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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. 
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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
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Material de divulgação exclusiva aos profissionais de saúde habilitados a prescrever medicamentos.
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Dois mil e vinte pode ser descrito com ano ímpar para todos nós, apesar de ser um 
número par (aproveitando o trocadilho). Não houve qualquer área que não sofresse 
efeitos e adaptações pela situação de pandemia. Adaptações sociais, aglomerações 
online, encontros virtuais foi assim que aconteceu o ano de 2020, para todos nós. O 
isolamento foi físico, pouco contato e  muito desafiador.

A equipe fez a diferença, a equipe de saúde fez a diferença na linha de frente, e em 
suas outras vertentes de atuação. A equipe que move a nossa SBED agregou asso-
ciados e a comunidade em geral com os Simpósios online, SBED responde e outra 
atuações em redes sociais. 

O trabalho que realizamos é reconhecido nas redes e nos canais online. Conse-
guimos manter acesa a divulgação científica, a atualização de nossos associados e a 
chama da importância do tratamento precoce (ou tardio) de toda a dor. 

Encerramos 2020 com essa edição do Jornal dos Comitês, abordamos nosso con-
tato do físico, químico ao espiritual. As perdas e as superações que vivenciamos 
nesse ano que foi diferente para cada um de nós. Que venham novos desafios para 
2021, equipes unidas, associados da SBED produtivos e uma sociedade consciente 
no tratamento da dor.  

Retrospecto
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 • Mecanismo fisiopatológico: 
nociceptiva (38%-53%) – so-
mática ou visceral, neuropática 
(10%-54%) e mista (20%-52%)3.

 • Intensidade e duração:
 – Tipo I (32,8%): curta duração 
e elevada intensidade, com 
início e fim súbitos;

 – Tipo II (28,9%): longa dura-
ção e moderada a elevada 
intensidade, com início e fim 
graduais;

 – Tipo III (15,2%): picos suces-
sivos de dor com redução 
gradual da intensidade;

 – Tipo IV (23,1%): início gra-
dual, atinge pico máximo, 
mantido por um dado perío-
do e redução gradual3. 

A ferramenta ideal para avalia-
ção de dor disruptiva deve incluir 
os seguintes domínios2:

 • Quantificar episódios e ocor-
rência de diferentes dores dis-
ruptivas;

 • Relação com a dor basal con-
trolada (mesmas ou diferentes 
características);

 • Intensidade;
 • Fatores temporais: frequência, 
início, duração, curso, relação 
com dose analgésica fixa;

 • Localização (mapa corporal);
 • Qualidade da dor;
 • Fatores relacionados ao tra-
tamento: fatores de alívio e 
exacerbação, incluindo even-
tos precipitadores, resposta ao 
tratamento (tempo até alívio 
significativo), satisfação rela-
cionada ao tratamento;

 • Interferência com atividades da 
vida diária e qualidade de vida.

Apesar da elevada prevalência 
estimada, este tipo de dor ainda é subdiagnosticado e sub-
tratado. Seu diagnóstico é obtido a partir de busca ativa 
através de questionários específicos como: “Alberta Break-
through Pain Assessment Tool”, “Breakthrough Pain Question-
naire”, “Questionnaire for Intense Episodic Pain”, “Episodic Pain 

Danielle Mazetto Cadide

Anestesiologista
Londrina/PR

Natalia Marques Moreti

Anestesiologista 
Rio de Janeiro/RJ

Cecilia Daniele de 
Azevedo Nobre

Anestesiologista 
Rio de Janeiro/RJ

Felipe Audi Bernardino

Anestesiologista 
Cuiabá/MT

COMITÊ DOR DISRUPTIVA

Dor disruptiva (tradução brasileira para “breakthrough pain”) 
é definida como episódio transitório de dor com duração de 
poucos minutos até 1 hora, de forte intensidade (escala visual 
numérica ≥ 7/10), que se sobrepõe a quadro de dor basal con-
trolada (escala visual numérica ≤ 4/10) com analgesia regular 
adequada (não restrita a opioides)1-4. Sua presença limita a 
atividade de vida diária do paciente, reduzindo sua qualidade 
de vida, estando associada à depressão e à ansiedade, aumen-
tando custos globais individuais e para o sistema de saúde.

Na literatura internacional, foi inicialmente identificada em 
pacientes oncológicos, com prevalência de 30% a 90%, sen-
do comumente encontrada no câncer de: pulmão, mama, 
cólon, próstata, colo uterino, pâncreas, sobretudo em qua-
dros de doença avançada e naqueles em que há metástases 
ósseas e compressão de nervos e plexos nervosos, podendo 
ser sequela do próprio tratamento (cirurgia, quimioterapia, 
radioterapia). A partir dos anos 2000, passou a ser diagnos-
ticada em pacientes não oncológicos, principalmente nos 
portadores de doenças musculoesqueléticas (osteoartrose), 
neurológicas (neuropatias periféricas e dor central pós AVE e 
trauma raquimedular), cardiovasculares (isquemia/amputa-
ções) urogenitais (endometriose, cistites) e gastrointestinais 
(cólon irritável e doenças inflamatórias intestinais), atingin-
do prevalência de 60%-90%1-4.

A dor disruptiva tem apresentação clínica heterogênea, 
podendo ser classificada de acordo com:

 • Etiologia: oncológica (doença ou seu tratamento), não 
oncológica, desconhecida (ainda não identificada)3. 

 • Agente causador: espontânea/idiopática (20%-30%) 
quando não se identifica evento associado e incidental 
(70%-80%) quando é diagnosticada sua causa, podendo 
ser previsível (movimento, troca de curativo) e imprevisí-
vel (tosse, espirro)3.

Apresentação do 
Comitê Dor Disruptiva

Figura 1
Adaptado de Scientific reports (2019) 9:17701.
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Documentation Sheet” e “Breakthrough Pain Assessment Tool”, 
que estão sendo traduzidos pelo Comitê de Dor Disruptiva 
para subsequentes validação e implementação.

A presença de dor disruptiva de início recente obriga a 
reavaliação do paciente por parte da equipe interdisciplinar, 
objetivando identificar a necessidade de reprogramação te-
rapêutica para melhor controle álgico, utilizando-se estraté-
gia clínica e/ou intervencionista.

As opções para tratamento medicamentoso estão descri-
tas na Tabela 1, entretanto no Brasil há apenas a apresen-
tação oral de morfina1. Em outros países são encontradas 
diferentes apresentações de fentanil transmucoso, mais 
adequado para este fim devido à sua maior lipossolubilida-
de quando comparado à morfina.

O spray nasal de escetamina (28 mg/dispositivo e 10 mg/
spray), aprovado pelo FDA para tratamento de depressão 
refratária, ainda não 
é recomendado para 
tratamento da dor, 
sendo seu uso consi-
derado “off-label” pela 
ANVISA.

A escolha do méto-
do intervencionista 
depende da identifica-
ção dos alvos abordá-
veis mais adequados 
para cada caso e con-
forme a avaliação do 
profissional habilitado.

No Ano Mundial 
de Prevenção da Dor 
(IASP 2020), objetivo 
do nosso trabalho é 
fortalecer este concei-
to e divulgar em terri-
tório nacional a exis-
tência deste tipo de 
dor subdiagnosticada 
e subtratada para que 
possamos quantificar 

sua magnitude e seu impacto na vida dos nossos pacien-
tes. Neste contexto, pretendemos estimular a produção de 
protocolos e pesquisas que desenvolvam e padronizem tra-
tamentos apropriados para seu controle, em diferentes for-
mulações, especialmente transmucosas, indisponíveis até o 
momento em nosso país5.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. “Breakthrough pain in cancer patients” Clinical updates, Pain, IASP (2006) vol 

XIV, No.1.
2. “Assessment and classification of cancer breakthrough pain: A systematic 

literature review” PAIN 149 (2010) 476-482.
3. “Breakthrough cancer pain: twenty-five years of study” PAIN 157 (2016) 

2657-2663.
4. “National Breakthrough Pain Study: prevalence, characteristics, and associa-

tions with health outcomes” PAIN 156 (2015) 252-259.
5. “Prevalence and characterization of breakthrough pain in patients with can-

cer in Spain: the CARPE-DIO study” Scientific reports (2019) 9:17701.

Tabela 1

Dose Início de ação (min) Disponibilidade (%)

Morfina Oral** 1/6 * 30-45 30

Oxicodona Oral 1 / 6* 30-45 40-50

Fentanil (Citrato) Transmucoso Oral 200-1600 15-30 50

Pastilha Oral de Fentanil 100-800 15 65

Fentanil Sublingual 100-800 10 70

Fentanil Filme Solúvel Oral 100-800 15 65

Fentanil Spray Nasal 50-200 5-10 80-90

Fentanil Spray nasal + Pectyn 100-400 5-10 70
*Proporcional a dose diária.
**Única opção de medicação disponível no Brasil.
Adaptado de Clinical updates, Pain, IASP, vol XIV, No.1, março 2006.
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nal, radiofrequência pulsada, es-
timulação magnética transcutâ-
nea e as abordagens específicas 
através da fisioterapia. 

A fisioterapia tem exercido um 
papel fundamental no tratamento 
da dor neuropática, pois dispõe 
de uma série de recursos físicos 
ativos e passivos, juntamente com 
a educação em dor, que podem 
modificar a percepção distorcida 
da dor e diminuir a sensibilização 
do sistema nervoso. Nesse senti-
do, há inúmeras opções e pode-
mos citar os recursos terapêuticos 
manuais (ex.: mobilização, des-
sensibilização e liberação teci-
dual), alongamentos, eleletroter-
mofototerapia (ex.: laser de baixa 
intensidade, compressas quentes 
e frias, estimulação elétrica ner-
vosa trancutânea-TENS), técnicas 
de neuroestimulação, exercícios 
de mímica facial, instrumentos 
de mastigação, técnicas de re-
laxamento, acupuntura, entre outros. Porém, os recursos 
terapêuticos são aplicados de acordo com uma avaliação 
minuciosa que será diferenciada em cada paciente. A tera-
pia com o laser de baixa intensidade apresenta efeito bio-
modulador e tem sido indicada nos casos de dor e reparo 
tecidual, pois atinge receptores específicos, estimulando 
uma resposta para cada tipo de lesão e/ou sintomas. Com 
efeitos principais de promover a liberação de histamina, 
serotonina, bradicinina e de prostaglandinas, além de pro-
duzir modificação da ação enzimática, favorecendo a rege-
neração tecidual e redução da dor.

Dentro da prática clínica, uma boa avaliação, é fundamen-
tal para um correto diagnóstico, e podemos facilitar o ras-
treio da dor neuropática, aplicando o questionário DN4 que 
prioriza um diagnóstico preciso, facilitando a distinção entre 
dor neuropática e nociceptiva. E para identificar se mecanis-
mos neuropáticos estejam implicados na dor do paciente é 
necessário o uso da escala de dor Lanns. Mas, para que haja 
um acompanhamento da evolução do tratamento é neces-
sário um instrumento que avalie a média de intensidade de 
dor, ou seja, através do Inventário de Sintomas de Dor Neu-
ropática (ISDN). 

COMITÊ DE CEFALEIA

De acordo com a Classificação Internacional de Cefaleia 
(ICHD), a neuralgia trigeminal divide-se principalmente em 
clássica e dolorosa; sendo a clássica sem etiologia conhecida 
e a dolorosa diagnosticada por fatores secundários, como a 
neuropatia trigeminal pós-traumática dolorosa (NTPT), que 
caracteriza-se por dor neuropática de origem traumática 
que afeta um ou mais ramos do nervo trigêmeo (NT). Sua 
dor é descrita como unilateral ou bilateral na região oral ou 
facial, forte intensidade, lancinante, intolerável, com impac-
to significativo na qualidade de vida do paciente. Frequente-
mente o terceiro ramo trigeminal é o mais acometido e não 
há preferência pelo lado da face.

A lesão nos ramos do NT pode ser resultado de macrotrau-
ma na área craniofacial ou por intervenções odontológicas, 
que pode ser decorrente da manipulação do nervo durante 
as osteotomias cirúrgicas, remoção de um tumor, cirurgia de 
terceiros molares, exodontia, tratamento de canal, implantes 
dentários, cirurgia ortognática, injeção de anestésico local 
ou fratura mandibular envolvendo o corpo e a região da 
parassínfise da mandíbula. A prevalência de lesões do ramo 
terminal do NT devido a tratamento dentário, cirurgia oral e 
maxilofacial ainda é desconhecida. 

Um dano aos nervos é um pré-requisito para o desenvolvi-
mento de dor crônica pós-traumática. Sendo assim, um pon-
to de partida para alterações reativas que vão centralmente 
para produzir função neural anormal. Além da perda senso-
rial, que é uma resposta ao dano nervoso, pode haver desen-
volvimento dos chamados fenômenos positivos, incluindo 
dor espontânea e evocada de uma zona de gatilho de in-
tensidade moderada a grave, disestesia, hipersensibilidade, 
alodinia, hiperalgesia e hiperpatia. Na região orofacial, além 
destes sintomas clínicos, a qualidade de vida sofre interfe-
rência negativa, ocorrendo além de alterações nas ativida-
des diárias, desconforto na oclusão, mastigação e estruturas 
associadas. 

O tratamento das dores neuropáticas, incluindo a NTPT, 
deve ser feito com fármacos que exibem grau de eficácia 
e segurança ao paciente, e algumas classes de medica-
ções tem sido mais recomendado, principalmente os an-
tidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptação da se-
rotonina e noradrenalina, inibidores dos canais de cálcio, 
analgésicos opioides, anticonvulsivantes, antagonistas 
dos receptores NMDA (N-Metil-D-Aspartato) e lidocaína 
tópica. Além dos fármacos, outras opções de tratamento 
invasivos e não invasivos tem sido proposto e importante 
para pacientes refratários de NTPT, como a injeção local 
de lidocaína, toxina botulínica-A, terapia cognitiva funcio-
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Além dos sintomas sensoriais presentes, a depressão, an-
siedade e distúrbios do sono são comuns em pacientes com 
dor neuropática crônica e podem ser acompanhados por 
abuso de substâncias, comportamento anormal da doença 
ou adaptação à doença crônica. O reconhecimento e o tra-
tamento dessas comorbidades podem levar a melhorias no 
alívio da dor e na qualidade de vida.

A importância de profissionais especializados na área para 
elaboração do plano terapêutico multimodal e acompanha-
mento do tratamento em conjunto, tem o objetivo de con-
trole e prevenção da dor crônica, ou seja, podendo associar 
as medicações com terapias conservadoras, minimamente 
invasivas ou invasivas. 

A fisioterapia como parte de uma abordagem multimodal 
onde várias intervenções diferentes são interligadas por um 
único paciente, têm a finalidade de auxiliar na modulação 
dos sintomas, proporcionando alívio da dor, melhora da mo-
tricidade orofacial, diminuição progressiva para estabiliza-
ção das medicações e ganho na qualidade de vida.  
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pandemia ampliou a reflexão sobre 
a abrangência e importância dos 
cuidados paliativos e a dignidade 
na Fase Final de Vida. A solidão e o 
isolamento social abriram profun-
das feridas e mudanças comporta-
mentais em nossa população. Isola-
mento, medo, abandono e solidão 
durante a hospitalização em tem-
pos de pandemia e os rígidos proto-
colos de segurança que restringem 
visitas de familiares e amigos aos 
hospitalizados, ou mesmo institu-
cionalizados, causaram profundo 
impacto na saúde mental de toda 
uma população. 

Outro ponto desafiador foi a to-
mada de decisão informada e com-
partilhada, que exigiu conversas 
de longa distância ou complicadas 
na ausência de informações claras. 
Confortar, ajudar os pacientes e 
suas famílias a compreender e to-
mar decisões difíceis dentro de um 
cenário que muitas vezes só possibilita contato através de 
dispositivos eletrônicos, impedindo contato físico, roubando 
o direito de estar presente ou mesmo de realizar um ritual 
de despedida. 

Viver a perda e o luto traumático, sem dúvida são aspectos 
desafiadores para todos os profissionais de saúde em tem-
pos de pandemia – sobrecarregados e em risco. Angústia 
moral, tristeza e frustração desgastam pessoas e relaciona-
mentos. Vivemos tempos difíceis onde o acesso aos cuidados 
paliativos é tão necessário quanto suporte avançado de vida, 
unidades de terapia intensiva e respiradores. Reconhecemos 
a força, a resiliência e o carinho com que os profissionais que 
atuam em cuidados paliativos (médicos, enfermeiros, den-
tistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais, farmacêuticos, representantes espirituais, 
voluntariado, etc.) vivem todos os dias, em cada interação 
com os pacientes, com os colegas e com a comunidade. 

Seu papel na pandemia do COVID-19 é manter o “cuidado” 
na área de saúde, zelar pelo cuidado abrangente, técnico, 
mas também espiritual, moral, digno, aos doentes e familia-
res, mesmo quando pacientes, o sistema de saúde, e a popu-
lação estão sob ameaça iminente. 

COMITÊ DE CUIDADOS PALIATIVOS

Qual o papel dos Cuidados Paliativos na Pandemia de CO-
VID-19? Nestes tempos de pandemia, é fato que os profis-
sionais de saúde (e o próprio sistema de saúde) estão sobre-
carregados, estressados e gerenciando uma enorme carga 
de trabalho físico e sofrimento emocional. Se por um lado a 
crise causada pelo novo coronavírus traz sofrimentos adicio-
nais quanto à incerteza da duração da pandemia e de nossas 
escolhas, seguramente amplifica a desigualdade social e exi-
ge melhor gerenciamento dos recursos disponíveis. Neste 
contexto, as preocupações habituais dos cuidados paliativos 
– qualidade de vida, respeito à autonomia e desejos dos pa-
cientes, planejamento de cuidados avançados, controle de 
dor e sintomas, apoio aos familiares e cuidadores ao longo 
de trajetórias prolongadas – pode parecer pouco. Contudo, 
o que vivenciamos é uma necessidade crescente de paliati-
vistas (e dos princípios da paliação) na linha de frente, já que 
tanto a população jovem quanto a população idosa, frágil, 
e/ou portadora de doenças crônicas ou graves está sendo 
acometida pelo novo coronavírus. 

O treinamento do paliativista inclui habilidades específicas 
em comunicação de más notícias, gerenciamento de confli-
tos, e plano avançado de cuidados, o que trouxe a valoriza-
ção deste profissional na linha de frente. O manejo da dor 
e de sintomas angustiantes garantem conforto e dignidade 
em qualquer momento de uma doença grave, e suporte às 
famílias e cuidadores é o que os paliativistas fazem todos os 
dias. Uma infecção aguda pode ser o que desequilibra um 
paciente com doença grave ou o evento que pode limitar a 
vida, levando ao cenário de fim de vida iminente. A reavalia-
ção rápida dos objetivos do paciente e o alinhamento com 

os planos de cuidados estão 
entre as principais habilida-
des dos paliativistas. 

Um idoso frágil com DPOC 
em estágio avançado passan-
do por sua quarta ou quinta 
exacerbação pode não ser 
elegível para cuidados em 
Unidade de Terapia Inten-
siva e, em vez disso, total-

mente elegível para medidas 
de conforto no quarto do hos-

pital ou em casa. A exigência 
do melhor gerenciamento de 
recursos de saúde e qualida-
de de atendimento durante a 
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A Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maco-
nha, é uma das mais antigas drogas documentadas na his-
tória e devido a pressão da comunidade médica pela busca 
de alternativas mais seguras ao uso de opioides, vem assu-
mindo um papel relevante na pesquisa clínica. A Cannabis é 
a substância psicoativa ilegal mais comumente utilizada em 
todo o mundo e em 2015, cerca de 8,3% da população dos 
EUA era usuária da cannabis. Em 2014 ela foi utilizada por 
cerca de 182 milhões de pessoas no mundo, o que equivale 
a aproximadamente 3,8% da população global com idade 
entre 15 e 64 anos1.

A erva contém 545 compostos químicos sendo que 104 
dos quais são canabinoides. Encontram-se, ainda, flavonoi-
des, terpenos e ácidos graxos – todos com usos médicos po-
tenciais. Via de regra é consumida pelas vias respiratória e 
oral, podendo ainda ter a forma cutânea como alternativa. 
Na forma de fumo ou vapor, tem absorção rápida, com o THC 
detectável no plasma em segundos e concentrações de pico 
em 3 a 10 minutos, resultando em rápido início de ação (den-
tro de um minuto).

O sistema canabinoide (SEC) é onipresente no reino ani-
mal, com múltiplos papéis que levam o organismo de volta 
ao equilíbrio e possui basicamente três funções: 1. Feedback: 
a sinalização endocanabinoide é ativada pelo estresse para 
retornar os sistemas endócrino, nervoso e comportamental 
ao equilíbrio homeostático; 2. Controle do balanço de ener-
gia através da regulação da ingestão, armazenamento e uti-
lização de alimentos; 3. Regulação imunológica pela lesão 
tecidual com modulação das respostas imunes. Nas últimas 
duas décadas, os agonistas do receptor CB1 e CB2 foram 
usados clinicamente para a supressão de náuseas e vômi-
tos, como estimulantes do apetite e como analgésicos para 
dor neuropática em adultos com esclerose múltipla e câncer 
avançado.

A melhora na dor aguda à administração de canabinoides 
pode variar conforme os autores e enquanto em uma revisão 
sistemática de RCT’s (ativo x placebo), publicada por Stevens 
e Higgins, surpreendentemente encontrou que a eficácia 
analgésica foi comparável entre os pacientes, vários outros 
estudos associaram o uso concomitante de canabinoides e 
opioides com a exacerbação aguda da dor e a maior incidên-
cia de uso indevido de opioides2,3.

No contexto de tratamento da dor aguda, uma revisão 
sistemática recente, com sete RCT’s em dor pós-operatória, 
incluindo 611 pacientes, encontrou que em cinco estudos, 
os canabinoides proporcionaram uma analgesia equivalente 
ao placebo; sendo que um estudo demonstrou analgesia in-
ferior. Um dos estudos, entretanto, apresentou, no contexto 
da dor aguda, que os agonistas dos receptores de canabi-

noides podem aumentar os efeitos 
antinociceptivos de opioides em 
modelos pré-clínicos, sugerindo 
que os agonistas canabinoides são 
poupadores de opioides e podem 
impedir o aparecimento do fenô-
meno de tolerância à morfina4. 
Nenhum efeito analgésico aditivo 
ou sinérgico foi observado quando 
os canabinoides foram utilizados 
em combinação com os opioides. 
Em cinco dos sete estudos, alguns 
efeitos adversos foram mais fre-
quentes no tratamento com cana-
binoides do que com o placebo 
ou o comparador ativo. Os autores 
concluíram que os canabinoides 
não têm nenhum papel no trata-
mento da dor aguda2.

Entretanto, em um estudo de dor 
aguda com 42 jamaicanos usuários 
regulares de cannabis, comparado 
com 31 controles não usuários, foi 
demonstrado um maior consumo 
de morfina e piores escores de 
dor pós-operatória no grupo dos 
usuários crônicos. Curiosamente, 
o subgrupo das mulheres apre-
sentou um comportamento álgico 
ainda pior em comparação com os 
homens5.

Twardowski et al. publicou uma 
comparação do consumo de anal-
gésicos e sedativos em uma popu-
lação de usuários de cannabis (25 
pacientes) e um grupo controle 
(225 pacientes) para a realização 
de procedimentos endoscópicos ambulatoriais. Ele encon-
trou que os usuários de cannabis usaram doses 14% maiores 
de fentanil, 20% maiores de midazolan e 220% maiores de 
propofol para a realização dos procedimentos propostos. A 
correlação pode revelar-se importante na tomada de deci-
sões médicas relacionadas à sedação dos usuários de can-
nabis ajudando a preparar endoscopistas, enfermeiros e 
anestesistas para a possível necessidade da maior dose de 
medicação, aumento de custos e possíveis riscos associados 
a eventos adversos dependentes da dose6.

A Cannabis, sem dúvida, desempenhará um papel impor-
tante na medicina da dor e cuidados paliativos nos próximos 
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anos, mas ainda há alguns obstáculos que impedem um 
acesso seguro para os pacientes. O uso terapêutico e recrea-
tivo de canabinoides aumentou significativamente nos últi-
mos anos, no entanto, sua eficácia e segurança em pacientes 
com dor aguda e dor pós-operatória ainda não foram deter-
minadas. Devemos criar um esforço colaborativo para relatar 
as experiências de uso e promover o desenho de novos pro-
tocolos, com o objetivo de reduzir as complicações per-ope-
ratórias e melhorar os resultados funcionais pós-operatórios 
em usuários crônicos de cannabis, construindo um corpo de 
evidências de qualidade sobre esse tópico.
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•	 Esquizofrenia e outras psicoses.
•	 Transtorno de ansiedade social.
•	 Tosse crônica com aumento na produção de fleuma.
•	 Acidentes e traumas com overdose de cannabis na adolescência.
•	 Baixo peso de nascimento se utilizada durante a gestação.
•	 Deficiências acadêmicas e na educação, emprego e salários, 

funções sociais e relacionamentos.
•	 Pensamentos suicidas.
•	 Desenvolvimento de dependência no uso da droga.

EVIDÊNCIAS PARA USO DA CANNABIS EM MEDICINA

Convulsões intratáveis na síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut (CBD)

Melhora do sono na síndrome de apneia do sono, fibromialgia, dor crônica e 
esclerose múltipla (Canabínoides)

Melhora dos sintomas na síndrome de Tourette (Cápsulas de THC)

Melhora dos sintomas de ansiedade na síndrome de fobia social (Canabidiol)

Melhora dos sintomas na síndrome de estresse pós-traumático (Nabilona)

Melhora da recuperação após TCE ou hemorragia cerebral (Canabinoides)

Náuseas e vômitos induzida pela quimioterapia (Canabinoide oral)

Aumento do apetite e diminuição da perda de peso associada ao HIV/SIDA 
(Cannabis e Canabínoide oral)

Melhora da espasticidade em Esclerose Múltipla (Canabinoide oral)

Dor crônica em adultos (Cannabis)

CHAVES: Conclusivo
Moderado Limitado

Cu
rt

o 
pr

az
o
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ng

o 
pr

az
o

EFEITOS ADVERSOS POTENCIAIS

•	 Redução da memória de curto prazo, boca seca e perda da 
percepção e habilidades motores.

•	 Redução nas habilidades de condução de veículos.
•	 Ataque pânico, pensamentos paranoides e alucinações.
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quando lesados apresentam desorganização e disfunção em 
sua inervação, contribuindo para o quadro de dor. Há ainda 
formação de osteófitos os quais podem causar dor por se-
rem inervadas ou por ocasionarem compressão de estrutura 
nervosa adjacente. Na área de maior carga, há esclerose do 
osso subcondral imediatamente abaixo da cartilagem articu-

COMITÊ DE DOR NEUROPÁTICA

A osteoartrite (OA) é uma patologia de 
elevada prevalência em indivíduos maio-
res de 60 anos de vida e com grande im-
pacto negativo na qualidade de vida dos 
pacientes. Pacientes com idade avançada, 
obesos, do sexo feminina, com baixa den-
sidade óssea, com frouxidão ligamentar e 
com ocupações ou práticas de atividades 
físicas que sobrecarreguem a articulação 
dos joelhos são mais suscetíveis ao desen-
volvimento de OA. O diagnóstico de OA 
de joelho é feito através da observação 
clinica e da realização de exames de ima-
gem. Pacientes com AO de joelho cursam 
com dor persistente, rigidez matinal e re-
dução da função, geralmente associados 
a presença de crepitação e restrição do 
movimento. A dor é o principal sintoma 
da OA de joelho. Embora a origem da dor 
na OA não seja muito bem compreendida, 
acredita-se que ela seja nociceptiva, entre-
tanto, muitas vezes existe uma incompati-
bilidade entre os achados radiológicos do 
joelho e a dor, o que pode ser justificado 
pela presença de outros mecanismos pa-
tológicos diferentes dos citados. Recente-
mente, Narayan e col. demonstraram que 
a AO de joelho pode ter um componente 
neuropático, o qual está presente em 49% 
dos pacientes1. Estes apresentam sensibilização central, dor 
difusa, redução de IL1R1 e aumento nos níveis da enzima 
conversora da angiotensina (ECA), CCL2, CCL8 e MMP1. A 
angiotensina II ativa receptores tipo II presentes nas fibras 
da dor, reduzindo seu limiar de disparo. Sinóvia, osso sub-
condral, meniscos e ligamentos são ricamente inervados e 
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lar e edema na medula óssea correspondente. Esta região é 
rica em moléculas envolvidas na regulação da resposta ao 
fator de crescimento neural (NGF) e vias associadas à neuro-
gênese, angiogênese e remodelamento de tecido conectivo. 
A presença de neovascularização provê nutrientes para o 
crescimento axonal e promove a formação da neoinervação 
da junção osteocondral. 

 O reconhecimento de sensibilização central e de compo-
nente neuropático é fundamental para a escolha do trata-
mento adequado2. O tratamento da OA com componente 
neuropático é um desafio e envolve a abordagem da doença 
de base de forma multiprofissional e a utilização de analgé-
sicos regulares, como antidepressivos tricíclicos ou de ação 
dual e gabapentinoides. Estes são fármacos de primeira linha 
para o tratamento de DN. Nos casos de DN localizada, reco-
menda-se a aplicação de patch de lidocaína 5%, a qual atua 
bloqueando os canais de sódio. Quando há dor persistente 
ou nas situações de dor aguda, orienta-se opioides fracos 
(fármacos de segunda linha) ou fortes (fármacos de tercei-
ra linha), estes podendo ser associados a outros adjuvantes 
como canabinoides, capsaicina e toxina botulínica. Pacientes 
que mantem dor apesar desta abordagem conservadora, de-
vem ser abordados de forma intervencionista. A artroplastia 

total do joelho é o padrão ouro 
para estágios avançados de OA, 
porém mais de 44% dos pacien-
tes persistem com dor após a ci-
rurgia, sendo 15% de dor severa. 
O bloqueio dos nervos genicula-
res e a sua ablação por radiofre-
quência surgiram recentemente 
como alternativa de tratamento. 
Têm por princípio interromper 
as fibras nervosas sensitivas do 
joelho para o alívio da dor e res-
tauração da função. Os alvos são 
os nervos geniculares superior 
lateral e medial e o nervo genicu-
lar inferior medial que se encon-
tram próximo ao periósteo antes 
de entrar na cápsula articular do 
joelho. Estes são facilmente lo-
calizados utilizando o ultrassom 
(US) ou a fluoroscopia. O sucesso 
destes procedimentos vai depen-
der do alvo nervoso ser alcança-
do de forma adequada. Doo-H-
wan Kim and cols. compararam 
os dois métodos de imagem, US 
e fluoroscopia, como auxiliares 
na identificação de pontos de re-
ferência. Eles relataram que em-
bora a fluoroscopia tenha sido 
inicialmente utilizada com mais 
frequência, que a localização dos 
nervos, sua relação anatômica 

com os tecidos, sua origem e terminação tornaram-se me-
lhores compreendidas com o US; que este possibilita a visua-
lização das artérias geniculares e as vezes os nervos genicu-
lares, podendo permitir procedimentos mais precisos sem 
exposição a radiação. Conclui o artigo que os dois métodos 
são seguros e não apresentam diferenças no alívio da dor 
ou na melhora da funcionalidade, entretanto, pelas razões 
expostas, o US pode ser a melhor opção3. Outro tratamento 
que se mostra promissor é a ablação química com fenol gli-
cerinado dos nervos geniculares. Esta será tema do artigo “in 
press”: Chemical ablation of genicular nerve with phenol for 
pain relief in patients with knee osteorthrits - a prospective 
study, do autor Leo Ferraro e cols. na Practice 2020. Vale a 
pena conferir. 
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concentrações de agentes anti-inflamatórios e nociceptivos, 
como também, um baixo PH quando comparados com as 
fibras musculares sem PGM. Essas alterações fisiológicas pa-
recem ser os principais fatores causais por trás das limitações 
físicas causadas pela presença de PGM tais como: perda da 
amplitude de movimento, fraqueza e contrações dolorosas4. A 
teoria mais aceita para a formação dos PGM é conhecida como 
teoria da hipótese integrada. Nela, o PGM constitui uma pato-
logia neuromuscular iniciada por uma disfunção pré-sináptica 
da placa motora, caracterizada por uma liberação excessiva 
de acetilcolina (ACh) na fenda sináptica que, causa contratura 
localizada no sarcômero mais próximo da placa motora. Essa 
contratura provoca um aumento da tensão na fibra afetada, 
hipóxia devido à compressão vascular e acúmulo de substân-
cias algogênicas, que são responsáveis pela hiperalgesia do 
PGM e por um baixo nível de acetilcolinesterase5,6.

Existem diversas técnicas para eliminação dos PGM e con-
sequente controle da dor miofascial incluindo técnicas con-
servadoras7 e técnicas consideradas minimamente invasivas 
como o agulhamento seco e a acupuntura4,8-10. Ambas as 
técnicas minimamente invasivas utilizam como base a intro-
dução de agulhas filiformes de pequeno calibre, em deter-
minados pontos do corpo a fim de, eliminar ou diminuir os 
sintomas característicos da dor miofascial. Algumas revisões 
sistemáticas, com ou sem metanálise, foram realizadas nos 
últimos anos objetivando comprovar a efetividade dessas téc-
nicas4-6,8. No entanto, existe um amplo debate na comunidade 
científica em relação a essas técnicas serem consideradas dis-
tintas ou não, uma vez que o objetivo principal de suas aplica-
ções é a eliminação da dor musculoesquelética10,11. Algumas 
diferenças entre as duas técnicas são colocadas no Quadro 1.

Apesar das técnicas de agulhamento seco e de acupun-
tura apresentarem diversas diferenças apresentadas aci-
ma, não existe diferença na efetividade para o tratamento 

COMITÊ DE DOR OROFACIAL

Disfunção temporomandibular (DTM) é um 
termo que abrange uma variedade de altera-
ções musculoesqueléticas e neuromusculares, 
que podem acometer os músculos da mastiga-
ção, a articulação temporomandibular (ATM) ou 
ambos e diversas estruturas relacionadas1. As 
principais caraterísticas clínicas são a presença 
de: dor, alteração da função mandibular e ruídos 
articulares1. De acordo com o critério de diag-
nóstico validado para DTM (Diagnostic Criteria 
for Temporomandibular Disorders – DC/TMD), um 
subtipo de DTM muito frequente é a dor mio-
fascial com dor referida, que se caracteriza pela 
presença de dor local espontânea e à palpação nos músculos 
da mastigação e dor na função, juntamente com a presença 
de dor referida.2 

De maneira geral, a dor miofascial está normalmente rela-
cionada com a presença de pontos-gatilho (PGM), que são 
pontos hiperirritáveis, localizados em bandas tensas ou fáscias 
dos músculos estriados esqueléticos, que quando comprimi-
dos causam dor local e podem gerar dor referida3. Pesqui-
sas indicam que pontos-gatilho ativos apresentam maiores 
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Quadro 1 – Diferenças perceptíveis entre acupuntura (MTC) e agulhamento de pontos-gatilho miofasciais

Acupuntura (MTC)1 Agulhamento PGM

Filosofia Teoria filosófica energética oriental 
envolvendo meridianos e acupontos

Princípios biomecânicos e neurofisiológicos 
científicos contemporâneos

Objetivo Controla e regula o fluxo e o equilíbrio de 
energia

Desativação de pontos-gatilho no nível 
das fibras musculares e eliminação do foco 
nociceptivo do músculo

Finalidade básica Lida com causas mais profundas (enfatiza 
a regulação das funções do Zang-Fu e o 
fluxo do Qi-sanguineo)

Tratar sintomas

Indicações 1. Dor e outras doenças/desordens (por 
ex. depressão, hipertensão, leucopenia, 
náusea e vômito e derrame)
2. Melhora a saúde
3. Tratamento preventivo de doenças

Principalmente para dor miofascial

Praticantes Acupunturistas e terapeutas treinados em 
MTC

Fisioterapeutas e terapeutas 
musculoesqueléticos

Treinamento Treinamento em MTC na universidade
graduação (4-5 anos)
pós-graduação (1-3 anos)

Cursos de curta duração geralmente de 2 a 4 
dias, podendo ser menor de apenas 12 horas 
de treinamento

Pontos do 
agulhamento

Ponto alvo Acupontos da MTC incluindo 361 
acupontos primários, acupontos extras e 
pontos Ah-shi

PGM como sendo, pontos hiperirritáveis 
localizados em bandas tensas dos músculos 
esqueléticos ou fáscias

Localização do ponto É fixa com exceção dos pontos Ah-shi.
Localizados de acordo com os livros 
históricos de acupuntura MTC

Varia. Localizado por palpação firme da 
suspeita banda tensa para provocar dor local, 
ou dor referida ou resposta contrátil local

Efeito do ponto Efeitos patofisiológicos e fisiológicos Somente efeitos patofisiológicos

Seleção do ponto Pontos locais e à distância Principalmente pontos locais

Especificidade do ponto Sim Não

Categorização do ponto Sim (por ex:. cinco pontos Shu, pontos 
fonte-Yuan, ponto de conexão-Luo, ponto 
dorsal-shu e ponto frontal-mu)

Não

Resposta desejada O Qi, pode ser dolorido, dar sensação de 
peso e de formigamento

Resposta contrátil local com dor aguda, 
parestesia e desconforto

Manipulação da agulha 1. Manipulação primária com movimentos 
de penetração-retrocesso e rotação para 
provocar o Qi;
2. Seis manipulações secundárias para 
fortalecer a indução da agulha
3. Técnica de energização-sedação de 
acordo com as diferentes síndromes

Nenhuma em particular. Pode se utilizar 
estimulação de alta pressão para provocar a 
resposta contrátil local

Tempo de retenção da agulha Depende da natureza da doença (por 
ex. doenças quente/síndromes externas 
curta retenção e doenças frias/síndromes 
interiores longa retenção), tempo em 
média de 10-20 minutos (podendo ser 
mais longo, se necessário) 

0 a 30 minutos

Cointervenção enquanto agulha Moxabustão (por ex. acupuntura 
quente) e estimulação elétrica 
(eletroacupuntura)

Somente agulha (agulhamento seco), e 
agulhamento com injeção de algum líquido

Frequência do tratamento Uma vez ao dia e doenças crônicas pode 
ser feito 2-3 vezes por semana

Uma vez por semana

MTC = medicina tradicional chinesa; PGM = ponto-gatilho miofasciais.
1 Baseada na teoria convencional da medicina tradicional chinesa.
Fonte: Liu et al., 2016 pag. 17-19.
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de dor miofascial nos músculos masseter e temporal com 
relação à dor, tanto na sensibilidade dolorosa em geral 
como também em pontos de dor específicos. Diversos tra-
balhos mostraram melhora da dor independente da técni-
ca utilizada7,12-16.
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DOR PÉLVICA
A dor pélvica crônica (DPC) de-

vido a afecções musculoesqueléti-
cas é muito prevalente e acomete 
25% das mulheres. Destas mulhe-
res 20% a 60% apresentam comor-
bidades como síndrome do intes-
tino irritável, síndrome da bexiga 
dolorosa e/ou sensibilidade nos 
músculos do assoalho pélvico2. As 
disfunções musculoesqueléticas 
pélvicas determinando dor, en-
volvem a compreensão: dos sinto-
mas, da anatomia, da cinesiologia 
e a avaliação da funcionalidade e 
do tratamento3. 

FUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO (PERÍNEO)
Na posição em pé, a ação da gravidade age de forma que 

o peso dos órgãos vitais recai exatamente sobre o assoalho 
pélvico, rede de músculos, ligamentos e fáscias que unem os 
dois lados dos ossos da pelve. A função do assoalho é susten-
tar! Sustentar o peso dos órgãos, e dividir o peso do tronco 
com os membros inferiores através da articulação coxo-fe-
moral. Durante a gestação esses músculos são responsáveis 
pela sustentação do feto.

A Figura 1A mostra os músculos do períneo internamente, 
e a Figura 1B uma visão da musculatura externamente. Na 
Figura 2 observa-se o peso do tronco divido entre as pernas 
e parte dele sustentado pelo assoalho pélvico. 

Os músculos do assoalho pélvico tem como função 
sustentar e estabilizar. Somados aos músculos da região 
lombar, abdômen, diafragma e glúteas, eles possibilitam 
a permanência na postura em pé e a sustentação do tron-
co quando sentado sem apoio das costas. A estabilidade 
do tronco nas posturas corporais sentadas, em pé, cami-
nhando, mudando de direção, e na troca de posições é ga-
rantida pela força e eletricidade dos músculos do tronco, 
do core e do assoalho pélvico (períneo)4. Não podemos 
esquecer a importante destes músculos na continência 
urinária e fecal.

O músculo do assoalho pélvico também tem importância 
na função sexual. Na presença de disfunções destes múscu-
los, pode ocorrer prejuízo na função sexual (dor, anosgar-
mia), assim como, na função de continência (perdas urinária, 
fecal ou o constipações). 

COMITÊ DE DOR UROGENITAL

INTRODUÇÃO
Classifica-se os seres humanos na espécie Homo-Sapiens. 

Essa classificação nos remete aos seres pensantes, a sabe-
doria e comunicação aprimorada. Entretanto, desde o início 
da década de 1980, alguns autores propõem a classificação 
de “Homo-Sedens”1, seres humanos sentados e sedentários. 
Esta especulação, nos estimula a refletir sobre nossos hábitos 
de vida. Afinal, nós estamos sentados. Você provavelmente 
lê este texto em uma posição sentada.

SEDESTAÇÃO
Os hábitos de vida, na grande maioria da população, en-

volvem a posição sentada. Desde a nossa forma de des-
locamento; que ocorre através das grandes invenções do 
Sapiens: automóveis e estradas; trens e ferrovias, aviões e 
navios. Deslocar-se por longas distâncias requer um certo 
“desgaste” físico e com certeza: mais tempo sentado. 

O Sapiens aprende, desenvolve-se e interage de formas 
diferentes com o meio em que vive. A aquisição do conhe-
cimento ocorre predominante na postura sentada: lendo, 
ouvindo ou conversando. Desde a infância até a senilidade, 
permanecemos sentados por longos períodos: valorização 
do aprendizado?

Momentos de lazer, também não se diferenciam e envol-
vem o permanecer sentado! Apesar do lazer pela prática de 
esporte, trilhas, ou outras atividades físicas intensas; inúme-
ras atividades de lazer como: ir ao cinema, jogar cartas, assistir 
uma partida de um jogo, almoçar entre amigos são sentadas. 

Nossos hábitos de vida contrapõem-se a outros períodos 
da história onde o deslocamento ocorria através longas ca-
minhadas, longos períodos remando, e em algumas fases 
da história cavalgando e a aquisição do conhecimento e o 
aprendizado ocorriam principalmente pela observação e 
discussão em situações práticas. Ao que tudo indica, nossos 
ancestrais tinham poucos momentos de inatividade, seden-
tarismo ou posturas sentadas.

ASSOCIAÇÃO ENTRE SEDENTARISMO E DOR
Estudar o processo histórico, o sentar, o sedentarismo, 

pode nos conduzir ao aumento na prevalência de dor crôni-
ca e na importância do exercício físico muito além do contro-
le da saúde cardiorrespiratória. 

Desta forma, nos propusemos a discutir sobre o quadril 
sentado. 

Qual seria a relação entre a longa permanência sentada e 
a saúde da pelve?
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COMPLICAÇÕES E DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO
Os efeitos deletérios da inatividade muscular aplicam-se a to-

dos os músculos estriados do corpo humano. A contração mus-
cular voluntária, o sinergismo entre os músculos, a importância 
de contrações concêntricas e excêntricas para desenvolver as 
atividades do cotidiano são essenciais pra autonomia, funcio-
nalidade e até para a satisfação pessoal do ser humano. 

Quando pouco estimulado, o músculo perde energia, o po-
tencial de contração, tende a um padrão de enfraquecimento 
e atrofia. Nesse caso, a teoria do uso e desuso aplica-se bem. 

Se projetarmos esse conhecimento às funções de estabi-
lidade pélvica e sustentação de vísceras; os músculos toni-
ficam-se com o estímulo motor, a mudança de posições. En-
quanto, a postura sentada promove baixo grau de exigência 
contráctil da musculatura, facilitando a perda de consciência 
corporal local e a perda progressiva de tônus. 

Se de um lado, enfatiza-se a importância do exercício físico 
global, por outro, há pesquisas que consideram a muscula-
tura do core (abdome, lombar, diafragma e pelve) como ele-
mento musculoesquelético associado a algumas condições 
de dores5. Embora a discussão científica persista, há seme-
lhanças entre as hipóteses propostas pelos grupos de pes-
quisa e clínicos: ambos expõem o paciente a mudanças de 
posição e a estímulos musculares para melhora do controle 
motor. Dessa forma, a postura sentada não se encontra entre 
as posições “ideais” para a saúde do períneo. 

Importante lembrar  a relação entre o assoalho pélvico e 
a atividade muscular abdominal, pois mesmo para baixos 
níveis de atividade muscular do assoalho pélvico em pé é 
necessária atividade muscular abdominal6. Também para o 
assoalho pélvico os extremos costumam ser inapropriados, 
ou seja, repouso e baixo estímulo (sedentarismo) ou esforço 
excessivo exposto à musculatura do períneo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De origem multifatorial DPC pode ser deflagrada, facilita-

da ou agravada pelo estilo de vida. Seu tratamento envolve 
a promoção de mudança de hábitos de vida para uma rotina 
mais ativa fisicamente. 

A fisioterapia7 atua de forma ampla e integrada no trata-
mento e controle das dores nos diferentes segmentos corpó-
reos: abdome, região lombar, pelve etc.

Nesse artigo sugerimos esta reflexão sobre os hábitos de vida 
“sentada” versus hábitos de vida ativos na avaliação do doen-
te com dor crônica. Incitar e incentivar o autoconhecimento, 
avaliar a rotina de vida, é a primeira e fundamental etapa do 
processo de avaliação. A avaliação física detalhada e criteriosa 
é a ferramenta fundamental para a prescrição de exercícios te-
rapêuticos específicos, reabilitação postural, melhora da funcio-
nalidade, alívio da dor e sem dúvida melhor qualidade de vida.
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pescoço, existem evidências emer-
gentes de que esta população re-
lata dor persistente e apresentam 
risco aumentado de dor crônica na 
idade adulta. A dor musculoesque-
lética (DME) em crianças e adoles-
centes é responsável por impactos 
pessoais e custos sociais substan-
ciais, mas não foi pesquisada de 
forma intensa ou sistemática até 
os dias de hoje. Isso significa que 
nossa compreensão dessas condi-
ções é limitada e os profissionais 
de saúde têm poucas evidências 
empíricas para embasar sua práti-
ca clínica. 

O manejo terapêutico deste tipo 
de dor causada pela síndrome “Text 
Neck” é realizada a partir de trata-
mentos farmacológicos e não far-
macológicos. Dentre os primeiros, 
encontra-se o uso de analgésicos 
não opioides e opioides e fárma-
cos adjuvantes, como os antide-
pressivos e relaxantes musculares. 
Quanto às terapias não medica-
mentosas, destacam-se a fisiote-
rapia (cinesioterapia, RPG, Pilates, 
recursos eletrotermofototerapêu-
ticos, etc.), abordagem psicológica, 
educação em dor, musicoterapia, 
aromaterapia, dentre outras abor-
dagens realizadas por uma equipe 
multiprofissional.

As evidências ainda contraditó-
rias sobre este tema, dizem respei-
to não somente às formas de tra-
tamento da síndrome “Text Neck”, 
mas também sobre a sua etiologia. Estudo realizado com 
adultos jovens de 18 a 21 anos, mostrou que não foi encon-
trada associação entre o uso de smartphones com a postura 
de flexão excessiva do pescoço e dor cervical (Damasceno 
et al., 2018). De forma oposta, outro estudo realizado com 

COMITÊ DE DOR EM PEDIATRIA

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a dor 
no pescoço e outras doenças musculoesqueléticas em 4º e 
10º lugares, respectivamente, entre todas as condições de 
saúde por anos vividos com deficiência. A dor no pescoço 
é um importante problema de saúde pública nas socieda-
des modernas. A má postura ao usar celular e dispositivos 
móveis sobrecarrega a coluna e causa síndrome do pescoço 
de texto, também conhecida como síndrome do “Text Neck”. 

Esta síndrome trata-se de uma nova doença da coluna 
vertebral, causada principalmente pelo uso excessivo de ce-
lulares e dispositivos móveis. O uso crescente de novas tec-
nologias de informação e comunicação levou a um aumen-
to no tempo gasto com mensagens de texto em telefones 
celulares ou em computadores, o que pode ter um impacto 
de longo prazo na dor no pescoço, potencialmente devido 
a períodos prolongados de flexão deste segmento corporal. 

Os sintomas mais frequentes referidos à síndrome do “Text 
Neck” são, além da dor no pescoço, cefaleia (dor de cabeça), 
dor nas costas, dor nos ombros, rigidez muscular e até pa-
restesia (“formigamento”) de membros superiores em casos 
mais graves. O agravante desta síndrome é que parece haver 
efeitos de longo prazo em termos de diminuição da flexibi-
lidade e resistência muscular do pescoço em adolescentes, 
predispondo à dor no pescoço em adultos, caracterizando 
assim uma dor de caráter crônico. 

A partir do fato de que crianças e adolescentes potencial-
mente gastam mais tempo curvados em terminais de exibi-
ção visual como telefones celulares, mantendo a flexão do 
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pacientes de ampla faixa etária (dos 18 aos 44 anos) que re-
feriam dor cervical crônica evidenciou que há relação entre o 
uso excessivo de smartphones e degeneração discal cervical 
(Zhuang et al., 2020). Com isto, é reforçada a ideia de que 
mais estudos devem ser realizados sobre o tema, principal-
mente com a abordagem da população infantil, foco deste 
artigo. 

Apesar da controvérsia sobre etiologia da “Text Neck”, o que 
já se sabe é que a DME crônica em crianças é prevalente e 
necessita intervenção precoce. Dado que o aumento da pre-
valência de DME ocorre na adolescência, pode ser necessário 
investigar a doença nesta fase da vida (ou antes) para iden-
tificar o início da dor e diminuir a prevalência da cronicidade 
. Além disso, muitas doenças musculoesqueléticas seguem 
um padrão de longo prazo de exacerbações e remissões 
recorrentes, sendo o preditor mais consistente de um novo 
episódio a experiência de um episódio anterior. 

Pesquisas epidemiológicas têm demonstrado que condi-
ções como dores nas costas e pescoço são as principais cau-
sas de deficiência em adolescentes e, em até um quarto dos 
casos, há impactos nas atividades escolares ou físicas. Nestes 
estudos prévios, a dor cervical associou-se significativamente 
com características do mobiliário escolar, problemas emocio-
nais e de conduta, história familiar de lombalgia e/ou cervical-
gia e tratamento prévio para distúrbios musculoesqueléticos. 
Além disto, foi visto que a saúde psicológica deficiente tanto 
prediz como coexiste com a experiência da dor no pescoço e 
que há evidências de que a dor no pescoço está especifica-
mente associada à depressão nas crianças e adolescentes. 

Em conclusão,, a síndrome do “Text Next”, se apresenta 
como um achado clínico comum, apesar de ainda controver-
so ao se tratar da população pediátrica, o que exige maior 
investigação científica e compartilhamento de experiências 
clínicas para o melhor entendimento e manejo desta condi-
ção dolorosa cada vez mais comum na infância. Com isto, é 
reconhecida a importância de conhecer a influência de fato-
res físicos, psicológicos e familiares na dor da criança, o que 

implicará no tratamento e no melhor controle deste tipo de 
dor nesta faixa etária. Apesar dos dados preocupantes sobre 
a prevalência, o impacto e as consequências a longo prazo 
da dor musculoesquelética em crianças e adolescentes, exis-
tem poucas evidencias para orientar as decisões e condutas 
e uma necessidade de pesquisas para melhor elucidar o cur-
so clinico dessa condição em crianças e adolescentes.
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em bloqueios provocam imunos-
supressão por até dois meses no 
caso da metilprednisolona, qual o 
efeito disso na doença, se agravan-
te ou protetor não se sabe ao certo. 
O efeito endócrino e imunológico 
do uso crônico de opioides é bem 
estabelecido, mas, seu papel no 
agravamento da COVID-19 não é. 
Além disso, os pacientes cujo tra-
tamento combinava bloqueios ou 
infiltrações periódicas, tiveram seu 
tratamento suspenso, piorando o 
controle da dor...

Tais incertezas e limitações obrigaram os profissionais a al-
terar muito a prescrição dos pacientes demandando acom-
panhar de perto os efeitos dessas mudanças. Especialmente 
em idosos cuja tolerância aos efeitos colaterais das drogas é 
menor e o risco de iatrogenia muito maior. Muitos pacientes 
idosos com dor sofreram pelo isolamento, familiares para-
ram de visitar, profissionais que iam a casa do paciente como 
cuidadores, fisioterapeutas, médicos, massagistas, podólo-
gos, assistentes sociais, até mesmo cabeleireiros e manicures 
suspenderam o atendimento. Isso se deve principalmente a 
boa intenção de não colocar o idoso sob mais risco de con-
tágio, mas o preço, que provavelmente é individual, ainda 
vai ser cobrado. Sabemos que ansiedade, depressão, medo 
de morrer, medo em colocar os outros em risco, a falta do 
convívio familiar, tudo isso, agravado pela pandemia, piora a 
dor, sem falar na piora do cuidado geral dos pacientes mais 
dependentes.

Fomos todos obrigados a nos adaptar, a telemedicina che-
gou para ficar, claro que não substitui a consulta presencial 
em tudo, mas se aplica muito bem em várias situações. Pri-
meiramente nos permite pelo menos triar quais atendimen-
tos são urgentes e necessitam de uma avaliação presencial. 
O controle de efeitos colaterais de medicamentos, ajustes 
de doses, orientações gerais se prestam muito bem na te-
lemedicina. Há várias experiências positivas de psicoterapia, 
orientações nutricionais, avaliações do ambiente da casa e 
até mesmo alguma orientação fisioterápica mais simples. O 
fato de que um telefone celular, presente na maioria das resi-
dências, nos permite uma comunicação com imagem e som, 
com privacidade e alta resolução, amplia muito essas possi-
bilidades. Há alguns anos só tínhamos o telefone fixo para 
esse fim, e já era usado para avaliar a resposta a um novo me-
dicamento ou efeito nos primeiros dias após um bloqueio. 

A priorização dos casos é auxiliada pela telemedicina. Há 
situações onde não há dúvida, uma infecção no sítio de um 
implante, recarregar uma bomba intratecal de medicamen-

COMITÊ DE DOR NO IDOSO

A pandemia forçou a mudança dos hábitos de toda a socie-
dade, não nos deixou escolha. Adaptações, priorização dos 
recursos, avaliações de risco-benefício e até improvisações fo-
ram feitas por necessidade, muitas vezes sem a clareza de que 
tal opção seria a melhor... O tratamento de portadores de dor 
crônica é um grande desafio e, agora que vivemos uma nova 
aceleração nos casos de COVID-19 pelo mundo, podemos re-
fletir no que já aprendemos e quem sabe melhorar.

A dor crônica é causa de ansiedade, alterações do humor, 
reduz a possibilidade de atividade física, compromete o con-
vívio social, gera conflitos familiares. O isolamento imposto 
pela pandemia agrava todos esses fatores, principalmente 
nos idosos, que são o grupo de maior risco para complica-
ções da COVID-19 e cujo isolamento é principal medida 
preventiva. Além disso, a pandemia obrigou clínicas de tra-
tamento da dor a suspender suas atividades, procedimentos 
eletivos foram suspensos, o acompanhamento desses pa-
cientes foi suspenso bem como fisioterapia, terapia ocupa-
cional, psicoterapia...

O tratamento desses pacientes, que frequentemente, 
usam analgésicos contínuos e por longos períodos, é uma 
grande preocupação dos profissionais de saúde. Os anti-in-
flamatórios, no início da pandemia, foram apontados como 
possíveis fatores de agravamento da COVID-19, mesmo isso 
não se confirmando os anti-inflamatórios, bem como os 
analgésicos simples, podem mascarar febre e mialgia sinto-
mas comuns da doença. Os corticosteroides, muito usados 
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tos, vai ser necessário romper o isolamento e procurar do 
atendimento especializado. Já casos limítrofes onde os efeitos 
colaterais das medicações são intoleráveis, não há controle su-
ficiente da dor, e várias outras situações; não temos um proto-
colo. O atendimento a distância será suficiente? O bom senso 
e o risco benefício, onde a relação de confiança do paciente 
com o profissional de saúde é fundamental, tem que ser o 
guia para essa decisão. Mantemos o isolamento ou indicamos 
a avaliação presencial? As recomendações durante o encon-
tro presencial já são mais claras, uso de máscara, higienização 
adequada do ambiente, reduzir o número de pessoas ao má-
ximo tanto no trajeto quanto no atendimento, teste periódico 
da equipe, medida da temperatura, averiguar presença de sin-
tomas e até testes antes de autorizar o procedimento... 

Ficamos com várias perguntas a serem respondidas, até 
onde a telemedicina substitui o atendimento presencial? O 
quanto essas mudanças refletiram na qualidade do atendi-
mento do paciente com dor crônica? Os cuidados sanitários 
nos atendimentos presenciais reduziram também a propa-
gação de outras infecções graves? O isolamento foi determi-
nante de piora da dor nos nossos pacientes? Principalmente 
os idosos, definidos como grupo de alto risco para complica-
ções amplamente divulgado na mídia e pelos órgãos oficiais, 
cuja ansiedade e isolamento foram certamente maiores. 

A pandemia já causou e ainda está causando crises, hu-
manitária com milhares de mortes no Brasil e no mundo, 

dos sistemas de saúde que mostraram suas fragilidades 
e muitos entrando em colapso, financeira com a redução 
brusca da atividade econômica cujo impacto vai durar por 
muitos anos Todos os setores foram obrigados se adaptar 
o mais rapidamente. O tratamento dos pacientes com dor 
crônica não foi diferente, um atendimento que não pode 
parar. As experiências colhidas, pelos profissionais de saú-
de que lidam tratam a dor crônica, pela necessidade duran-
te a pandemia, com todas as dificuldades e sucessos devem 
agora ser compartilhadas e estudadas. Há muito a apren-
dermos. A pandemia vai passar, a vacina vai chegar, fica-
remos com a lembrança desse ano de muitas dificuldades. 
Será que algumas dessas mudanças no modo que atende-
mos nossos pacientes vão ficar? Pode ser que colhendo es-
sas experiências e analisando os desfechos, dentro de cada 
área de atuação, poderemos atender mais pacientes com 
maior eficiência, conveniência, qualidade e por que não, 
menor custo para o sistema? Hora de refletir e multiplicar 
as iniciativas que deram certo.
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multidisciplinares, interdisciplina-
res e transdisciplinares e sua natu-
reza educativa, psicoeducativa ou 
psicoterapêutica. Para discutir o 
assunto pensamos ser necessário 
realizar uma breve conceituação.

Apesar da necessidade que vem 
sendo sentida de integração entre 
as disciplinas, a realidade do ensi-
no no Brasil, em todos os níveis, é 
a convivência cotidiana com uma 
organização de ensino fragmen-
tada e desarticulada, em que os 
currículos escolares são constituídos por compartimentos 
estanques e incomunicáveis, que produzem uma formação 
humana e profissional de alunos e professores insuficiente 
para o enfrentamento das práticas sociais que exigem for-
mação mais crítica e competente.

Mas vamos começar então, por algumas definições de 
educação. O ato de educar consiste em um processo ge-
ralmente orientado por outrem, com o intuito de promo-
ver a aquisição de conhecimentos e aptidões. Para Freire 
(2007) a educação é o processo constante de criação do 
conhecimento e de busca da transformação-reinvenção 

COMITÊ DE EDUCAÇÃO E DOR

Vivemos tempos paradoxais em diversos sentidos. Na área 
da saúde coletiva a pandemia nos mostrou, ou melhor, es-
cancarou a contribuição dos determinantes sociais no pro-
cesso saúde e doença. Os índices de infecção e morte são 
muito superiores em populações mais vulneráveis econômi-
ca e socialmente. Dadas às inúmeras comorbidades a pande-
mia também parece impactar mais as pessoas portadoras de 
dor crônica.

Um outro paradoxo que nos chama a atenção é a reduzi-
da formação em dor que os profissionais de saúde têm em 
comparação com o volume de conhecimento produzido e 
evidências científicas. Claro que quando escrevemos para o 
Jornal dos Comitês estamos conversando com uma popula-
ção que tem pelo menos um conhecimento parcial do as-
sunto. Posto isto, gostaríamos de salientar dois pontos. Um 
deles diz respeito ao desenvolvimento de um currículo em 
dor e sua implementação. Este aspecto tem sido abordado 
pela SBED, mas ainda carecemos de currículos para outras 
áreas, como por exemplo, a odontologia, enfermagem e me-
dicina. Uma vez que criados estas diretrizes, as mesmas po-
dem estimular ao menos o ensino de alguns conteúdos ba-
seados nestes pressupostos. Este assunto, embora crucial, já 
foi abordado e não nos ateremos a este aqui. O outro aspec-
to que gostaríamos de abordar é o caráter das intervenções 
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da realidade pela ação-reflexão humana1. Na área da saú-
de a discussão do conceito de educação permeia desde 
a instrução do paciente sobre o uso de medicações até a 
implementação de mudança de estilo de vida visando a 
promoção à saúde, prevenção de doenças ou evolução, 
bem como o tratamento, podendo com frequência incluir 
a presença de familiares.

Fazendo uma releitura de Freire poderíamos pensar a 
educação em saúde como um processo que visa promover 
a transformação-reinvenção do processo saúde-doença 
através da ação-reflexão humana mediante aquisição de 
conhecimento vivencial. Esta compreensão da importância 
do processo educativo na saúde pode tomar direções mais 
filosóficas e reflexivas, que implicam numa reflexão sobre a 
determinação social do processo saúde-doença, como se-
rem mediadas por uma ótica mais positivista e pragmática 
entendendo o processo educativo com o intuito de melhorar 
a qualidade de vida do paciente através da sua participação 
em seu tratamento, podendo também envolver a participa-
ção dos familiares. Podemos refletir ainda sobre o papel da 
educação, com um viés das neurociências e mais especifica-
mente na área de dor, como uma ação visando modular o 
processamento central e periférico de estímulos.

A Psicoeducação é uma intervenção terapêutica realizada 
por meio de informações sistemáticas, estruturadas e didáti-
cas sobre uma determinada condição clínica e seu tratamen-
to, que também deve compreender aspectos emocionais, 
comportamentais e cognitivos com o objetivo de instrumen-
talizar os pacientes, bem como seus familiares a enfrentar 
dificuldades, situações e questões práticas presentes diante 
de uma disfunção física ou mental2. Embora a psicoeducação 
não seja uma nova abordagem, tem ressurgido com bastan-
te força no tratamento da dor, principalmente a partir das 
contribuições de profissionais da fisioterapia e enfermagem, 
que em geral tiveram uma sólida formação em psicologia 
em geral após a graduação2,4.

Gostaríamos aqui de frisar dois aspectos. Primeiramente 
é importante salientar que a psicoeducação é uma prática 
distinta da psicoterapia que implica em um processo que 
envolve um diagnóstico mais aprofundado e complexo da 
dinâmica do paciente e pressupõe uma formação aprofun-
dada em uma abordagem psicológica. Em segundo lugar, 
optamos usar o termo psicoeducação ao invés de educação 
por entender os componentes afetivos, cognitivos e compor-
tamentais como um elemento importante e diferenciador 
do processo de aprendizagem. As intervenções psicoedu-
cativas são amplamente utilizadas na abordagem cognitiva 
comportamental, mas não são exclusivas desta abordagem. 
Os modelos psicoeducacionais envolvem diferentes teorias 
psicológicas e pedagógicas, além disso, utiliza conceitos de 
outras disciplinas como a filosofia, sociologia e linguística, 
dentre outras, com intuito de ampliar o fornecimento de in-
formações ao paciente para que obtenha um entendimento 
não fragmentado acerca de seu problema de saúde, visando 
motivar a participação em seu tratamento almejando uma 
melhora em sua condição de saúde1,2. Posto alguns aspectos 

de abordagens educativas e psicoeducativas, podemos nos 
mover para fazer uma distinção entre multidisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Uma abordagem multidisciplinar é caracterizada a prin-
cípio pela compreensão de um fenômeno que apresenta 
múltiplas dimensões, ou ainda por uma questão problema 
abordada por um grupo de profissionais, todavia não neces-
sariamente de forma integrada. Já a interdisciplinaridade, diz 
respeito à transferência de métodos de uma disciplina para 
outra, numa abordagem integrativa. Ou ainda, a integração 
de disciplinas, que pressupõe uma integração de profissio-
nais na abordagem de uma situação problema. Já a trans-
disciplinaridade, pressupõe a necessidade de apropriação 
do conhecimento de diferentes áreas para a compreensão e 
abordagem de um fenômeno5. Ou seja, numa prática trans-
disciplinar o Psicólogo ou outro profissional da saúde, pode 
por exemplo, se apropriar de conhecimentos sobre o sono 
ou nutrição, áreas de conhecimento oriundas a princípio da 
Medicina e Nutrição para abordar estes aspectos com o pa-
ciente, seja numa intervenção individual ou em grupo, reali-
zada por vários profissionais ou apenas por um único.

Se por um lado, abordagens educativas, psicoeducativas e 
psicoterapêuticas apresentam evidências moderadas de sua 
efetividade, o que já é bom, e devem ser estimuladas, bem 
como abordagens multidisciplinares, interdisciplinares e 
transdisciplinares devem ser estimuladas é importante pen-
sarmos com cuidado na formação que os profissionais têm 
para realiza-las. Este grupo de estratégias de intervenção são 
fundamentadas em pressupostos teóricos e tem metodolo-
gias específicas e há necessidade uma formação sólida para 
realiza-las de forma efetiva.

Uma das estratégias para implementar estas práticas po-
deria ser subsidiada pela SBEB ao fomentar cursos de natu-
reza interdisciplinar. Temos tido o apoio da SBED nesta es-
tratégia e esperamos poder oferecer cursos desta natureza 
em 2021. 

Uma outra estratégia seria a de efetivar parcerias com al-
gumas instituições de ensino superior ou mesmo do sistema 
conselhos profissionais para sensibilizar outros profissionais 
que ainda não atuam na área sobre o tema e a necessidade 
de capacitação. Sem dúvidas temos muitas demandas e de-
safios na educação em dor, seja na formação do profissional 
que não atua nesta área, nos que atuam e na educação do(a)
s pacientes. Com certeza o caminhar é longo, mas a cada 
passo fica mais perto.
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autocuidado e minimização do so-
frimento de pacientes que vivem 
com dor crônica2. 

Para tanto, a consulta de enfer-
magem (CE) é uma tecnologia assis-
tencial leve (Figura 1), exclusiva do 
Enfermeiro, que utiliza dos conheci-
mentos adquiridos para identificar 
as necessidades de saúde e imple-
mentar medidas de promoção e pre-
venção a fim de reabilitar o paciente 
integralmente. É regulamentada le-
galmente, pela resolução159/19934.

A CE faz parte do processo de 
enfermagem, sendo a dinâmica 
das ações sistematizadas e inter-
-relacionadas com o intuito de as-
sistir o ser humano, caracterizado 
pela articulação e dinamismo de 
suas fases: histórico de enferma-
gem, diagnóstico de enfermagem, 
plano de cuidados, prescrição de 
enfermagem, evolução e prognós-
tico (Figura 2). As fases da consulta 
de enfermagem devem ser ativas e 
não, necessariamente, devem ser 
cumpridas em uma única consulta.

COMITÊ ENFERMAGEM E DOR

Os estudos relacionados à dor têm demonstrado a inten-
ção de não apresentar somente os mecanismos que desen-
cadeiam a sensação dolorosa, mas também de que maneira 
ela interfere na vida humana e nas suas relações. Isto vem ao 
encontro da definição revisada do conceito de dor e suas no-
tas, realizada por uma força tarefa multinacional, de 14 mem-
bros de profissionais experientes no assunto e aceita pela As-
sociação Internacional de Estudos de Dor (IASP), este ano1. 

Pensando no cuidado, é fundamental para a construção 
do processo de ser saudável, à medida que permite e estimu-
la o indivíduo a tomar consciência de si mesmo e do mundo. 
O grande desafio dos profissionais da saúde é cuidar do ser 
humano na sua totalidade, exercendo uma ação preferencial 
em relação a sua dor e ao seu sofrimento, nas dimensões fí-
sica, psíquica, social e espiritual, com competência técnica, 
científica e humana2. 

Com a enfermagem não é diferente. O enfermeiro preci-
sa reconhecer como todas estas dimensões ocorrem na dor 
crônica e ajudar o paciente a descobrir seus mecanismos 
de adaptação, entendendo que a dor em si é um fenômeno 
subjetivo e cada pessoa vive dentro de seu contexto social 
de maneira única3.

A atuação do enfermeiro na assistência em diferentes 
contextos, quando efetivadas por meio de instrumentos e 
ferramentas para detecção, intervenção e avaliação, além 
do apoio clínico, têm produzido expressivas melhorias na 
qualidade de vida, adesão ao tratamento, gerenciamento do 
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Para garantir resultados promissores, norteados pela con-
sulta de enfermagem, inicialmente, é importante estabele-
cer uma relação de confiança entre as partes e a escuta ativa 
é primordial durante todo processo terapêutico. Alguns fa-
tores, como celulares, mobiliários, eletrônicos e linguagem 
científica podem potencialmente interferir, negativamente, 
no elo entre o profissional e o paciente. O enfermeiro precisa 
estar atento aos sinais do paciente relacionados a compor-
tamentos, gestos e atitudes. Esses podem se modificar, evo-
luindo ou não a cada consulta.

Os aspectos biopsicossociais são afetados em pacientes 
que experenciam a dor crônica, estes, com características 
peculiares devido a tamanha complexidade, tendem ao 
comprometimento na qualidade de vida, nas relações so-
ciais, nas atividades cotidianas, no autocuidado e, também, 
no gerenciamento de suas emoções. Desta forma, a CE deve 
trazer a este paciente o conhecimento, com a educação em 
saúde; o acolhimento com a escuta ativa e cuidado ofertado 
e possibilidades de retomadas durante o processo terapêuti-
co, focado no autogerenciamento da dor.

Cada fase da CE tem funções específicas e fazem parte do 
processo de enfermagem (PE). No Histórico, ocorre a coleta de 
dados (anamnese, aplicação de instrumentos de avaliação de 
dor, de qualidade de vida, pensamentos catastróficos, dentre 
outros necessários) e o exame físico. Neste momento o En-
fermeiro inicia a investigação indagando a origem da queixa 
dolorosa, como o paciente está se sentindo, emocionalmente; 
e, como ele se organiza no dia a dia (medicamentos, alimen-
tação, atividade física), assim como avaliação das eliminações, 
sono, disposição, apetite, sexualidade, satisfação no trabalho/
escola/família, interação social e fontes de prazer/lazer. 

Para realizar o diagnóstico de enfermagem, o Enfermei-
ro conta com taxonomias próprias como a classificação da 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 
sendo necessário, elencar as características definidoras (si-
nais e sintomas) apresentadas pelo paciente. Todas essas 
etapas são inter-relacionadas5.

Dando sequência ao atendimento, o Planejamento de 
Enfermagem é realizado junto com o paciente, ou seja, os 
resultados que pretende alcançar, num determinado espaço 
de tempo, através da organização dos problemas levantados 
no Histórico. Culminando na Prescrição do Enfermeiro, com 
implementação do Plano de Cuidados6. Nesta fase, é impor-
tante estabelecer metas alcançáveis.

E finalizando, a Avaliação dos Resultados, com reforço dos 
aspectos positivos encontrados, ajustes necessários, análise 
junto ao paciente, das dificuldades encontradas, sempre tra-
balhando na linha da orientação e educação em saúde7. 

A consulta realizada dentro da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem torna o processo científico e não mais empíri-
co. O cuidado passa a ser baseado em evidências. E as tecno-
logias, grandes aliadas para um desfecho seguro e satisfatório.

As tecnologias não são um fim e, sim, um meio para o enfer-
meiro prestar um cuidado humanizado, que possibilite auxiliar 
na melhoria da qualidade de vida e na ressignificação da dor, 
minimizando o sofrimento. Para isto, esse profissional tem que 

estar comprometido com a sua prática, buscando aprimorar 
constantemente seus conhecimentos para atuar na promo-
ção, proteção e manutenção da saúde até a reabilitação.
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desempenha um papel crucial na 
adaptação de um organismo a 
eventos estressantes. Durante um 
estresse agudo, a resiliência é favo-
recida pela ação dos glicocorticoi-
des que contribuem para o início 
da reação de luta ou fuga e pro-
tegem contra possíveis alterações 
dendríticas no hipocampo e amíg-
dala. No entanto, sob condições 
de estresse crônico e excessivo, 
concentrações elevadas de cortisol 
e glicocorticoides são prejudiciais 
porque levam a mudanças severas 
nas estruturas do sistema nervoso 
central com atrofia do hipocampo 
e inflamação3. 

Outros mecanismos envolvi-
dos na resiliência incluem o locus 
coeruleus, o circuito de recom-
pensa mesolímbico e o circuito 
do medo, neuropeptídeo Y e fator 
neurotrófico derivado do cérebro 
cujo baixo nível aumenta a vulnerabilidade ao estresse e me-
nos desenvolvimento de estratégias de enfrentamento3. No 
que tange à liberação de dopamina, percebe-se uma depen-
dência da natureza do agente estressor: o impulso dopami-
nérgico diminui no núcleo acumbens nos casos de estresse 
crônico inevitável, mas não quando o estresse pode ser evi-
tado, e aqui novamente o resiliente é beneficiado3. 

Assim, a resiliência deixa de ser apenas uma adaptação 
psicológica individual mas é uma reação neurobiológica po-
sitivamente funcional do organismo, demonstrando que um 
conceito outrora filosófico e psicológico é agora incorpora-
do com veemência na construção da saúde3. 

A MENSURAÇÃO DA RESILIÊNCIA
Há apenas dois inventários validados na Língua Portugue-

sa Brasileira: a Escala de Resiliência de Wagnild & Young e a 
Escala de Resiliência de Connor-Davidson (Cd- Risc, 2003)5. 
Mundialmente, se destacam esses 8 inventários: 

1. Escala de Resiliência Acadêmica (ARS-30) (Simon Cassidy, 
2016) que avalia a resiliência neste contexto particular;

2. A Escala de Fatores de Proteção (FPS) (Ponce-Garcia et al. 
2015) que traz uma medida abrangente de resiliência;

3. A Escala de Resiliência Preditiva de 6 Fatores (Roussouw 
& Roussouw, 2016), que traz a relação com fatores de hi-
giene e saúde;

4. Ego Resilience Scale (Block & Kremen, 1996);
5. The Resilience Scale, (Wagnild & Young, 1993), com res-

postas do tipo likert que variam de 1 (discordo totalmen-
te) a 7 (concordo totalmente) e afere níveis de adaptação 
psicossocial positiva;

COMITÊ DE ESPIRITUALIDADE E DOR

Recentes evidências apontam que a resiliência contribui na 
adaptação positiva dos pacientes com dor crônica1 e acres-
centam que os resilientes são favorecidos evolutivamente 
por sua capacidade de enfrentar a adversidade2. Adiciona-se 
o fato de que cerca de 60% a 80% dos homens podem contar 
com esse dom2 extraordinário – e humano!

A DEFINIÇÃO DE RESILIÊNCIA
A aplicação clínica do conceito de resiliência deve ser cui-

dadosamente contextualizada, sendo uma construção com-
plexa que pode ter diferentes significados a depender do 
indivíduo, gênero, família, sociedade e cultura2,3.

Apesar do constructo estar em evolução, a nível de saúde 
pode ser atualmente interpretada como:

 • Uma recuperação perante uma grande adversidade 
após um declínio funcional, mantendo níveis adaptati-
vos de saúde e de função ou 

 • Um florescer diante da adversidade1 e
 • Necessariamente demanda a ocorrência anterior de um 
evento adverso que deve ser confrontado2.

No que se refere à dor crônica, a resiliência foi definida 
como o processo pelo qual se promove o enfrentamento da 
dor através de estratégias adaptativas que resultam em recu-
peração, sustentabilidade ou crescimento1. 

AS ORIGENS E OS DETERMINANTES DA RESILIÊNCIA
As evidências apontam que traços de resiliência (como oti-

mismo, altruísmo, gratidão e inteligência social) promovem 
experiências cognitivas, comportamentais e emocionais que 
melhoram resultados diante da dor crônica1. 

Dentre os mecanismos individuais de resiliência, desta-
cam-se: esperança2, boa lida interpessoal1, enfrentamento 
ativo1,2, reavaliação cognitiva1,2 e flexibilidade2. 

A CIÊNCIA DA RESILIÊNCIA
Avanços recentes e rápidos em neurobiologia (por exem-

plo imagem cerebral, genética e epigenética) são uma gran-
de promessa para elucidar mecanismos de desenvolvimento 
de sintomas relacionados ao trauma, bem como mecanis-
mos de adaptação bem-sucedida e recuperação3.

Um recente estudo baseado em neuroimagem comparan-
do a estrutura cerebral entre pessoas adultas que sofreram 
maus tratos na infância relata que o cérebro de adultos re-
silientes tem maior volume de substância cinzenta e branca 
no hipocampo e maior conectividade entre a rede executi-
va central e regiões límbicas. Além disso, adultos resilientes 
apresentam maior capacidade para nortear emoções por 
meio dos circuitos de regulação negativa do córtex pré-
-frontal medial sobre o sistema límbico, menor ativação do 
hipocampo para emoções faciais e aumentada habituação 
da amígdala ao estresse4. 

O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (que pode ser hiper 
ativado pela amígdala) é um sistema neuroendócrino que 
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6. Escala Breve de Resiliência (BRS) (Smith et al., 2008), 
questionário de autoavaliação que mede a capacidade 
de um indivíduo de “se recuperar do estresse¨;

7. Escala de resiliência de Connor-Davidson (Cd- Risc, 
2003): escala de autorrelato dentro do Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático, validada no Brasil em 2011 em 
sua versão reduzida (Cd-Risc-10);

8. Escala de resiliência para adultos (RSA) (Windle, Bennett, 
& Noyes, 2011) (Friburgo et al. 2003) segmentação em 
escala de autorrelato.

O APRIMORAMENTO DA RESILIÊNCIA
Para desenvolver intervenções eficazes para aumentar a resi-

liência, é fundamental compreender que o homem está inseri-
do numa família que é parte de uma organização, ligada a uma 
comunidade, vinculada por sua vez a uma sociedade e cultura. 
As intervenções direcionadas a qualquer um desses níveis terão 
impacto sobre o funcionamento em outros níveis. Também é 
importante entender que os determinantes da resiliência em 
uma comunidade podem diferir daqueles em outra3. 

É importante ressaltar que o homem é dotado de gran-
de potencial para enfrentar as adversidades e mudar ou se 
adaptar quando necessário, mas para isso precisa de recur-
sos sociais e materiais básicos. Uma das maneiras mais im-
portantes de promover a resiliência é promover ambientes 
familiares e comunitários saudáveis que permitam que os 
sistemas naturais de proteção do indivíduo se desenvolvam 
e operem com eficácia3.

Foi demonstrado que a resiliência é um traço de persona-
lidade, e que o ser resiliente demonstra um impacto positivo 
sobre a aceitação com resultados favoráveis diante da dor 
e da adversidade3. Baixo nível de resiliência costuma estar 
relacionado à pior interocepção (o conhecimento sobre seu 
próprio status fisiológico e patológico, seu processo de saú-
de e de doença)6 e maiores níveis de dor3.

O QUE HÁ DE NOVO?
Em 2014 foi validada uma nova versão da Escala de Resi-

liência Wagnild & Young adaptada para a dor crônica, a RS 
18, com 18 itens que abordam variáveis relacionadas à dor 
(catastrofização, aceitação da dor, enfrentamento ativo, en-
frentamento passivo e ansiedade relacionada à dor) e as va-
riáveis de ajuste da dor (intensidade da dor, incapacidade, 
comprometimento funcional, funcionamento diário, ansie-
dade e depressão)7. 

Recentes descobertas fornecem suporte para conside-
rar a resiliência como uma variável protetora no manejo 
da dor crônica, dando destaque ao fato que aprimorar o 
comportamento resiliente é um importante alvo para o 
tratamento da dor7.
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aprofundamento extracurricular, a 
chance de potencializar o seu co-
nhecimento sobre o tema, identi-
ficado como subtratado, em nível 
universitário. Em 2007, a Interna-
tional Association for the Study of 
Pain (IASP), realizou uma pesquisa 
entre seus membros e 91% relata-
ram que a falta de formação ade-
quada tenha sido um grande obs-
táculo para o tratamento da dor no 
seu país, levantando assim, uma 
preocupação em relação a forma-
ção dos futuros profissionais que 
atuarão neste campo. 

O profissional de enfermagem, 
em especial, possui um papel-
-chave no processo de gestão da 
dor nos serviços de saúde, uma 
vez que, de modo independente 
e colaborativo, é linha de frente 
no processo inicial de identifica-
ção, caracterização e aferição da 
queixa álgica, levando em consi-
deração todos os aspectos bioló-
gicos, físicos e comportamentais 
do indivíduo. Corresponsáveis 
pelo alívio da dor, este profissio-
nal está em constante contato 
com o paciente e utilizando da 
Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), pode plane-
jar ações e procedimentos, a par-
tir do seu primeiro contato, até a 
alta hospitalar. A avaliação e ma-
nejo adequados da dor, resultam 
em intervenções de enfermagem 
eficientes e existe consenso em 
afirmar que a dor mal gerenciada 
é constantemente relatada como 
uma importante barreira para me-
lhorar a qualidade de vida do paciente. No entanto, a pro-
dução de conhecimento sobre a atuação do enfermeiro na 
avaliação, alívio e monitoramento da dor ainda é escassa. 
Uma pesquisa realizada com formandos do curso de enfer-
magem em 2018, apontou que esses futuros profissionais 
apresentavam um conhecimento limitado quanto ao tema 

COMITÊ DE LIGAS DE DOR

Criadas no século XX, as ligas acadêmicas são entidades 
estudantis, sem fins lucrativos e tempo de duração ilimi-
tado, que objetiva o aprofundamento teórico-prático das 
atividades realizadas em sala de aula, contribuindo para o 
conhecimento extracurricular de acadêmicos. Acenderam 
da necessidade de aprofundamento de um tema especifico, 
dos quais identificou-se lacunas de conhecimento que se-
riam fundamentais para a formação e têm as suas ativida-
des coordenadas por profissionais orientadores que, como 
uma bússola, auxiliam no direcionamento e arbitragem dos 
questionamentos e pautas relevantes, através de parcerias 
e diálogos constantes e no auxílio nas atividades de exten-
são, eventos e promoção do conhecimento científico. Por 
esse motivo, as ligas acadêmicas vem, cada vez mais, criando 
espaço dentro do mundo universitário. É com essa premis-
sa que surgiram as ligas acadêmicas de dor, que viram no 
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dor, o que poderia levar ao sofrimento e diminuição da 
qualidade de vida destes pacientes. Esta falta de conheci-
mento, que já era relatada em estudos do início dos anos 
90, é portanto, ainda hoje, claramente evidente. Desta mes-
ma maneira, lacunas também foram vistas em programas 
de graduação de enfermagem que contavam com muito 
pouco ou nenhum conteúdo sobre o tema dor, dificultando 
a aprendizagem dos estudantes. Áreas tais que: fisiopato-
logia da dor, parâmetros de avaliação álgica, diferenciação 
de termos como dependência e tolerância e o “considerar a 
importância do paciente como o melhor indicador de sua 
própria dor”, apresentaram importantes déficits. 

Sendo a dor o principal motivo para procura de atendimento 
médico nos serviços de saúde e visto a importância do profis-
sional da enfermagem, a mensagem enviada pelos autores das 
pesquisas aos cursos de graduação em enfermagem era bas-
tante clara: fornecer mais conteúdo sobre o controle da dor. 

Pensando na importância de auxiliar na formação de fu-
turos profissionais de enfermagem para atuação no campo 
da dor, preenchendo parcialmente a lacuna deixada pelas 
grades de graduações, é que as atividades da Liga Acadêmi-
ca de Enfermagem para Estudos da Dor (LADENF) de Recife 
foram iniciadas. Voltada para a compreensão do papel da 
enfermagem no contexto multidisciplinar da dor, em seus 
diferentes cenários, a recém-fundada LADENF, tem como ob-
jetivo primordial levar o acadêmico participante a adquirir 
um conhecimento mais sólido dos fenômenos álgicos, utili-
zando de atividades teóricas e práticas para este fim. Para tal, 
viram na associação a Sociedade Brasileira para o Estudo da 

dor, por meio do Comitê de Ligas, o elo que poderia interli-
gar conhecimento e experiência, uma vez que oportuniza o 
compartilhamento deste conhecimento entre as ligas asso-
ciadas, auxiliando assim na sua evolução individual. Fazendo 
parte das 13 ligas acadêmicas de dor associadas a SBED, a 
LADENF, contribuiu com este processo discutindo na 32ª re-
união do comitê, o artigo intitulado “Impactos da dor crônica 
na vida das pessoas e a assistência de enfermagem o pro-
cesso”, publicado em 2017 por Moura et al., oportunizando 
assim as demais ligas associadas, a oportunidade de conhe-
cer o trabalho deste profissional e assim, reforçando a sua 
importância dentro de uma equipe multidisciplinar. Assim 
como a LADENF/RE, todas as ligas associadas possuem um 
papel importante no auxílio da formação de futuros profis-
sionais, visto a necessidade de se formar recursos humanos 
preparados para o manejo adequado da dor nos pacientes. 
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Pesquisadores americanos cria-
ram um jogo interativo em que 
os pacientes são imersos em um 
mundo glacial, com predomínio da 
cor azulada e repleto de elementos 
que contêm a ideia semântica de 
gelo. O contexto foi elaborado jus-
tamente para a aplicação deseja-
da, utilizá-la como meio antálgico 
para troca de curativos em gran-
des queimados. Esse caso obteve 
resultados mais expressivos por ter 
sido desenvolvido a partir de co-
nhecimentos neurocientíficos, en-
quanto a maioria dos demais estu-
dos aplicam conteúdos ordinários 
mirando resultados clínicos.

Pesquisadores do Centro Médico Cedars-Sinai fizeram um 
ensaio clínico a utilizando como tratamento para a dor. O en-

COMITÊ DE NEUROCIÊNCIAS E TECNOLOGIAS APLICAS À DOR

A Realidade Virtual (RV) é uma tecnologia capaz de ofere-
cer experiências surpreendentes. É possível ter a sensação 
de explorar um planeta fictício ou de ser um personagem de 
um jogo, sensações que não seriam possíveis de se obter no 
mundo real. 

Existem vários benefícios potenciais para aplicação nos 
cuidados de saúde. Isso ocorre principalmente com transtor-
nos mentais, como para tratamento de ansiedade e fobias. 
Quando se trata de dor, a RV tem sido extensivamente estu-
dada como uma ferramenta adjuvante.

Os resultados são mais consistentes para a prevenção ou 
minimização de dor em procedimentos invasivos. Por exem-
plo, a experiência imersiva em RV oferecida a pacientes que 
se submetem a uma punção venosa ou arterial é eficaz em 
diminuir o impacto negativo percebido. Um grupo canaden-
se utiliza dispositivos de RV em crianças como meio de evitar 
a construção de experiências vinculadas ao medo. Os resul-
tados positivos justificam o nome do projeto: It Doesn`t Have 
to Hurt.
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saio envolveu um total de 140 pacientes hospitalizados com 
todas as formas de dor somática e visceral que foram rando-
mizados em dois grupos: um grupo teve experiências de RV, o 
outro assistiu a vídeos de saúde e bem-estar na TV. O dispositi-
vo ofereceu 21 cenários virtuais que eram aplicados três vezes 
ao dia por 10 minutos e sempre que sentissem dor extra.

Embora o efeito da RV tenha sido estatisticamente signi-
ficativo, a redução absoluta nos escores de dor foi relativa-
mente pequena. Após o ajuste multivariável, notou-se que a 
RV foi especialmente eficaz no subgrupo de pacientes com 
os escores de dor basal mais graves (>7 pontos pela NRS), 
com um benefício incremental de 3,04 pontos, valor que ul-
trapassa consideravelmente uma diferença clínica mínima e 
sugere que a RV pode ser ideal na dor intensa.

A interação entre os usuários e os dispositivos se dá em 
dois momentos distintos. O primeiro momento, chamado de 
Momento de Imersão Cognitiva, normalmente ocorre com 
20 segundos de uso, enquanto o segundo momento, chama-
do de Momento de Imersão Fisiológica, normalmente ocor-
re cerca de 3 a 5 minutos após o início 
da experiência.

Momento de Imersão Cognitiva: Em 
sua primeira visualização de imagens, 
muitas vezes os pacientes olham para 
a frente, ainda não reconhecendo 
o ambiente virtual de total imersão 
espacial da experiência. Alguns pa-
cientes descobrem isso por conta 
própria, enquanto outros exigem a 
orientação para mover sua cabeça e 
explorar a cena. Mas no momento em 
que eles começam a mover-se, inva-
riavelmente, há um reconhecimento 
de que RV é diferente de qualquer 
experiência anterior. O paciente tor-
na-se consciente de que está dentro 
de um ambiente mais amplo, mais 
abrangente do que o inicialmente reconhecido. O paciente 
frequentemente reage com um sorriso ou com expressões 
de surpresa: “Isso é incrível!”.

Momento Fisiológico da Imersão: Uma vez que os pacien-
tes reconhecem cognitivamente sua imersão em um am-
biente virtual, os estímulos sensoriais fornecidos passam a 
influenciar o processamento associativo cerebral a nível cor-
tical. O produto da manipulação cognitiva exerce influência 
em áreas do tronco cerebral que acabam modulando a ho-
meostase autonômica. Isso é mais evidente com ambientes 
relaxantes. Pode-se realmente observar o momento em que 
o paciente toma a sua primeira respiração profunda. Quando 
esta cascata fisiológica involuntária ocorre, podemos afirmar 
que a RV está impactando positivamente.

MAS POR QUE RV É EFICAZ? 
Embora a distração seja importante para tirar o foco do 

estímulo doloroso, o que diferencia a RV dos demais trata-
mentos disponíveis é a capacidade de mascarar os meca-

nismos preditivos de categorização utilizados pelo cérebro. 
Esse recurso é possível ao gerar a sensação de posse de um 
corpo virtual e alterar o espaço que o circunda. Consequen-
temente, há a possibilidade de mudar uma experiência cor-
poral passada e promover uma modelagem cognitiva, mo-
dificando conceitos que se tem sobre o seu corpo e sobre o 
ambiente no qual ele está inserido.

A RV compartilha com o cérebro o mesmo mecanismo 
básico — simulações incorporadas. De acordo com a neu-
rociência, para regular e controlar o corpo de forma eficaz, 
o cérebro cria uma simulação incorporada do mundo a fim 
de representar e prever ações, conceitos e emoções. Por sua 
vez, a experiência imersiva provê estímulos sensoriais de um 
modelo simulado do corpo e do espaço em torno dele que 
levam a um determinado comportamento. As consequên-
cias sensoriais podem ser observadas através de feedbacks, 
magnetoencefalografia e ressonância magnética funcional. 
Sendo assim, a RV pode ser definida como uma “tecnologia 
incorporada”, por sua possibilidade de modificar a experiên-

cia de incorporação e de enganar os 
mecanismos preditores utilizados 
pelo cérebro.

A discrepância do impacto em pa-
cientes com diferentes intensidades 
de dor observada pelos pesquisa-
dores do Cedars-Sinai pode ser ex-
plicada pelo entendimento da fisio-
patologia da dor. Pensamos que a 
manipulação sensorial da imersão 
em RV controla circuitos neurais as-
sociativos vinculados a experiências 
multissensoriais que atuariam como 
gatilho da dor. Em outros termos, a 
incongruência entre a antecipação 
esperada e a experiência percebida 
gera surpresa cognitiva que altera o 
produto sensorial. Segundo nossa 

hipótese, os efeitos decorrentes de circuitos neurais desini-
bidos poderiam ser minimizados, de maneira similar à ima-
gética motora graduada.

Em síntese, a RV se tornará uma modalidade terapêutica 
deveras importante para o controle da dor crônica, desde 
que seja reconhecida como tal, em vez de um mero dis-
positivo de entretenimento. Ela possibilita a manipulação 
de mecanismos associados à perpetuação da dor que não 
ainda não conseguem ser abordados pela terapia farmaco-
lógica atualmente disponível. Sua incontestável vantagem 
é que, embora os pacientes saibam que o ambiente não é 
real, suas mentes e corpos comportam-se como se ele fos-
se real. Desta forma as pessoas enfrentam mais facilmente 
situações difíceis.
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sexo feminino quanto o masculino, 
no entanto, é mais predominante 
entre mulheres após o climatério1.

Estima-se que aproximadamen-
te 75% das mulheres após o cli-
matério sofram de perda de massa 
óssea, diminuindo em 3% a 5% 
anualmente. Atualmente, a pro-
porção de mulheres na menopau-
sa está crescendo, isto devido ao 
aumento do envelhecimento po-
pulacional. Dessa forma, a osteo-
porose primária vem tornando-se 
uma preocupação global para profissionais da saúde e pes-
quisadores1. Diversos estudos investigaram ainda as relações 
individuais entre densidade mineral óssea e gordura corpo-
ral. Além disso, outro fator importante é o conteúdo mineral 
ósseo. O tecido ósseo é um órgão dinâmico e rigoroso, com-
posto de uma matriz extracelular organizada, sendo forma-
do por 60% de componentes inorgânicos e 40% orgânicos. 

COMITÊ DE PESQUISA BÁSICA EM DOR

Pesquisas apontam que em relação ao total de óbitos ocor-
ridos no mundo antes da Pandemia do Covid-19, aproximada-
mente 63% foram relacionados às doenças crônicas. Tem-se: 
a diabetes, hipertensão arterial, obesidade e muitas outras 
doenças crônicas, que por exemplo, também acometem o 
sistema musculoesquelético, como osteoartrite e osteoporo-
se. Neste cenário, a osteoporose caracteriza-se por distúrbio 
osteometabólico sistêmico que afeta todos os ossos do corpo, 
em especial os quadris, antebraços, punhos, coluna vertebral 
e fêmures. Pode ser identificada por baixos níveis de densida-
de mineral óssea, qualificando uma deterioração da microar-
quitetura do tecido ósseo, levando ao aumento da fragilidade 
e consequentemente ao risco de fraturas1.

A fratura femoral e de quadril são os tipos de fraturas idio-
páticas que demandam mais gastos públicos no Brasil e no 
mundo. O risco de fratura na osteoporose pode ainda, estar 
atrelada a uma perda acentuada de massa muscular, ou sar-
copenia, que contribui para a fraqueza muscular dificultan-
do assim a mobilidade e equilíbrio que precipita o risco de 
quedas. Neste sentido, a osteoporose pode acometer tanto o 
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Esse tecido sofre constantes transformações, a remodelação 
óssea é uma delas. A remodelação é um processo em que a 
formação e a reabsorção ósseas, além de controladas pelas 
células de osteoblastos e osteoclastos, ainda são controladas 
por sinais locais e sinais sistêmicos2.

Sinais esses, que fazem com que o desenvolvimento ósseo 
seja acompanhado pela hematopoese e osteogênese. Nesse 
sentido, à osteoporose pode ser caracterizada por um dese-
quilíbrio entre reabsorção e a formação óssea, sendo resul-
tado da diminuição da densidade mineral óssea e conteúdo 
mineral ósseo em um processo de rarefação, fazendo com 
que o osso se torne mais poroso e fragilizado2. Este processo 
de desequilíbrio da remodelação óssea ocorre quando os os-
teoclastos, que são os responsáveis por realizar a reabsorção 
óssea, trabalham de forma mais intensa que os osteoblastos, 
que são responsáveis pela construção do tecido ósseo. Em 
mulheres após a menopausa, a deficiência de estrogênio é 
a principal responsável por aumentar a formação de osteo-
clastos, aumentando assim a área de reabsorção da superfí-
cie óssea trabecular. 

Além disso, o declínio dos níveis circulantes de estrogênio 
pós-menopausa está relacionado à ocorrência de diversas al-
terações fisiológicas tornando as mulheres mais  suscetíveis a 
adquirirem osteoporose. Sabe-se que a deficiência de estrogê-
nio se associa a doenças musculoesqueléticas em mulheres e 
presume-se que o estrogênio desempenhe um papel fisiológi-
co na manutenção da massa e força osteomuscular. O tecido 
músculo esquelético e ósseo relacionando-se por meio dos os-
teócitos que monitoram deformações, parcialmente resultan-
tes de forças mecânicas advindas dos músculos, sincronizando 
osteoblastos e osteoclastos para alterar a arquitetura e massa 
do osso. Essas adaptações ajudam a manter a homeostase, e 
esses mecanismos implicam que doenças em que o músculo 
sofre atrofias resultaria em perda óssea ou vice e versa2. 

Outro aspecto de indispensável compreensão é a tríplice 
relação entre diminuição de estrogênio, aumento de células e 
tecido adiposo. Pesquisas afirmam que mulheres na pós-me-
nopausa têm adipócitos aumentados, nos quais a atividade 
lipolítica é muito alta, já em modelos de ovariectomia em ani-
mais, é possível observar adipócitos hipertrofiados, sendo as-
sim, faz-se evidente que uma das maneiras que o estrogênio 
modula a adiposidade é alterando o tamanho dos adipócitos. 
Isso pode ser explicado por meio da descoberta de um precur-
sor mesenquimal das células de osteoblastos e adipócitos que 
compartilham os mesmos progenitores, conhecidos como cé-
lulas estromais mesenquimais da medula óssea2,3.

O modelo de osteoporose que vêm sendo estudado em 
maior escala, devido a maior facilidade de reproduzi-lo em 
pesquisas experimentais são as ratas submetidas a cirurgias 
de ovariectomia, que nada mais é do que a retirada dos ová-
rios a fim de reproduzir a diminuição da produção de hor-
mônios femininos, imitando o estado de pós-menopausa, 
gerando efeitos primários e secundários nesse modelo ani-
mal. Como efeitos primários da ovariectomia ocorre queda 
acentuada de estrógeno (imitando o estado pós-menopausa 
da mulher), seguida de uma perda acelerada de densidade 

mineral óssea e alterações na microarquitetura da rede tra-
becular, devido ao aumento da remodelagem óssea causada 
pela falta de estrógeno. E como efeitos secundários podem 
ser pontuados a hiperfagia atrelada a diminuição do efeito 
da leptina sérica, o aumento do ganho de peso e da adiposi-
dade, devido ao aumento dos adipócitos3.

Quase como uma resposta imediata do organismo ao per-
ceber a falta desses hormônios que em condições passadas 
eram produzidos com abundancia pelos ovários, a massa 
muscular ou massa magra anteriormente mais comum que a 
massa gorda, agora se encontra em situações invertidas, al-
terando dessa forma a composição corporal e influenciando 
muito na saúde dos ossos4. Isso ocorre como uma forma do 
organismo tentar suprir a falta que os hormônios femininos 
causam. Desse modo, os adipócitos que já produziam estró-
geno anteriormente, agora em maior quantidade tornam-se 
o principal mecanismo de síntese de estrógeno, diminuindo 
assim a reabsorção óssea e aumentando a densidade mine-
ral óssea. Devido a essa série de fatores, a hiperfagia pode 
ser atrelada a preservação da massa gorda, ganho de peso e 
tecido adiposo, ajudando no aumento da atividade dos adi-
pócitos, sendo dessa forma um mecanismo de compensação 
encontrado pelo organismo, para suprir parte da falta de es-
trógeno produzido pelos ovários antes do climatério, a fim 
de manter a massa e densidade mineral óssea balanceadas, 
fazendo com que a evolução da osteoporose seja lentificada, 
mais fácil de se tratar e controlar3,4. 

Desse modo, é possível que a ovariectomia em ratas e a me-
nopausa em mulheres esteja sim diretamente relacionada à 
hiperfagia e consequentemente ao ganho de peso. Sabe-se 
que o acumulo de gordura, o sobrepeso e a obesidade são 
prejudiciais à massa óssea, isso porque, tanto os adipócitos 
quanto os osteoblastos derivam das mesmas células (células 
estaminais), assim a obesidade pode aumentar o processo 
de diferenciação dos adipócitos e acumulo de gordura, isso 
enquanto diminui a diferenciação dos osteoblastos. No en-
tanto, ainda não é certa qual a sua verdadeira função, mas sa-
be-se que o peso elevado apesar de estar atrelado com uma 
maior massa óssea devido a um aumento da carga mecânica 
sobre os ossos, não é nada benéfico em condições exceden-
tes. Em ossos fragilizados pela osteoporose, a obesidade, por 
exemplo, não está atrelada a uma relação benéfica de maior 
peso e maior massa óssea, mas sim ao risco de fraturas debi-
litando ainda mais a saúde da pessoa com osteoporose.
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sentam dor de longo prazo e, por-
tanto, continuam a explorar outros 
tratamentos. Pesquisas apontam 
alta prevalência (98%) de pessoas 
com fibromialgia em tratamentos 
que utilizam PICS, sendo as mais 
solicitadas: massagem (50%), quiro-
praxia (39,3%), aromaterapia (39%).

O Brasil possui a Política Nacio-
nal de Práticas Integrativas e Com-
plementares (PNPIC), publicada 
em 2006, a qual insere as PICS no 
Sistema Único de Saúde. Contudo, 
quais seriam de fato as práticas in-
tegrativas e complementares com 
comprovações científicas eficazes, 
com baixo custo, tolerável ao pa-
ciente, risco-benefício sob contro-
le e com potencial de combinação 
com o tratamento convencional no 
manejo da fibromialgia? Foram se-
lecionadas 9 PICS, com definições 
em destaque do Glossário temáti-
co das PICS do Ministério da Saú-
de, com dados relevantes da apli-
cação destas em pacientes com 
fibromialgia.

Mindfulness: Meditação da 
atenção plena. Aponta ser igual-
mente eficaz em comparação 
com outras intervenções com-
portamentais (terapia cognitivo 
comportamental e educação em 
saúde), auxiliando os pacientes a 
identificar e reduzir cognições de-
sadaptativas /comportamentos, 
com inclusão de didática psicoe-
ducativa relevante a síndrome, 
por meio de “registro no diário” e técnicas de relaxamento. 
É capaz de elevar a conectividade, reorganizando padrões 
cerebrais principalmente na região da ínsula anterior, propi-
ciando um estado mental com maior controle sobre estímu-
los nocivos de cronificação da dor.

Qi Gong: Prática corporal da medicina tradicional chinesa 
que consiste em uma série de movimentos corporais harmôni-
cos, aliados à respiração, com foco em determinada parte do 

COMITÊ DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA DOR

A fibromialgia é uma síndrome clínica, multifacetada, crô-
nica, composta por uma junção de diversos sintomas, totali-
zando 40, os quais são mapeados pela Escala de Severidade 
dos Sintomas, um dos instrumentos essenciais que cumpre 
os critérios de diagnóstico clínico sugerido pelo Colégio 
Americano de Reumatologia. A dor musculoesquelética crô-
nica difusa generalizada constitui-se do sintoma preponde-
rante cardinal, bem como presença de distúrbios somáticos, 
alterações cognitivas e transtornos de humor. Pode afetar de 
1% a 5% da população geral, predominantemente mulheres 
e dados mundiais demonstram que 56% destes indivíduos 
podem cursar com fadiga, rigidez e distúrbios do sono.

Ainda não está esclarecido a causa exata da doença, mas 
sabe-se da existência de múltiplos fatores que podem ser 
gatilhos para o despertar desta síndrome, como hipóteses 
genéticas por ser mais comum entre familiares, possível 
causa neuroendócrina provocando alterações nos níveis de 
cortisol, produção anormal de serotonina e noradrenalina, 
elevando glutamato e substância P, além da suspeita que a 
fibromialgia seja parte da Deficiência Clínica do Sistema En-
docanabinoide gerando como resultado final, uma sensibili-
zação do sistema nervoso central e hiperalgesia secundária.

A repercussão destes achados promove impacto nega-
tivo na qualidade de vida das pessoas que convivem com 
fibromialgia com consequência desfavorável na capacida-
de física, atividade intelectual, saúde mental, relacional, in-
cluindo absenteísmo no emprego; por vezes cursando com 
insatisfação do paciente na medida que englobam múltiplas 
estratégias de intervenção, cujo objetivo não é a resolução 
definitiva dos sintomas e sim o controle, tendo como conse-
quência maior prevalência de comorbidades. Somado que 
as despesas em saúde anuais totais representam o dobro das 
despesas incorridas por indivíduos com espondilite anquilo-
sante e/ou lombalgia crônica.

O cenário atual referente ao manejo dos sintomas da fibro-
mialgia, é primeiramente direcionado ao tratamento não-
-farmacológico, podendo ser associado aos medicamentos. 
As múltiplas estratégias permanecem o melhor caminho para 
o manejo dos desconfortos e impactos causados pela fibro-
mialgia. Desde a realização de atividades físicas1, para manter 
o paciente ativo, considerado o padrão ouro no manejo dos 
sintomas, conforme a Diretriz da European League Against 
Rheumatism (EULAR)2, passando pela utilização de várias prá-
ticas integrativas e complementares em saúde (PICS). 

A busca por estas terapêuticas milenares cresce exponen-
cialmente a cada ano, uma vez que muitos pacientes apre-
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corpo, para desenvolvimento da energia vital (Qi) e ampliação 
da percepção corporal e do autoconhecimento, capaz de redu-
zir em 37,3% os distúrbios do sono e 24,8% o nível de fadiga, 
melhorando a capacidade funcional em 44,3%.

Tai Chi: Prática corporal coletiva de origem oriental que con-
siste em posturas de equilíbrio corporal e na realização de mo-
vimentos lentos e contínuos que trabalham, simultaneamente, 
os aspectos físico e energético do corpo. Com base nestes exer-
cícios lentos associada à respiração, relaxamento mental e 
meditação, esta prática vem cada vez mais ganhando adep-
tos por indivíduos com debilidade na força muscular e flexi-
bilidade limitada, devido a sua fácil execução. Demonstrou 
ser significativamente melhor que o Programa de Exercício 
Físico Convencional, podendo ser usado como estratégia te-
rapêutica segura caso haja falha neste programa.

Yoga: Prática corporal e mental de origem oriental utilizada 
como técnica para controlar corpo e mente, associada à me-
ditação. Esta prática demonstrou reduzir a ansiedade em 
42,2%, depressão em 41,5% e sofrimento emocional em 
30,1% ao longo de 8 semanas de tratamento. 

As cinco PICS acima são recomendadas pela EULAR2.
Cabe ressaltar a importância de estratégias integrativas 

que gerem proatividade. No entanto, terapêuticas passivas 

se fazem necessárias, principalmente em períodos de crises, 
exatamente onde a acupuntura tem o seu valor. Revisão sis-
temática3 aponta esta técnica como capaz de reduzir a inten-
sidade da dor, melhorar qualidade de vida a curto e longo 
prazo de forma segura e sem efeitos adversos graves. 

Argiloterapia: Técnica terapêutica que consiste na aplicação 
de argila, na forma de compressas, em determinadas regiões do 
corpo, para que as propriedades homeostáticas dos minerais de 
sua composição realizem trocas energéticas, iônicas e radiôni-
cas, e harmonizem o organismo. Pesquisas com metodologia 
de ensaios clínicos randomizados duplo-cego evidenciando 
melhora da capacidade funcional, redução da dor, alívio dos 
sintomas de fadiga e fraqueza, redução da frequência dos sin-
tomas da dor de cabeça e sono não restaurador.

Hipnose: Conjunto de técnicas que, por meio de intenso re-
laxamento, concentração e/ou foco, induz a pessoa a alcançar 
um estado de consciência aumentado que permita alterar uma 
ampla gama de condições como dores crônicas. Também faz 
parte das abordagens integrativas top-down, com resulta-
dos que mostram 50% alívio da dor, ≥20% na melhoria da 
qualidade de vida relacionada à saúde e quando associado 
a terapia cognitivo comportamental eleva os resultados em 
relação a redução do sofrimento psicológico.
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Massagem: Terapêutica passiva, modalidade acolhedora, 
envolve um conjunto de manipulações sistemáticas em tecidos 
corporais moles, a partir da pele, com o objetivo de estimular 
os sistemas imune, circulatório, nervoso, muscular e, nas prá-
ticas de origem oriental, também o energético. Há diversos ti-
pos de massagens e a tomada de decisão clínica referente 
à escolha da modalidade deverá ser baseada em evidências 
focadas nas características mecânicas, fisiológicas e psicoló-
gicas de cada estilo de massagem assim como a preferência 
do paciente. Desta forma, a terapia manual pode ser uma 
excelente estratégia quando ocorre cervicalgia acentuada, 
pois massagem com pressão moderada por 15 min na mus-
culatura cervical posterior demonstra reduzir a percepção 
dolorosa, a fadiga muscular, o estado de tensão e ansiedade 
em fibromiálgicos. Ou-
tras modalidades como 
a massagem do tecido 
conjuntivo, drenagem 
linfática manual, shiatsu 
e reflexologia também 
mostraram resultados 
satisfatórios. Claramen-
te, o especialista que irá 
realizar a massagem irá 
considerar o momento 
do paciente, pois pa-
cientes com alodínia e 
hiperalgesia exacerba-
da podem perceber o 
toque de forma muito 
dolorosa. 

Musicoterapia: Práti-
ca expressiva que utiliza 
basicamente a música 
e/ou seus elementos no 
seu mais amplo sentido 
– som, ritmo, melodia e 
harmonia –, em grupo 
ou de forma individuali-
zada. Considera-se uma 
terapia cognitiva comportamental, proporcionando autoco-
nhecimento, como os gatilhos que podem gerar sofrimen-
to e dor, direcionando o paciente para uma elaboração dos 
conflitos psíquicos de forma simbólica. Existem alguns mé-
todos para a aplicação da musicoterapia, como a Audição 
Musical, que se baseia na preferência musical do paciente 
e o princípio do prazer. Desta forma pode-se incentivar ao 
paciente desenvolver sua playlist musical que lhe remeta a 
sensação de bem-estar. 

Esta vivência proporciona a liberação de mediadores 
químicos analgésicos, diminuindo a percepção da dor, que 
ocorre do cérebro para a periferia (terapêutica top-down), 
provavelmente originada por distração e/ou relaxamento e/
ou emoção positiva, correlacionados com uma diminuição 
na conectividade funcional em estado de repouso entre o 
giro angular, cingulado posterior do cortéx e precuneus e 

aumento da conectividade entre a amígdala e o giro fron-
tal médio, ativando processos límbicos, autobiográficos e da 
atenção auditiva4.

Reiki: Prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos 
para canalização da energia vital, visando promover o equilí-
brio energético, necessário ao bem-estar físico e mental. O Reiki 
é uma possibilidade de terapia quando o paciente está com 
a dor exacerbada pois há toques sutis ou ausência de toque, 
apenas a imposição de mãos. 

As pesquisas conduzidas com pacientes fibromiálgicos 
apontam melhora na qualidade de vida, escore de dor, fadi-
ga e impacto da fibromialgia na vida. Uma revisão de litera-
tura aponta resultados positivos na aplicação da terapêutica 
Reiki no manejo das dores crônicas5, principalmente no tra-

tamento adjuvante da 
fibromialgia, no alívio 
de estresse e cansaço 
físico. Possibilita ree-
quilibrar o biofeedback, 
reforçando o sistema 
imunológico do orga-
nismo, aumentando a 
capacidade de resistên-
cia ao estresse crônico, 
levando também ao au-
mento da produção de 
endorfina. 

A utilização das PICS 
promove resultados 
além do manejo da dor, 
com impactos positivos 
na qualidade de vida, 
ansiedade, sono, dentre 
outros sintomas, refor-
çando o caráter holístico 
destas práticas. Soma-se 
que são oferecidas pelo 
Sistema Único de Saúde, 
gratuitamente, em di-
versos estabelecimentos 

de saúde como em Unidades Básicas de Saúde com a Estraté-
gia Saúde da Família. 
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e a radiofrequência pulsada, essa 
com alívio dos sintomas por 31 
dias em média. 

Buscando um efeito mais dura-
douro, procedimentos ablativos da 
cadeia simpática podem ser reali-
zados, como a neurólise química 
(usualmente utilizando álcool ou 
fenol), ou neurólise cirúrgica (re-
moção, eletrocoagulação, ou mi-
nimamente invasiva por radiofre-
quência). A regeneração neuronal 
normalmente ocorre em ambos 
métodos destrutivos, não existin-
do na literatura diferença na eficá-
cia entre os agentes químicos, com 
duração em média de 3 a 6 meses, 
e a ablação cirúrgica sendo um 
pouco mais prolongada, até 1 ano.

Quando estes outros trata-
mentos intervencionistas falham 
em obter uma ação eficaz mais 
duradoura, uma abordagem de 
complexidade mais avançada é a 
neuroestimulação. A neuroestimu-
lação envolve o implante de eletro-
dos em áreas de tecido neural, me-
dular ou cerebral, permitindo através dos estímulos elétricos 
a modificação e a modulação dos sinais neurais. Formas não 
invasivas de estimulação cerebral, como a estimulação mag-
nética transcraniana repetitiva, bem como a estimulação de 
nervos periféricos, ainda necessitam maiores estudos para 
sua implementação no tratamento da SDCR. 

Na SDCR, a estimulação medular possui uma série de es-
tudos demonstrando sua eficácia, principalmente sobre a 
SDCR tipo 1, sendo a resposta no alívio da dor não depen-
dente da vasodilatação e sem promover mudança em outras 
características sensitivas da SDCR que não a dor. Estudos 
mais recentes apontam para uma diminuição dos fatores de 
crescimento angiogênicos na extremidade afetada, sugerin-
do melhora na hipóxia tecidual. Embora múltiplas análises 
sobre a estimulação medular demonstrem um benefício 
sustentado com melhora da dor e a redução em pelo me-
nos 25% da dose de anticonvulsivantes, antidepressivos e 
AINES, principalmente no primeiro ano de estimulação e em 
pacientes abaixo dos 40 anos, a resposta sobre a melhora 

COMITÊ DE SÍNDROME DA DOR COMPLEXA REGIONAL

Em nossos recentes artigos já conversamos sobre preven-
ção da Síndrome de Dor Complexo Regional (SDCR) e como 
ela influencia o emocional do paciente, principalmente neste 
momento de pandemia, onde muitos ficaram desassistidos 
temporariamente de seus médicos, fisioterapeutas e psicó-
logos. Reforçamos também o fundamental papel da fisiote-
rapia no tratamento de primeira linha nesses casos. Vamos 
entrar agora no assunto da medicina intervencionista da dor, 
visto que incontáveis vezes o uso apenas de tratamento me-
dicamentoso não é suficiente para amenizar o quadro álgico 
do paciente.

Múltiplas terapias intervencionistas vem sendo utilizadas 
ao longo dos anos no tratamento da SDCR. O reconhecimen-
to dos sintomas relacionados a participação do simpático na 
perpetuação da dor, como a alodinia e alteração de tempe-
ratura, devem fazer parte na estratégia de tratamento a ser 
desenvolvida, bem como a escolha do método de imagem 
necessário a ser utilizado, seja ele ultrassom, tomografia 
computadorizada ou fluoroscopia para uma correta execu-
ção do procedimento.

O bloqueio da cadeia simpática realizado através da inje-
ção de anestésico local, visa a interrupção da atividade neu-
ral, tornando-se uma opção a ser considerada no tratamento 
da SDCR quando a terapêutica farmacológica e não farmaco-
lógica são insuficientes, especialmente nas fases iniciais da 
doença ou antes de se caminhar para procedimentos mais 
invasivos, como por exemplo o implante de eletrodo de es-
timulação medular. 

Os resultados na resposta ao bloqueio da cadeia simpática 
devem ser interpretados com cuidado: a dispersão do anes-
tésico sobre outras estruturas que não a cadeia simpática, 
como raízes nervosas, podem promover alívio pelo bloqueio 
somático e não exclusivamente simpático.

Quando nosso alvo são dores nos membros inferiores, o 
bloqueio da cadeia simpática lombar é o procedimento de 
escolha, sendo abordado os gânglios simpáticos em L2, L3 
e L4. As respostas a este procedimento costumam ser me-
lhores do que o bloqueio simpático da cadeia torácica para 
membros superiores. 

Os potenciais benefícios destes bloqueios são evidencia-
dos em algumas revisões sistemáticas, porém, a duração 
costuma ser por apenas um curto período de dias, sendo 
necessário estudos de maior qualidade para comprovarem 
seu benefício a longo prazo. Estratégias para prolongar o 
efeito single-shot do anestésico são relatadas na literatura 
com sucesso, como bloqueio contínuo simpático torácico 
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em qualidade de vida e status funcional é controversa, pare-
cendo existir também uma diminuição do efeito nas análises 
posteriores a 3, 4 e 5 anos, ainda que em 5 anos se encontre 
melhora no alívio da dor e no efeito global percebido. Deste 
modo, mesmo a estimulação medular não previne uma pos-
sível progressão da área afetada.

Um tratamento híbrido entre a estimulação periférica e 
a estimulação medular é a estimulação do Gânglio da Raiz 
Dorsal (DRG), já aprovado pelo FDA desde 2016 para trata-
mento da SDCR em região inguinal e membros inferiores. A 
cobertura desta topografia é um desafio com a estimulação 
medular, tendo o DRG apresentado resultados superiores. 
Envolve a introdução de um eletrodo percutâneo pelo es-
paço epidural, com direcionamento ao DRG alvo, como por 
exemplo o DRG de L5 para dores complexas regionais no pé. 

A administração intratecal de baclofeno para melhora 
principalmente das distonias na SDCR também é descrita 
com sucesso, contudo, devido ao número reduzido de estu-
dos e de baixa evidencia científica disponíveis até o momen-
to, e pelos vários efeitos adversos relatados como náusea, ce-
faleia, intoxicação, psicose e depressão, sua recomendação 
ainda é inconclusiva para amplo uso na SDCR. Sua ação se dá 
pela estimulação dos receptores GABA B nas fibras aferentes 
primarias, inibindo a transmissão neuronal da nocicepção no 
corno dorsal da medula.

Embora os sintomas da SDCR possam até ser controlados 
em parte com tratamentos farmacológicos e não armacoló-
gicos, tratamentos intervencionistas não devem ser poster-
gados, já que a piora dos sintomas está associado a um pior 
prognóstico desta síndrome. 
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bloqueios de nervos, cirurgia, e 
programas multidisciplinares de 
reabilitação que abordam fato-
res físicos, psicológicos, sociais e 
ocupacionais para reduzir a dor e 
melhorar a função. Já a terapia me-
dicamentosa intratecal pode ser 
uma opção de tratamento viável 
quando as medidas conservadoras 
para o manejo da dor e os proce-
dimentos de controle da dor mini-
mamente invasivos não alcançam 
o resultado esperado. A adminis-
tração intratecal do medicamento 
proporciona alívio da dor por infu-
são direta do fármaco no líquido 
cefalorraquidiano (ao redor da me-
dula espinhal)4-6. 

Essa modalidade de administra-
ção dos medicamentos analgési-
cos tem sido desenvolvida há mais 
de 20 anos para tratar a dor crônica 
refratária às terapias convencio-
nais. O primeiro e completo siste-
ma de infusão intratecal de drogas 
(SIID) foi desenvolvido em 1969. 
As primeiras bombas distribuíram 
medicamentos a uma taxa fixa e 
contínua. Com bombas de taxa 
fixa, as alterações de dosagem só 
podem ser feitas reabastecendo a 
bomba com uma concentração di-
ferente do medicamento. Em 1982, 
a primeira bomba de infusão foi 
implantada em um humano, para 
tratar a dor decorrente do câncer4,5.

Mas foi em 1988 que a US FDA 
(United States Food and Drug Administration) aprovou a pri-
meira bateria alimentada e a bomba intratecal programada a 
fluxo para dor relacionada ao câncer e, mais tarde, em 1991, 
para dor crônica. Com esta bomba, a taxa de fluxo (e, portan-
to, a dose do medicamento) é externamente programável, 
permitindo mudanças não invasivas nas doses dos medica-
mentos. No Canadá, desde 1991, as bombas programáveis   
implantadas estão disponíveis. Até o momento, mais de 
300.000 bombas para terapia da dor e espasticidade foram 

COMITÊ DE TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EM DOR

A dor está entre as causas mais frequentes que levam as 
pessoas a procurarem cuidados médicos. Segundo a Asso-
ciação Internacional para o Estudo da Dor (International As-
sociation for the Study of Pain – IASP) ela é uma “uma expe-
riência sensorial e emocional desagradável associada a, ou 
semelhante àquela associada a, dano real ou potencial ao 
tecido”. Quando a dor persiste por um tempo superior a três 
meses, de maneira contínua ou recorrente, é considerada 
dor crônica. A dor crônica muitas vezes é secundária a uma 
doença ou condição física duradoura. No entanto, pode tam-
bém ser idiopática (sem razão aparente), ou mesmo está pre-
sente e persistir após o tempo de cura de uma lesão. Nessas 
condições a dor deixa de ser o sintoma de uma doença e pas-
sa a ser considerada uma síndrome. Nas síndromes de dor 
crônica, como na fibromialgia ou na dor lombar inespecífica, 
a dor pode ser a única ou principal queixa do paciente1. 

A dor crônica, de origem maligna (oncológica) e não ma-
ligna, é considerada uma condição de longo prazo que cau-
sa sofrimento e incapacidade, requer tratamento e cuidados 
especiais, além de representar um grande fardo econômico. 
Os pacientes nessa situação podem desenvolver ansiedade, 
depressão, e incapacidades físicas, com consequente au-
mento da morbidade e piora da qualidade de vida. Sabe-se 
também que a baixa produtividade e o aumento do das fal-
tas ao trabalho podem ocorrer em consequência da dor crô-
nica. Diante disso a dor crônica é considerada um problema 
de saúde pública1,2.

A população idosa acometida de condições musculoes-
queléticas crônico degenerativas está entre as mais propen-
sas a apresentar dor crônica não oncológica. Diversos estu-
dos apontam que a presença de dor crônica é maior que 50% 
nos idosos, com maior prevalência para sexo feminino. No 
Brasil são poucos os dados epidemiológicos sobre a dor crô-
nica. No entanto, uma pesquisa recente conduzida por Van-
concelos et al. 2018, identificou que o local mais prevalente 
de dor crônica na população brasileira (independentemente 
da idade) foi a região da coluna lombar e dorsal2. Esse dado 
reflete o estudo Global Burden of Disease (GBD) divulgado 
na prestigiada revista The Lancet que indica a dor lombar en-
tre as dez principais causas do aumento do indicador DALY 
(Disability Adjusted Life Years – Anos de Vida perdidos Ajus-
tados por Incapacidade), ou seja, a dor lombar está entre as 
principais causas de morbidade e incapacidade que surgem 
durante os anos de vida3.

As opções disponíveis para o controle da dor crônica 
não oncológica incluem fármacos analgésicos, opioides, 
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implantadas em todo o mundo. No entanto, a bomba deve 
ser removida e substituída quando a bateria falha. Normal-
mente, as bombas programáveis são mais implantadas, em 
comparação com as bombas de taxa fixa, principalmente 
quando as mudanças de dosagem do medicamento são pro-
váveis, como é o caso dos problemas de dor crônica4.

Para administrar a medicação, esse sistema é composto 
por uma bomba conectada a um cateter, que é implantado 
através de uma pequena incisão feita adjacente à coluna ver-
tebral. (Fig.1) Após implantado o sistema armazena e infun-
de a droga analgésica no sistema nervoso central. Isso é co-
nhecido como um sistema de liberação intratecal de drogas. 
As vantagens potenciais sobre outros modos de entrega de 
opioides incluem doses mais baixas necessárias para o alívio 
da dor e, portanto, efeitos colaterais menos graves. Um sis-
tema de administração de drogas intratecal provavelmente 
causa menos desconforto ao paciente e pode reduzir a dor. 
No entanto, não sabemos se os sistemas de administração 
intratecal de medicamentos realmente funcionam melhor 
do que os analgésicos de rotina em pacientes com dor grave 
persistente não causada pelo câncer6.

Figura 1 – Dispositivo de administração intratecal de drogas.
Fonte: Mayo, 2015.

A terapia intratecal deve ser utilizado no momento apro-
priado do tratamento para o controle da dor e a seleção do 
paciente deve considerar diversos fatores acerca do pro-
cesso da doença, idade, e o estado físico e psicológico. De 
acordo com Deer et al. 2019, a fase de seleção do paciente é 
crucial para o êxito da terapia intratecal, segundo o autor os 
resultados são mais favoráveis quando se conhece em deta-
lhes a condição dolorosa do paciente5.

Os pacientes elegíveis, para fazer uso do SIID, são os que 
apresentam dor crônica refratária severa do tipo nocicepti-
va ou neuropáticas, que não obtiveram sucesso com o tra-
tamento conversador. Mas antes de fazer uso do SIID, estes 

devem passar por uma avaliação interdisciplinar detalhada, 
que inclui avaliação psicológica, avaliação física e teste de 
pré-implantação que consiste na aplicação da quantidade 
mínima da substância selecionada no espaço subaracnóideo 
para determinar o sucesso da terapia intratecal antes da im-
plantação6.

Os possíveis benefícios alcançados com uso do SIID são: a 
diminuição do consumo de opioides, melhor controle álgi-
co, diminuição da intensidade da dor, auxilia na analgesia de 
resgate (ou mudanças no uso de tratamentos concomitantes 
para a dor), e auxilia na analgesia multimodal. Com a implan-
tação do SIID o paciente possivelmente recupera-se mais rá-
pido, retornando logo a suas atividades diárias e atividades 
sociais, do trabalho e do lazer. Em decorrência do alívio da 
dor e da recuperação das capacidades funcionais, os níveis 
de ansiedade e depressão tendem a diminuir. As indicações, 
em casos de dor crônica não maligna e para pacientes não 
elegíveis ao procedimento cirúrgico, incluem síndrome de 
dor pós cirurgia de coluna, estenose foraminal ou do canal 
espinhal, fraturas por compressão, neuropatia periférica, 
síndrome de dor regional complexa e distúrbios do tecido 
conjuntivo e outras4-6.

Em um estudo recente, Hatheway et al.,2019, analisaram 
os dados de 631 pacientes que fizeram a implantação do sis-
tema de entrega de drogas intratecal entre 2012 e 2015. E 
descobriram que no quadro geral, 43,3% dos pacientes des-
continuaram o uso de opioides (por via oral ou injetáveis) 
no ano seguinte após o implante. A descontinuação desse 
fármaco iniciou-se aproximadamente com 175 (variando 
entre 27-307) dias de colocação do SIID. A redução no uso 
de opioides é um ganho significativo para os pacientes com 
dor crônica, pois reduz os problemas relativos aos efeitos 
colaterais da medicação, bem como o abuso, dependência 
e mortalidade por overdose. No estudo de Hatheway et al. 
consta ainda que a média diária do uso de morfina diminuiu 
em 74,9% dos pacientes que não conseguiram suspender o 
uso de opioides7. 

No estudo de Shaladi et al. 2007, 24 pacientes com dor 
crônica decorrente de osteoporose fizeram uso da terapia 
analgésica intratecal. Foi obtida melhoria significativa da dor 
em todos os pacientes implantados. Também foi observada 
melhora na qualidade de vida diária, trabalho doméstico, 
deambulação e percepção do estado de saúde, antes e após 
um ano do implante da bomba. Com infusão intratecal de 
morfina, nenhum dos 24 pacientes precisou fazer uso de me-
dicação analgésica adicional8.

No entanto, as possíveis complicações para o uso do SIID 
devem ser consideradas antes da implantação. As complica-
ções podem ser separadas em relativas à cirurgia e relativas 
ao dispositivo implantado. As relativas à cirurgia incluem 
hematoma, infecção, dor pós-operatória, e sangramento in-
tratecal. Todavia, medidas clínicas e medicamentosas podem 
ser tomadas para prevenir tais problemas. Quando ocorrem 
complicações relativas ao dispositivo frequentemente são 
relacionadas ao cateter. A exemplo da ocorrência de granu-
loma intratecal que pode causar a obstrução da ponta do 
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cateter. Outras complicações como mal funcionamento da 
bomba ou desgaste dos componentes são citadas6.

Com o avanço tecnológico na área da saúde, e o crescente 
entendimento sobre os diversos aspectos da dor, espera-se 
que melhorias sejam observadas ao longo dos anos, para 
garantir maior segurança e eficácia desses dispositivos. Acre-
dita-se que este método de tratamento intervencionista no 
controle da dor apresenta vantagens e indicações específi-
cas, e há um custo-benefício mesmo para paciente com pa-
tologias não oncológicas.
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