), movi-
mento físico, tônus musculares e tensão facial. Seu score varia 
entre <10 para supersedação e >23 para subsedação, sua ver-
são em português foi validada por Amoretti et al., em 20082,7.

Em 2015, o estudo de Boerlage evidenciou que a escala de 
Confort-B, além de mostrar os níveis de sedação dos pacien-
tes pediátricos a mesma também pode detectar alterações 
no tratamento relacionado a intensidade da dor, podendo 
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A avaliação adequada dos níveis de sedação dos pacientes 
é de grande importância para a definição do seguimento do 
seu tratamento e embora a avaliação clínica dos enfermeiros 
e médicos sejam de grande valia, não se descarta a necessi-
dade de se aplicar uma escala para avaliar os efeitos neurofi-
siológicos dos sedativos e identificar se seu uso em demasia 
pode estar mascarando a dor1,2.

Sabe-se que a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) 
é um ambiente hostil para as crianças, pois eles ficam expos-
tos de forma mais prolongada a dor devido a manipulações 
excessivas e realização de procedimentos invasivos com fina-
lidades diagnosticas ou terapêuticas3. É inquestionável a ne-
cessidade destes procedimentos dolorosos para a condução 
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ser efetivamente usada na orientação do tratamento por se-
dação em crianças enfermas4,5.

Esta segunda função da escala que nos permite identificar 
se a criança sedada apresenta dor ou até mesmo se está com 
sedação em demasia inibindo suas respostas fisiológicas aos 
estímulos dolorosos, nos auxilia a garantir uma assistência 
de excelência para o paciente pediátrico e neonatal7,9.

Tendo em vista que a exposição prolongada a dor pode 
causar alterações fisiológicas como a resposta generalizada 
ao estresse, consequentemente levando a uma importante 
liberação de hormônios, alterações metabólicas mobilizan-
do o consumo de fontes proteicas e energéticas, propician-
do um estado de hipermetabolismo com hiperglicemia, ar-
ritmias cardíacas, hipertensão arterial, taquicardia, aumento 
da frequência respiratória, redução da saturação de oxigênio, 
cianose, sudorese, dilatação das pupilas, apneia, vasoconstri-
ção periférica e alterações na coagulação, além de alterações 
comportamentais para criança8-10.

Contudo esse campo ainda necessita ser melhor explora-
do devido ao baixo número de trabalhos científicos correla-
cionando a dupla função da escala de Confort-Behaviour8,9. 

Levando em consideração o uso crescente das sedações 
dento das UTIP e o risco potencial desta prática ocultar sinais 
de dor, fica exposto a necessidade de elaboração de proto-
colos específicos para avaliar os níveis de sedação e analge-
sia desse perfil de pacientes6,8,9. 

A escala Confort-B se mostra eficiente para avaliação da se-
dação e analgesia de crianças em ventilação mecânica, seja 
por período operatório, pós operatório ou por patologias di-
versas, além de ser um método prático e não invasivo para 
avaliação do nível de sedação das crianças e potencialmen-
te as alterações causadas por sua dor podendo ser aplicado 
pelo enfermeiro ou pelo médico.
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A pandemia ocasionada pelo Coronavírus SARS-CoV-2 é uma emer-
gência de saúde pública. Devido à alta transmissibilidade e a falta de 
uma vacina capaz de imunizar a população, medidas restritivas como 
o isolamento social foram implementadas e incentivadas1. A questão 
é baseada na perspectiva de que, embora os impactos sociais do isola-
mento atendam aos benefícios de saúde pública, problemas psicológi-
cos e neuropsiquiátricos podem ser desencadeados2. 

Como resultado, o isolamento social pode ser refletido como um 
fator de risco equivalente aos efeitos prejudiciais causados pelo ta-
bagismo e obesidade, como bem-estar reduzido, depressão, declínio 
cognitivo e dor3,4. Pessoas idosas, diminuição dos recursos econômi-
cos e sociais, limitações funcionais, morte de parentes e cônjuges e 
mudanças nas estruturas familiares e na mobilidade são uns dos gran-
des problemas oriundos do isolamento social5, e estes fatos pode cau-
sar dor física e emocional6.

As relações sociais possuem papel importante na dor. Indivíduos 
com maior tamanho de grupo social autorreferido mostraram maior 
tolerância à dor7. A exclusão social induzida experimentalmente e o 
suporte social percebido, respectivamente, aumentam e reduzem a 
gravidade da dor experimental aguda6. Inversamente, relacionamen-
tos ruins e isolamento forçado ao longo do tempo foram correlaciona-
dos à dor crônica8.

Em animais, o isolamento social também altera os comportamentos 
emocionais e sensórios. De fato, há alteração dos sistemas neuroquí-
micos, evidenciado pelo aumento da neurotransmissão dopaminérgica 
no núcleo accumbens e no córtex pré-frontal, além da diminuição na 
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função serotonérgica no córtex frontal9. Estes núcleos estão 
relacionados com os prejuízos emocionais e cognitivos, as-
sim como o processamento emocional da dor. A lesão do 
córtex cingulado anterior de roedores, também relacionado 
ao comportamento emocional e cognitivo, reduz as vocali-
zações relacionada à angústia, comportamentos associados 
à separação social em mamíferos, em um modelo experi-
mental de isolamento e separação materna10.

Ainda em animais de laboratório, o isolamento precoce 
aumenta a sensibilidade à dor frente ao estímulo de calor na 
pata, alterando, principalmente, as vias que conduzem o es-
tímulo nociceptivo ligadas à fibra C. Além disso, as condições 
de alojamento são um fator importante que evoca modifica-
ções na percepção da dor em animais, e também foi elucida-
do que o isolamento precoce causa mudanças significativas 
na sensibilidade à dor, o que pode ser devido principalmente 
as alterações da atividade dos receptores opioides do tipo µ 
no tronco encefálico e na medula espinal11.

Múltiplas vias ascendentes carregam informações de dor fí-
sica para as estruturas supraespinhais, adicionando aspectos 
de ativação do sistema autônomo, fuga, orientação motora, 
excitação e medo12. A integração entre a entrada somatossen-
sorial e os aspectos cognitivos e emocionais acontecem nas 
áreas corticais parietais posteriores, originando a via cortico-
-límbica13. Nesse sentido, o isolamento social, assim como o 
que vivemos, pode causar experiências desagradáveis, des-
critas como dor física e dor emocional. Alguns dos mesmos 
substratos neurobiológicos que provavelmente sustentam as 
experiências de dor física são ativados frente a experiências 
ruins, tais como rejeição e isolamento social. Sendo assim, 
diante do contexto atual vivenciado na pandemia, não se 
pode negligenciar os reais impactos cognitivos, emocionais 
e sensoriais que o isolamento social pode provocar e/ou po-

tencializar. Para reduzir esses impactos do isolamento social 
sobre a população, pesquisas, básicas, pré-clínicas e clínicas, 
far-se-ão necessárias para nos trazer novos conhecimentos e 
possibilidades estratégicas de adequação comportamental, 
ou até mesmo, para um possível tratamento. 
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Ao buscarmos informações no site do Ministério da Saú-
de sobre as Práticas Integrativas e Complementares (PICS)1, 
a explicação sobre o que são estas práticas, direciona o lei-
tor para o tema principal proposto pela Associação Inter-
nacional para o Estudo da Dor (IASP) deste ano de 20202, a 
prevenção, pois esclarece que PICS “são 
tratamentos que utilizam recursos tera-
pêuticos baseados em conhecimentos 
tradicionais, voltados para prevenir diver-
sas doenças” (grifo nosso), acrescido do 
que define a Constituição Federal de 1988 
no seu inciso II do artigo 1983, uma das 
diretrizes referentes ao sistema de saúde, 
“atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas”.

Com a proposta da IASP para este ano, 
sendo 2020 o Ano Internacional da Preven-
ção da Dor2, este tema irá orientar os esfor-
ços e ações dos profissionais que atuam 

com as PICS. Estas, têm uma vasta aplicabilidade no universo 
da Dor4,5,6. Desde experiências profissionais consolidadas na 
prática à execução de pesquisas com desenhos metodoló-
gicos com alto nível de exigência, como ensaios clínicos 
randomizados4,6, as PICS têm demonstrado seu alcance nas 
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questões álgicas. Antecipar-se às questões álgicas pode cau-
sar estranhamento em sociedades alicerçadas no modelo 
biomédico hospitalocêntrico, que tem o foco no tratamento 
e não na prevenção. No entanto, nas PICS, a prevenção faz 
parte de sua definição1.

O Brasil possui a Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares (PNPIC), publicada em 20067, nas quais 
são contempladas 29 técnicas, como: Aromaterapia, Cromo-
terapia, Imposição de mãos, Medicina Tradicional Chinesa – 
acupuntura, Meditação, Musicoterapia, Reflexoterapia, Reiki, 
Shantala, Terapia de florais, Yoga, entre outras. Independen-
temente da técnica escolhida, a prevenção de dores conside-
rando a dor aguda ou agudização de dor crônica podem ser 
manejadas com estas práticas. Esta possibilidade está funda-
mentada em conhecimentos e sistemas de compreensão do 
binômio saúde-doença de forma diferenciada. As manifesta-
ções físicas de dor são interpretadas como consequência de 
disfunções emocionais, psíquicas e espirituais.

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) utiliza um siste-
ma de compreensão do ser humano utilizando-se os cinco 
elementos, conceitos como Yin/Yang, Zang Fu, meridianos 
e outros princípios energéticos8, com foco prevenção. Utili-
zando-se de diagnósticos da MTC para promover o reequilí-
brio e evitar o adoecimento. Pois, para a concepção chinesa, 
a doença é uma consequência de desarmonias e desequi-
líbrios do corpo e não um agente intruso8. Dentro da MTC, 
destacam-se acupuntura, auriculoterapia e massagem. As 
terapias energéticas, como o Reiki9, toque terapêutico e EMF 
Balancing Technique®10, técnica de equilíbrio do campo ele-
tromagnético, também atuam na harmonização dos campos 
energéticos, possibilitando a reorganização destes e evitan-
do o aparecimento do agravo. Utilizando-se estes conceitos 
e sistemas de compreensão do ser humano, as PICS são utili-
zadas na prevenção em diversas condições como episódios 
de migrania11, dismenorreia12, prevenção de dor devido pro-
cedimentos dolorosos em pacientes neonatos13 e sobrecar-
ga musculoesquelética relacionada à postura prolongada14, 
para citar algumas, pois, na prática clínica, terapeutas atuam 
em diversas outras situações/condições de prevenção que 
devem ser fortalecidas por pesquisas e ensaios clínicos ran-
domizados, revisões sistemáticas, e outros estudos científi-
cos para que sejam ampliadas a compreensão, indicação e, 
aplicação, ação e seus efeitos. 
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estereognosia e grafestesia; teste 
de cinestesia e artrestesia, discrimi-
nação de lateralidade por imagem. 

Do ponto de vista medicamen-
toso de prevenção, alguns estu-
dos realizados em pacientes com 
fratura de rádio distal, mostrou 
que o uso da vitamina C tem um 
papel importante na prevenção. 
Estudos fisiopatológicos mostra-
ram radicais livres dificultando a 
microcirculação. Há alteração das 
fibras musculares na CRPS I, cau-
sando oxidação da membrana li-
pídica por radicais livres, levando 
a alterações capilares que podem 
significar que a microangiopatia 
está atuando na fisiopatologia da 
síndrome. A vitamina C é um an-
tioxidante natural, bloqueando os 
radicais livres e, assim, protegendo 
o endotélio capilar. A ação antioxi-
dante da vitamina C foi testada em 
animais, demonstrando seu papel 
na prevenção do vazamento capi-
lar e na neutralização dos radicais 
livres. Sabe-se que na fisiopatolo-
gia da SDCR os radicais livres levam 
a alteração1.

No entanto o uso da vitamina C 
dever ser preconizada em indiví-
duos saudáveis e não deve exce-
der 1 g/dia, pois há relatos de efei-
tos adversos com doses elevadas, 
cujo quadro se caracteriza por fa-
tiga e letargia.

TRATAMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO 

Como a SDCR possui uma grande variabilidade de sinais 
e sintomas, o tratamento vai depender da apresentação 
clínica. Inicialmente, pode-se dividir a abordagem em dois 
grandes objetivos distintos: tratamento direto à patologia e 
reabilitação das incapacidades geradas por ela. No caso da 
reabilitação, as condutas devem levar em consideração as al-
terações físicas e suas limitações. O tratamento multimodal 
padrão consiste em educar o paciente quanto às atividades 
que deve realizar de maneira autônoma e deve conter: exer-
cícios ativos, ativoassistido ou passivo; exercícios de relaxa-
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A síndrome dolorosa complexa regional (SDCR), apresenta 
frequentemente um dos quadros clínicos mais desafiadores 
e laboriosos do tratamento de dor. Uma vez que a sua fisio-
patologia não está totalmente esclarecida. 

Quando ocorre, está associada a dor incapacitante. Acre-
dita-se que ela surja e persista como consequência de uma 
atividade pró-inflamatória mal adaptativa e a distúrbios no 
controle vasomotor simpático mediada. 

SDCR é caracterizada por marcante disfunção e esta pode 
ser justificada, além da dor, pela neuroplasticidade cortical 
mal-adaptada. Redução na representação cortical da mão 
em S1 associado a falha na localização de estímulos senso-
riais estão relacionados a indivíduos com SDCR e hiperalgesia 
(Maihofner et al.; 2004). Discriminação de dois pontos sensi-
tivos também pode estar alterada nesses indivíduos. Geha et 
al. (2008) mostrou uma reorganização da substância branca 
cortical com neoformações conectando o córtex ventrome-
dial pré-frontal com a insula e diminuição da conexão com os 
núcleos da base. Essas conexões aumentam a correlação da 
dor com emoção e diminui com áreas de controle motor. 

Análise dos diferentes componentes em pacientes sob 
risco de desenvolver SDCR é importante para abordagem 
preventiva ou precoce. Aos primeiros sinais de evolução fora 
do esperado pós trauma ou cirurgia, sem nenhum critério 
clínico que justifique, convém se classificar nos possíveis me-
canismos de sintomas. Crenças mal-adaptadas, cinesiofobia, 
evitação e hipervigilância podem ser sinais da presença de 
mecanismo nociplástico por sensibilização central. O tipo 
de dor (queimação e agulhada) pode ser o primeiro sinal de 
envolvimento neuropático, enquanto alterações sensitivas e 
motoras podem ser os primeiros sinais do desenvolvimento 
de SDCR. A análise sensitiva e motora se dá através dos se-
guintes testes: discriminação de dois pontos, localização e 
precisão de estímulos sensitivos diferentes (fino e grosseiro), 

Ações Preventivas na Síndrome 
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mento; estratégias de educação em dor e automassagem 
superficial e profunda. 

Os tratamentos mais promissores são aqueles voltados 
para as disfunções do córtex motor e somestésico. Há duas 
técnicas mais referenciadas nesse contexto: a imagética mo-
tora graduada (IMG) e a terapia espelho (TE). Como a TE está 
contida na IMG, apenas este último será detalhado. A ima-
gética motora graduada consiste em estímulos sensitivos 
e cognitivos que visam a restauração do membro afetado 
principalmente no córtex somestésico. São três fases distin-
tas: treino de reconhecimento da lateralidade do membro 
através de imagens; treino de imaginação de movimento; 
terapia espelho (Moseley, 2006). No treino de lateralidade, 
fotos de mãos em diferentes posturas e tarefas são mostra-
das ao paciente e esse tem que identificar qual dimidio é o 
membro o mais rápido possível. O treino de imaginação de 
movimento consiste em selecionar tarefas em grau progres-
sivo de dificuldade. O paciente realiza a tarefa mentalmente, 
sem movimentar o membro, de maneira lenta e indolor. A 
terapia espelho consiste em posicionar o membro sinto-
mático atrás e a mão contralateral à frente de um espelho e 
realizar determinados movimentos com a mão não afetada 
enquanto olha para o espelho. Dessa maneira consegue-se 
“enganar” o cérebro já que, ao se observar o reflexo da mão 
em movimento no espelho, produz um estímulo visual de 
movimento da mão sintomática. 

Como todo tratamento de dor crônica, os sintomas de ori-
gem sensório-motor e autonômico também exige educação 
permanente. A educação deve ser direcionada para qual dos 
mecanismos estão presentes naquele momento, seja por 
crenças mal-adaptadas, pensamentos negativos ou catastró-
ficos, fobias, estratégias de enfrentamento passivas, etc. 

A maioria dos casos de SDCR tem melhor desfecho quan-
do o tratamento multiprofissional é iniciado precocemente, 
combinando fisioterapia, medicações e tratamento inter-
vencionista.

 A reabilitação e fisioterapia são consideradas primeira li-
nha para tratamento 
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disso, a tomografia e a ressonân-
cia magnética geralmente avaliam 
somente a área central do canal 
espinal e a saída das raízes ner-
vosas. A origem da irritação pode 
estar fora ou dentro da área de saí-
da das raízes nervosas, como uma 
cicatriz ou apenas uma perturba-
ção nos impulsos químicos junto 
às raízes ou, ainda, uma pequena 
lesão no ligamento longitudinal 
posterior. 

A fisiopatologia por trás da ava-
liação dos nervos sensitivos por 
termografia é complexa. Uma ra-
mificação do ramo dorsal primário 
inerva o músculo eretor posterior 
da espinha em cada nível4. O nervo 
sinuvertebral, um ramo recorrente 
de cada nervo espinhal, retorna 
novamente através do forame in-
tervertebral para fornecer fibras 
sensitivas e neurovegetativas ao 
tecido conjuntivo articular, periós-
teo, meninges, ligamento longitu-
dinal posterior, dura-máter e estru-
turas vasculares do canal vertebral. 
O nervo origina-se imediatamente 
distal ao gânglio da raiz dorsal, 
onde sua união frequente com um 
ramo comunicante cinzento reve-
la sua dupla formação espinhal e 
neurovegetativa. Esses dois com-
ponentes podem permanecer distintos ou viajar juntos no 
mesmo conjunto de fibras nervosas. O nervo se ramifica em 
um padrão que corresponde aproximadamente à distribui-
ção arterial para uma área cutânea específica, ascendendo e 
descendendo em vários níveis. A irritação em um nível, por-
tanto, pode afetar fibras de vários ou diferentes níveis, mas 
sempre predominando a alteração térmica mais acentuada 
no nível principal.
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A termografia lombar é um meio seguro e simples, comple-
mentar a outras técnicas, mas ainda subutilizada no diagnós-
tico da doença lombar discal.  Este é um método de imagem 
que permite demonstrar a presença ou ausência de disfunção 
músculo ligamentar e irritação nervosa ao mesmo tempo na 
avaliação da lombalgia. A termografia permite determinar a 
extensão do envolvimento radicular antes e após procedi-
mentos minimamente invasivos ou cirúrgicos. Serve de base 
para avaliações futuras se houver recorrência dos sintomas.

O estudo termográfico de base pré-procedimentos ajuda-
rá em:

 • Determinar precocemente a presença de irritação radi-
cular sensitiva e tomar medidas mais seguras se ocorrer 
uma lesão mais significativa futuramente.

 • Monitorar o curso de uma lesão e determinar seu retor-
no quando o estado inicial é alcançado.

 • Determinar se uma anormalidade latente, conhecida ou 
não, irá se manifestar.

A termografia quando comparada com a clássica mielo-
grafia tem 94% de acurácia, que tem 84% de acurácia nos 
casos provados cirurgicamente1. Tem sido demonstrado 93% 
de acurácia quando comparada com a EMG, que tem 82% de 
acurácia com a avaliação clínica2.  

Edeiken apresentou uma série de anormalidades discais 
comprovadas e operadas no qual a termografia foi preditiva 
em 80% dos casos3. A mielografia foi estatisticamente seme-
lhante nos seus resultados. Raskin apresentou uma série de 
anormalidades lombares provadas cirurgicamente na qual a 
termografia foi preditiva em 71% dos casos, enquanto que a 
mielografia foi 88%4.

Tichauer realizou uma análise estatística em pacientes 
com lombalgia que fizeram termografia lombar e comparou 
com pacientes já sem dor5. Ele descreveu que os pacientes 
sintomáticos apresentaram padrões lombares anormais com 
áreas frias hiporradiantes na região glútea (cold patches) com 
nível de significância estatística alto (p < 0,01). Segundo o 
autor, a termografia permite corroborar as queixas subjetivas 
dos pacientes mesmo na ausência de sinais objetivos.

Duensing e Freyschmidt descreveram alterações térmicas 
hiporradiantes (frias) ao longo do trajeto sensitivo das raízes 
nervosas (dermátomos) associado com hérnias discais lomba-
res e correlacionou os resultados com estudos de mielografia6.

Os termogramas podem demonstrar graficamente os efei-
tos da irritação de fibras nervosas sensitivas7. Assim sendo, 
é um teste fisiológico que apresenta uma informação única 
que não é obtida facilmente por nenhuma outra modalidade 
acessível atualmente (Quadro 1). Como um teste fisiológico, 
basicamente responde a questão, “O que está acontecendo 
neste momento?”, sem informar, necessariamente, se a anor-
malidade identificada é fisiologicamente significativa.

A termografia deve ser correlacionada com as queixas 
do paciente, sendo uma extensão do exame clínico. Além 

Termografia Lombar

Quadro 1 – Relação entre os vários testes para lombalgia

O que está acontecendo (fisiologia) – presente
• Termografia – fibra sensitiva/neurovegetativa
• EMG – fibra motora

Onde e porque aconteceu (anatomia) – passado
• Radiografia
• Mielografia
• Tomografia
• Ressonância magnética
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Um simples disco protuberante com ou sem compressão 
da raiz nervosa pode causar alterações sensitivas e espas-
mo dos músculos eretores da espinha inervados adjacen-
tes, responsáveis pelos padrões característicos de irritação 
do nervo lombar.

A imagem térmica hiporradiante na extensão longitudi-
nal ao longo do dermátomo sensitivo é uma expressão do 
grau de pressão sobre o nervo sinuvertebral em face a seu 
componente neurovegetativo e, que não requer necessa-
riamente uma compressão da raiz nervosa. A irritação da 
raiz pode causar este efeito de vasoconstrição cutânea e 
resfriamento percebido pela termografia ao longo do der-
mátomo principal.

Quando se considera que o nervo sinuvertebral esten-
de-se acima e abaixo pelo menos um nível de seu ponto 
de origem, além do fato de poder haver no total 23 a 25 
vértebras, raízes conjuntas e cerca de 20% de cruzamento 
de fibras de diferentes níveis formando uma raiz, é sur-
preendente perceber como a termografia, como um teste 
fisiológico e funcional possa prever com certa precisão o 
nível de uma anormalidade. A termografia é mais precisa 
ainda na avaliação da presença ou ausência de irritação 
do nervo sensitivo4. 

O significado de um determinado achado térmico deve ser 
correlacionado clinicamente para que se possa tomar deci-
sões terapêuticas. Diferentemente de exames anatômicos 
por imagem, na termografia, as decisões a partir das ima-
gens geralmente são clínicas.

O procedimento de termografia não é invasivo e pode 
ser realizado facilmente no consultório ou centro diag-
nóstico seguindo uma configuração do sistema e treina-
mento adequados. É altamente preciso e reprodutível, 

sendo uma modalidade de triagem primária altamente 
eficaz. Hoje é possível reproduzir inclusive imagens tridi-
mensionais da coluna lombar e suas perturbações funcio-
nais (Figura 1).

O termograma, portanto, fornece uma perspectiva gráfi-
ca complementar a EMG, à tomografia computadorizada e 
a ressonância magnética lombar. Sua capacidade de avaliar 
a irritação sensitiva do nervo fornece uma perspectiva úni-
ca, não obtida em outros testes. Pode ser usada como um 
instrumento de triagem simples e eficaz para documentar 
objetivamente a presença ou ausência de lesão do nervo 
sensitivo, mesmo na ausência de déficit neurológico. Pode 
ser usado para pacientes previamente tratados cirurgica-
mente ou pré-procedimentos não invasivos para avaliação 
futura, caso haja sintomas recorrentes. Além disso, é total-
mente inócua e indolor. A termografia é uma opção tanto 
para o rastreamento primário como para os casos que exi-
gem maiores cuidados como muitos dos pacientes com dor 
lombar crônica refratária. 
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Figura 1 – Termografia lombar. Modo 3D.
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Dor de Cabeça, como a subclassi-
ficação enxaqueca vestibular (pelo 
menos 5 episódios de enxaqueca 
com sintomas vestibulares mode-
rados a graves)1-3.

Dentre os sintomas vestibulares 
mais comuns em pacientes com 
enxaqueca, está a tontura, definida 
como distúrbio de orientação es-
pacial; a vertigem, uma falsa sensa-
ção de movimento; e o desequilí-
brio ou instabilidade postural, que 
é uma autopercepção de instabili-
dade em bipedestação, sedestação 
ou na marcha4,5. Esses sintomas 
independem se esses pacientes apresentam alguma vesti-
bulopatia e se apresentam também na fase entre crises de 
enxaqueca, em menor intensidade do que na fase de dor6. 

A vertigem e a instabilidade durante a crise de enxaqueca 
geram uma somação de sintomas sensoriais, principalmente 
visuais, proprioceptivos e espaciais. Por isso, as disfunções 
vestibulares estão mais associadas à presença de aura, enxa-
queca crônica e de longa cronologia. Além disso, os pacien-
tes apresentam maior intensidade de dor, maior frequência 
de crises e deficiência grave relacionada à cefaleia4-6. 

Porém, a razão pela qual alguns pacientes com enxaqueca 
crônica desenvolvem sintomas vestibulares (12% a 85%) e 
outros não ainda não é totalmente elucidada. Hipóteses fi-
siopatológicas apontam anormalidades vestibulares perifé-
ricas e centrais, com a interação de vias trigêmino-vestibu-
lares e presença de isquemia induzida por vasoespasmos 
no labirinto, tronco cerebral e cerebelo3,4.

As alterações de equilíbrio têm impacto negativo nas 
habilidades funcionais dos pacientes com enxaqueca. 
Estudos de posturografia têm observado déficits no con-
trole de equilíbrio estático e dinâmico e alterações nos 

limites de estabilidade, que é a capacidade de controlar 
o centro de gravidade sem alterar a base de apoio6,7. 

Esses resultados mostram que pacientes com 
enxaqueca e disfunção vestibular podem apre-

sentar redução de ajustes posturais anteci-
patórios (vestibulares, somatossensoriais e 
visuais) e, consequentemente, o prejuízo no 
controle do equilíbrio está relacionado a 
diversas adaptações posturais funcionais, 
com alteração na velocidade, amplitude 
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A enxaqueca é uma desordem neurológica e um dos tipos 
de cefaleia primária mais prevalentes no Brasil e no mundo. 
Seu impacto na qualidade de vida a coloca em primeiro lu-
gar no ranking de desordens mais incapacitantes, segundo 
a Global Burden of Disease, com uma grande consequência 
socioeconômica. As crises de enxaqueca são caracterizadas 
por dor na cabeça, frequentemente, unilateral e pulsátil, de 
intensidade moderada a grave, que pode ser exacerbada 
pelo movimento e acompanhada por hipersensibilidade a 
estímulos sensoriais (como fonofobia, fotofobia e osmofo-
bia), além de náusea e vômito1,2. 

Parte dos pacientes (10%-20%) apresenta aura, sintoma 
neurológico transitório visual e/ou de linguagem, na fase 
que antecede ou durante a crise. A progressão da enxaque-
ca episódica para crônica (mais de 15 episódios de dor de 
cabeça por mês, pela 3ª Classificação Internacional de Dor 
de Cabeça), representa graves implicações clínicas. Entre 
elas, a maior ocorrência e gravidade de disfunções muscu-
loesquelética, principalmente na região crânio cervical, al-
terações de equilíbrio e disfunções vestibulares. Estes foram 
adicionados recentemente na Classificação Internacional de 

Enxaqueca X Alterações 
de Equilíbrio: Impacto 
na Dor e na Função
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e coordenação dos movimentos, como, por exemplo, redu-
ção da velocidade da marcha3-7. Essas manifestações clínicas 
podem ser potencialmente mais prejudiciais aos idosos que 
também sofrem com enxaqueca (prevalência de aproxima-
damente 3,5%), considerando maior risco de queda associa-
do a outras comorbidades, como osteoporose que oferece 
perigo à integridade da saúde3.

Essas associações com outras disfunções mostram como 
o tratamento da enxaqueca deve ser realizado com tera-
pias multimodais, objetivando não somente o alívio da dor 
e da frequência de crises, mas também melhora de aspec-
tos funcionais e de controle motor que têm impacto direto 
na qualidade de vida dos pacientes. Além do tratamento 
medicamentoso, dividido em fármacos abortivos (triptanos 
e analgésicos) e profiláticos (antidepressivos tricíclicos, be-
tabloqueadores e anticonvulsionantes), o tratamento não 
farmacológico inclui prevenção de fatores gatilho, adap-
tações nutricionais, higiene do sono, terapia psicológica, 
prescrição de exercícios físicos e outras intervenções fisio-
terapêuticas2,4,5. 

Especificamente para enxaqueca com sintomas de ver-
tigem e desequilíbrio, a reabilitação vestibular consiste em 
exercícios com movimentação ocular e de cabeça durante 
atividades funcionais e exercícios de mobilidade e equilíbrio, 
visando o ganho de estratégias de controle postural3-5. Po-

rém, o tratamento com estratégias não farmacológicas ainda 
carece de mais estudos controlados e randomizados.

Em conclusão, as alterações de equilíbrio em pacientes 
com enxaqueca contribuem para maior gravidade e croni-
ficação da dor. Além disso, seu impacto nas habilidades fun-
cionais evidencia que, para tornar a enxaqueca menos inca-
pacitante, seu tratamento precisa integrar o alívio da dor e a 
melhora da funcionalidade dos pacientes.
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de vinte anos, dispositivos miniatu-
rizados de crioablação começaram 
a ser testados em pacientes com 
metástases ósseas, com resultados 
promissores. A bola de gelo que se 
forma na ponta da agulha inserida 
na lesão osteolítica é bem caracte-
rizada por imagens de tomografia 
computadorizada. Dispositivos de 
crioablação baseados no gás Ar-
gônio alcançam temperaturas in-
traósseas de até -150 ˚C, sendo que 
a partir de -40 ˚C já ocorre morte 
celular. Lesões escleróticas tam-
bém são adequadamente tratadas 
pelo congelamento, exigindo-se 
técnica de tratamento apropriada 
para o manejo adequado da lesão 
e consequente preservação das es-
truturas vizinhas.

Deve-se levar em conta que a 
coluna vertebral é sede frequen-
te de lesões ósseas metastáticas, 
e lesões próximas a medula espi-
nhal e raízes espinhais exigem um 
cuidado técnico redobrado. Uma 
sessão de crioablação dura em 
média até 30 minutos após o posicionamento correto das 
agulhas guiadas por imagem na lesão tumoral, realizando-
-se dois ciclos de congelamento intercalados por um ciclo 
de descongelamento. Em geral, os pacientes apresentam-
-se assintomáticos após três horas de término do procedi-
mento, efeito que costuma perdurar por meses, sobretudo 
se o tratamento ablativo incluir completamente a lesão-al-
vo. Pacientes com lesões parcialmente tratadas também 
apresentam benefício no alívio da dor, com redução sig-
nificativa do escore documentado no inventário breve de 
dor ou equivalente. A crioablação percutânea de tumores 
ósseos guiada por imagem é objeto de pesquisa experi-
mental e pesquisa clínica na Universidade de São Paulo por 
nossa equipe, há cerca de 10 anos, estando em andamento 
o primeiro ensaio clínico dessa natureza no país (Clinical-
Trials.gov Identifier: NCT03986593).  
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As lesões ósseas metastáticas, sejam osteolíticas ou os-
teoblásticas, são causas frequentes de dor refratária ao tra-
tamento com opioides em pacientes com câncer, e muitos 
deles não tem performance adequada para um tratamento 
cirúrgico ou são refratários ao tratamento por quimio ou ra-
dioterapia. Tais situações são angustiantes, sendo necessário 
o aumento da dose de derivados da morfina para se atingir 
uma analgesia suficiente, às expensas dos efeitos colaterais 
que inclui sonolência ou letargia, além do que muitas vezes 
os pacientes passam a ser dependentes de terceiros para a 
realização das suas atividades habituais.

A ablação de tumores (ablação = aniquilação) guiada por 
imagem, consiste na destruição localizada do tecido tumoral 
com o cuidado de se preservar as estruturas vizinhas para não 
deixar sequelas de tratamento nos pacientes oncológicos. O 
uso dos raios-x, da ultrassonografia, da tomografia computa-
dorizada multidetectores, da tomografia computadorizada 
por feixes cônicos ou da ressonância magnética, sozinhos ou 
conjugados, permite ao médico intervencionista acessar a le-
são-alvo com um probe, sonda ou agulha e aplicar a energia 
(calor ou frio) sob orientação das imagens.  Dentre as ener-
gias conhecidas, a crioterapia é o método de ablação mais 
antigo que se conhece e o que tem menos dor associada, 
tanto durante quanto logo após o procedimento. Há cerca 
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Os resultados do tratamento da dor decorrente de metás-
tases ósseas pela crioablação percutânea guiada por imagem 
em nosso meio são promissores e devem levar os médicos que 
lidam com o tratamento da dor óssea de origem metastática à 
reflexão sobre o potencial de inclusão da técnica de criotera-
pia percutânea no dia a dia do tratamento de seus pacientes, 
em conjunto com o tratamento quimioterápico sistêmico e ra-
dioterápico. Trata-se de técnica factível para o tratamento da 
dor causada por metástases osteolíticas e osteoblásticas, mi-
nimamente invasiva, bastante confortável para os pacientes 
e que pode beneficiar um número significativo de indivíduos, 
além de facilitar o seu manejo clínico pelas equipes de dor.
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país. Um diferencial na formação 
do estudante, pois com a vivên-
cia prática é possível solidificar os 
conhecimentos teóricos apreen-
didos em sala de aula e expandir 
o olhar sobre o paciente como 
ser humano integral, observando 
não somente os aspectos biológi-
cos, mas também socioculturais e 
socioeconômicos envolvidos no 
processo saúde-doença.

Muitas universidades adotam 
em seus currículos matérias des-
critivas em detrimento de temas 
analíticos e que envolvem pensa-
mento crítico. A dor está inserida 
nesse último grupo e seu ensino é 
geralmente negligenciado nas gra-
duações de saúde. Em Ribeiro et al. 
(2015) a maioria dos profissionais 
de saúde afirmam que adquiriram 
conhecimento sobre dor e analge-
sia após a graduação (79,3%) e que 
sentem necessidade de formação 
específica (70,7%). Ainda segundo 
os autores, existem inconsistências 

A Importância das Ligas 
de Dor no Contexto 
de Prevenção da Dor

A dor é considerada um sinal vital, tamanha a sua relevân-
cia. Recentemente, seu conceito foi revisado, sendo com-
preendido, de acordo com a International Association for the 
Study of Pain (IASP, 2020) como uma experiência sensitiva e 
emocional desagradável, associada, ou semelhante àquela 
associada, a uma lesão tecidual real ou potencial.

Estima-se, em média, a prevalência de 35,5% da população 
mundial sofra de dor crônica. No Brasil, algumas pesquisas 
confirmam dados semelhantes aos estimados pela IASP para 
a população geral (Vasconcelos e Araújo, 2018). É um proble-
ma de saúde pública, que possui maior prevalência no sexo 
feminino e atinge uma população heterogênea em relação a 
idade e aspectos socioeconômicos.

No cenário acadêmico, as ligas de dor constituem associa-
ções sem fins lucrativos, que buscam complementar a for-
mação acadêmica visando promover um aprofundamento 
teórico-prático acerca do estudo da dor. Apresentam fina-
lidades assistenciais, de ensino e pesquisa, relacionadas ao 
tema dor (Pimenta et al., 1998). É regida por Estatuto regis-
trado em cartório e o Regimento Interno regula a adminis-
tração, funcionamento e atribuições dos integrantes, sendo 
todas as atividades voluntárias e realizadas em período ex-
tracurricular.

As ligas possuem certa autonomia em relação a organi-
zação dos trabalhos. Mas, geralmente, ocorrem sessões te-
máticas em que os membros ou convidados apresentam 
uma discussão relacionada a dor. Também existem sessões 
conjuntas com ligas de outras áreas 
que estão associadas ao campo da dor, 
sendo as sessões importantes fontes de 
atualização e compartilhamento de sa-
beres. A aproximação com professores 
especialistas da área muitas vezes ren-
de o ingresso em projetos de pesquisa, 
essenciais para agregar valor científico e 
profissional ao aluno.

Outra oportunidade oferecida pelas 
ligas, inclui a participação em eventos 
científicos (congressos, simpósios, fei-
ras de saúde, workshops) seja como 
ouvinte, apresentador/expositor de 
trabalhos acadêmicos ou como orga-
nizador, o que enriquece o currículo 
lattes. Algumas proporcionam está-
gios práticos nos diversos ambula-
tórios e clínicas de dor existentes no 
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entre o embasamento teórico dos profissionais e seus papéis 
no manuseio da dor. 

Neste contexto, as ligas de dor assumem um papel dife-
rencial em ofertar aos seus membros um repertório teó-
rico-prático focado na temática, que irá agregar na forma-
ção acadêmica e atuação profissional, tendo em vista que o 
desconhecimento sobre o assunto torna a dor subtratada, 
inviabiliza uma assistência humanizada e a qualidade dos 
serviços de saúde.

Em razão da etiologia multifatorial (biológica, psicológica) 
e suas múltiplas dimensões (cultural, política, socioeconômi-
ca) envolvidas, a dor exige uma abordagem interdisciplinar. 
O seu estudo é complexo e, portanto, requer uma colabo-
ração entre as várias profissões da saúde e até mesmo de 
outras áreas. Neste sentido, fundamenta-se a formação mul-
tidisciplinar das ligas de dor, visando um intercâmbio de co-
nhecimentos, o que torna as discussões acerca da dor mais 
ricas e amplia o olhar dos estudantes sobre um fenômeno 
tão plural. 

Assim, é possível formar profissionais capacitados a en-
xergar o ser humano de forma integral, abrindo espaço para 
tratamentos não farmacológicos (como as Práticas Integra-
tivas e Complementares em Saúde) e aliando terapêuticas 

dos vários cursos da saúde 
para um manejo, controle e 
tratamento da dor de forma 
mais eficiente.

As ligas de dor do Brasil 
podem associar-se a Socie-
dade Brasileira para o Estudo 
da Dor, entidade que repre-
senta a IASP e fomenta o 
interesse dos profissionais e 
estudantes que atuam e es-
tudam a área da Dor no país. 
Essa relação é mediada pelo 
Comitê das Ligas de Dor do 
Brasil, na qual promove reu-
niões informativas e discur-
sivas mensalmente com a 
diretoria das ligas. Nela, são 
abordados temas referentes 
a área envolvendo estudan-
tes de todo o país e plane-
jadas ações em conjunto a 
serem realizadas pelas ligas, 
abrindo um leque de opor-
tunidades e visibilidade, tan-
to da temática quanto para 
as ligas, em nível nacional.

Sendo o termo “prevenção” 
definido como um conjunto 
de medidas tomadas para a 
antecipação de algum even-
to, é fundamental pensar na 
necessidade de se estudar 

determinada causa para promover estratégias que auxiliem 
na sua prevenção. Para a prevenção a dor, o estudo do tema 
e o conhecimento de sua fisiopatologia é uma das premissas 
fundamentais para a evolução do pensamento crítico que 
dará embasamento para desenvolvimento de novas ferra-
mentas que auxiliem neste processo. Dentro disso, dá-se luz 
ao papel fundamental que as ligas acadêmicas de dor ofere-
cem ao promover o processo de educação em Dor aos seus 
acadêmicos. O Comitê de ligas, ao defender que os acadêmi-
cos de hoje serão, futuramente, os profissionais especialistas 
em dor de amanhã, enfatiza o trabalho fundamental que as 
ligas de dor realizam na promoção do conhecimento em dor 
de seus acadêmicos ligantes e orgulha-se em auxiliar cada vez 
mais na sua evolução. 
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importante para iniciar e manter o 
efeito da expectativa do tratamen-
to sobre a dor, bem como a ínsula 
anterior integra a expectativa e o 
processamento nociceptivo.

Os resultados dos primeiros es-
tudos que investigam os efeitos da 
expectativa negativa sugerem que 
expectativas que amplificam a dor 
estão associadas ao aumento da 
atividade em áreas sensoriais de 
dor, incluindo a medula espinhal.

Estudos farmacológicos indicam 
que a hiperalgesia nocebo sofre 
forte modulação pela ativação do 
sistema endógeno da colecisto-
cinina, um sistema estreitamente 
relacionado à ansiedade. Adicio-
nalmente, estudos de imagem 
mostraram o papel da atividade 
dos circuitos relacionados à an-
siedade na hiperalgesia nocebo 
através do aumento da atividade 
e conectividade funcional do hipo-
campo e da amígdala.

Estudos psicológicos mostraram 
que ansiedade, estresse e afeto negativo podem modular a 
resposta de um indivíduo às expectativas positivas e nega-
tivas do tratamento da dor. A ansiedade pode aumentar o 
efeito da expectativa negativa do tratamento em modelos 
de hiperalgesia nocebo e reduzir o efeito da expectativa po-
sitiva sobre a analgesia opioide.

As expectativas do tratamento não precisam ser adquiri-
das por meio da experiência própria, um efeito semelhante 
pode ser alcançado observando os benefícios do tratamento 
em outras pessoas. Portanto, a aprendizagem observacional 
pode ser uma estratégia particularmente útil para manipu-
lar as expectativas dos pacientes. Testemunhar o sucesso do 
tratamento de outro paciente pode ser implementado por 
meio de observação de vídeos ou contextos que ilustram os 
benefícios potenciais.

Obviamente não é sugerido que tratemos aqueles que so-
frem de dor crônica simplesmente através de discursos, retó-
ricas ou encenações motivacionais. O que é desejado é que 
os profissionais de saúde saibam que cada palavra, gesto e 
conduta emanados tem um grande potencial modificador 
de desfecho. 

As expectativas são construções dinâmicas que são ge-
radas com base em informações anteriores e subsequen-
tes fornecidas ao indivíduo que envolvem vários níveis de 
aprendizagem e consciência implícita e explícita. As expec-
tativas de tratamento são maleáveis e podem ser sistemati-
camente alteradas modulando as informações derivadas de 
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Em um mundo onde a Medicina baseada em evidência 
está em voga, a neuromodulação ganha destaque para 
abordagem e tratamento da dor. Capaz de alterar resultados 
experimentais e evidenciar melhora de ampla gama de sin-
tomas, o efeito placebo é demonstrado em metanálises de 
ensaios clínicos randomizados. Mas qual seria a etapa inicial 
deste efeito? Estaria o prelúdio na expectativa do paciente?

Os efeitos das expectativas positivas são os mais ilustra-
dos na literatura. Em muitos estudos experimentais, o grupo 
controle recebe uma intervenção inerte que é comparada 
com a intervenção a ser estudada. Embora os participantes 
do grupo controle sejam informados sobre a aleatoriedade 
amostral, eles ainda alimentam uma expectativa de estarem 
se submetendo a um tratamento revolucionário. O impacto 
dessas expectativas positivas é particularmente forte em es-
tudos sobre dor e depressão, onde até 70% dos efeitos gerais 
do tratamento podem ser atribuídos ao placebo.

Não obstante a popularidade do efeito placebo, seu efei-
to antagônico permanece relegado. Expectativas negativas 
também podem ter um efeito negativo no resultado do tra-
tamento, fenômeno conhecido como efeito nocebo. Assim, 
uma expectativa de um evento adverso ou de sofrimento du-
rante um tratamento pode contribuir para uma experiência 
desagradável. Estudos experimentais corroboram o enten-
dimento do papel das expectativas negativas na percepção 
da dor, indicando que a mera expectativa de uma dor mais 
intensa ou mais frequente pode modular a sensibilidade à 
dor nos níveis comportamental e neural.

As expectativas não determinam apenas a resposta aos 
tratamentos inertes. O acúmulo de evidências clínicas e ex-
perimentais indica que as expectativas também podem mo-
dular substancialmente a eficácia e tolerabilidade dos trata-
mentos médicos efetivos, incluindo a farmacoterapia. 

Para tratamentos analgésicos, até 50% da resposta pode 
ser atribuída à expectativa e não ao efeito farmacodinâmico 
do medicamento administrado. Em contrapartida, a expec-
tativa negativa pode reduzir o efeito terapêutico dos trata-
mentos farmacológicos e contribuir substancialmente para 
o desenvolvimento de efeitos colaterais indesejados.

As expectativas são determinadas por experiências que 
antecedem a chegada dos pacientes aos nossos consultó-
rios. Evidências recentes indicam que esses efeitos de expe-
riências anteriores podem se tornar o modus operandi em 
um cérebro tomado por desinibição cortical e neuroplastici-
dade mal adaptativa.

As evidências de estudos de neuroimagem indicam que 
a analgesia com placebo envolve vias modulatórias des-
cendentes da dor, incluindo o córtex pré-frontal dorsolate-
ral (DLPFC), córtex cingulado anterior rostral e substância 
cinzenta periaquedutal, que modulam a ativação de áreas 
cerebrais de processamento da dor, como a ínsula e córtex 
somatossensorial, e até mesmo a medula espinhal11, de ma-
neira descendente. De acordo com esses achados, o DLPFC é 

O Prelúdio da Neuromodulação
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várias fontes. Consequentemente, ainda que esse conheci-
mento permeie a sabedoria clínica individual, sua proficiên-
cia só pode ser atingida se todos os profissionais envolvidos 
na cadeia de tratamento a pratiquem de maneira uniforme. 

Influenciar as expectativas do tratamento por meio do 
uso cuidadoso da linguagem e do fornecimento de infor-
mações adequadas sobre o efeito esperado deve ser con-
siderado um aspecto importante do tratamento da dor. As 
mídias digitais e sociais, inclusive, desempenham um papel 
cada vez mais importante no fornecimento de informações 
relacionadas à saúde.

Direcionar as expectativas de uma maneira verdadeira-
mente personalizada depende da compreensão mais refina-
da dos mecanismos intrínsecos das expectativas e de seus 
efeitos nos resultados subjetivos, comportamentais e fisio-
lógicos do tratamento. Depende ainda de uma percepção 
mais sagaz das variáveis relacionadas ao tratamento e ao 
contexto psicossocial dos pacientes.

Com base nas evidências experimentais e clínicas, pode-
-se concluir que as expectativas moldam significativamente 
os resultados do tratamento analgésico, incluindo a eficácia 
e tolerabilidade dos analgésicos. Portanto, parece razoável 
propor que as próprias expectativas devam ser avaliadas sis-
tematicamente e seus efeitos integrados aos regimes de tra-
tamento padrão atuais. Essa estratégia promete otimizar os 
resultados do tratamento analgésico e reduzir o uso indevi-
do de medicamentos, além minimizar seus eventuais efeitos 
colaterais indesejados.

Usando paradigmas de aprendizagem associativa, as 
experiências oferecidas aos pacientes mostraram induzir 
expectativas com finalidades terapêuticas. Processos de 
aprendizagem implícitos e explícitos, condicionamentos as-
sociativos e treinamentos educacionais podem tornar os pa-
cientes agentes mais ativos. Educação em Neurociência da 
Dor, Terapias Cognitivo-Comportamentais, Terapias de Acei-
tação e Compromisso, Programação Neurolinguística e até 
mesmo um simples condicionamento pavloviano podem ser 
benéficas aos pacientes.

Grandes volumes de informações dinâmicas são mais fa-
cilmente identificados, controlados e pondera-
dos com auxílio de dispositivos computacionais 
integrados a bancos de dados clínicos dotados 
de inteligência artificial. A disponibilização de 
acesso a dashboards de seus prontuários digi-
tais pode facilitar a comunicação interdisciplinar 
e pode fortalecer a necessidade de assunção de 
responsabilidade pelos pacientes.

Ao processo inicial de abordagem e tratamen-
to da dor, a alta tecnologia computacional e arte 
clínica se unem desde o princípio para a avalia-
ção dos pacientes. O prelúdio da neuromodu-
lação permite ressignificar conceitos e crenças 
que alimentam expectativas negativas e, conco-
mitantemente, construir uma mentalidade mais 
positiva que alicerça um tratamento realmente 
transformador.
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em 10% a 15%1. Contudo, é raro o 
envolvimento de crianças menores 
de 6 anos; o pico da idade do iní-
cio é por volta dos 12 a 13 anos de 
idade1.2. Frequentemente o trauma 
e entorse são os eventos incitantes 
relatados.  Borucki et al. descreve-
ram recentemente que fraturas fo-
ram responsáveis por 5%-14% dos 
eventos desencadeadores e que a 
CRPS se desenvolve pós-eventos 
cirúrgicos em 10-15% dos casos de 
CRPS pediátrica2.  Crianças e adul-
tos apresentam inicialmente sinto-
mas como dor e edema e sintomas 
neurológicos são mais comuns 
em adultos e menos frequente na 
população pediátrica2. Pacientes 
pediátricos são mais propensos a 
ter uma diferença na temperatura 
encontrada entre extremidades 
afetadas e extremidades não afeta-
das2. A literatura considera a média 
de tempo para o diagnóstico de 
CRPS pediátrica em 12 meses2, em-
bora se encontrem descrições de 
diagnóstico entre 1 semana a 41 
semanas2, provavelmente devido 
ao aumento conscientização sobre CRPS entre os pediatras2. 
Estes achados demonstram a importância da necessida-
de de divulgação do tema para identificação e intervenção 
precoce na população pediátrica. Cruz et al. demonstraram 
que crianças com CRPS apresentavam função cognitiva ge-
ralmente intacta, no entanto, encontraram risco elevado de 
sintomas somáticos e sofrimento emocional, especialmente 
ansiedade1. Desde a publicação dos primeiros relatos deste 
transtorno na literatura, pouco progresso foi feito no contex-
to do entendimento e tratamento do tipo de Síndrome de 
Dor Regional Complexa (CRPS) em crianças nos últimos 30 
anos. A etiologia permanece desconhecida e o tratamento 
ideal não é claro3.

EPIDEMIOLOGIA 
A CRPS pediátrica tem características epidemiológicas úni-

cas. As meninas têm seis vezes mais probabilidade de serem 
afetadas do que meninos2. Ao contrário de pacientes adul-

RESUMO
Justificativa e Objetivos: A síndrome de dor regional 

complexa (CRPS) é uma condição de dor localizada, intensa e 
crônica que pode afetar crianças, adolescentes e adultos. As 
crianças têm um prognóstico mais favorável em comparação 
aos adultos, com resolução completa do quadro na maioria 
dos casos tratados, porém, apresentam uma taxa de recidiva 
muito superior. Apesar de comuns, os episódios recorrentes 
têm melhor resposta ao tratamento que o episódio inaugu-
ral, sendo mais comum entre adolescentes do sexo feminino. 
O objetivo deste artigo foi trazer aspectos clínicos da Síndro-
me de Dor Regional Complexa na criança e no adolescente 
para seu melhor reconhecimento na infância e adolescência. 
Conteúdo: Foram realizadas buscas nos bancos de dados Pu-
bmed e Scielo, identificando-se revisões da literatura sobre 
Síndrome de dor regional complexa na criança e no adoles-
cente. Conclusão: O diagnóstico é clínico, com auxílio dos 
critérios do adulto para SDCR. O Cuidado consiste em uma 
abordagem multidisciplinar com a implementação de fisio-
terapia intensiva em conjunto com aconselhamento psicoló-
gico. O prognóstico é favorável.

INTRODUÇÃO
A síndrome de dor regional complexa (CRPS) é uma condi-

ção de dor periférica crônica, geralmente de uma extremida-
de distal. Esta síndrome é caracterizada por dor espontânea 
ou induzida por estímulos1. A CPRS é dividida em dois tipos: 
CRPS tipo I, anteriormente conhecida como distrofia simpá-
tica reflexa, se desenvolve após um evento preliminar, geral-
mente relacionado a trauma ou fratura, sem qualquer lesão 
nervosa significativa. Em contraste, CRPS tipo II, que é muito 
rara em crianças, é induzida por lesão nervosa1. 

A CRPS tipo I é mais comum entre as meninas. A idade mé-
dia no diagnóstico é em torno de 12 anos e a extremidade 
inferior é mais comumente envolvida do que a extremidade 
superior, com a literatura mostrando uma predileção pelo 
envolvimento do pé1. O diagnóstico é excluído pela existên-
cia de condições que explicariam o grau de dor e disfunção2,3. 
As causas específicas da CRPS são desconhecidas. Existe uma 
escassez de estudos entre a população pediátrica sobre a 
etiologia e patogênese do CRPS, embora uma variedade de 
estudos em adultos direcione para o contexto de várias hi-
póteses1. Em muitos casos, o CRPS segue um trauma, geral-
mente uma entorse, torção, luxação ou lesão de tecidos mo-
les. Segundo a literatura, as fraturas são o evento precipitante 
em cerca de 5% a 14% dos casos e procedimentos cirúrgicos 

Dra. Valesca Oliveira 
Paes Tanaka

Pediatra – São Paulo/SP

Dra. Danielle 
Mazetto Cadide

Anestesiologista
Londrina/PR

Dra. Sandra Caires Serrano

Pediatra – São Paulo/SP

COMITÊ DE PEDIATRIA

Síndrome de Dor 
Regional Complexa 
Pediátrica: Considerações



Vol. 04 N° 03 Jul/Ago/Set 2020
www.sbed.org.br

47

tos, o envolvimento da extremidade inferior é mais comum 
em uma proporção de 6:1 em crianças2. 

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO
Não há teste diagnóstico padrão ouro para CRPS na po-

pulação pediátrica ou adulta. Portanto, sete vários critérios 
de diagnóstico foram desenvolvidos1. Em 1994, a Associação 
Internacional para o Estudo da Dor (IASP) propôs uma nova 
taxonomia e diagnóstico crítico critérios para CRPS tipo I 
e II.  Contudo, os critérios da IASP foram considerados sem 
especificidade, levando a um sobre-diagnóstico (“overdiag-
nosis”) de CRPS. Em 2003, os critérios de Budapeste foram 
criados como uma tentativa de desenvolver critérios especí-
ficos e sensíveis com base na história clínica e resultados. Os 
critérios de Budapeste eram validados e considerados como 
tendo uma sensibilidade de quase 100% e especificidade de 
70%-80% na população adulta. Contudo, esses critérios não 
foram formalmente validados na população pediátrica1.

O diagnóstico de CRPS é clínico, baseado em uma história 
meticulosa e exame físico, que inclui uma avaliação neuro-
lógica completa.  Os critérios de diagnóstico desenvolvidos 
para o diagnóstico de CRPS adulto podem contribuir no 
diagnóstico de CRPS em crianças e adolescentes1. O diagnós-
tico diferencial inclui uma multiplicidade de patologias que 
compartilham algumas das características do SDRC. É neces-
sário considerar como hipóteses diagnósticas, sobretudo na 
fase aguda, as artropatias infecciosas e inflamatórias, a doen-
ça arterial periférica e a trombose venosa profunda. Outros 
diagnósticos diferenciais incluem infecção (cutânea, mus-
cular, articular ou óssea), lesões neuromusculares, síndrome 
compartimental e fenômeno de Raynaud4-7, entre outros. 

Vários critérios foram propostos pela IASP, incluindo os de 
Budapeste (2010) que são os mais utilizados7. 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DA IASP (CRITÉRIOS DE 
BUDAPESTE)8

O diagnóstico é clínico e deve seguir os critérios abaixo:
1. Dor contínua (ou hiperestesia, alodinia) desproporcional 

ao evento desencadeante.
2. Devem ter pelo menos um sintoma em três dessas qua-

tro seguintes categorias: 
 • Sensitivos: hiperalgesia ou alodinia;
 • Motores ou tróficos: diminuição da amplitude articular, 
inibição motora manifestada como falta de força, disto-
nia ou tremor, ou alterações tróficas como perda de pe-
los, alteração da cor da pele e das unhas;

 • Vasomotores: alteração da temperatura e cor da pele no 
segmento afetado;

 • Sudomotores: edema e sudorese aumentada na área 
afetada.

3. Deve ter durante a evolução da doença pelo menos um 
sinal (no exame físico) das seguintes categorias:

 • Sensitivos: hiperalgesia ou alodinia ao toque ou mobili-
zação articular;

 • Motores ou tróficos: falta de força ou tremor ou distonia 
e/ou alteração da cor da pele e da presença de pelos;

 • Vasomotores: alterações da cor da pele e da temperatura 
da área inervada pelos segmentos afetados;

 • Sudomotores: edema, alterações da sudorese, sudorese 
assimétrica.

4. Ausência de outro diagnóstico ou patologia que possa 
explicar os sinais e sintomas.

 • Os pacientes que sofrem da SDRC têm diminuição 
substancial na capacidade laboral, atividades básicas e 
instrumentais de vida diária e qualidade de vida.

Considerar aspectos importantes para a abordagem diag-
nóstica e terapêutica: 

 • A CRPS pediátrica é um distúrbio do sistema nervoso 
central e periférico2.

 • Alodinia, hiperalgesia e anomalias cutâneas são comuns2.
 • O tratamento envolve abordagem multidisciplinar e rea-
bilitação2.

TRATAMENTO
A prevenção primária é o principal objetivo7. A abordagem 

deve ser individualizada, multidisciplinar e o início preco-
ce com o objetivo maior de evitar sequelas e permitir uma 
completa recuperação clínica. Desta forma, inclui tratamen-
to farmacológico, programa de reabilitação, psicoterapia e 
técnicas invasivas podem ser necessárias. Os objetivos são 
informar e educar o doente e a família, promover a utilização 
do membro afetado, minimizar a dor e evitar a cronicidade 
da doença7. O tratamento tem como objetivos o alívio da dor 
e a melhoria da funcionalidade, e deve ter como pedra fun-
damental, de acordo com a American Pain Society (2012), um 
programa de reabilitação intensivo, complementado com te-
rapia cognitivo-comportamental e psicológica, uma vez que, 
nesta faixa etária, os fatores psicológicos têm uma importân-
cia grande. A terapêutica farmacológica deve fazer parte do 
tratamento para controle da dor e a escolha, nestes casos, 
recai, sobretudo nos analgésicos simples, anti-inflamatórios, 
opioides, anticonvulsivantes e/ou os antidepressivos tricí-
clicos. O recurso a técnicas invasivas (bloqueios simpáticos, 
cateteres epidurais) deve ser reservado para os casos refra-
tários, após ponderação dos riscos e dos benefícios7. Embo-
ra descrito o uso de antidepressivos, anticonvulsivantes e 
medicamentos não esteroidais com frequência, há poucos 
dados de evidência para apoiar a eficácia entre pacientes pe-
diátricos2. A gabapentina é um anticonvulsivante comumen-
te prescrito devido ao seu bom perfil de segurança na crian-
ça2. A vitamina C (Ácido Ascórbico) assume cada vez mais um 
papel de destaque, em particular nos casos de fraturas da 
extremidade distal do rádio, apesar do mecanismo exato de 
atuação permanecer ainda por esclarecer. Estudos previa-
mente publicados mostram que o uso diário de 500 mg de 
vitamina C em adultos, com início no dia do traumatismo, 
são responsáveis por uma redução da ocorrência da SDRC no 
primeiro ano após a fratura de, aproximadamente, 5 vezes7. 
A vitamina C constitui um suplemento relativamente seguro 
e de baixo custo e atualmente a literatura recomenda o uso 
de vitamina C em dose diária de 500 mg em adultos, durante 
50 dias a partir do dia do traumatismo7.
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As crianças têm um prognóstico mais favorável comparati-
vamente aos adultos, com resolução completa do quadro na 
maioria dos casos tratados, porém, apresentam uma taxa de re-
cidiva muito superior. Apesar de comuns, os episódios recorren-
tes têm melhor resposta ao tratamento que o episódio inicial7.

CONCLUSÃO
A CRPS pediátrica é um distúrbio do sistema nervoso que 

leva à dor e sinais e sintomas cutâneos geralmente após um 
trauma aparentemente menor. Meninas são mais afetadas, 
com a idade média de início em torno de 12 anos. A extre-
midade inferior distal é mais acometida.  Os sintomas in-
cluem alodínia e hiperalgesia, padrões alterados de suor e 
cabelo e crescimento das unhas e sintomas motores, como 
distonia.  Várias causas foram propostas para justificar tais 
achados, incluindo alterações em sistema nervoso central e 
periférico. O diagnóstico é baseado em critérios de adultos 
e envolve sinais e sintomas clínicos. O tratamento mais im-
portante é a reabilitação por meio da abordagem multidis-
ciplinar incluindo a fisioterapia, terapia ocupacional e acon-
selhamento psicológico. O prognóstico de cura é excelente, 
contudo, podem ocorrer recaídas2.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Weissmann, R., & Uziel, Y. (2016). Pediatric complex regional pain syndro-

me: a review.  Pediatric rheumatology online journal,  14(1), 29. https://doi.
org/10.1186/s12969-016-0090-8.

2. Borucki, Amber N.; Greco, Christine D. An update on complex regional pain 
syndromes in children and adolescents, Current Opinion in Pediatrics: August 
2015 - Volume 27 - Issue 4 - p 448-452 doi: 10.1097/MOP.0000000000000250.

3. Dietz, F. R., & Compton, S. P. (2015). Outcomes of a Simple Treatment for 
Complex Regional Pain Syndrome Type I in Children. The Iowa orthopaedic 
journal, 35, 175–180. 

4. Logan, D. E., Williams, S. E., Carullo, V. P., Claar, R. L., Bruehl, S., & Berde, C. 
B. (2013). Children and adolescents with complex regional pain syndrome: 
more psychologically distressed than other children in pain?. Pain research & 
management, 18(2), 87–93. https://doi.org/10.1155/2013/964352.

5. Walco, G. A., Dworkin, R. H., Krane, E. J., LeBel, A. A., & Treede, R. D. (2010). 
Neuropathic pain in children: Special considerations.  Mayo Clinic procee-
dings, 85(3 Suppl), S33–S41. https://doi.org/10.4065/mcp.2009.0647.

6. Sethna NF, Meier PM, Zurakowski D, Berde CB. Cutaneous sensory abnor-
malities in children and adolescents with complex regional pain syndro-
mes. Pain. 2007;131(1-2):153-161. doi:10.1016/j.pain.2006.12.028.

7. Silva, Marta A., Figueira, Paulo J., B. Silva, Vítor, Boaventura, Sílvia B., Marques, 
Elsa, & Branco, Pedro Soares. (2018). Síndrome Dolorosa Regional Complexa 
do tipo I: Da Prevenção ao Tratamento. Revista Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia, 26(1), 30-42. 

8. Harden, R. N., Bruehl, S., Perez, R. S., Birklein, F., Marinus, J., Maihofner, C., Lu-
benow, T., Buvanendran, A., Mackey, S., Graciosa, J., Mogilevski, M., Ramsden, 
C., Chont, M., & Vatine, J. J. (2010). Validation of proposed diagnostic criteria 
(the “Budapest Criteria”) for Complex Regional Pain Syndrome. Pain, 150(2), 
268–274. https://doi.org/10.1016/j.pain.2010.04.030.



Vol. 04 N° 03 Jul/Ago/Set 2020
www.sbed.org.br

49

devem ser avaliadas. O ajuste de 
dose é um dos fatores chave para 
a compreensão e aperfeiçoamen-
to do tratamento explorando seus 
efeitos benéficos e minimizando 
os eventos adversos. Alguns pa-
cientes relatam efeitos satisfatórios 
com uma pequena quantidade de 
canabinoides enquanto outros uti-
lizam doses bastante altas para ob-
ter os mesmos efeitos. O espectro 
na dose terapêutica dos canabinoi-
des pode variar de um miligrama 
por dia até mais de dois gramas por dia, sem a presença de 
eventos adversos. A curva dose-resposta dos canabinoides 
em geral apresentam um padrão comum em ‘formato de 
sino’ no qual o efeito desejado é obtido em doses medianas 
enquanto nos extremos da curva o mesmo efeito não é ob-
servado4,5. 

A ingestão oral de doses superiores a 10 mg de Δ9-tetra-
-hidrocanabinol (THC) podem promover ansiedade, disforia, 
sintomas psicóticos, sedação física e mental, euforia e ta-
quicardia. Os mesmos efeitos podem ocorrer caso o consu-
mo seja inalado, a depender da quantidade consumida, da 
pessoa que está fazendo o uso e do ambiente no qual está 
sendo praticado. Os efeitos fisiológicos, mentais e subjeti-
vos da experiência com altos teores de THC são condiciona-
dos à presença de outros canabinoides, como o canabidiol 
(CBD). Esta interação pode exacerbar alguns dos efeitos do 
THC enquanto pode também atenuar outros efeitos como 
a ansiedade, sintomas psicóticos e prejuízo cognitivo, por 
exemplo. A mesma variedade de cânabis, com o mesmo 
perfil de canabinoides, pode apresentar efeitos opostos 
em pessoas diferentes. A ansiedade, por exemplo, pode ser 
desencadeada ou atenuada pela exposição às mesmas con-
centrações de canabinoides a depender do organismo, do 
contexto que este uso está sendo praticado e da presença 
de outras moléculas, como os terpenos, os óleos essenciais 
presentes na cânabis que interage com os canabinoides ate-
nuando ou potencializando seus efeitos. Assim, uma mesma 
dose de canabinoides em variedades diferentes de cânabis 
pode provocar efeitos opostos, de acordo com o perfil das 
outras moléculas presentes. Enquanto o consumo de uma 
variedade pode induzir ao sono outra pode despertar devi-
do a estas variações. A segurança desta terapia vem sendo 
comprovada por inúmeros estudos clínicos que avaliaram a 
sua ação e interação com outras substâncias utilizadas nos 
tratamentos de doenças neurológicas6-8. Estes ensaios apon-
tam para ausência de eventos adversos graves relacionados 

Registros relatam o uso de cannabis no tratamento da dor 
antes da própria história escrita, ao redor de 3000 a.C. Para-
doxalmente, os componentes ativos da cannabis (CBD, THC, 
entre outros 100) foram descritos pelos cientistas somente 
na década de 1960, para que, finalmente, em 1980, fosse 
identificado o primeiro canabinoide endógeno, a ananda-
mida (AEA), seguido pela descoberta do também composto 
canabinoide endógeno, conhecido como 2-araquidonoil-
glicerol (2- AG)1. Curioso notar que muitos componentes da 
farmacologia moderna usada no tratamento da dor foram 
extraídos do mundo vegetal. Quase 25% dos fármacos mo-
dernos e seus produtos foram diretamente ou indiretamente 
relacionados ao estudo de plantas medicinais (farmacogno-
sia). Exemplos clássicos são a casca do salgueiro da espé-
cie Salix spp., que levou ao desenvolvimento da aspirina e 
à elucidação dos efeitos analgésicos das prostaglandinas e 
seu papel na inflamação. Do mesmo modo que a papoula 
do ópio (Papaver somniferum) deu origem ao medicamento 
protótipo da morfina, o primeiro alcaloide descoberto origi-
nou os sistemas de endorfina e encefalina. Porém, somente 
em 1964, devido às históricas propriedades farmacológicas 
da cannabis (Cannabis sativa L.), foi isolado cientificamente o 
Δ9-tetra-hidrocanabinol (THC), importante ingrediente psi-
coativo da cannabis. Este avanço provocou a descoberta, na 
década de 1990, de um sistema semelhante à cannabis no 
próprio corpo humano, o sistema endocanabinoide (SEC), 
que modula a dor e outros sistemas em condições fisiológi-
cas em todos os mamíferos2.

Estes achados vêm corroborando com a compreensão 
sobre o potencial terapêutico e suas limitações. O sistema 
endocanabinoide é uma importante parte constituinte do 
nosso organismo responsável por inúmeras funções de ho-
meostase fisiológicas, metabólicas, psicológicas e patológi-
cas, o mesmo foi descrito apenas nos anos 20003. O caráter 
inovador, atrelado a política internacional de controle da 
planta, dificulta o acúmulo de evidências científicas de alta 
qualidade que visam compreender a importância da mani-
pulação farmacológica deste sistema e o desenvolvimento 
de fármacos que possam atenuar sintomas de inúmeras en-
fermidades. Nos últimos 20 anos o crescimento exponencial 
de pesquisas buscando compreender este sistema, a sua in-
teração com os componentes da planta e outras moléculas 
sintéticas é perceptível, ainda assim incipiente. Como ocor-
reu com o uso dos opioides, a falta de pesquisas não pare-
ce impedir o consumo e assim os canabinoides vêm sendo 
utilizados amplamente ao redor do planeta para uma gran-
de diversidade de finalidades terapêuticas. Para que haja 
compreensão do tratamento com canabinoides inúmeras 
questões pertinentes ao manejo terapêutico das substâncias 

Dra. Carolina 
Teixeira Nocetti 

Médica – São Paulo/SP

COMITÊ DE CANNABIS

Interação entre a Cannabis Sativa 
e o Sistema Endocanabinoide



Vol. 04 N° 03 Jul/Ago/Set 2020
www.sbed.org.br

50

ao tratamento. Um fenômeno de elevada importância na 
terapia com plantas em geral, incluindo a cânabis, é denomi-
nado de efeito comitiva, este é a resultante final da interação 
de inúmeras moléculas presentes nos produtos fitoterápi-
cos, sejam inflorescências, extratos ou resinas e que podem 
atuar de maneira conjunta em nosso organismo gerando 
um efeito final entre as moléculas ativas que competem ou 
atuam em sinergia quando o organismo as consome. O que 
vem sendo demonstrado por diversos estudos é que o efeito 
comitiva pode apresentar um resultado diferente daqueles 
obtidos caso cada molécula deste comitê seja ingerida iso-
ladamente. A utilização destas moléculas em associação re-
sulta em um efeito que se apresenta mais duradouro, eficaz, 
seguro e menos tolerável do que o tratamento com alguns 
destes princípios ativos isolados9. 

Existem inúmeras variedades de cânabis com diferentes 
perfis de canabinoides e de outras moléculas como os já 
mencionados terpenos, flavonoides, alcaloides, dentre ou-
tras. Estas variedades podem ser descritas a partir de dife-
rentes quimiotipos, ou seja, as diferenças no perfil molecular 
desta planta ou extrato vão influenciar em seu efeito final. A 
característica da diversidade fenotípica da planta atrelada à 
grande variação de dosagens no momento da ingestão, por 
diferentes vias de administração e a idiossincrasia de cada 
organismo tornam evidentes os desafios e potencialidades 
da clínica com estas ferramentas farmacológicas complexas. 

EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM CANABINOIDES EM 
DOR CRÔNICA 

Existem evidências consistentes quanto o emprego da te-
rapia canabinoide para o alívio de sintomas provocados por 
dor crônica. É sabido que culturas tradicionais como os Hin-
dus reconhecem nos derivados da cânabis seu potente efei-
to analgésico. Nos EUA, questionários sistematizados e au-
torrelato de usuários indicam que a dor crônica é o principal 
interesse nesta terapia, nos estados que regularam o acesso 
aos canabinoides ocorreu uma diminuição considerável na 
prescrição de outros medicamentos para o tratamento da 
dor, ocorrendo inclusive uma redução significativa na morte 
por opioides prescritos nestes estados em comparação com 
outros em que a cânabis terapêutica não estava regulada10. A 
ciência contemporânea contribui com estes saberes à medi-
da que inúmeros relatos de caso, estudos observacionais, ex-
perimentais, epidemiológicos, de caso controle, open-label, 
ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e me-
ta-análises mostram que os canabinoides apresentam efeito 
analgésico e que podem ser eficazes para o tratamento de 
dor crônica de certas origens e enfermidades. Muitos estu-
dos alertam que os eventos adversos provocados pelo THC 
podem ainda influenciar negativamente o tratamento11,12. 
Um ensaio clínico, multicêntrico, paralelo, duplo-cego, ran-
domizado e controlado por placebo avaliou a eficácia da as-
sociação do THC com o CBD para dores oriundas do câncer. 
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O mesmo demonstrou que o tratamento foi capaz de reduzir 
significativamente em mais de 30% os escores de dor com-
parado ao placebo13. Estudos de meta-análise apontam para 
a eficácia do tratamento de dor neuropática em pacientes 
com esclerose múltipla. Os dados mostram efeito significa-
tivo do tratamento com canabinoides, seja por absorção do 
extrato pela mucosa oral, seja pelo uso inalado em relação 
ao placebo14,15. 

Uma revisão da Cochrane avaliou a eficácia e segurança 
dos ensaios clínicos para dor neuropática com medicamen-
tos derivados da cânabis. O mesmo apontou que dentre os 
ensaios avaliados a redução de 30% dos sintomas de dor foi 
reportada e que o número necessário para tratar para um re-
sultado benéfico adicional (NNTB) foi de 11. O estudo consi-
derou o grau de evidência de qualidade moderada para este 
tratamento16. Outro estudo de meta-análise considerado de 
alta qualidade dentre as revisões17 e que avaliou 79 ensaios 
clínicos relacionados com o uso de canabinoides para fins 
terapêuticos apontou um grau moderado de qualidade de 
evidência quanto a eficácia dos canabinoides. Os tratamen-
tos apresentaram cerca de 40% de melhora nos quadros de 
dor em relação ao placebo18. Outros pesquisadores criticam 
a carência de dados e experimentos que possam elucidar de 
maneira mais consistente o emprego dos canabinoides para 
o tratamento da dor. Ainda apontam que novos cenários re-
gulatórios devem incentivar pesquisas de avaliação do risco-
-benefício deste tratamento para que haja uma comprova-
ção da sua viabilidade19. 

CONCLUSÃO
A planta cannabis e suas cepas são usadas pela humanida-

de há cerca de 5.000 anos, porém o Sistema Endocanabinoi-
de foi descoberto somente na década de 1990 e é envolvido 
na modulação de diversas condições fisiológicas humanas e 
animais. O SEC age no controle do movimento, do apetite, na 
modulação da dor, na criação de memórias e em diversos pro-
cessos fisiológicos. Por meio dos mecanismos dos receptores 
CB1 e CB2 desempenha um papel crítico na dor periférica, in-
flamação e hiperalgesia. Os canabinoides atuam no alívio da 
dor por meio de uma variedade de mecanismos, produzindo 
efeitos analgésicos e anti-inflamatórios diretos, ações mo-
dulatórias em neurotransmissores, além de interações com 
opioides endógenos e administrados, podendo potencializar 
a ação analgésica. Os fitocanabinoides tem sido usados no 
tratamento da dor em diferentes países, em doenças como a 
fibromialgia, dor neuropática e migrânea, e podem, inclusive, 
reduzir os danos causados pelos efeitos colaterais do uso de 
opioides e anti-inflamatórios. O potencial terapêutico da can-
nabis medicinal no tratamento na dor, especialmente em ca-
sos de difícil controle, aliado à sua segurança, pode viabilizá-la 
como opção terapêutica. Múltiplos estudos controlados en-
volvendo grupos de pacientes ou animais têm sido realizados 
com o objetivo de identificar o potencial desta planta, sendo 
seus benefícios registrados em inúmeras conclusões oficiais. 
É com base nestes resultados que os autores desta revisão 
sugerem a mobilização de pacientes, cuidadores, familiares e 

profissionais de saúde, com a finalidade de conscientizar auto-
ridades mundiais da necessidade de investir na descoberta de 
novas cepas e componentes da planta Cannabis sativa L. que, 
como terapia adjuvante no tratamento de dor crônica, têm o 
potencial de impactar positivamente na qualidade de vida de 
pacientes e cuidadores.
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