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No paradigma do abismo entre as evidências científicas e a transferência do co-
nhecimento para a aplicabilidade clínica estima-se um tempo médio de 17 anos.1 A 
complexidade no processo de translação do conhecimento para produzir as mudan-
ças nas rotinas da atuação clínica são relevantes e requerem maior compreensão para 
podermos minimizar esse intervalo de quase duas décadas. Sem querer especifica-
mente investigar os motivos da lacuna, a IASP propôs que em 2022, nossas forças se-
jam unidas para acelerar esse processo. O principal objetivo da campanha desse ano 
é fomentar o conhecimento de clínicos, cientistas e da comunidade, atualizando-os 
com os conhecimentos de dor que acumulamos ao longo das décadas de estudo do 
fenômeno doloroso. 

Compartilhar conhecimento por diferentes fontes é uma das estratégias para ace-
lerar esse processo de compreensão da dor. Na SBED, contamos com vocês, cada as-
sociado, e com esse time de profissionais que dedica tempo para escrever, estudar 
e divulgar conhecimento técnico-científico em cada edição do Jornal dos Comitês. 
Como participante na idealização desse produto da sociedade, aproveito o espaço 
do editorial para demonstrar minha satisfação ao ter como Ano Mundial da IASP, uma 
meta que vai de encontro ao objetivo inicial do nosso Jornal dos Comitês. 

Com esse produto da SBED corroboramos diretamente com os objetivos de pro-
duzir material para educar, informar e atualizar a comunicação entre a ciência e a 
clínica. Persistimos com o objetivo de estimular a produção de material científico, 
acelerar o processo de transferência das evidências para a prática clínica, e promover discussões sobre prós e contra de 
tratamentos na vanguarda. 

Nas últimas décadas, os avanços técnico-científicos garantiram uma melhora significativa no tratamento da dor. Sabemos 
que ainda há muito conhecimento para implementar. Para elevar, ainda mais, o tratamento da dor é preciso conhecer, estar 
informado. O tratamento da dor é um direito humano básico e está limitado – em parte – pela nossa (des)informação.

Seguimos 2022, com um convite a um desafio, convido vocês a acessar os tópicos destacados pela IASP (traduzidos por uma 
equipe de profissionais associados da SBED) e atualizar – sob a óptica brasileira – como estão essas abordagens e pesquisas 
que recorrem à tecnologia de ponta no tratamento e estudo da dor. Trazer tópicos novos para reduzir essa lacuna de quase 
duas décadas entre a evidência e a clínica. 
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progressivas, e de difícil controle. 
O impacto de dores que afetam 
diretamente a mobilidade e lo-
comoção tem uma consequência 
terrível na funcionalidade podem 
intensificar a cinesiofobia.2 Parte 
da cinesiofobia se explica no medo 
da pessoa saber que ao se mover 
vai sentir dores ou intensificar as 
dores que já sente. Provoca um ci-
clo vicioso, a pessoa evita se loco-
mover, dificulta o convívio social, 
suas atividades diárias, aumentan-
do o sentimento de insuficiência e menos valia, piorando o 
humor; piora a perda de massa e força muscular, dificulta a 
reabilitação, o que por sua vez piora as dores, pirando a cine-
siofobia e seguimos...

A revisão mostrou que os fármacos são eficazes até certo 
ponto em reduzir a dor na osteoartrite de joelho e quadril, 
tanto os anti-inflamatórios quanto os opioides de maneira 
geral. Então o problema estaria resolvido? Infelizmente não. 
A escolha de uma droga para um paciente tem que levar 
em consideração as interações com os medicamentos que 
já usa, as morbidades prévias e possíveis efeitos colaterais 
para esse indivíduo. Sabemos das contraindicações dos an-
ti-inflamatórios para os idosos, os riscos de gastrite, sangra-
mentos, impacto na função renal e interação com drogas 

COMITÊ DE DOR NO IDOSO

Igor Nunes Lanna

Anestesiologia
Belo Horizonte/MG

Dor não é normal da idade! Ouvimos tal afirmação toda 
vez que se fala em dor na terceira idade e, apesar de verda-
deira, não podemos negar que encontrar idosos que convi-
vem com dor diária é muito frequente. Infelizmente.

É importante repetirmos sempre essa afirmação como 
lembrete de não nos conformarmos em deixar a pessoa ido-
sa conviver com a dor, isso vale tanto para o profissional de 
saúde, os cuidadores, familiares e o próprio indivíduo. Mais 
fácil falar do que fazer. Tratar dores crônicas é um desafio, 
principalmente em idosos, uma população muito diversa em 
tudo, outras morbidades, uso de medicamentos, capacidade 
física, cognitiva, robustez, fragilidade. O tratamento deve ter 
metas e prioridades muito bem estabelecidas, sempre volta-
das a reestabelecer a funcionalidade do indivíduo, ou seja, 
propiciar que a pessoa interaja com o mundo de maneira 
mais saudável e confortável.

O uso os fármacos é uma das mais importantes ferramen-
tas que temos no tratamento da dor, a escada analgésica 
da OMS, muito reconhecida, dá grande destaque as drogas 
em suas diversas classes e a devida progressão da terapia. A 
estratégia adotada no tratamento tem que mudar quando 
pensamos em tratar dor aguda ou crônica. Recente revisão 
publicada no BMJ,1 analisou a eficácia e segurança do uso 
de anti-inflamatórios e opioides na osteoartrite de quadril e 
joelho, sendo que 78,7% dos participantes tinham 60 anos 
ou mais. Sabemos que tais condições são muito prevalen-
tes, implicam normalmente em dores crônicas, muitas vezes 

Papel dos Fármacos no 
Controle da Dor nos Idosos
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toxina botulínica para dores neuropáticas, diminuindo o 
uso de anticonvulsivantes. O ramo da medicina regenera-
tiva cujo estudo e experiência cresce diariamente em todo 
o mundo pode abrir novas possibilidades de tratamento 
para esses pacientes.

Devemos, como especialistas no tratamento da dor, estar 
atentos a todas as possibilidades que surgem no tratamento 
dos nossos pacientes, farmacológicos ou não, específicos e 
adjuvantes. O tratamento da dor crônica nos idosos é uma 
tarefa complexa e dificilmente se consegue sozinho, nem 
com uma só terapia e nem com um só profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. BMJ 2021;375:n2321.
2. Luque-Suarez A, Martinez-Calderon J, Falla D. Br J Sports Med 2019;53:554-559.
3. http://dx.doi.org/10.1016/j.cger.2016.06.003.

para hipertensão e insuficiência cardíaca. Todos os guias 
para uso seguro de drogas em idosos colocam um alerta de 
extrema cautela no uso desses analgésicos. Os opioides por 
sua vez tem o risco de sedação, anorexia, confusão men-
tal, quedas e ainda adição. Os idosos tem, pelo processo 
natural do envelhecimento, menor capacidade em tolerar 
as “agressões” provocadas pelos medicamentos, e quanto 
mais frágil o idoso, maior a chance de provocarmos uma 
iatrogenia ao tentarmos medicá-lo. Não por isso vamos 
deixar de prescrever os analgésicos, mas a doses devem 
ser as menores possíveis e a escolha da droga com menor 
potencial de dano deve ser individualizada. A revisão mos-
trou que apesar de eficazes na redução da dor, o uso dos 
anti-inflamatórios orais não foi tolerado no curto prazo. Já 
os opioides, as doses consideradas eficazes na redução da 
dor provocaram muitos efeitos colaterais e 
algumas complicações graves colocando a 
segurança dessa estratégia em cheque. O 
anti-inflamatório tópico, mostrou ser uma 
das melhores relações de risco/benefício 
apesar de não reduzir a dor de maneira tão 
eficaz quanto a opção oral.

Temos então a discussão de como tra-
tar as dores crônicas desses pacientes de 
maneira eficaz. As metas devem ser claras, 
com o foco na funcionalidade, tomar ba-
nho sem sentir dor, conseguir caminhar 
até a padaria e voltar sem dor, voltar a dan-
çar... o uso de técnicas não farmacológicas 
deve ser muito estimulado, como bolsas 
de gelo, de calor, massagem, a fisioterapia 
bem realizada, essencial para manter e re-
cuperar a mobilidade; acupuntura tem óti-
mos resultados em alguns pacientes. Tudo 
que puder evitar o uso de analgésicos ou 
pelo menos reduzir a dose diária neces-
sária para aliviar a dor deve ser utilizado. 
A chance de um evento adverso pelo uso 
de um medicamento diminui junto com 
a dose prescrita. As técnicas intervencio-
nistas de dor devem ser indicadas mais 
precocemente nesses pacientes,3 mui-
tas dessas técnicas, apesar de invasivas, 
promovem alivio prolongado da dor, são 
muito seguras quando realizadas por um 
profissional habilitado e com pouquíssi-
mos efeitos colaterais. Destaco aqui a in-
filtração de pontos gatilho, tão comuns e 
dolorosos. As técnicas por radiofrequência 
que aliviam a dor em muitos casos por vá-
rios meses. Infiltrações de articulações e 
tendões com proloterapia e ácido hialurô-
nico, com resultado comprovado para vá-
rias patologias sem os efeitos colaterais 
dos corticoides. A terapia de ondas de 
choque, com vários benefícios. O uso da 
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ter o melhor da saúde do paciente 
e, no caso dos nossos pacientes, o 
alívio da dor.3

A medicina Integrativa, hoje 
mais conhecida como comple-
mentar, usa todas as terapias com 
comprovação científica em prol do 
bem estar do paciente, e que como 
o próprio nome diz são comple-
mentares ao tratamento conven-
cional, e não alternativas como se 
pensava anteriormente. O propó-
sito é integrar, e que juntos médi-
co e paciente tracem um plano de 
sobrevivência e busca de bem-es-
tar e saúde, mesmo nos quadros 
mais graves. E para que isto seja 
possível, é necessário que o mé-
dico esteja apto a validar ou não 
as práticas trazidas pelo paciente, 
sempre se baseando em compro-
vação científica, inclusive desenco-
rajando práticas comprovadamen-
te ineficazes ou perigosas, como a 
associação de alguns fitoterápicos 
ao tratamento convencional, por 
exemplo. 

A Medicina Integrativa aborda 
desde nutrição, apoio social, tra-
balho, exercícios e estratégias de 
alívio de estresse. Uma história es-
piritual também deve ser incluída, 
bem como a concepção do pacien-
te sobre sua situação clínica.2,3

A medicina integrativa surgiu 
como uma solução potencial para 
a crise de saúde americana, que 
apresenta custos elevados com 
tratamento de doença e mínimo com prevenção e promo-
ção da saúde. Ela vem de um crescente reconhecimento de 
que a medicina de alta tecnologia, embora extremamente 
bem-sucedida em algumas áreas, não pode lidar com as cres-
centes epidemias de doenças crônicas que estão levando a 
economia dos EUA, e mundial, à falência, e que a promoção e 
prevenção da saúde são vitais para criar uma sociedade mais 
saudável.3

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimam 
que 70% de todas as mortes são devido a doenças crônicas. 
A dor e o sofrimento dessas doenças impõem um fardo subs-

COMITÊ DOR E INTEGRATIVA

Amelie Gabrielle 
Vieira Falconi

Anestesiologista
Juiz de Fora/MG

Lucas Furtado da Fonseca

Ortopedista – São Paulo/SP

Isabela Dantas Bezerra

Anestesiologista
São Paulo/SP

A dor crônica é um motivo comum para os pacientes pro-
curarem atendimento médico, seja na atenção primária, se-
cundária ou terciária. Sua causa geralmente é complexa e 
multifatorial, e nem sempre essa complexidade é abordada 
durante as consultas. Isso leva os pacientes a tentarem várias 
opções de tratamento com melhora limitada ou nenhuma 
melhora. O Comitê propõe que a Medicina Integrativa pode 
oferecer um meio para desenvolver uma abordagem de tra-
tamento mais abrangente para pacientes com dor crônica.1

A definição de dor foi revisada pela Associação Internacio-
nal para o Estudo da Dor (IASP) conceitua a dor como “uma 
experiência sensitiva e emocional desagradável associada, 
ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real 
ou potencial”. Poucos sabem que essa nova definição é com-
plementada por seis notas explicativas que passam a ser 
uma lista com itens que incluem a etimologia:2

 • A dor é sempre uma experiência pessoal que é influen-
ciada, em graus variáveis, por fatores biológicos, psicoló-
gicos e sociais.

 • Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não 
pode ser determinada exclusivamente pela atividade 
dos neurônios sensitivos.

 • Através das suas experiências de vida, as pessoas apren-
dem o conceito de dor.

 • O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor 
deve ser respeitado. Embora a dor geralmente cumpra 
um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na 
função e no bem-estar social e psicológico.

 • A descrição verbal é apenas um dos vários comporta-
mentos para expressar a dor; a incapacidade de comuni-
cação não invalida a possibilidade de um ser humano ou 
um animal sentir dor.2

As notas explicativas complementam a definição de dor, 
reconhecendo, mas não se restringindo aos avanços nos 
conhecimentos pautados na moderna neurociência da dor, 
também incorporando outros fatores relevantes como cog-
nição, comportamentos, fatores culturais e educacionais. 
Essa definição de dor, assim como as notas explicativas, nos 
trazem uma visão mais ampla da condição do paciente, da 
complexidade da patologia e consequentemente da necessi-
dade de uma abordagem ampla do paciente, da dor crônica 
e das condições que levaram ao surgimento e cronificação.2

A medicina integrativa representa um paradigma mais 
amplo da medicina do que o modelo biomédico dominante. 
De uma maneira geral, a Medicina e Saúde Integrativa rea-
firma a importância da relação entre paciente e profissional 
de saúde; enfatiza a abordagem do paciente em seu todo; é 
baseada em evidências científicas e faz uso de todas as abor-
dagens terapêuticas e de estilo de vida adequadas para ob-

O Alívio da Dor pelo Equilíbrio –
Saúde Integrativa e Dor
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tancial aos mais de 133 milhões de americanos que vivem 
com elas; o custo dos cuidados crônicos é superior a US$ 1,5 
trilhão por ano, ou 75% de todas as despesas médicas.3

Ao mesmo tempo, gastamos uma fração de nosso or-
çamento em prevenção e promoção da saúde, apesar das 
evidências de que a prevenção comprovadamente muda o 
desfecho em relação a instalação e gravidade da doença.3,4

Medidas simples e com baixo custo pode ser implementa-
das, como por exemplo, adultos com diabetes: esses pacien-
tes quando caminham pelo menos duas horas por semana 
apresentam uma redução de 39% na mortalidade geral.3

Nosso atual sistema de saúde é, na verdade, um modelo 
médico centrado na doença. Concentramos a maior parte de 
nossa atenção em cuidados agudos (por exemplo, tratamen-
to de ataques cardíacos e câncer) seguidos de gerenciamen-
to de doenças crônicas (por exemplo, tratamento de hiper-
tensão e diabetes), com financiamento mínimo ou atenção 
dada aos cuidados preventivos. A medicina integrativa enfa-
tiza cuidar da saúde do corpo em vez de esperar pelo desen-
volvimento da doença. Um benefício das modalidades da 
medicina integrativa é que elas podem ser usadas para tratar 
sintomas em um estágio inicial de um processo de doença.3

A dor crônica, como a maioria das doenças, geralmente 
surge de uma série ou combinação de múltiplos eventos. 
Comportamentos relacionados ao estilo de vida são os fato-
res de risco modificáveis mais importantes na gênese, dura-
ção e impacto da dor crônica. Mesmo quando há um evento 
precipitante solitário na gênese da dor crônica (por exemplo, 
lesão), permanece uma série de fatores que afetam a dura-
ção, a intensidade e os efeitos (físicos, psicológicos, sociais e 
emocionais) da dor crônica.4

A dor crônica tem múltiplos fatores físicos, psicológicos e 
sociais associados. Para prevenir e reduzir o impacto da dor 
crônica, fatores de risco modificáveis precisam ser aborda-
dos, com o paciente no centro do tratamento. Historicamen-
te, os fatores de risco são classificados como “modificáveis” e 
“não modificáveis”; no entanto, essa abordagem biomédica 
nem sempre leva em conta a interação complexa entre os 
elementos modificáveis e não modificáveis de cada fator de 
risco. A determinação e gerenciamento desses fatores de ris-
co e elementos de fatores de risco modificáveis pode permi-
tir a prevenção da dor crônica ou a redução de sua duração 
e gravidade. Além disso, intervenções que melhorem os de-
terminantes biopsicossociais da saúde podem prevenir ou 
reduzir a futura exposição da população aos fatores de risco 
implicados na gênese da dor crônica.2-4

O cuidado centrado no paciente é definido como o cui-
dado que informa e envolve os pacientes na tomada de 
decisões médicas e na autogestão, coordena e integra os 
cuidados médicos, proporciona conforto físico e apoio emo-
cional, compreende o conceito de doença dos pacientes e 
suas crenças culturais, e compreende e aplica os princípios 
de prevenção de doenças e comportamento. A medicina 
integrativa busca criar um sistema de saúde que incorpore 
esses princípios, priorize o autocuidado, reenfatize a relação 
terapêutica e conecte os sistemas médicos convencionais e 

alternativos/complementares. O Paciente e o profissional de 
saúde são “parceiros” no processo de cura. Portanto com a In-
tegrativa, ampliamos o leque de terapias disponíveis, capa-
citamos o paciente a se tornar responsável pela manutenção 
da própria saúde, e fornecemos ferramentas que qualquer 
um pode adotar para mudança de estilo de vida.3

Todos os fatores que influenciam a saúde, bem-estar e 
doença são levados em consideração, incluindo mente, es-
pírito e comunidade, bem como corpo. Essas múltiplas in-
fluências sobre a saúde foram firmemente documentadas na 
literatura, mas nem sempre são reconhecidas como impor-
tantes na prática médica. 

A assistência médica convencional tende a se concentrar 
nas influências físicas na saúde. Uma abordagem integrati-
va também aborda a importância das influências não físicas 
(por exemplo, emoções, espírito, social) na saúde física e na 
doença. Uma abordagem integrativa no tratamento da dor 
utiliza várias estratégias que podem contribuir para melho-
ra clínica e muitas vezes podem permitir uma melhor com-
preensão do contexto específico do paciente.1,3,4

A recomendação é não lançar várias modalidades terapêu-
ticas ao mesmo tempo para dor crônica, mas oferecer duas 
a três terapias conforme as necessidades e aceitação pelo 
paciente, apresentadas em cada consulta. A força da abor-
dagem da medicina integrativa é que ela nos permite focar 
mais explicitamente no contexto do paciente, em termos de 
surgimento e cronificação da dor, bem como seguir metas 
para mitigar a dor.3,4
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Muitas organizações têm se em-
penhado na produção e promo-
ção de evidência dos efeitos de 
desfechos de bem-estar humano. 
Assim, tem ocorrido um rápido 
aumento na publicação de estu-
dos primários de alta qualidade e 
de revisões sistemáticas em saú-
de, educação, etc.1,2 Esses estudos 
ficam disponíveis em revistas, bi-
bliotecas e endereços na internet. 
Geralmente são apresentados em 
formatos de difícil acesso e de 
qualidade variável. 

Para lidar com esses desafios, um 
instrumento dentre a família das 
abordagens sistemáticas para revi-
sar evidências, tem-se os Mapas de 
Evidências (ME). Os MEs fornecem 
abordagem inovadora para dispo-
nibilizar as evidências de alta quali-
dade para os usuários; consolidam 
o que se sabe e o que não se sabe 
a respeito dos efeitos em uma área 
específica.2

Mapeando a evidência existente, 
os MEs proporcionam um panora-
ma visual que facilita a utilização 
das evidências existentes para a 
tomada de decisão além de fornecer acesso aos resumos de 
estudos relevantes. Eles também identificam “lacunas” onde 
pouca ou nenhuma evidência foi identificada e pode ser um 
recurso valioso para informar uma abordagem estratégica 
para se construir base de evidência.2 

As evidências dos desfechos em acupuntura têm sido in-
vestigadas em dezenas de revisões sistemáticas, metaná-
lises, overviews e também em mapas de evidências. Uma 
das investigações pioneiras foi o Evidence Map of Acupunc-
ture do Evidence-based Synthesis Program (ESP) da Quality 
Enhancement Research Initiative (QUERI) do Departament of 
Veterans Affairs dos Estados Unidos de 2014.3 Nesta publi-
cação os autores comentam que muitos veteranos buscam 
modalidades complementares, alternativas ou integrativas 
como a acupuntura, tanto para tratamento como promo-
ção de bem-estar. Como a efetividade e eventos adver-
sos associados com a acupuntura não estavam, na época, 
firmemente estabelecidas, este projeto buscou fornecer 
orientação sobre a evidência desta modalidade terapêutica. 
Pesquisa na PUBMED em 2013 identificou cerca de 20.000 
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citações com o termo “acupuntura” e quase 1.500 estudos 
controlados e randomizados (ECRs) com “acupuntura” no 
título. Com isso, muitas revisões sistemáticas e metanálises 
foram publicadas, além de um bom número de “revisões de 
revisões”. O projeto teve como meta um mapa de evidên-
cias que fornecesse um panorama visual da distribuição de 
evidência (positivas ou não) e um conjunto de resumos que 
pudessem auxiliar os tomadores de decisão a interpretar o 
estado de evidência da acupuntura. 

Neste mapa as áreas clínicas foram organizadas em três 
grupos prioritários: Dor, Saúde Mental e Bem-estar, nas quais 
pelos menos houvesse três revisões e/ou grandes ECRs. 
Além disso, foram adicionadas as categorias Outras Indica-
ções e Eventos Adversos. A apresentação das evidências foi 
no formato de gráfico de bolhas considerando três fatores: 
tamanho da literatura, efetividade clínica (evidência de au-
sência de efeito, não clara, potencial efeito positivo e efeito 
positivo) e nível de confiança (baixo, médio, alto). Em sínte-
se, o Mapa de Evidência de Acupuntura para Dor resumiu 59 
revisões sistemáticas de 21 indicações. Destacaram a cefa-
leia, dor crônica e migrânea com evidência de efeito positi-
vo, grande volume de publicações e alto nível de confiança. 
O Mapa para o Bem-estar incluiu 43 revisões sistemáticas e 
três ECTs para 20 indicações clínicas entre elas insônia, taba-
gismo, náuseas e vômitos no pós-operatório e síndrome das 
pernas inquietas com evidência de efeitos potencialmente 
positivo. O Mapa de Saúde Mental também revelou efeitos 
potencialmente positivos para depressão, esquizofrenia, an-
siedade e transtorno de estresse pós-traumático.3

No Brasil iniciativas de construção de mapas de evidên-
cias também tem ocorrido. Como contribuição para facilitar 
o acesso às evidências disponíveis e identificar lacunas de 
conhecimento e em resposta a uma demanda do Ministério 
da Saúde, a BIREME/OPAS/OMS em colaboração com o Con-
sórcio Acadêmico Brasileiro 
de Saúde Integrativa (CAB-
SIN) reuniu grupo de pes-
quisadores e especialistas 
para a construção de mapas 
de evidências em medicina 
tradicional, complementar 
e integrativa. E um desses 
mapas foi o de acupuntura. 
A metodologia utilizada se-
guiu as diretrizes do PRIS-
MA e da Iniciative for Impact 
Evaluation (3iE) Evidence Gap 
Methodology. O AMSTAR 2 
foi aplicado para analisar a 
qualidade das revisões siste-
máticas incluídas.5 O mapa 
está disponível online.

Este Mapa de Evidência 
da Efetividade Clínica da 
Acupuntura teve como gru-
po de trabalho Sabato H, 

Min LS, Hosomi JK e Farias F. Apresenta uma visão das evi-
dências dos efeitos da acupuntura para desfechos em saú-
de. Foram incluídas 170 revisões sistemáticas/metanálises 
dos últimos 5 anos (até 2019). Destaca-se nessa revisão que 
foram observados efeitos positivos em 93 revisões relacio-
nadas principalmente com condições álgicas (dor aguda, 
dor cervical, dor no pós-operatório, dor muscular, migrâ-
nea), acidente vascular cerebral (AVC), reabilitação pós-A-
VC, autismo, sintomas de climatério, fertilidade, síndrome 
pré-menstrual, insônia, asma, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, depressão, transtorno gastrointestinal, obesidade, 
paralisia de Bell, náusea e vômito, efeitos da quimioterapia. 
Efeitos potencialmente positivos em 40 revisões foram ob-
servados também na área da dor como dor ciática, dor pél-
vica, dor articular, disfunção temporomandibular, dor no 
parto, fascite plantar entre outros desfechos. 

O mapa de evidências é uma maneira de apresentar o es-
tado atual das evidências nas mais diversas áreas. Em par-
ticular, na acupuntura pode auxiliar a identificar lacunas no 
conhecimento e estimular futuras pesquisas.
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No início do século vinte e um, a porcentagem da população adulta sofrendo de dor de ca-
beça era em torno de 46% em geral. Sendo 11%-14,7% sofrendo de Migrânea, 42% de Cefaleia 
Tensional e 3% de Cefaleia Crônica diária.1,2 No ranking de causas de incapacidade na Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), as Cefaleias entram nas 10 maiores condições que causam inca-
pacidade em ambos os gêneros e ficam nas cinco maiores em incapacidade para as mulheres.2 

A Migrânea foi classificada como a terceira doença mais comum na pesquisa Global Burden of 
Disease Survey 2010 pelo instituto Health Metrics and Evaluation (Seattle, WA, USA), classificada 
como a sétima entre causas específicas de incapacidade.3 No mundo, a prevalência de Migrânea 
Crônica (MC) foi estimada entre 1%-3% e sua incidência estimada em 2,5% ao ano. Migrânea 
Crônica associa-se a incapacidade, pobre qualidade de vida e a comorbidades como distúrbios 
do sono e do humor.3 

A Migrânea Crônica é uma condição em que o paciente deve apresentar pelo menos 15 dias 
de cefaleias por mês, sendo pelo menos 8 destes dias preenchendo os critérios para Migrânea, 
por mais de três meses, de acordo com os critérios da International Classification of Headache 
Disorders, 3rd edition (ICHD 3). 

No caso da migrânea crônica, é comum o quadro associado de dor cervical, redução da mo-
bilidade cervical e presença de pontos gatilhos ativos associados tanto na musculatura cervical 
e na cefálica, principalmente em músculo temporal. Observou-se no estudo de Calandre et al. 

Sensibilização Periférica 
Miofascial na Migrânea



Vol. 06 N° 01 Jan/Fev/Mar 2022
www.sbed.org.br

11

uma relação positiva entre o número de pontos gatilhos, a 
frequência dos ataques de Migrânea assim como a duração 
da doença. Acredita-se que estes pontos gatilhos estejam re-
lacionados ao processo de sensibilização periférica e que os 
mesmos podem gerar, ao estímulo mecânico, crises preen-
chendo critérios de Migrânea e dores do tipo Síndrome do-
lorosa Miofascial.

A Síndrome Dolorosa Miofascial define-se por quadro de 
dor local ou irradiada provocada por bandas tensa e pontos 
gatilhos ativos, dentro destas, que ao serem estimulados me-
canicamente ao exame físico provocam a dor que o paciente 
sente espontaneamente. Há descrições bem documentadas 
dos padrões de irradiação de dor do pontos gatilhos. 
Sabe-se que pontos gatilhos nos músculos 
Trapézio, Esternocleidomastóideo e 
Esplênio da cabeça podem desen-
cadear dor na região da cabeça, 
levando a sintomas de cefa-
leia. Além disso, músculos 
no próprio seguimento 
cefálico podem provo-
car cefaleias, como os 
músculos temporal, 
frontal e occipital. 

Vários músculos 
cervicais podem 
apresentar pontos 
dolorosos e referir 
dor para o segmen-
to cefálico, levando 
a um quadro de dor 
de cabeça, como por 
exemplo, o músculo 
trapézio, esternocleido-
mastóideo, esplênio da ca-
beça e suboccipitais. Pontos 
gatilhos ativos provocam dor 
espontânea e são responsáveis por 
alguns dos sintomas do paciente, en-
quanto os Pontos latentes não causam dor 
espontânea. Há clara evidência científica dando 
suporte ao papel dos pontos gatilhos ativos na Migrânea, 
Cefaleia tipo tensional e Cefaleia Cervicogênica. 

Apesar dos pontos gatilhos na cabeça e pescoço serem 
comuns em várias Cefaleias e na Migrânea, poucos centros 
especializados em cefaleia ou dor os investigam ao exame 
físico e logo, não os tratam. Há trabalhos sólidos correlacio-
nando a presença de pontos gatilhos ativos com maior inten-
sidade e maior duração da cefaleia; alguns relatos, poucos 
Ensaios Clínicos Aleatorizados e estudos prospectivos com 
resultados positivos realizando injeção ou agulhamento nos 
pontos gatilhos. Os pontos gatilhos são tratados atualmente, 
segundo Guidelines, com Fisioterapia ou agulhamentos.4

Para o tratamento das cefaleias, os músculos mais comu-
mente selecionados para agulhamento são o Trapézio, Ester-
nocleidomastóideo e o Temporal.4 Novamente, alguns estudos 

mostraram que os pacientes com enxaqueca exibiram pontos 
gatilhos ativos na mesma musculatura do que a Cefaleia tipo 
tensão (TTH), incluindo os músculos trapézio superior, ester-
nocleidomastóideo, temporal e oblíquo superior ocular. Outro 
estudo de 92 indivíduos com enxaqueca bilateral mostrou que 
94% apresentaram pontos gatilhos nos músculos temporal e 
suboccipital. Além disso, o número de pontos gatilhos estava 
relacionado com a frequência da enxaqueca e com a duração 
da doença. Um tópico importante é que a dor referida dos pon-
tos gatilhos ativos reproduziu as características de dor dos ata-
ques de enxaqueca, embora os pacientes estivessem sem dor 
de cabeça quando examinados, apoiando que os músculos do 

pescoço podem ser um fator desencadeante poten-
cial. Um estudo mais recente confirmou a pre-

sença de TrPs ativos em pacientes com 
enxaqueca episódica nos músculos 

trapézio superior e esternocleido-
mastóideo.1

Em uma pesquisa de 
2010, com membros da 

Sociedade Americana 
de Cefaleia, 75,3% dos 
respondedores (Neu-
rologitas) relataram 
realizar injeção em 
pontos gatilhos no 
tratamento da ce-
faleia. Relatando 
procedimentos em 
67,7% das Migrâneas 
Crônicas e em 81,5 % 

das Cefaleias tipo ten-
sional.4

Apesar do uso disse-
minado da prática destes 

procedimentos nos Estados 
Unidos, o nível de evidência glo-

bal não é robusto, e até a realização 
de mais Ensaios Clínicos Aleatorizados, 

o suporte para este uso permanece em evi-
dência experimental, poucos estudos controlados e 

opinião de especialistas.4 No Brasil, a prática deste procedi-
mento ainda é incomum o que põe um alvo em potencial 
para tratamento das cefaleias de lado.
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avaliadas com o ultrassom, que 
se destaca pela praticidade e me-
nor custo quando comparado a 
exames de ressonância magné-
tica (RNM) e a artro ressonância 
magnética (ARNM).

Jesus et. al., realizaram uma me-
ta-análise para comparar a acurá-
cia da RNM e ARNM e o USG para a 
detecção de roturas do Manguito 
Rotador, e concluíram que a ARNM 
é mais precisa do que a RNM e a 
USG no diagnóstico de roturas do 
manguito rotador. O ultrassom 
foi tão preciso quanto RNM para 
roturas de espessura total e ro-
turas de espessura parcial. Esses 
resultados, combinados com o 
custo mais baixo da USG, sugere 
que a ultrassonografia pode ser o 
método de imagem mais econô-
mico para a triagem de rupturas 
do manguito rotador desde que 
o examinador tenha sido devida-
mente treinado nesta técnica, que 
é dependente do operador. Para médicos sem experiência 
em ultrassom, a ressonância magnética pode ser usada. 
A ARNM pode ser realizada em casos que o ultrassom e a 
ressonância magnética não são definitivas, principalmente 
porque a Artrografia é invasiva, e com utilização de fárma-
cos (JESUS et al., 2009), e pode causar desconforto ao pa-
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No início do século XX, acidentes com grandes navios, 
impulsionaram a busca de uma tecnologia que auxiliasse 
na segurança da navegação. O uso do SONAR (SOund NA-
vigation and Ranging) então começou a popularizar e seu 
uso se ampliou em projetos de uso industrial e militar. A 
pesquisa sobre aplicações médicas das ondas sonoras se 
deu após a segunda guerra mundial. Um dos pioneiros foi 
Douglas Howry que, junto com W. Roderic Bliss, construiu o 
primeiro sistema com objetivo médico em 1948, produzin-
do a primeira imagem seccional em 1950.

No início as imagens em preto e branco sem gradações 
eram obtidas através de imensos aparelhos. Um novo entu-
siasmo surgiu com a introdução da escala de cinza na ima-
gem, em 1971 por Kossof, na Austrália, onde diversos níveis 
de intensidade de ecos são representados por diferentes 
tons de cinza na tela.

Desde 1980 a ultrassonografia (USG) foi impulsionada 
pelo desenvolvimento tecnológico que transformou este 
método num importante instrumento de investigação 
diagnóstica. A USG é um dos métodos de diagnóstico por 
imagem mais versáteis, de aplicação relativamente simples, 
com excelente relação custo-benefício. As principais vanta-
gens do método são: não emitir radiações ionizantes, não 
invasivo, produzir imagens seccionais em qualquer orien-
tação espacial em tempo real, estudo de fluxo sanguíneo 
através do efeito Doppler.

Atualmente no sistema musculoesquelético, a ultrasso-
nografia tem utilidade tanto como ferramenta diagnósti-
ca de lesões, quanto para guiar procedimentos interven-
cionistas. Lesões tendinosas, como por exemplo as do 
manguito rotador do ombro, podem ser adequadamente 

Medicina Regenerativa
A Importância da Ultrassonografia nos 
Procedimentos do Sistema Musculoesquelético

Figura 1 – A: Erro de posicionamento do paciente causando hipersinal. B: Após reposicionamento. 
Fonte: Timis et al., 1995.

A B
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ciente, além do risco de complicações, que embora pouco 
frequente pode ocorrer, como; infecção, anafilaxia, compli-
cações vasculares, dor, reações vasovagal e urticária (HUGO 
et al., 1998). Quanto ao fármaco usado como contraste na 
a ARNM, existem relatos de complicações com o uso Ga-
dolinium, que podem ocorrer por erro de diluição (KURRA 
et al., 2019). Além disso, a RNM pode apresentar erros do 
método, dependendo do posicionamento do paciente, 
apresentando hipersinal e falsos positivos, principalmente 
nas roturas parciais do tendão supraespinhal (Timins et al., 
1995) (Figura 1).

Quanto a orientação por imagem para realizar injeções 
e infiltrações articulares, outros métodos foram realizado 
por muito tempo, como a tomografia computadorizada e 
fluoroscopia. Porém, esses métodos mostram desvanta-
gens importantes. Primeiro, a exposição tanto do pacien-
te quanto do operador à radiação ionizante. Além disso, o 
uso de material de contraste iodado, que é necessário para 
confirmação da localização da droga intrarticular injeta-
da, causa a diluição do fármaco alterando a concentração 
necessária para a ação terapêutica. Adicionalmente, orien-
tação fluoroscópica não permite a visualização de estru-
turas não ósseas (nervos, tendões) e a posição da agulha 
(por exemplo: região peritendão). Esta metodologia avalia 
adequadamente os componentes ósseos e não os tecidos 
moles, como a cápsula articular e tendão. Finalmente, os 
exames de fluoroscopia e tomografia computadorizada en-
volvem custos relativamente altos. Vale a pena recordar a 
diretiva Euratom (https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/eura-
tom/sign), segundo a qual as técnicas que não envolvem a 
radiação ionizante devem ser preferidas quando há igual 
eficácia. Por esse motivo, nos últimos anos, o progressivo 
avanço tecnológico da USG aumentou o potencial terapêu-
tico. Injeções articulares, musculares ou peritendinosas e 
bloqueios anestésicos guiados por ultrassom têm sido uti-
lizadas por vários segmentos médicos, com as suas indica-
ções já bem sedimentadas na literatura. 

Na ortopedia esta ferramenta terapêutica ainda é relati-
vamente recente. As injeções por Landmarks Anatômicos 
ou às cegas, e com o uso de fluoroscopia já são realizadas 
há muitas décadas, mas com taxas de inacurácia bastante 
elevadas em alguns segmentos. O joelho tem sido a articu-
lação mais frequentemente tratada, tanto pela alta incidên-
cia de patologias, como pela “facilidade” de acesso. Outras 
articulações também são tratadas com injeções articulares 
com frequência, mas as dificuldades técnicas sem o uso do 
USG podem ser maiores e até oferecer alguns riscos aos 
pacientes como as lesões de partes moles, infecções e até 
gangrena. O emprego da técnica correta e com maior nível 
de tecnologia parece ser crucial para evitar essas compli-
cações e melhorar os resultados. Além disso, articulações 
como a coxofemoral, Sacroilíaca e Facetas Articulares da 
Coluna Vertebral, apresentam elevado índice de inacurácia 
para acessar o alvo desejado, chegando em alguns casos, a 
mais de 40% de erro (Daniels et al., 2018). Nas lesões ten-
dinosas, as dificuldades são ainda maiores, pois a injeção 

intralesional diminui a resistência mecânica do tendão po-
dendo levar a complicações e até mesmo a ruptura total. As 
técnicas para injeções peritendinosas são muito específicas 
e dependem de treinamento adequado, pois a janela de 
target terapêutico é muitas vezes próxima de 1 mm. A ne-
cessidade da injeção peritendinosa é habitual, pois a ten-
dinopatia é uma fonte comum de dor e comprometimento 
funcional, representando 30-50% das lesões por uso exces-
sivo relacionadas ao esporte e afetando um elevado núme-
ro de trabalhadores que realizam movimentos repetitivos.

O uso do USG para intervenções é diferente do uso no 
diagnóstico, existem dificuldades técnicas de acordo com 
cada região a ser tratada, necessitando de especialização 
específica para cada tipo de procedimento. A Ultrassono-
grafia tem sido utilizada frequentemente para guiar proce-
dimentos nos melhores centros de excelência em Ortope-
dia, Reumatologia, Clínica de Dor e Medicina Regenerativa. 
Atualmente, a terapia com ortobiológicos (PRP, BMAC e 
VSF) tem se mostrado promissora, como terapia eficaz para 
tendinopatia crônica, artrose e dor lombar, com estudos na 
literatura demonstrando bom nível de evidência. 

Lembramos que, independentemente do agente do trata-
mento na cavidade articular, tendões, meniscos e ligamen-
tos, o uso do US se mostra essencial, e diretamente relacio-
nado ao sucesso da nova terapêutica. O desenvolvimento de 
habilidades na intervenção ortopédica ecoguiada deve ser 
um requisito básico na formação dos novos profissionais.

A prática da Medicina Regenerativa para o manejo da dor 
musculoesquelética pode ser considerada um campo em 
evolução, e está baseada na avaliação integral do paciente 
(o efeito da terapia depende da capacidade de reação do 
indivíduo), e no uso de ortobiológicos através da realiza-
ção de procedimentos intervencionistas, preferencialmen-
te guiados por USG. A realização de estudos randomizados 
em larga escala e multicêntricos poderá nos fornecer mais 
respostas, sobre as melhores técnicas de preparo e suas in-
dicações mais precisas (tipo e grau de lesão, estruturas alvo, 
frequência de aplicações).

Concluindo, o domínio das técnicas diagnósticas e inter-
vencionistas por USG, parecem ser essenciais para a prática 
da Medicina Regenerativa, principalmente nos procedi-
mentos intervencionistas, e atualmente, a diferenciação do 
profissional certamente passará pela qualificação no uso 
do ultrassom.
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INTRODUÇÃO
A condução da dor neuropática (DN) representa um de-

safio a equipe de saúde. Estudos com a população em geral 
usando instrumentos validados de triagem observaram que 
7%-8% dos adultos do mundo têm atualmente dor crônica 
com características neuropáticas. Estes dados sugerem que as 
estratégias farmacológicas disponíveis fornecem resultados 
insatisfatórios na condução da DN em diferentes contextos, 
mesmo naqueles pacientes que fazem uso adequado dos 
fármacos recomendados pelos guidelines internacionais, fato 
que tem contribuído para a busca de novas modalidades de 
tratamento. Dentre estas modalidades de tratamento encon-
tra-se a neuromodulação, a qual é definida pela Sociedade 
Internacional de Neuromodulação como uma alteração da 
atividade neural através do estímulo de estruturas alvos espe-
cíficas que compõem o sistema nervoso central ou periférico, 
através da utilização de substâncias químicas ou da aplicação 
de estimulação elétrica. Trata-se de uma área em expansão da 
medicina da dor, efetiva em muitos pacientes com DN, que in-
corpora uma série de terapias elétricas não invasivas, minima-
mente invasivas e cirúrgicas. Essas terapias parecem ter meca-
nismos de ação semelhantes e incluem: Estimulação Cerebral 
Profunda (DBS), Estimulação Nervosa Periférica, Estimulação 
da Medula Espinhal (SCS) e tratamentos não invasivos, tais 
como Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva (rTMS), 
Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (tDCS) e Es-
timulação Transcutânea do Nervo (TENS).

TRATAMENTO INTERVENCIONISTA – MECANISMO DE 
AÇÃO DA ESTIMULAÇÃO MEDULAR (SCS)
Estimulação medular

A terapia de estimulação medular (SCS) se dá através do 
implante de eletrodos no espaço peridural e estimulando a 
coluna dorsal para modular a função neural. Ocorre a ativa-
ção de fibras não nociceptivas de baixo limiar fecha a por-

ta de entrada do sinal nociceptivo através da ativação de 
neurônios inibitórios na medula espinhal para suprimir a dor.

Os mecanismos de ação do SCS foram modelados inicial-
mente com a teoria do “Gate control”; no entanto, estudos 
recentes têm demonstrado o envolvimento de endocanabi-
noides, opioides endógenos e dos sistemas descendentes 
inibitórios da dor no processo SCS.

• Inibição segmentar via GABA, endocanabinóides e 
opioides endógenos
A estimulação SCS leva ao aumento da liberação de GABA 

dos interneurônios inibitórios GABAérgicos, ativando os re-
ceptores GABA S nos neurônios pré-sinapticos e assim ini-
bindo a neurotransmissão excitatória entre as fibras C glu-
tamatérgicas e os neurônios de amplo alcance dinâmico 
(WDR) no corno dorsal da medula. Estudos descobriram que 
a excitabilidade dos neurônios do corno dorsal espinhal, par-
ticularmente os neurônios WDR, pode ser inibida pelo SCS 
em pacientes com dor neuropática crônica.

Recentemente foi relatado que a ativação endocanabinoi-
de do receptor canabinoide 1 (CB1R) contribui para a melho-
ra duradoura da dor neuropática através da SCS. Os CB1Rs 
estão localizados preferencialmente em áreas cerebrais en-
volvidas na transmissão da dor, como na medula espinhal, o 
SCS exerce antinocicepção através da ativação destes recep-
tores por meio de ativação ortodrômica e antidrômica. 

 Além disso, o SCS demonstrou atenuar a dor neuropática 
periférica pela ativação do sistema colinérgico através do re-
ceptor muscarínico 4, aumento dos genes relacionados à dor 
que codificam citocinas pró-inflamatórias como IL-1 e IL-6 no 
gânglio da raiz dorsal.

• Inibição descendente 
A SCS pode alterar as respostas dos sistemas supra espinhais 

sobre os sinais nociceptivos recebidos na medula espinhal, 
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através da modulação do equilíbrio de facilitação e inibição 
descendentes. A SCS aumenta o limiar sensorial em áreas de 
dor e em áreas sem dores de pacientes com dores crônicas, in-
dicando que a estimulação elétrica não apenas ativa grandes 
fibras mielinizadas na coluna dorsal, mas também influencia 
os tratos ascendentes e descendentes na coluna ventrolate-
ral. Estudos mostram que a inibição descendente foi evocada 
pela SCS, com a liberação de neurotransmissores como nora-
drenalina e serotonina, que modulam os receptores WDR na 
medula espinhal exercendo um papel importante no meca-
nismo de ação antinociceptivo da SCS.

 Foi demonstrado também que a estimulação elétrica de 
fibras descendentes originárias de determinadas áreas do 
tronco cerebral, podendo inibir a entrada de sinais noci-
ceptivos no cérebro. Áreas do tronco cerebral, conhecidos 
por serem fontes de neurônios adrenérgicos de projeção 
espinhal, quando estimuladas, inibe a hipersensibilidade 
no corno dorsal da medula após um estímulo nocivo. En-

quanto os efeitos do sistema noradrenérgicos através na SCS 
continuam indefinidos, o papel do sistema serotoninérgico 
descendente já é mais estudado. Sabe-se que a liberação de 
serotonina nas lâminas espinhais I e II está aumentada nos 
casos tratados com SCS e dor neuropática

• Modulação da percepção dolorosa
O mecanismo dos efeitos neuromodulatórios em níveis 

corticais está longe de ser completamente esclarecido. Es-
tudos de RNM usando modelos de dor neuropática perifé-
rica demonstrou que os centros superiores de percepção 
dolorosa foram ativados pela SCS, através da de interações 
de múltiplas vias dolorosas. As áreas ativadas, tálamo, córtex 
somatossensorial, córtex insular, córtex cingulado anterior, 
rede límbica, hipocampo e núcleo accumbens, não apenas 
se relacionam à dor, mas também à cognição, motivação, 
mostrando que a SCS, além de reverter o limiar mecânico de 
dor, melhora os aspectos cognitivos e motivacionais da dor.

Cérebro Córtex
Primário 
somatossensorial

Córtex insular
Percepção dolorosa ↓

Inibição descendente

Nocicepção ascendente

Tálamo

PAG

RVM

Opioides ↑
Dopamina ↑
Noradrenalina ↑
Acetilcolina ↑
Serotonina ↑

Córtex singuado anterior

Córtex pré-frontal

Amígdala

“Controle portão”

Transdução 
ortodrômicaSTT

SCS
Endocanabinoides ↑
Opioides ↑
GABA 4 ↑
Glutamato ↓
Substância P ↓
CGRP ↓
IL-1b ↓
IL-6 ↓

Fibra Ab

Transdução 
antidrômica DLF

Corno dorsal

Fibra Aa ou C
Lesão do nervo

Controle negativo

Controle positivoMedula

Figura 1 – O desenho esquemático mostra os efeitos da estimulação da medula espinhal no processamento nociceptivo, incluindo inibição 
espinhal segmentar, ativação do sistema inibitório descendente e modulação cortical. 
SCS = estimulação medular; STT = trato espinotalâmico; PAG = cinza periaquedutal; RVM = medula ventrolateral; DLF = funículo dorsolateral. 
Fonte: Adaptado de Sun L, Peng et al - Neural Plast. 2021 Oct 21;2021:5607898.
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Neuromodulação não invasiva
O cérebro de uma pessoa com dor crônica tende a traba-

lhar dentro de uma frequência eletromagnética diferente 
de uma pessoa sem dor. A frequência Theta é mais comum 
em relação as pessoas sem dor que apresentam mais a fre-
quência Alfa. Uma as explicações para este fenômeno é a 
disritmia tálamocortical. Outro ponto relevante são as al-
terações de conectividades detectadas através de encefa-
lografias onde constataram alterações não apenas em área 
motora (M1) como em áreas pré-frontais correspondentes 
ao comportamento. 

Sendo assim, os recursos de tratamento neuromodulató-
rios não invasivos passam a ser um excelente aliado no ge-
renciamento da dor neuropática crônica, apresentando um 
poder de neuroplasticidade das redes neurais, melhorando 
as comunicações entre as principais estruturas que partici-
pam da modulação da dor, tanto no sistema nervoso central 
como no periférico. Hoje temos 3 tratamentos não invasivos: 
a Estimulação Magnética Transcraniana (TMS), a Estimulação 
Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC ou tDCS) e a Esti-
mulação Elétrica Periférica (PES). 

• TMS
Para o tratamento da dor neuropática crônica, a rTMS de 

alta frequência (de 10 a 20Hz) tem um efeito Top-Down. 
Ela consegue criar um campo magnético sobre os alvos 
cerebrais, melhoram a conectividade neuronal da região, 
melhorando assim a resposta dolorosa presente. Estes al-
vos são mapeados através de neuronavegação onde atra-
vés de um pulso único, conseguimos saber o local da apli-
cação das ondas magnéticas. Uma das características que 
prediz a cronificação é a falta de segregação da atividade 
das redes neurais. 

Os principais alvos estudados até o momento são: Córtex 
Motor (M1) e o Córtex Pré Frontal Dorso Lateral. A modula-
ção da atividade do córtex tem um objetivo de ligar a circui-
taria antinociceptiva. 

Os efeitos adversos da TMS são: Dor de cabeça, dor na 
nuca e tontura. Como contraindicações absolutas temos: 
Materiais metálicos implantados ou próximo a cabeça (30cm 
da bobina) e presença de dispositivos eletrônicos (ex.: im-
plante coclear e DBS). Como contraindicações não absolutas 
temos: Paciente com histórico de convulsão na família; com 
uso de medicações que diminuem o limiar para convulsão 
(drogas psicoativas e estimulantes); que faziam uso de anti-
convulsivantes; usuários de drogas; privação de sono; com 
lesão centrais (TCE, AVE) e gestantes. 

• ETCC ou tDCS
O recurso da Estimulação Transcraniana por Corrente Con-

tínua é mais barato, de fácil aplicação apresentando menos 
restrições para o tratamento. A técnica propõe a aplicação 
da corrente elétrica constante através de eletrodos de super-
fície recoberto por esponjas com salina para modular a ativi-
dade neuronal no cérebro. O eletrodo anódico (excitatório) 
é colocado em M1 contralateral a área de dor (em torno de 

2mA) e o catódico no Pré-Frontal Dorso Lateral ipsilateral a 
dor. O tempo de aplicação são de 20 minutos. 

Tanto na rTMS quanto na ETCC são necessárias em torno 
de 10 sessões consecutivas para haver a indução da reor-
ganização neural e resposta ao tratamento. Após este pe-
ríodo, as sessões vão se espaçando conforme descrevem os 
protocolos.

• Estimulação Elétrica Periférica 
Estimulação elétrica periférica (PES) é qualquer forma de 

estimulação elétrica que estimule áreas periféricas, poden-
do utilizar eletrodo de superfície ou agulhas de acupuntu-
ra. Quando fazemos uma estimulação periférica que atinja 
áreas supra espinais, o córtex somatossensitivo irá modular 
o córtex motor primário, ativando a via analgésica. 

Trabalhos mais atuais estão relacionando os benefícios 
do uso da PES concomitante com a ETCC e com a rTMS. 
Bons resultados têm sido observados sugerindo que a as-
sociação das técnicas pode ser mais eficaz do que utilizar 
apenas uma delas.

CONCLUSÃO
Embora o uso da neuromodulação tenha aumentado nas 

últimas duas décadas, o futuro das terapias invasivas prova-
velmente depende de estudos de alta qualidade documen-
tando a eficácia. Para todos os tipos de neuromodulação, 
mas especialmente as modalidades implantáveis, os riscos 
envolvidos justificam marcadores preditivos para melhor 
identificar quais pacientes responderão, incluindo testes e 
aconselhamento psicológicos avançados, testes genéticos e 
neuroimagem. 

 O progresso na neuromodulação requer avanços nas tec-
nologias adaptadas pelo usuário apoiadas por uma com-
preensão mais profunda dos mecanismos neurofisiológicos 
subjacentes, a visão da relação entre efeitos neurofisiológi-
cos e desfechos funcionais e a melhor identificação de fato-
res clínicos e não clínicos que afetam a responsividade. As 
aplicações clínicas de técnicas neuromodulatórias não po-
dem avançar sem protocolos de estimulação adaptados ao 
paciente que englobam dados de eficácia e segurança de 
longo prazo.
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dipirona (2 g), tramadol (100 mg) 
escopolamina (20 mg) (todos via 
endovenosa cada 6 horas.

Na internação, foi realizado o rodí-
zio do opioide para morfina (2 mg) 
endovenosa a cada 4 horas, com 
resposta satisfatória apenas nos 
dois primeiros dias. Passou a fazer 
uso de resgates de morfina endove-
nosa, com aumento progressivo da 
frequência de administração do fár-
maco, pois não sentia alívio da dor, 
e pelo contrário, a dor só piorava. 
Referia crises de dor predominan-
temente no período noturno, que 
prejudicava a qualidade do sono. 

Introduzimos gabapentina e ami-
triptilina como adjuvantes, sem nenhuma melhora. A morfi-
na foi substituída por metadona em doses progressivamente 
maiores, até 20 mg a cada 8 horas, sem melhora adequada da 
dor e com efeitos colaterais indesejáveis (vômitos incoercíveis).

Em virtude das condições clínicas apresentadas pela pa-
ciente, descartamos a realização de bloqueio intervencionis-
ta. Além da caquexia, a paciente apresentava ascite neoplá-
sica significativa.

A hipótese de dor total foi feita em vista das diversas cri-
ses de ansiedade relacionadas à incerteza de sua sobrevida, 
depressão e sensação de solidão (abandono) principalmente 
no período noturno, quando seus familiares voltavam para 
casa. Ampliamos o esquema adjuvante associando antide-
pressivo e benzodiazepínicos, na tentativa de melhorar os 
sintomas psíquicos e indicamos acompanhamento psicoló-
gico. Além disso, a conversa com os familiares motivou-os a 
passar a noite com a paciente no hospital sempre que possí-
vel e trazer visitas de sua congregação religiosa. 

A introdução de tais medidas reduziu a solicitação de res-
gates, melhorou o sono e o apetite. Passados três dias com 
essa nova estratégia, a paciente solicitou à equipe que redu-
zisse a dose de medicamentos. Reduzimos a dose de meta-
dona progressivamente, permanecendo com 5 mg cada 12 
horas com bom controle álgico. 

Após uma semana a paciente evoluiu com obstrução in-
testinal maligna e sepse de foco abdominal e pulmonar. 
Após conversar com a paciente e os familiares sobre a não 
indicação técnica e a ausência de benefícios da adoção de 
medidas invasivas (UTI + IOT), iniciamos sedação paliativa 
nas últimas 24 horas de vida. Paciente veio a óbito tranquila-
mente, cercada pelos familiares.
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O termo “dor total” foi primeiramente usado em meados 
do século passado (1964) por Dame Cicely Saunders (1918–
2005), uma médica que também havia sido enfermeira e as-
sistente social, antes de abraçar a medicina.1,2

 Saunders desenvolveu esse conceito porque notou como 
os pacientes moribundos eram “abandonados” por seus mé-
dicos quando nenhum outro tratamento curativo estava dis-
ponível.2 Sensível a esta percepção, Saunders (idealizadora 
da assistência de forma holística) criou tal conceito esclare-
cendo que a dor de um indivíduo que está morrendo é uma 
experiência avassaladora – não apenas física, mas também 
psicológica, social e espiritual.1

Esclareceu que o estado emocional, crenças, valores mo-
rais e relações com o seu entorno enquanto indivíduo social, 
poderiam atuar como desencadeadores, exacerbadores e 
atenuadores da dor, bem como causadores de refratarieda-
de ao tratamento proposto.2

DOR
TOTAL

Dimensão 
física

Dimensão 
espiritual

Dimensão 
social

Dimensão 
psíquica

Dimensão social:  
perda da 
capacidade 
produtiva, do 
sustento

Dimensão 
psíquica: perda 
dos papéis, perda 
da identidade

Dimensão espiritual: 
perda da esperança/perda 
do sentido/perda da fé

Dimensão física: perda de 
parte do corpo (tumor/
amputação)

Fonte: Dame Cicely Saunders British Journal of Nursering 13, No. 11.

O relato de caso que se segue exemplifica bem o texto acima.
Caso clínico: ZD, sexo feminino, 27 anos, casada há 2 anos. 

Sem filhos. Tem religião, é praticante. Trabalhava como pro-
fessora até 2 meses antes da internação. Seus principais cui-
dadores são seu marido e sua mãe. 

Diagnosticada há 8 meses com neoplasia maligna de colo 
do útero, já com carcinomatose peritoneal, ascite neoplásica 
e caquexia (perda de 17 quilos em 4 meses). Internada há 
3 semanas por crises álgicas recorrentes em abdome, refra-
tárias ao esquema analgésico proposto para uso domiciliar: 

Dor Total
Um Enorme Sofrimento para o Paciente, 
Um Enorme Desafio para Quem Cuida
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DISCUSSÃO
O acometimento de um indivíduo por uma doença amea-

çadora da vida compreende uma combinação complexa de 
aspectos físicos, psíquicos, sociais e espirituais (este entende 
como a repercussão da crença em “algo divino” no processo 
de adoecimento).3

O caso descrito acima evidenciou que as doses crescentes de 
opioide não resolviam a dor, cabendo pensar que algo estava 
indo além do componente físico/orgânico.5 A quebra na rotina 
familiar e laboral e a longa permanência hospitalar provoca-
vam uma cisão no “eu social” da paciente.1 A desfiguração de 
sua imagem pela caquexia, dores recorrentes e refratárias ao 
tratamento conservador, além da incerteza do tempo de vida 
transformavam os períodos de solidão, geralmente noturno, no 
encontro com seus conflitos emocionais.1 A fé e os pedidos pela 
cura àquele que tinha como seu “Ser Divino” não aconteciam e 
abalavam sua fé,5 tudo resvalando em sua dor física.1 

Foi necessária a atenção às várias faces do sofrimento e da 
dor, confirmando assim, a necessidade de acompanhamen-
to multidisciplinar, priorizando sua autonomia e em concor-
dância com seus familiares.4

Entender a dor como multidimensional e reconhecer a in-
terdependência do sofrimento mental e físico, constitui um 
profundo desafio ao dualismo corpo-mente, favorecendo 
um tratamento personalizado, centrado no paciente, na es-
colha dos medicamentos, e sempre levando em considera-
ção os seus valores pessoais.4 

É fundamental reconhecer a necessidade de assistência 
complementar do serviço social, acompanhamentos psico-
lógico e espiritual – brilhantemente capturada na noção de 
“dor total” de Cicely Saunders.4
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envolvidos com a dor crônica oro-
facial, a qual deve ser entendida 
em um amplo aspecto que envol-
ve o sistema neuroimunológico, a 
estabilidade funcional do corpo 
humano, propriedades intelectuais 
como razão e emoção e o papel do 
ambiente social na cognição. Espe-
cificamente, foram discutidos estu-
dos que demonstraram a relação 
entre o estresse, bruxismo e dor 
no sistema mastigatório atribuídos 
a inter-relação de estruturas cere-
brais vinculadas na modulação da 
percepção da dor e do comporta-
mento relacionado com a dor.3 O 
estudo trouxe evidências sobre a 
integração do sistema nervoso e 
sistema imunológico com novas 
perspectivas sobre os mecanis-
mos celulares e moleculares res-
ponsáveis pela sinalização noci-
ceptiva orofacial, assim como, as 
associações entre dor musculoes-
quelética orofacial e desequilí-
brios neuroendócrinos, distúrbios 
do sono e alterações do sistema 
de tempo circadiano.3 Toda esta 
correlação reforça a necessidade 
de discussão da dor orofacial em 
uma abordagem biopsicossocial e 
transdisciplinar. 

A complexa integração estrutu-
ral, nervosa e funcional das estrutu-
ras crânio-cervico-mandibulares é 
outro desafio para a compreensão 
dos mecanismos envolvidos com a 
dor orofacial. Como parte da linha 
de pesquisa da Dra. Débora Bevi-
laqua Grossi, foi demonstrado que 
as dores cervicais acompanham 
a gravidade da DTM, sugerindo 
que as disfunções cervicais sejam 
fatores perpetuantes da DTM.4 A 
convergência de informações sen-
soriais ao subnúcleo caudal do 
nervo trigêmeo pode ser uma des-
tas explicações, destacando a im-
portância do relacionamento entre 
o profissional da odontologia e o 
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A Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED) tem 
como missão a promoção com excelência e ética do estudo 
da Dor e, através de um amplo programa de educação con-
tinuada, valoriza a participação multiprofissional e multidis-
ciplinar na assistência humanizada para o controle da dor. 
A Dor Orofacial é um desafio clínico multidimensional, com 
alta prevalência para o desenvolvimento de dor crônica, a 
qual demanda uma discussão transdisciplinar em um mode-
lo biopsicossocial.

Com este propósito, a SBED apresenta a nova gestão do Co-
mitê de dor Orofacial (2022-2023) Dra. Juliana Trindade Cle-
mente-Napimoga – cirurgiã-dentista (Coordenadora Geral), 
Dra. Debora Bevilaqua Grossi – fisioterapeuta (Coordenadora 
Científica) e Dr. Tiago Marques Avelar – médico neurologista 
(Coordenador Secretário). Uma equipe interdisciplinar que 
traz como proposta promover o diálogo entre as diferentes 
áreas de formação sobre o aspecto transdisciplinar para a 
compreensão e tratamento da Dor Orofacial

A Dor Orofacial é uma experiência multidimensional resul-
tado de processos biológicos e psicossociais que acometem 
as estruturas que constituem a face, cavidade oral, cabeça 
e coluna cervical. As alterações podem estar relacionadas 
ao sistema nervoso, estruturas articulares, miofasciais, bem 
como doenças degenerativas e neoplásicas. Dentre as do-
res orofaciais, a disfunção das articulações temporomandi-
bulares (ATMs) ou Disfunção Temporomandibular (DTM) é a 
condição de dor (não odontogênica) mais comum.1 Trata-se 
de um termo coletivo que abrange uma série de problemas 
clínicos nos tecidos orofaciais que resultam em dor regional 
na face e área pré-auricular, limitações na abertura e fecha-
mento da boca e ruídos das ATMs durante os movimentos da 
mandíbula. A etiologia é complexa e ainda não claramente 
compreendida, no entanto, sabe-se que tanto fatores bioló-
gicos quanto fatores psicossociais e biológicos podem gerar 
e perpetuar a dor orofacial.

 A dor é a principal razão pela qual os pacientes com DTM 
procuram tratamento.1 Devido à dificuldade de diagnósticos 
precisos, muitos pacientes apresentam histórico de dor per-
sistente e desenvolvimento da dor crônica. A natureza multi-
dimensional do problema traz consigo uma grande vertente 
associada à má qualidade de vida, funcionamento psicosso-
cial prejudicado, ansiedade, insônia e depressão, bem como 
dores musculoesqueléticas nestes pacientes,2 evidenciando 
a necessidade de relacionamento entre profissionais que 
atuam nesta área com abordagem tanto para questões pe-
riféricas como centrais desta doença. 

Neste aspecto, como resultado de uma discussão científi-
ca transdisciplinar internacional organizado pela Dra. Julia-
na Clemente-Napimoga foi publicada uma revisão literatura3 
com uma reflexão sobre a complexidade dos mecanismos 
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profissional da fisioterapia, para que juntos possam realizar 
um controle efetivo das dores orofaciais e cervicais. 

O papel do neurologista neste contexto também deve ser 
destacado. A dor orofacial também contempla alterações 
neurológicas como as nevralgias (trigeminal ou hipoglosso), 
síndrome de ardência bucal e as cefaleias. Particularmente a 
DTM pode ser causa de dores de cabeça (cefaleias atribuídas 
à DTM), um distúrbio secundário identificado na Classificação 
Internacional de Cefaleias, bem como a DTM pode ser um fator 
agravante para as cefaleias primárias existentes. Sintomas oto-
lógicos e proximidade das estruturas bem como o zumbido e 
alterações funcionais no posicionamento da língua bem como 
hábitos parafuncionais também despertam para a necessidade 
do relacionamento interdisciplinar com os otorrinolaringologis-
tas e fonoaudiólogos nesta equipe multiprofissional.

O incentivo a uma visão mais ampla na saúde do ser hu-
mano baseou-se no artigo publicado na Science em 1977 
pelo psiquiatra Engel que introduziu o conceito integrando 
aspectos biológicos, psicológicos, sociais e dimensões com-
portamentais, com uma proposta de medicina centrada no 
paciente. Esta visão global ainda se apresenta incipiente en-
tre os profissionais da saúde sendo urgente a compreensão 
de mudar a forma como se enxerga a dor e a necessidade da 
integração dos diversos profissionais para o controle desta, 
prezando pela boa comunicação entre os pares bem como 
com o paciente que deverá fazer parte de todo o processo, 
sendo orientado pelos profissionais que gerenciam seu caso. 

Para que tudo isso torne-se realidade o primeiro passo é 
a interação e a compreensão entre os profissionais da saú-

de que se dedicam ao estudo e tratamento da dor, princi-
palmente da dor crônica que além de desenvolverem seu 
conhecimento em suas áreas específicas com experiência 
técnica profunda e atualizada sobre sua respectiva área de 
atuação, ainda tenham a disposição de se abrir ao conheci-
mento das áreas afins compreendendo e se integrando aos 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento para uma 
perspectiva transdisciplinar de conduta clínica.

A Dor Orofacial em uma abordagem biopsicossocial de-
manda um diálogo multiprofissional e interprofissional. Esta 
abordagem ampla e integrada é a premissa do comitê de 
Dor Orofacial para promoção de educação aos profissionais 
da área da saúde em linha com a missão da SBED – uma as-
sistência humanizada, visando a prevenção e o bem-estar 
com qualidade de vida.
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contemporaneidade amplamente 
explorados por Ventriglio & Bhu-
gra em um artigo de 2019 sobre a 
sexualidade no século XXI. Trata-se 
ainda da dificuldade em apresen-
tar simples interesse sobre a vida 
sexual do paciente, da ampliação 
sobre orientação e comporta-
mentos sexuais, excitação, prazer, 
frequência, satisfação, fantasias, 
medos, anseios, etc. Segundo DEK-
KER et al. (2020) a dificuldade para 
iniciar uma conversa sobre sexuali-
dade é tão difícil para os pacientes 
quanto para os médicos.

Quando falamos em dor pélvica/
urogenital – dor localizada entre a 
região do umbigo e a raiz da coxa 
– falamos de algo complexo por 
se tratar de um local onde exis-
tem diversos sistemas (digestório, 
reprodutor, urinário, musculoes-
quelético, nervoso), mas esta com-
plexidade parece ficar maximizada 
pela proximidade dos órgãos sexuais/genitais que forçará o 
olhar para aquilo que a maioria de nós tem dificuldade para 
lidar, a questão da sexualidade, ou melhor, uma parte dela, 
visto que sua esfera vai muito além de localização e patolo-
gia, mas engloba orientação, comportamento e ato sexual, e 
sobretudo satisfação, intimidade e relação humana, não é a 
toa que se torna um tema complexo. 

Segundo Martines & Rossarolla (2018), mesmo sendo evi-
dente a importância do tema sexualidade, o tabu acerca 
dele parece não perder força, isso porque a temática car-
rega uma conotação religiosa, o medo do castigo, a repre-
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A sexualidade é, paralelamente ao trabalho, família, vida 
social, lazer, projeto de vida, autoimagem e religião/espiri-
tualidade, um dos oito aspectos da vida de todo e qualquer 
ser humano adulto e, portanto, demanda igual investimento 
e atenção para que haja qualidade de vida. De acordo com 
Campelo et al. (2019), sexualidade é uma necessidade básica, 
fundamental e inata, devendo ser cuidada e atendida, com o 
objetivo de promover satisfação e realização pessoal a cada 
indivíduo para que este seja psicologicamente saudável. 

O tema sexualidade aparece no meio científico consisten-
temente pela primeira vez em 1905 através da publicação 
de “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, por Sigmund 
Freud (1856-1939), um importante marco na ciência médi-
ca que trouxe a sexualidade e a existência do inconsciente 
como eixos de sua teoria resultando em muitos dissabores 
aos cientistas da época. 

De acordo com Carvalho & Oliveira (2017), Michel Foucault 
(1926-1984) foi outro importante nome a abordar o tema, 
através da afirmação de que a ciência, através do seu saber, 
usa o poder sobre a sexualidade construindo uma verda-
de que subjuga e sujeita os indivíduos com conceitos que 
causam interdição e repressão, ao invés de libertação. A teo-
ria da sexualidade de Freud traz questões como repressão, 
perversão, dentre tantos outros conceitos, que claramente 
fala da moral, do certo e do errado vivido pela sociedade da 
época. Portanto, devido a fatores históricos, sociais, culturais 
e religiosos, o tema sexualidade parece carregar, mesmo na 
atualidade, receios que culminam na dificuldade de se falar 
sobre o assunto que acaba não tendo espaço nem mesmo 
dentro dos consultórios dos profissionais de saúde – médi-
cos, fisioterapeutas e até mesmo psicólogos – onde sua pos-
sibilidade de aparição vem com a existência de alguma pato-
logia sexual. Este ocultar do tema é anterior aos movimentos 
culturais, questões atuais sobre expressão sexual, fluidez de 
gênero, pansexualidade e assuntos afins tão marcantes na 
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sentação cognitiva de uma violação ou proibição, algo que 
não se pode e não se deve falar. Assim, vem associada a 
inibição, vergonha, medo e humilhação o que conduz a po-
lêmicas que impactam o dizer, pensar e viver a sexualidade 
e tendem a levar as pessoas ao silenciamento. Conforme 
as autoras, essa influência nos pensamentos, sentimentos, 
ações e interações afetam tanto a saúde física como men-
tal, não se limitando apenas à atividade sexual e às suas de-
finições de presença ou não de orgasmos, mas impactando 
o afeto, o contato e a intimidade e, portanto, a demonstra-
ção do sentir, do tocar e o ser tocado, os anseios e emoções 
pertinentes à construção das relações interpessoais duran-
te todo o desenvolvimento humano. 

Ao notar esta dificuldade em lidar com o tema em 2022, 
sabendo que ele deveria ser tratado tanto por nós, profissio-
nais da saúde, quanto pelos doentes que nos procuram com 
suas dores e por todos os indivíduos como mais um aspecto, 
um dos oito pedaços da “pizza” da vida, ao lado do trabalho, 
família, vida social, lazer, religiosidade, autoimagem, proje-
to de vida, realizamos uma pesquisa bibliográfica a fim de 
verificar como o tema vem sendo estudado nos últimos cin-
co anos. Para tanto foram usadas as plataformas PubMed e 
BVS – Biblioteca virtual em saúde (Medline e Lilacs), através 
da busca conjugada das palavras sexualidade, satisfação e 
adultos. Foram encontrados 2257 artigos na Pubmed e 362 
na BVS, em sua maioria abordando a sexualidade em esferas 
como: morbidades variadas (crônicas ou não); a pandemia 
da COVID19; abuso/violência sexual na infância; educação 
para adolescentes; LGBTQIA+ e ao envelhecimento, dentre 
outras. Porém, não foi achado nenhum estudo que aborde 
a sexualidade do adulto saudável, a não doença ou alguma 
condição peculiar e/ou sofrimento que ampliasse a com-
preensão do tema aprofundando na maneira como as pes-
soas lidam com sua sexualidade, verificando a compreensão 
sobre o tema, como experimentam o universo amplo da 
sexualidade, desde o ato sexual e questões objetivas como 
frequência, orgasmo, lubrificação, estímulos, excitação, de-
sejo e desconforto sexual, a questões mais subjetivas como 
parceria, satisfação, fantasias, carícias, entrega, dentre outras 
questões mais profundas passíveis de serem alcançadas no 
campo clínico - quando o profissional abre espaço para escu-
ta - mas que infelizmente ainda não são possíveis no campo 
científico como afirmam Brasil et al. (2022) que trazem, em 
fevereiro deste ano, a publicação de uma revisão integrativa 
de instrumentos psicométricos direcionados à função sexual 
e medidas clínicas da sexualidade disponíveis para popula-
ção brasileira e concluem que os 18 instrumentos disponí-
veis para a pesquisa não têm o alcance e a profundidade do 
campo clínico.

Dekker et al. (2020) publicaram um estudo de amostra 
aleatória de 4955 homens e mulheres alemães - enfatizando 
que seus achados estão de acordo com um estudo prévio 
britânico (Natsal) – no qual concluem que a doença física e 
mental autorreferida está frequentemente associada a um 
comprometimento da sexualidade. Demonstram que mes-
mo as doenças sem qualquer relação direta com a sexuali-

dade afetam aspectos da saúde sexual, por isso sugerem 
aos médicos que abordem o tema em suas práticas clínicas. 
Porém, afirmam que devido às limitações da análise não po-
dem resolver a questão de causalidade o que os impede de 
afirmar o contrário, ou seja, que problemas na sexualidade 
levam a doenças.

Um estudo dinamarquês realizado por Traumer, Jacobsen 
& Laursen (2019) aponta que a sexualidade ainda é um tema 
tabu no sistema de saúde dinamarquês. A pesquisa revelou 
que pacientes que adentraram sobre o tema sexualidade 
sentiram-se desprezados pelos profissionais de saúde que 
hesitaram discutir o tema, enquanto outros que experiencia-
ram os profissionais da saúde abordando o tema mostraram 
resistência ao falar sobre o assunto, provavelmente por não 
terem tido uma vivência prévia como essa em um serviço de 
saúde. Embora as duas experiências sejam distintas, é possí-
vel identificar que tanto os pacientes, quanto os profissionais 
de saúde, encontram dificuldades em falar sobre assuntos 
referentes à sexualidade.

Assim, a partir deste levantamento bibliográfico verifica-
mos, através deste artigo teórico-reflexivo, a necessidade de 
espaço de existência do tema sexualidade que permanece 
estigmatizado em um campo de inquietações culturais, so-
ciais e religiosas. Embora tenha acontecido diversos avanços 
na área do conhecimento humano, incluindo a sexualida-
de, é notória a dificuldade de abordar o tema. Portanto, é 
de grande importância novos estudos que identifiquem as 
variáveis que dificultam ou facilitam essas discussões em 
tempos contemporâneos, considerando a trajetória acerca 
da sexualidade humana que permeia até os dias atuais a fim 
de que o tema ganhe a naturalidade e o mesmo investimen-
to que o trabalho, por exemplo - esta que normalmente é a 
maior fatia dos oito pedaços da nossa pizza da vida também 
por uma consequência histórica, cultural e social, mas dei-
xamos este assunto para uma próxima oportunidade. Con-
forme a sexualidade ganha espaço e é mais frequentemente 
abordada e trazida para nosso cotidiano, provavelmente, 
ela vai sendo desmistificada e retirada de um lugar sombrio. 
Assim, se faz necessário o aprofundamento da experiência 
subjetiva dos profissionais de saúde ao discutir sexualida-
de com os pacientes/usuários do serviço justamente pela 
sexualidade ser um aspecto fundamental na vida humana, 
determinante para a qualidade de vida, mas que ainda é um 
tabu ocupando, ainda em 2022, um lugar de obscuridade 
social e religiosa que a faz ficar polarizada entre procriação 
e perversão.
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siderou-se primordial investir em 
mudanças no estilo de vida para 
garantir melhor qualidade de vida 
e melhor prognóstico para doen-
ças crônicas. 

 Nos anos de 1980, destaca-se o 
investimento em campanhas de 
promoção de saúde e reestrutura 
urbanística em algumas cidades 
para favorecer a prática de espor-
te, exercícios e atividade física. 
No Brasil, podemos relembrar da 
campanha antifumo que recorreu 
ao carisma e ao humor do Ziraldo, 
com os cartazes “fumar é cafona” 
ou “fumar é brega” para informar, 
popularizar e educar sobre os ma-
lefícios do cigarro.

 Quando o assunto é dor, estimu-
lar as mudanças de estilo de vida 
que enovelem exercícios ativos 
apresenta um grau mais elevado 
de dificuldade. Se há baixa adesão 
à prática de exercícios para a popu-
lação sem dor, não é estranho de 
observar uma adesão ainda menor entre as pessoas que tem 
dor. Situações reais como essa fundamentam a importância 
de programas que explorem além do cognitivo para a pres-
crição das recomendações aos pacientes com dor. 

EDUCAÇÃO EM DOR: DO SABER PARA A MOTIVAÇÃO
Nos programas de educação em dor, o primeiro destaque é 

ao The Swedish Back School de Zachrisson-Forssell em 1969.2 
Essas escolas de postura tinham como objetivo reduzir a dor 
e prevenir episódios de dor lombar. Nos anos 1980, o mode-
lo espalha-se por vários países com o objetivo de reduzir: as 
crises de dor, o consumo de medicamento e o absenteísmo 
no trabalho. As escolas de coluna/postura ofereciam estra-
tégias e programas estruturados em pequenos grupos de 
pacientes cujo o objetivo primário era informar formas de 
controlar a dor nas costas. Apesar de algumas variabilidades 
entre os modelos, os programas envolviam: aulas de anato-
mia da coluna vertebral, noções de ergonomia e prática de 
exercícios terapêutico para melhorar mobilidade da coluna 
lombar, cinturas pélvica e escapular. 
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O quadro doloroso pode mudar com o tempo, associar 
diagnósticos e modalidades terapêuticas. Dentre os diversos 
tratamentos disponíveis, é possível associar como ponto co-
mum o Estilo de Vida, definido pela OMS como “conjunto de 
hábitos e costumes”. Quando falamos em hábitos, a máxima 
de Albert Einstein permanece em voga: “Insanidade é querer 
resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual”. Mas 
de que forma a educação em dor pode contribuir para os tão 
almejados “resultados diferentes”? 

 As recomendações de mudança de estilo de vida estão 
bem divulgadas – e para todas as idades. Crianças “já” sabem 
que o sedentarismo é nocivo, mas nem por isso vivemos 
tempos de alto nível de atividade física entre crianças e ado-
lescentes. Parece que saber não é o suficiente para mudar. 
No contexto da dor, diretrizes da Medicina Baseada em Evi-
dência destacam os modelos de educação como estratégias 
multidimensionais efetivas de tratamento. As diretrizes au-
xiliam os profissionais para integração da expertise clínica, 
evidências externas e particularidades de cada paciente para 
tratamento e seguimento.

Os programas de educação em dor envolvem múltiplos fa-
tores, tanto biológicos, quanto comportamentais, psicológi-
cos, laborais, culturais e espirituais, com influência da grande 
variabilidade intra e inter pacientes. No âmbito profissional, 
a IASP1 associa uma das lacunas de baixa efetividade no tra-
tamento da dor à ausência (ou raridade) de programas de 
educação em dor que potencializem a participação ativa do 
paciente no processo terapêutico. Além disso, o precário co-
nhecimento sobre a dor, por parte dos profissionais de saúde, 
compromete as prescrições e recomendações, tanto quanto 
confunde pacientes com discursos contraditórios, o que res-
salta a importância de educação profissional continuada.

Para podermos contribuir de maneira mais efetiva com a 
mudança de estilo de vida dos pacientes, podemos come-
çar com a revisão de como praticamos a educação em dor. 
É possível identificar nossos hábitos de educar na prática? 
E principalmente, como podemos fazer diferente para ter-
mos resultados melhores? Para trazer à tona respostas, na 
sequência um pouco sobre essa história.

NO PRINCÍPIO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Desde a década de 40 percebe-se o movimento científi-

co investindo em mudanças no estilo de vida e na educação 
em dor. Os primeiros artigos para educação em dor e estilo 
de vida saudável destacam-se pelo foco na saúde da mulher 
(Figura 1). Somente 30 anos após os primeiros estudos, con-

Insanidade (Loucura) é Querer 
Resultados Diferentes Fazendo 
Tudo Exatamente Igual
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Alguns programas foram desenvolvidos por equipes mul-
tiprofissionais com fisioterapeutas, fisiatrias, ortopedistas 
entre outros especialistas participam dos encontros com o 
objetivo de ensinar às pessoas como cuidar de suas costas. 
Nos anos 2000, a importância em modificar hábitos de vida 
mal adaptativos na população com dor crônica lombar fez 
com que as Escolas de postura fossem incluídas às diretri-
zes europeias e americanas de tratamento da dor. 

 Apesar da informação sobre “como cuidar bem da sua 
coluna” ter embasamento teórico-científico, as dificulda-
des clínicas no manejo da dor fomentaram a inclusão de 
aspectos emocionais aos programas de exercício e aulas de 
biomecânica. Fatores psicossociais tornam-se temas abor-
dados com o objetivo de discutir sobre: as crenças, movi-
mentos, sensações e emoções mal adaptativas das pessoas 
com dor recorrente. Resultados de pesquisas estimulam 
tratamentos educativos combinados por serem mais efica-
zes no alívio da dor e melhora da incapacidade associada 
ao sintoma.3 Além das vantagens de efeitos amplificados 
nos programas em grupo pela oportunidade de pacientes 
partilharem suas histórias. 

Progressivamente os programas de educação em dor in-
cluem aulas de relaxamento, técnicas de meditação, estra-
tégias de manejo do estresse, rotinas para melhorar o sono 
e informações sobre a neurofisiologia da dor.4 Contudo o 
desafio de manter a adesão dos participantes durante a 
após o final do programa, persistem como o grande obstá-
culo para o alcance de benefícios à longo prazo.5 Recursos 
audiovisuais, telefonemas motivacionais e redes sociais são 
incluídos aos programas como estratégias para motivar os 
pacientes a persistir na assiduidade dos exercícios e expli-
cações oferecidas ao longo dos programas. 

 
EDUCAÇÃO EM DOR: QUAL O PRÓXIMO NÍVEL?

Os modelos de educação em dor permanecem com al-
guns limites identificados desde os primeiros modelos de 
educação em dor. Como envolver ativamente o paciente 
em seu autocuidado? Por um lado, as taxas de abando-
no aos programas são elevadas. Por outro, os resultados 
são modestos a longo prazo. E ainda, pode-se considerar 
que as taxas de interesse por modelos de educação em 
dor não são tão elevadas quanto esperado. Destacam-se 
alguns desafios:

 • Dor como sinônimo de lesão: enquanto a população 
e os profissionais de saúde persistirem na associação 
entre dor crônica à lesão, o envolvimento do paciente 
em um programa de educação em dor fragiliza-se, pois 
se a dor estiver associada a lesão, a tendência será dos 
pacientes procurarem por uma “cura ou solução direta” 
para solucionar essa lesão, com prejuízo para enfrenta-
mento da dor.

 • Exames complementares de repetição: pacientes 
com dor crônica consultam e são submetidos a mais 
exames que outras situações de saúde. Enquanto hou-
ver dúvidas no diagnóstico da dor crônica, a insegu-
rança incentiva pacientes e profissionais de saúde a 

recorrer a recursos diagnósticos que não solucionam 
o problema da dor crônica. Alguns autores descrevem 
essa situação como Nocebo.

 • Jargões e expressões que causam medo e insegu-
rança: profissionais da saúde, fragilizam os pacientes 
com a intensão de explicar o problema de saúde do 
paciente. É importante evitar expressões como “sua 
coluna está fora lugar” ou “seu joelho está osso com 
osso”. Além de não representar a realidade anatomo-
patológica tendem a aumentar cinesiofobia, evitação e 
catastrofização. 

 • “No pain, no gain”: provavelmente, essa expressão 
refere-se a dor aguda, mas pessoas com dor crônica 
apresentam estratégias mal adaptativas de manejo 
do estresse e de emoções. Valorização social da dor 
pode ser prejudicial ao enfrentamento. O tratamento 
multidimensional e respeito às crenças do paciente é 
primordial.

EDUCAÇÃO EM DOR: 50 ANOS
Como resultado desse meio século de modelos de edu-

cação em dor, recomenda-se que os programas abordem: 
neurofisiologia da dor, técnicas de manejo do estresse e re-
laxamento, exercícios e retorno a atividade, estratégias de 
enfrentamento da dor.

Socialmente bem divulgados, os conteúdos apresenta-
dos nos programas de educação em dor não são destaque 
(século XXI) pelo teor de inovação na informação. Reconhe-
ce-se ser preciso mais do que simplesmente explicar aos 
pacientes a importância de mudar sua rotina e seu estilo de 
vida para mudança de hábitos de forma sustentável. “Pen-
sar globalmente e agir localmente” para o tratamento da 
dor, pode gerar repercussões econômicas e sociais ao con-
siderarmos que pacientes com dor persistente são usuários 
frequentes de serviços de saúde público e privado.

Em meio a tantas mudanças que o quadro doloroso apre-
senta em sua história natural, mudanças na história sobre 
como fazemos a educação em dor também são necessárias. 
Afinal, “Insanidade é querer resultados diferentes fazendo 
tudo exatamente igual”.
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É importante ressaltar que a ciên-
cia da implementação pode levar 
em média 17 anos até que a evi-
dência seja incorporada na prática, 
além disso apenas 50% das evi-
dências produzidas são aplicadas 
no contexto clínico.3,4 Atualmente, 
mais 17 modelos são descritos para 
implementação de evidências, en-
tre eles vale destacar o modelo JBI, 
Iowa e o Johns Hopkins.5,6

Mediante ao exposto, o contexto 
atual exige dos profissionais enfer-
meiros o domínio de abordagens 
metodológicas dos diferentes tipos 
de estudos, competências desen-
volvidas relacionadas ao cuidado a 
pessoa com dor, além do conheci-
mento aprofundado sobre os mo-
delos de implementação existentes 
para que seja possível a entrega de 
cuidado de alta qualidade.5,6
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O tema da campanha global da IASP (Associação Inter-
nacional para o Estudo da Dor) deste ano é “Translação do 
Conhecimento em Dor para a Prática” e tem como objetivo 
incorporar o conhecimento adquirido em pesquisa na prá-
tica clínica, abrangendo o paciente em seu contexto biop-
sicossocial de dor e os profissionais de saúde.1 A campanha 
global da IASP deste ano visa:1 

 • Aumentar a conscientização de profissionais de saúde, 
cientistas e sociedade sobre o acúmulo de conhecimen-
to sobre dor;

 • Facilitar a ponte entre os estudos pré-clínicos e a prática 
clínica;

 • Ampliar a conscientização sobre os desafios na concep-
ção de novos estudos pré-clínicos mais preditivos e en-
saios clínicos mais eficazes;

 • Identificar barreiras e propor soluções para melhorar a 
capacidade preditiva da pesquisa pré-clínica; 

 • Fornecer atualizações sobre as lições aprendidas em es-
tudos genéticos e como elas influenciam na compreen-
são de condições dolorosas mais comuns;

 • Fornecer atualizações sobre fenotipagem e como isso 
pode ser implementado para estratificação de pacientes 
em relação a ensaios clínicos e terapia direcionada para 
o tratamento da dor;

 • Fornecer atualizações sobre o uso de novas abordagens 
para o tratamento da dor;

 • Fornecer atualizações sobre novas práticas para um me-
lhor desenho de estudos clínicos;

 • Facilitar e aprimorar a comunicação entre pacientes, 
profissionais de saúde e pesquisadores;

 • Reduzir as lacunas na translação do conhecimento em 
dor em prática entre nações ricas e pobres;

 • Identificar diretrizes baseadas em evidências no tratamen-
to da dor e exemplificar os desafios na implementação;

É fato que tanto o conhecimento em dor quanto a ciên-
cia da implementação compartilham características em co-

mum, ambos são considerados desa-
fiadores no contexto atual.2 

A ciência da implementação é 
definida como “estudo científico 
de métodos para promover a in-
corporação de maneira sistemá-
tica os resultados das pesquisas 

na prática clínica, e, portan-
to, melhorar a qualidade 
e a eficácia dos serviços e 

cuidados de saúde.3

2022: Translação do 
Conhecimento em Dor para 
a Prática e o Enfermeiro
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Parece inacreditável, mas estamos finalmente entrando em 2022, 
após um período tão difícil, quanto inesperado. E, como todo início 
de ano, as esperanças se renovam, dessa vez, com um grau de expec-
tativa ainda mais elevado, visto que após um longo período de pausa 
decorrente da pandemia, a Liga Interdisciplinar para o Estudo da Dor 
(LIED) retomou as atividades práticas presenciais voltadas aos acadê-
micos ligantes. Ainda que as incertezas persistam, as portas do Ambu-
latório da Dor, coordenado pelo neurocirurgião Dr. Daniel Benzecry de 
Almeida e composto pelos residentes e profissionais do Grupo da Dor 
do Instituto de Neurologia de Curitiba (INC), foram novamente aber-
tas e o retorno iniciou-se de forma gradativa, privilegiando apenas um 
grupo selecionado de acadêmicos e seguindo as normativas de pre-
venção à COVID-19. Esta atividade prática, que coloca em contato os 
acadêmicos ligantes com profissionais de áreas de atuação díspares 
e pacientes, contribui de forma única para a formação do futuro pro-
fissional, possibilitando uma experiência de discussão de casos reais 
e engrandecimento dos conhecimentos na área da dor que, por di-
ferentes razoes, não é ofertada nas universidades, em nenhuma das 
graduações da área da saúde. 

 Este contato direto beneficia ambos – paciente e estudante – dian-
te do intuito da construção de uma melhor desenvoltura futura em 
âmbito profissional, alavancando a oportunidade de se obter maior 
contato com o paciente em um ambiente seguro, antes de ser com-
pletamente responsável pela conduta, podendo observar os colegas 

A Volta ao Ambulatório
Início do Recomeço
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de profissão conduzindo os atendimentos enquanto atrelam 
o conhecimento às discussões de casos de maneira multidis-
ciplinar. O ambiente oferecido pelo Grupo da Dor, confere 
a todos os profissionais apontamentos específicos de suas 
especialidades, auxiliando o grupo e o paciente, na com-
preensão da patologia de forma otimizada, possibilitando 
discutir as abordagens e tomadas de decisões, fornecendo 
um atendimento mais amplo e benéfico. O paciente, diante 
desses elementos, mostra-se confortável quando percebe 
o acolhimento feito pela equipe. E para os acadêmicos, é a 
oportunidade de compreender que cada paciente é único, 
assim como são únicas as suas necessidades.1 

Após cada plantão no ambulatório, os acadêmicos rece-
beram a tarefa de escrever um relato da experiência, evi-
denciando os casos assistidos e descrevendo a experiência 
pessoal. A atividade obrigatória, foi inicialmente apresenta-
da como uma forma de compartilhar com os demais mem-
bros da liga o conhecimento adquirido porém, os relatos da 
participação no convívio rotineiro de um ambulatório de dor 
são de extrema importância e foram, de fato, pensados pela 
coordenação da LIED não somente para acompanhamento 
e orientação, mas por acreditar que, ao colocar em palavras 
uma experiência, os acadêmicos perceberiam com mais faci-
lidade o valor da oportunidade que lhes foi oferecida. Sob o 
ponto de vista destes estudantes selecionados no primeiro 
grupo, os profissionais atuantes no ambulatório não medi-
ram esforços para que a interdisciplinaridade fosse respeita-
da em todos os âmbitos e para que todos se sentissem per-
tencentes à conformação do atendimento e das discussões. 
Os acadêmicos descreveram, ainda, que o trabalho indivi-
dual das diferentes áreas da saúde foi valorizado para que 
o conjunto fosse o mais eficaz possível e trabalhasse com o 
objetivo de devolver aos pacientes, a qualidade de vida. 

Ao final de cada ambulatório, é proposta uma pequena reu-
nião com todos os profissionais participantes, e são relembra-
dos e discutidos os principais pontos dos atendimentos. Os 
acadêmicos enfatizaram em seus relatos a surpresa em terem 
sido incluídos nas avaliações gerais dos casos vistos no decor-
rer do período, além de terem sido convidados a compartilhar 
suas experiências, enquanto foram imensuravelmente aco-
lhidos como iguais pela equipe integrativa. Esta lisura com a 
qual o ambulatório é conduzido evita que as futuras relações 
humanas sejam acovardadas ou até mesmo estressoras, assim 
proporcionando ao acadêmico uma melhor desenvoltura, por 
participar de modo integrativo de momentos e experiências 
diferentes em cada consulta e discussão em grupo.2 

A LIED, desde a sua criação, tem como principal objetivo 
promover o conhecimento teórico – prático em dor, por ter 
consciência que a grade curricular dos cursos de graduação 
não é o suficiente para preparar o futuro profissional para, 
ao menos, entender a dor do seu paciente. A participação no 
ambulatório e a observação atenta da atuação de profissio-
nais de excelência, proporciona além do conhecimento em 
dor, o desenvolvimento de senso crítico e raciocínio científi-
co, essenciais para qualquer profissional e, por este motivo, 
as experiências presenciais são tão amplamente valorizadas. 

Dessa forma, as participações no Ambulatório da Dor são, por 
excelência, uma maneira de integrar tudo aquilo que é traba-
lhado durante as aulas promovidas pela LIED ao longo do ano 
à experiência prática de atendimento, sedimentando o co-
nhecimento dos ligantes e proporcionando a assimilação de 
condutas na assistência aos pacientes com dor. Vale destacar, 
ainda, a enorme diversidade de histórias clínicas, vivências e 
diagnósticos apresentados. Ao presenciar a anamnese, o exa-
me físico e os passos dados na construção do raciocínio para 
se obter a conduta terapêutica, os ligantes se veem verdadei-
ramente imersos na miríade de fatores que associam à dor, fe-
nômeno subjetivo que, para ser melhor compreendido, deve 
ser analisado pela ótica biopsicossocial. E é precisamente essa 
a visão que os profissionais presentes no Ambulatório da Dor 
buscam diligentemente passar aos acadêmicos ligantes. Sem-
pre dispostos a sanar quaisquer dúvidas, tais profissionais tra-
balham em perfeita harmonia, no melhor sentido da palavra 
interdisciplinaridade, um dos pilares da LIED. 

Disso depreende-se que é indispensável que acadêmicos 
com interesse no estudo da dor e de suas nuances, tenham 
a oportunidade de vivenciar atendimentos de tão alto nível 
em humanidade e profissionalismo. Assim, não seria exagero 
afirmar que a presença no Ambulatório da Dor, constitui ver-
dadeiro privilégio proporcionado pelo Grupo da Dor, bem 
como um dos grandes atrativos da participação na LIED.

É por esta mesma razão, ainda, que a pandemia afetou di-
retamente a formação dos acadêmicos, os quais precisaram 
interromper e modificar o modo de aprendizagem durante 
o período. A volta aos ambulatórios trouxe consigo a rees-
truturação adaptada da prática e fez com que os estudantes 
percebessem como as relações humanas fazem diferença. 
Parte dos ensinamentos da liga é justamente esta ênfase em 
compreender que a dor de outrem, com suas singularidades 
e especificidades, necessita de um conjunto complexo de 
fatores que inclui empatia e colaboração. Aprendeu-se isso 
também diante do momento desafiador pelo qual passamos 
nos últimos dois anos, de fato. Adaptar-se às adversidades 
impostas pela pandemia foi tão desafiador quanto encarar o 
retorno àquilo que precisou ficar em latência por longos me-
ses. Dessa forma a LIED precisou se reestruturar quantitativa-
mente para que os acadêmicos pudessem gradativamente 
retornar às práticas, buscando evitar danos qualitativos, e os 
acadêmicos mostram, de forma ímpar, comprometimento e 
responsabilidade para iniciar o recomeço. 

Venha como vier, 2022 nos encontrará mais maduros e 
aptos a lidar com os imprevistos. Aprendemos a buscar, nos 
meses mais duros da pandemia, a força e a inteligência para 
superar qualquer desafio. 
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Os animais, assim como os homens, podem 
experimentar uma variedade de dores agudas 
e crônicas. A dor aguda, principalmente aquela 
decorrente de procedimentos cirúrgicos, apre-
senta ferramentas de avaliações e tratamento 
farmacológico mais difundido no meio veteri-
nário, contudo a dor crônica, como aquele de-
corrente de artroses, neoplasias com ou sem 
componente neuropático, apresenta mecanis-
mos ainda não totalmente compreendidos e 
tratamento inadequado.

Conceitos proferidos por grandes estudiosos 
da humanidade como Descartes, que menciona que “quan-
do um animal geme, não é uma queixa, mas apenas o ran-
ger de um mecanismo que funciona mal. Quando a roda de 
uma charrete range, isso não quer dizer que a charrete sofra, 
apenas que ela não está lubrificada. Devemos entender da 
mesma maneira o gemido dos animais e é inútil lamentar o 
destino de um cão que é dissecado vivo em laboratório”, não 
são mais tolerados nos dias atuais. O sofrimento decorrente 

da ausência ou não adequação de cuidados com o animal 
também não deve ser tolerado e a dor está entre situações 
que podem levar o animal ao sofrimento e à diminuição da 
sua qualidade de vida, inclusive, resultando em alguns casos, 
em eutanásia precoce. Deve-se sempre levar em considera-
ção o conceito de que, o que dói em um ser humano pode 
também causar dor em um animal. Dessa forma, a dor deve 
ser considerada e avaliada no momento de admissão do pa-
ciente, como o quinto sinal vital.
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Em diversos lugares do mundo, pesquisa-
dores tem direcionado estudos para elabo-
ração de ferramentas em diferentes espécies 
animais, como em cães, gatos, equinos e 
coelhos, para que exista uma padronização 
quanto à avaliação e mensuração de dor nos 
diferentes indivíduos, pois sabe-se que cada 
espécie apresenta características específicas 
em relação ao comportamento de dor e ao 
ambiente em que está inserido. Escalas de 
dor aguda tem sido desenvolvidas e valida-
das para uso no pós-operatório imediato, 
tendo como objetivo tratar adequadamente 
a dor para que esta não se torne crônica. Nos 
últimos anos ocorreram várias publicações 
de ferramentas validadas para avaliação e 
mensuração da dor em diferentes espécies 
animais, como a Unesp-Botucatu cat pain 
scale, que avalia a dor aguda em gatas sub-
metidas à ovariohisterectomia e já foi tradu-
zida para várias línguas. Ainda, mais recen-
temente a Feline Grimace Scale demonstrou 
que gatos com dor expressam alterações 
faciais e que podem ser avaliadas por meio 
de fotos ou em tempo real de avaliação. No 
campo da dor crônica, vários estudos tem 
sido realizados para avaliação de cães e ga-
tos com dor relacionada à osteoartrose, como a Liverpool Os-
teoarthritis in dog (LOAD) que avalia mobilidade e impacto 
da doença na rotina do animal. A qualidade de vida não foi 
esquecida, como no questionário validado de qualidade de 
vida em cão com câncer e dor. Não Podemos esquecer que 
ferramentas mais simples como a escala numérica e a analó-
gica visual são também comumente utilizadas.

No tocante ao tratamento da dor aguda, as classes farma-
cológicas mais comumente empregadas são os anti-inflama-
tórios não esteroidais, os opioides e analgésicos “simples”, 
como a dipirona, que nos últimos anos vem sendo emprega-
da de forma ampla na medicina veterinária, com bons resul-
tados em diferentes tipos de dor, seja em associação a outros 
fármacos ou mesmo isolada. Várias classes desses medica-
mentos já são formulados em concentrações e favorecendo 
a biotransformação nas diferentes espécies. Bloqueios regio-
nais são frequentemente utilizados para o controle de dor 
transoperatória, resultando em uma boa redução nas doses 
de fármacos anestésicos gerais. Atualmente, os bloqueios 
regionais na medicina veterinária estão também sendo guia-
dos por ultrassonografia, aumentando a precisão e o suces-
so do procedimento, gerando grande conforto periperatório 
nos mais diversos tipos de procedimentos cirúrgicos, dimi-
nuindo desta forma, os efeitos adversos do emprego de altas 
dosagens de opioides e de longos períodos de administra-
ção de AINEs.

A dor crônica em animais ainda merece mais estudos para 
sua identificação e mensuração, haja vista que alterações 
sutis de comportamento não são facilmente identificadas. A 

cronicidade do processo biológico estabelecido dificulta por 
vezes o tratamento mais efetivo, que pode envolver terapias 
medicamentosas, mas também não medicamentosas, como 
a reabilitação física, mudança de peso e de manejo do ani-
mal, o que implica ainda em mudanças de hábitos dos seus 
tutores e recursos financeiros dispendiosos. O uso de adju-
vantes analgésicos, como os gabapentinoides, antagonistas 
de receptores NMDA e lidocaína endovenosa tem sido am-
plamente utilizados para manejo da dor crônica e sua agudi-
zação à semelhança do que é efetuado no homem.

Diante do exposto, podemos observar que recentes avan-
ços com relação à avaliação e mensuração da dor em ani-
mais, assim como novas propostas terapêuticas, tem sido 
um dos focos da literatura veterinária para que nossas de-
cisões clínicas sejam baseadas em evidências, objetivando a 
melhor qualidade de vida que o nosso com dor possa ter.
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A pandemia da doença pelo coronavírus 2019, COVID-19 
(sigla em inglês para coronavirus disease 2019), doença pro-
vocada pelo vírus SARS-CoV-2, foi reconhecida pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020. 
Em um momento extremamente desafiador e de rápido de-
senvolvimento, a COVID-19 está alterando a maneira como 
vivemos e interagimos, inclusive no tratamento da dor. 

Desde o início da pandemia de COVID-19, clínicos e pes-
quisadores perceberam que, embora as manifestações res-
piratórias fossem predominantes, sinais e sintomas de envol-
vimento extrapulmonar poderiam agravar o quadro clínico 
da doença. Atualmente, a experiência clínica e os dados da 
literatura mostraram que todos os órgãos e sistemas podem 
estar envolvidos, de maneira direta ou indireta (por exemplo, 
através de danos por citocinas), durante o curso da doença.1

Nesse cenário, as manifestações dolorosas estão incluídas 
como manifestação extrapulmonar da COVID-19, podendo 
ocorrer durante a fase aguda, mas também como complica-
ções de médio ou longo prazo. Na fase aguda da COVID-19, 
a dor pode estar presente de diferentes formas. Um dos pri-

meiros relatos demonstrou que a 
dor muscular pode afetar 44% dos 
pacientes.2 Posteriormente, foi de-
monstrado que mialgia/artralgia, 
dor de garganta, dor abdominal, 
dor torácica e cefaleia geralmente 
acompanham os sintomas respira-
tórios, mas também podem ocor-
rer como achados clínicos isolados. 
Além disso, a mialgia grave pode 
ser encontrada independente da 
gravidade do COVID-19.3

Como a pandemia está em an-
damento, o capítulo sobre com-
plicações pós-COVID ainda não 
foi escrito. Em uma meta-análise 
recente, os autores demonstraram 
mais de 50 efeitos a longo prazo 
do COVID-19.3 Curiosamente, além 
das sequelas respiratórias, cardio-
vasculares e neuropsiquiátricas, a 
dor crônica se apresenta entre as 
sequelas da doença.4 Nesse sen-
tido, as sequelas a curto ou longo 
prazo podem se combinar com 
problemas de origem psicológica 
ou fadiga, além de outros problemas, afetando a qualidade 

de vida dos sobreviventes da COVID-19.
Pacientes que chegam ao estado grave da síndro-

me do distúrbio respiratório agudo (SARS) levam em 
média 8 dias para alcançar esse quadro (com uma 
variação de 6 a 12 dias). Uma possível explicação para 

essa deterioração rápida e séria é a síndrome de li-
beração de citocinas ou “tempestade de citocinas” 
(cytokine storm), uma superprodução de células 
imunes e citocinas que levam ao rápido compro-

metimento de múltiplos órgãos, principalmente, 
pulmões, rins, cérebro e coração. 

Embora a ativação de neutrófilos seja essencial 
para a defesa do sistema imune, sua ativação ex-
cessiva acarreta danos nos tecidos por liberação de 

agentes ativadores de células citotóxicas e imunes, 
que passam a secretar elastases que digerem o tecido 

e ativam algumas metaloproteínases teciduais. Ainda, po-
dem produzir espécies reativas de oxigênio (ROS), leuco-

trienos e outras moléculas pró-inflamatórias. No pulmão, 
os macrófagos alveolares ativados secretam citocinas como 
a interleucina-1 beta (IL-1β), interleucina-6 (IL-6), interleuci-
na-8 (IL-8), interleucina-10 (IL-10) e fator de necrose tumoral 
alfa (TNF-α), que atuam localmente para estimular a qui-
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miotaxia e ativar os neutrófilos.5 Possivelmente, essa cascata 
pode explicar, pelo menos em parte, a patogênese das mani-
festações clínicas da doença, incluindo aquelas relacionadas 
à nocicepção alterada.4

A enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) foi identi-
ficada como o receptor do SARS-CoV-2. Anteriormente, es-
tudos mostraram uma estreita relação entre suscetibilidade 
genética, citocinas inflamatórias e SARS. A ACE2, IL-10, TNF-α 
e fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) estão entre 
os mediadores associados ao desenvolvimento ou desfecho 
da SARS. Níveis elevados de IL-6 e IL-8 no plasma tem relação 
com a SARS, o que sugere uma explicação molecular para 
a gravidade da SARS e um possível tratamento para a SARS 
após a infecção por SARS-CoV-2. Acredita-se que os danos 
celulares causados pela rápida replicação viral, regulação 
negativa da ACE2 pelo vírus e aumento dependente de an-
ticorpos (ADE) sejam responsáveis pela inflamação agressiva 
causada pela SARS-CoV-2.5

Assim, uma possível interpretação para a compreensão da 
dor pós-COVID envolve a atividade da via da ACE2 e do siste-
ma renina-angiotensina em áreas importantes da nocicep-
ção. Através da ação de diferentes produtos de clivagem do 
angiotensinogênio – que atuam como neurotransmissores 
e/ou neuromoduladores – e seu impacto em determinados 
receptores e vias ascendentes e descendentes, pode-se pos-
tular uma complexa cascata que afeta a transmissão espi-
nhal de informações nociceptivas. Nesse aspecto, a infecção 
por SARS-CoV-2 poderia influenciar diretamente esses me-
canismos, alterando o equilíbrio entre os sistemas de neuro-
modulação da nocicepção.4

Nesse cenário complexo, o receptor de angiotensina tipo 
2 (AT2R) poderia desempenhar o papel de protagonista/
co-protagonista, pois este subtipo do receptor está impli-
cado no controle da dor. Embora a via de sinalização ainda 

permaneça incerta, o receptor provavelmente funciona 
como receptor acoplado à proteína G e, particularmente em 
neurônios, provoca a ativação da proteína serina/treonina 
fosfatase 2 (PP2A), geração de prostaglandina E2 a partir do 
ácido araquidônico pela ciclooxigenase-1 (COX-1) e poste-
rior estimulação do canal K+ com hiperpolarização das mem-
branas plasmáticas. Outras vias dizem respeito à liberação de 
bradicinina e óxido nítrico (NO). Também foi demonstrado 
que a angiotensina II pode provocar a indução de ciclooxi-
genase-2 (COX-2). Todas essas vias estão envolvidas nos me-
canismos de dor e inflamação.5

A fisiopatologia da dor pós-COVID parece ser muito com-
plexa e multifatorial e provavelmente envolve a associação 
do dano viral direto, a lesão extensa pela produção exacer-
bada de citocinas, combinada com fatores relacionados às 
medidas terapêuticas, bem como as condições psicológicas 
dos pacientes. Considerando os números impressionantes 
da pandemia, o estudo da fisiopatologia desses fenômenos 
pode oferecer conclusões importantes para o enfrentamen-
to desses problemas, tanto do ponto de vista profilático e te-
rapêutico, quanto para orientar as políticas de saúde pública 
no controle da dor pós-COVID.
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do alívio de suas dores nas PICS e para evitar os eventos ad-
versos advindos dos fármacos atuais usados para o controle 
da dor.

As equipes multi e interprofissionais devem entender a 
necessidade de que as pessoas com dor reagem de manei-
ra única aos estímulos dolorosos, instabilizando-as física e 
emocionalmente, afetando sua vida como um todo. Desse 
modo, se faz necessário o reconhecimento por essa equipe 
das diversas formas de controle e tratamento, nelas inseridas 
as PICS em toda sua amplitude. 

Atualmente a Organização Mundial da Saúde (OMS) incen-
tiva e reconhece a utilização das PICS, sendo que nas últimas 
décadas, profissionais da saúde passaram a indicá-las como 
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terapêuticas para diversas alterações orgânicas. Assim, nos 
últimos anos os estudos científicos pré-clínicos e clínicos 
que abordam diferentes tipos de terapêutica e cuidado têm 
buscado validar cientificamente o uso das PICS, especifica-
mente no controle e tratamento da dor e das emoções. 

Dentre as diversas práticas aplicadas pelas PICS, as tera-
pias que envolvem mente-corpo, incluindo meditação, ioga, 
hipnose e mindfulness, têm se mostrado bastante promisso-
ras para o tratamento de síndromes dolorosas e transtornos 
mentais. Há evidências de que essas terapias podem ajudar 
crianças e adultos a reduzir os sintomas de ansiedade, de-
pressão e estresse, como também a dor.1 De fato, as terapias 
mente-corpo causaram redução da dor e uma redução no 
uso de opioides, sugerindo que as terapias mente-corpo em 
geral podem ser benéficas para uma série de condições do-
lorosas.1

É interessante mencionar que essas técnicas de mente-
-corpo apresentam um componente cognitivo, como foco 
de atenção, e um componente emocional. Há relatos na li-
teratura de que a percepção da dor pode ser alterada pelo 
humor, cognição e atenção, ou por estimulação direta do 
córtex; porém, pouco é sabido sobre os mecanismos neurais 
subjacentes à modulação cortical da dor.2 Tanto em humanos 
como em animais de laboratório, a presença da dor crônica e 
neuropática provoca alterações na reorganização funcional 
em estruturas corticais e subcorticais, incluindo o córtex pré-
-frontal medial (CPFM), o tálamo, o complexo amigdaloide, e 
a região anterior do córtex do giro do cíngulo.2,3

Estudos utilizando eletroencefalograma, imageamento 
por ressonância magnética e tomografia computadorizada. 
apontam para evidências de melhorias induzidas pela me-
ditação no bem-estar psicológico e fisiológico de indivíduos 
avaliados e, com o apoio de dados de ressonância magné-
tica (RM) detectou mudanças na macroestrutura cerebral, 
como o aumento da matéria cinzenta em meditadores no 
córtex orbitofrontal direito e do hipocampo direito.4 Além 
disso, dados de ressonância magnética funcional (fMRI) de 
voluntários evidenciou que a meditação reduziu a atividade 
neural relacionada à dor no córtex cingulado anterior, ínsu-
la, córtex somatossensorial secundário e tálamo. As práticas 
de meditação demonstraram ter muitos efeitos de melhoria 
nos sintomas de distúrbios, incluindo ansiedade, depressão, 
abuso de substâncias, distúrbios alimentares e dor crônica, e 
também, melhorar o bem-estar e a qualidade de vida.5

A meditação também é conhecida por ter efeitos duradou-
ros no controle respiratório, incluindo a taxa de respiração e 
o consumo de oxigênio, e a prática a longo prazo de tais for-

mas de meditação pode induzir mudanças estruturais nas re-
giões do cérebro, tais como córtex cingulado anterior (CCA), 
CPFM e córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) envolvidas 
na regulação autonômica básica e nas respostas emocionais 
e cognitivas da dor.5 Em adição, estudos de fMRI relataram 
ativação significativa no giro frontal inferior (IFG), CCA, nú-
cleos da base, área motora suplementar (AMS) e hipocampo, 
enquanto a desativação foi observada nos córtices visuais 
primário (VI) e secundário (VII), CPFM, córtex insular, CCA e 
área occipito-parieto-temporal.6

As áreas mencionadas no parágrafo anterior estão asso-
ciadas aos prejuízos das funções perceptivas-discrimina-
tivas, nas funções cognitivas (aprendizagem e memória), e 
afetivos-emocionais (ansiedade e depressão)2 em pacientes 
com dor crônica. Essas alterações podem estar relacionadas 
às mudanças morfológicas na área do córtex frontal que po-
dem promover o declínio cognitivo e emocional durante a 
dor crônica.2 É sabido do envolvimento do CPFM tanto na 
dor neuropática crônica quanto nas comorbidades psiquiá-
tricas/neurológicas, e esta área pode estar relacionada com 
os mecanismos neurocientíficos pelos quais as terapias men-
te-corpo são eficazes na atenuação da dor e na melhora dos 
prejuízos cognitivos, afetivos e emocionais.

Considerando que a dor crônica e neuropática causa a 
disfunção cortical, o uso de terapias mente-corpo, aplicadas 
pelas PICS, costumam proporcionar um equilíbrio de ativi-
dade nessas regiões, podendo assim, melhorar os quadros 
dolorosos, cognitivos e emocionais do paciente. Pesquisas 
apontam um número crescente de evidências científicas, e 
diante disso, pode-se considerar prescrever terapias mente-
-corpo/PICS como adjuvantes de fármacos analgésicos em 
condições de dor crônica e neuropática.
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Discutiremos, ao longo deste ano, em uma série de três 
artigos, a aplicação dos métodos de imagem na avaliação 
dos nervos periféricos e no diagnóstico das alterações dos 
nervos periféricos, com ênfase na ultrassonografia e na res-
sonância magnética.

Neste primeiro artigo da série abordaremos os princípios 
da ultrassonografia dos nervos periféricos. 

PARTE 1 – PRINCÍPIOS DA ULTRASSONOGRAFIA DOS 
NERVOS PERIFÉRICOS

A utilidade e a confiabilidade da ultrassonografia na avalia-
ção e no diagnóstico das patologias dos nervos periféricos já 
foram bem demonstradas pela literatura. O ultrassom é um 
método de imagem sem contraindicações, dinâmico, de exe-
cução relativamente fácil e com uma curva de aprendizagem 
progressiva com a prática. Atualmente os aparelhos de alta 
frequência permitem a aquisição de imagens em alta resolu-
ção, possibilitando com que estruturas de pequenas dimen-
sões, como os nervos periféricos, sejam bem identificadas e 
bem avaliadas.

Histologicamente, o nervo periférico é representado em 
um corte transversal por: fibras nervosas (mais interna), en-
doneuro, fascículos nervosos, perineuro e epineuro (mais 
externo). O nervo periférico tem uma aparência típica à ul-
trassonografia, havendo uma importante correlação entre os 
achados histológicos e de imagem (Silvestri). As fibras ner-
vosas e o endoneuro formam uma estrutura bastante afilada 
e, consequentemente, não refletem os feixes de ultrassom, 
sendo então visualizados como estruturas hipoecoicas. O 
perineuro é composto por um tecido conectivo que é bas-
tante espesso e reflete os feixes de ultrassom, tornando-o 
hiperecogênico ao exame ultrassonográfico. O epineuro, 

Ultrassonografia dos Nervos 
Periféricos – Imagem dos 
Nervos Periféricos

localizado mais externamente, é também representado por 
linhas hiperecogênicas circundando o perineuro e os fascí-
culos nervosos ao exame ultrassonográfico (Chiou). Desta 
forma, durante a visualização com o ultrassom, em um corte 
longitudinal o nervo periférico normal apresenta-se como 
múltiplas áreas lineares paralelas descontinuas e hipoecoi-
cas, separadas por bandas hiperecoicas. Já em um corte 
transversal, o nervo normal apresenta múltiplas áreas hipoe-
cogênicas arredondadas (fascículos neurais), localizadas em 
um fundo hiperecogênico (epineuro), aparência essa descri-
ta como fascicular ou com aspecto em favo de mel (Silvestri, 
Chiou, Beekman, Fornage, Martinoli). 

Axônio

Epineuro

Perineuro

Endoneuro

Bainha de Mielina

Figura 1 – Corte transversal de nervo periférico identificando suas 
estruturas anatômicas.
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O uso de aparelhos de ultrassom com transdutores que 
apresentam frequências que variam entre 5 e 13 MHz é re-
quisito básico para uma adequada caracterização do nervo 
periférico (Martinoli, Beekman). A frequência do transdutor a 
ser selecionada irá variar dependendo da constituição física 
do paciente e da profundidade da estrutura a ser examinada 
(Martinoli). Estruturas localizadas profundamente necessi-
tam de transdutores de menor frequência. Já as estruturas 
mais superficiais pedem transdutores de maior frequência, 
com menor penetração e melhor resolução de imagem das 
camadas superficiais. Frequências superiores a 15 MHz são 
úteis na avaliação de estruturas bastante superficiais e de 
menores dimensões, tais como os pequenos nervos perifé-
ricos (Silvestri). 

Os nervos periféricos modificam a sua forma dependen-
do do espaço anatômico no qual eles estão contidos e do 
volume das estruturas ao redor. Geralmente os nervos se lo-
calizam bastante próximos a estruturas vasculares e quando 
pressionados pelo transdutor os nervos podem ser observa-
dos deslizando para os lados, junto à superfície dos múscu-
los ou dos vasos (Martinoli). Durante a avaliação dos nervos 
periféricos, a pressão exercida na pele deverá ser mínima, a 
fim de se evitar deformidades artificiais e a quantidade de 
gel abundante, para uma melhor transmissão do feixe acús-
tico. Os nervos terão a sua avaliação prejudicada quando 
localizados atrás de estruturas ósseas, assim como quando 
cercados por tecido adiposo devido a relativa isoecogenici-
dade destas estruturas. É importante também lembrar que, 
devido aos artefatos de anisotropia, se o feixe de ultrassom 
não estiver posicionado de forma perpendicular ao nervo, 
este pode ser erroneamente visualizado como uma estru-
tura hipoecogênica (Beekman). A avaliação sistemática em 
cortes transversais pode ser mais adequada para seguirmos 
o percurso dos nervos periféricos, permitindo também uma 
redução dos artefatos de anisotropia. Quando examinados 
em cortes longitudinais, os fascículos nervosos podem ser 
confundidos com os ecos de músculos e tendões que per-
correm o mesmo plano de corte (Martinoli). 

O uso da técnica ultrassonográfica de imagem latente com-
posta em tempo real, como Sono CT ou Crossbeam reduz os 
artefatos da imagem e permite uma melhor definição das es-
truturas analisadas. Essa técnica permite que várias imagens 
de uma mesma estrutura sejam obtidas ao mesmo tempo, 
através de diferentes ângulos, formando uma única imagem 
latente composta. Desta forma há uma redução dos artefa-
tos como ruído e sombreamento, além de proporcionar uma 

melhor definição entre as interfaces da imagem, melhorando 
tanto o contraste como os detalhes da resolução. Outra van-
tagem do uso de imagem latente composta é a redução da 
anisotropia, possibilitando uma melhor visualização de estru-
turas curvilíneas e de pequenas anormalidades estruturais. 

O Doppler colorido, além de ajudar a localizar o nervo, aju-
da a diferenciar os fascículos nervosos hipoecogênicos dos 
pequenos vasos adjacentes com ecogenicidade semelhante 
(Martinoli). Nos casos de neuropatia compressiva e inflama-
tória/infecciosa, alguns estudos demonstraram que o nervo 
pode apresentar um aumento de sua vascularização, prova-
velmente em decorrência da congestão venosa, seguida por 
edema do nervo, promovendo danos nas circulações venosa 
e arterial. 

Como demonstrado, o ultrassom para a avaliação dos ner-
vos periféricos se apresenta como um método de imagem 
confiável e de fácil execução em mãos treinadas, permitindo 
o escaneamento de longos trajetos neurais. Cabe ressaltar 
que, na prática, esse conhecimento técnico aliado ao bom 
uso do método tornam a ultrassonografia uma importante 
ferramenta nos procedimentos guiados por imagem, tanto 
em diagnóstico, quanto no tratamento da dor.
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Figura 3 – Exemplo de escaneamento do plexo braquial de volun-
tário saudável utilizando sonda linear de alta frequência em cortes 
axiais, transversais ao trajeto dos nervos. 

Figura 2 – Aspecto normal do nervo periférico ao ultrassom, sendo 
à esquerda um corte ultrassonográfico transversal e à direita, um 
corte ultrassonográfico no eixo longitudinal.
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A fisiopatologia não está completamente esclarecida. A 
desregulação da atividade simpática tem sido tradicional-
mente considerada um papel fundamental na patogênese 
da síndrome.

 A inflamação provavelmente desempenha um papel, par-
ticularmente nos estágios iniciais apoiado por estudos que 
mostram aumento de citocinas pró-inflamatórias, incluindo 
TNF-α e MIP-1β, bem como a diminuição de proteínas anti-
-inflamatórias, incluindo IL-1RA. Além disso, citocinas pró-in-
flamatórias podem estar aumentadas após lesões, incluindo 
traumatismos mecânicos, fraturas, queimaduras e cirurgias, 
o que pode ser a causa de muitos casos de SDCR.1

Estudos também sugerem processo autoimune mediado por 
autoanticorpos no desenvolvimento e progressão da SDCR. 

Sensibilização periférica desde as respostas inflamatórias 
e imunológicas iniciais que levam à sensibilização central 
envolvendo remodelação na medula espinhal e córtex so-
matossensitivo também é teorizado como parte da doença.

Disfunção endotelial pode desempenhar um papel na 
SDCR, através do aumento da endotelina-1 e diminuição 
dos níveis de óxido nítrico em estágios avançados da SDCR 
levando às alterações vasomotoras, incluindo hipoperfu-
são e hipóxia.1

O tratamento da SDCR deve ser individualizado com base 
na duração, gravidade e impacto funcional. 
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O diagnóstico e o tratamento da síndrome da dor comple-
xa regional (SDCR) são difíceis em parte devido às mudanças 
na compreensão do transtorno ao longo do tempo. Apesar 
dos avanços, não existe fisiopatologia totalmente esclareci-
da. Atualmente, os critérios diagnósticos clínicos mais acei-
tos são os critérios de Budapeste, estabelecidos por consen-
so de especialistas.1,5

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) 
definiu diferentes subtipos de SDCR, de acordo com os po-
tenciais fatores causais, em SDCR I e SDCR II (causalgia).2 
Mais recentemente, o IASP identificou um terceiro subtipo,  
SDRC-NOS (não especificado de outra forma) para incluir 
pacientes que atendem parcialmente aos critérios de SDRC.2

A incidência da SDCR é estimada em entre 5 e 26 por 
100.000 por ano sendo até quatro vezes mais comum em 
mulheres.1

Para diagnóstico, os exames mais comumente utilizados 
são radiografia simples, cintilografia óssea e testes autonô-
micos, ressonância magnética. A cintilografia óssea é a téc-
nica mais sensível e específica para detectar anormalidades 
na SDCR, incluindo aumento da captação na fase tardia, mas 
não deve ser usada para decidir o diagnóstico de SDCR. Rx 
tem uma sensibilidade muito baixa, mas se positivo pode 
contribuir. Testes autonômicos não são recomendados pelas 
baixas sensibilidade e especificidade. 

Síndrome da 
Dor Complexa 
Regional
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Fisioterapia e terapia ocupacional incorporando mobiliza-
ção, terapia de espelho e dessensibilização, banho de con-
traste de temperaturas devem fazer parte do plano de trata-
mento para todos os pacientes. 

Tratamentos psiquiátricos e psicológicos devem ser reco-
mendados conforme apropriado. Há estudos em pacientes 
com diagnóstico de SDCR identificados tendo depressão 
(16%), e dois terços dos pacientes com pelo menos um diag-
nóstico psiquiátrico, ambos significativamente maior do que 
na população geral. O transtorno de estresse pós-traumático 
pode predispor o desenvolvimento de SDCR.1

O tratamento psicológico para a dor crônica pode envol-
ver, mas não se limitar a, terapia comportamental operante, 
terapia cognitivo-comportamental, mindfulness, terapia de 
aceitação e biofeedback. Há relatos de casos de sintomas de 
SDCR resolvidos com biofeedback térmico embora haja falta 
de estudos randomizados controlados para SDCR.3

A acupuntura é modalidade sugerida, no entanto, devido 
a heterogeneidade e limitações metodológicas dos estudos, 
o nível da evidência é baixo. 

Nas intervenções farmacológicas para tratamento da 
SDCR, tanto os AINEs tradicionais quanto os inibidores sele-
tivos de COX-2 não têm evidência que suportem seu uso. Por 
outro lado, tem sido mostrado que, ao contrário do que é re-
latado nos estudos randomizados controlados, a eficácia dos 
AINEs na dor neuropática parece ser comparável à dos me-
dicamentos usualmente recomendados para esta condição.

Os corticosteroides são comumente selecionados no está-
gio agudo da SDCR, considerando que este estágio envolve 
inflamação neurogênica periférica e desregulação do siste-
ma imunológico. 

Os bifosfonatos têm sido o medicamento mais estudado 
para o tratamento da SDCR. Uma metanálise de 2014 reco-
menda bifosfonatos como o tratamento de escolha para os 
estágios iniciais da SDCR, 
enquanto a calcitonina pa-
rece ser o medicamento 
mais eficaz para estágios 
posteriores da doença. O 
mecanismo de analgesia 
por bifosfonatos e calcito-
nina permanece obscuro.

Estudos investigando a 
eficácia dos opioides em 
SDCR são escassos, refle-
tindo o papel limitado 
dessas drogas no manejo 
de pacientes afetados. A 
segurança dos opioides 
permanece controversa e o 
uso de altas doses a longo 
prazo pode até piorar os 
sintomas da SDCR, como 
alodinia e hiperalgesia.2

Nutracêuticos também 
são sugeridos no tratamen-

to. Dimetilsulfóxido 50% (DMSO) e N-acetilcisteína (NAC) 
com suas propriedades antioxidantes agem no processo in-
flamatório da SDCR. A vitamina C tem sido sugerida no pe-
rioperatório para prevenir desenvolvimento de SDRC após 
cirurgias de extremidades.2

Antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina e 
norepinefrina, incluindo duloxetina e venlafaxina e antide-
pressivos tricíclicos mostraram eficácia semelhante para o 
tratamento de dor neuropática. Apesar de não terem sido 
bem investigados especificamente na SDCR, eles são comu-
mente usados.1

Os anticonvulsivantes gabapentina e pregabalina são usa-
dos para tratamento da SDCR. Estudo duplo cego randomi-
zado mostrou efeito benéfico da gabapentina em pacientes 
com SDCR tipo 1.1

Em estudo randomizado, duplo-cego com SDRC I ou II, ad-
ministração intravenosa de lidocaína produziu um aumento 
significativo de limiares dor e temperatura em comparação 
ao placebo. Por outro lado, qualidade moderada da evidên-
cia não apoiou o bloqueio simpático com anestésico local 
lidocaína no tratamento da SDCR, como demonstrado por 
uma revisão sistemática Cochrane mais recente.1

Uma revisão sistemática de 2015 concluiu que há apenas 
fraca evidência que apoia o tratamento da SDCR com ceta-
mina, e uma subsequente revisão sistemática e metanálise 
em 2018 concluíram que ensaios clínicos randomizados 
e estudos multicêntricos são necessários pois os estudos 
existentes parecem suportar a eficácia clínica da infusão de 
cetamina, mas são bastante heterogêneos e realizados sem 
placebo. Pode haver um papel para cintilografia óssea trifá-
sica na predição de eficácia da terapia com cetamina em pa-
cientes com SDCR.1

Evidência de um possível papel analgésico das imuno-
globulinas (IGs) deriva de uma experiência anedótica no 
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tratamento da hipogamaglobulinemia associada a dor inex-
plicável.1 Mais recentemente, um estudo randomizado con-
trolado multicêntrico (estudo LIPS) acompanhou 111 adul-
tos tratados com IG, não relatando diferenças no alívio da 
dor e qualidade de vida entre os grupos.

Em relação aos canabinoides, existe restrição do FDA para 
pesquisa clínica em SDCR determinando uma escassez de 
estudos de alta qualidade que apoiem o seu uso nesta con-
dição. Uma meta-análise recente mostrou que havia evidên-
cia moderada para uso de canabinoides no tratamento de 
dor crônica não oncológica, por 2 semanas, mas pouca evi-
dência para eficácia a longo prazo. Como resultado, a canna-
bis não é recomendada para uso na SDCR, necessitando de 
mais pesquisas.1,2

Entrando nos procedimentos intervencionistas para tra-
tamento da SDCR temos os bloqueios nervosos simpáticos 
que incluem bloqueio do gânglio estrelado (BGE) para SDCR 
de extremidade superior e bloqueio simpático lombar (BSL) 
para membros inferiores. Embora sejam comumente usados, 
uma revisão Cochrane afirmou que seu uso nesta síndrome 
não pode ser apoiado nem refutado devido a uma falta de 
evidência de alta qualidade. Portanto, padronização do pro-
cedimento seguido por um estudo grande, randomizado 
controlado é necessário para investigar a eficácia de blo-
queios nervosos simpáticos para SDCR.1

Simpatectomia química ou cirúrgica é raramente realizada 
para tratamento da SDCR especialmente após o surgimento 
da neuromodulação. Há pobre evidência da eficácia de seu 
uso e risco de complicações.1

A amputação do membro afetado raramente foi realizada 
para casos graves e refratários de SDCR. Uma revisão sistêmi-
ca de amputação em SDRC recomenda que “amputação, se 
considerada por refratariedade, deve ser realizada em cen-
tros especializados e só serão consideradas se solicitada por 
pacientes que não melhoraram após multimodalidades de 
tratamento”.1 Enquanto a mesma revisão encontrou 66 por 
cento dos pacientes relatando melhora em sua qualidade 
de vida após a amputação, complicações pós-amputação 
incluindo dor do membro fantasma, recorrência de SDCR, e 
dor no coto foram comuns.

A neuromodulação tem se tornado cada vez mais impor-
tante no tratamento da SDCR nos últimos anos. 

Um estudo controlado randomizado com 24 pacientes 
submetidos a estimulação medular (SCS) e fisioterapia com-
parados a 18 pacientes que receberam apenas fisioterapia 
notou melhora significativamente maior no grupo SCS 6 me-
ses após o tratamento.1 Uma revisão sistemática específica 
do resultado do uso de SCS para SDCR, em 2017, encontrou 
evidência de alto nível (1B) para SCS por melhorar o escore 
de dor e qualidade de vida, embora o efeito poupador de 
analgésicos tenha sido observado apenas em relatórios não 
randomizados.1

A estimulação do gânglio da raiz dorsal (DRG) é uma inter-
venção relativamente nova e promissora que permite neu-
roestimulação direcionada mais específica. Recente estudo 
randomizado controlado mostrou que, embora tanto a SCS 

quanto a estimulação DRG sejam eficazes no tratamento 
da dor na SDRC, o grupo SCS mostrou sinais de habituação 
pós-implante enquanto estimulação DRG relataram alívio 
sustentado da dor, sugerindo que a estimulação DRG seja 
superior para prevenir a habituação.1

Estimulação do nervo periférico (PNS) é uma técnica não 
comumente usada para SDCR e há escassez de literatura 
para apoiar ou refutar seu uso nesta condição, mas existem 
estudos de caso de tratamento bem-sucedido.1

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) é uma 
modalidade para tratamento da dor relativamente fácil, de 
baixo custo e acessível. Um estudo randomizado envolven-
do SDCR do tipo 1 e 2 encontrou melhora significativamente 
maior na intensidade da dor, edema e amplitude de movi-
mento dos dedos no grupo que recebeu terapia TENS além 
da fisioterapia padrão.1

As modalidades de estimulação cerebral não invasiva in-
cluem estimulação magnética transcraniana repetitiva (rTMS), 
estimulação de eletroterapia craniana (CES) e estimulação 
transcraniana por corrente contínua (tDCS). Uma revisão sis-
temática Cochrane atualizada em 2018 concluiu que existem 
evidências muito baixas de que doses únicas de alta frequên-
cia rTMS do córtex motor e tDCS podem determinar melho-
ra de curta duração da dor crônica e qualidade de vida. Não 
há evidência de que baixa frequência rTMS em córtex motor, 
rTMS aplicada ao córtex pré-frontal dorsolateral e CES sejam 
eficazes no tratamento dor crônica e incapacidade.1

A estimulação cerebral profunda (DBS) consiste no implan-
te de eletrodos em áreas específicas do cérebro. Atualmente, 
há uma falta de estudos controlados randomizados ou me-
ta-análise de alta qualidade para avaliar adequadamente a 
eficácia e segurança do DBS para o tratamento de SDCR.4

Concluindo, a SDCR é uma condição difícil, manifestando-
-se muitas vezes com importante incapacitação ao longo da 
vida. Há critérios clínicos bem estabelecidos que podem ser 
usados para ajudar a identificar esses pacientes. Reconheci-
mento aprimorado do transtorno e os fatores de risco para 
o desenvolvimento de SDCR em todas as disciplinas, bem 
como encaminhamento antecipado dos pacientes para tra-
tamento multimodal e reabilitação são recomendados para 
o gerenciamento ideal da doença. Finalmente, a neuromo-
dulação é um caminho promissor e deve ser mais explorada 
com ensaios controlados randomizados em escala no futuro. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Kessler A, Yoo M, Calisoff R. (2020).  Complex regional pain syndrome: An 

updated comprehensive review. NeuroRehabilitation, 1–12.  doi:10.3233/
nre-208001.

2. Iolascon G, Moretti A. (2019) Pharmacotherapeutic options for complex 
regional pain syndrome, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 20:11, 1377-
1386, DOI: 10.1080/14656566.2019.1612367.

3. Harden et al. Complex Regional Pain Syndrome: Practical Diagnostic and 
Treatment Guidelines, 4th Edition. Pain Medicine 2013; 14: 180-229.

4. Picarelli H, Neto H, Oliveira M, Teixeira M. (2017). Neuromodulation in Trea-
ting Complex Regional Pain Syndrome: A Critical Review of the Evidence. 
Journal of Neurology and Neuroscience, 08. https://doi.org/10.21767/2171-
6625.1000173.

5. Harden RN, Bruehl S, Stanton-Hicks M, Wilson PR. (2007). Proposed new 
diagnostic criteria for complex regional pain syndrome. Pain Medicine, 8(4), 
326-331.



Vol. 06 N° 01 Jan/Fev/Mar 2022
www.sbed.org.br

39

radial pressure waves) apresentam 
parâmetros físicos claramente dis-
tintos, diferenças na velocidade da 
onda, na profundidade do tecido 
alvo, implicando em indicações es-
pecíficas para cada aparelho.

Ondas de choque focais ultrapas-
sam a velocidade do som, são con-
sideradas supersônicas, as ondas 
de pressão radiais são subsônicas, 
e consideradas de baixa energia. A 
Figura 1 nos mostra as diferentes 
características físicas entre os vários tipos de ondas.

Aparelhos geradores de ondas de choque focais são classi-
camente de três tipos: electro-hidráulicos, eletromagnético 
e piezoelétrico.

Aparelhos geradores de ondas de pressão possuem dois 
tipos de geradores: eletropneumático e eletromagnético.

As ondas de pressão radiais têm baixo custo quando com-
parado às ondas de choque focalizadas, e por razões de 
mercado as ondas de pressão radiais têm sido chamadas 
erroneamente de ondas de choque. Algumas indicações 
nos tecidos miotendineos superficiais convergem, contudo 
possuem parâmetros físicos distintos e indicações específi-

COMITÊ DE TERAPIAS POR ONDAS
DOI 10.5935/2675-7133.20220019

José Eid

Ortopedista – São Paulo/SP

O tratamento por ondas de choque extracorpórea (ESWT 
– extra shock wave treatment) tem sido utilizado de forma 
exponencial, nos últimos 10 anos, por apresentar uma gran-
de quantidade de publicações com evidências cientificas, 
expandindo-se em outras áreas médicas além da urologia 
e ortopedia, como a neurologia e cardiologia mais recente-
mente.

ESWT é um tratamento não invasivo, seguro e eficaz. Exis-
tem efeitos leves, transitórios e autolimitados sem danos 
graves aos tecidos se aplicados corretamente.

Aparelhos geradores extracorpóreos de ondas de choque 
foram introduzidos na área médica inicialmente com o ob-
jetivo de desintegrar cálculos renais. A litotripsia proporcio-
nou na época uma quebra de paradigma, com a mudança 
completa na conduta terapêutica, evitando na sua grande 
maioria o procedimento cirúrgico pela substituição para o 
tratamento não invasivo através das ondas de choque, pelo 
seu efeito mecânico de desintegração dos cálculos renais.

Nos distúrbios musculosqueléticos, por outro lado, ESWT 
apresenta efeitos biológicos e não mecânicos, sendo con-
siderado uma alternativa aos procedimentos cirúrgicos nos 
casos de ausência de consolidação das fraturas, nas tendino-
patias, em especial na tendinopatia calcárea do ombro.

Existe uma grande variedade de equipamentos de ondas 
de choque, e muitos médicos e outros profissio-
nais de saúde não médicos incorporaram as on-
das de choque como uma ferramenta terapêuti-
ca, contudo, nem sempre tendo conhecimento 
da patologia a ser tratada, bem como nem sem-
pre respeitando as indicações aprovadas basea-
das nas evidências cientificas atuais.

Para complicar ainda mais, as ondas incluem 
duas tecnologias diferentes utilizadas para o tra-
tamento dos distúrbios musculoesqueléticos. On-
das de choque focadas (F-ESWT) e ondas de pres-
são radiais (RPW), as quais apresentam diferentes 
parâmetros físicos, embora compartilhem de algu-
mas indicações para o tratamento em tecidos mo-
les especificamente em áreas superficiais.

O objetivo deste artigo é compartilhar princí-
pios gerais de padrão de qualidade e recomen-
dações técnicas básicas para cada método. Estas 
recomendações recentemente foram publicadas 
no Journal of Regenerative Science.1

As ondas de choque de focais (FSW – focus 
shockwave) e as ondas de pressão radiais (RPW – 

Padrão de Qualidade e Técnicas
Para a Aplicação das Ondas de Choque Focalizadas 
e Ondas de Pressão Radiais nos Distúrbios 
Musculoesqueléticos

Figura 1 – Comparison of three diferente acoustic waves.
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cas para o tratamento com 
geradores focais e para as 
ondas de pressão radiais. Em 
termos físicos, é incorreto fa-
lar o termo terapia de ondas 
de choque radial quando 
nos referimos a ondas de 
pressão radiais.2

Essa confusão e incom-
preensão geram resultados 
e/ou complicações, com-
prometendo o método e o 
resultado do tratamento.

O nível de efeitos adversos 
indesejáveis e complicações 
associado aos geradores fo-
cais é maior. Por este motivo 
os aparelhos de ondas de 
choque focais devem ser uti-
lizados somente por médicos 
treinados, como recomenda-
do por sociedades médicas.3

Durante o Congresso em Nápoles, Itália em 2016, e San 
Sebastian, Espanha em 2017, o conselho científico da ISMST 
(International Society for Medical Shockwave Treatment) 
com sede na Áustria, e DIGEST (Deutschsprachige Interna-
tionale Gesellshaft für Extrakorporale Stowellentherapie) na 
Alemanha, estabeleceram um conjunto de declarações de 
consenso, recomendações básicas e diretrizes para o uso das 
ondas de choque no sistema músculo-esquelético.4

Uma publicação revisada recentemente demonstrou re-
sultados ruins e complicações por erros de diagnóstico, mal-
-entendidos no uso de dispositivos e outros erros técnicos 
de aplicação.5

O diagnóstico através da história clínica, exame físico e 
exames de imagem e/ou laboratoriais nos auxiliam na pre-
cisão diagnóstica, os quais são necessários para alcançar o 
resultado terapêutico de forma eficaz e segura.

Nas desordens musculosqueléticas, faz-se necessário 
considerar qual tecido será tratado, pois a abordagem de 
um tecido mole ou ósseo é completamente diferente em 
relação ao tipo de aparelho e os níveis de energia que deve 
ser utilizado.

A localização da área alvo a ser tratada pode ser alcançada 
por ultrassonografia, pelo ponto da dor, ou pela radioscopia, 
dependendo da profundidade e do tecido alvo que será tra-
tado. Para as pseudartroses, a melhor abordagem é através 
de geradores com alta energia e volume focal maior, com au-
xílio da radioscopia, direcionando a mira na área alvo em 0 e 
30 graus de visualização para atingir a área a ser tratada em 
dois planos, da mesma forma quando visualizamos uma ra-
diografia simples dos ossos ou articulações em pelo menos 
dois planos.   

A direção da onda de choque deve ser a mais linear possí-
vel, entre o gerador e a área alvo, evitando grandes vasos e 
nervos (Figura 2).

De acordo as evidências científicas, as Sociedades Médicas 
recomendam o uso de geradores focalizados e com alto ní-
vel de energia para o tratamento das pseudartroses, retardos 
de consolidação e tendinopatia calcárea.6

Quando tratamos tecidos moles e superficiais, podem ser 
utilizados dispositivos com ou sem a tecnologia de focali-
zação, deve-se prestar muita atenção à profundidade de 
penetração das ondas de choque ao tratar estruturas em 
tecidos profundos.

Ondas de choque são uma excelente ferramenta dis-
ponível aos cirurgiões ortopedistas e outros profissionais 
para o tratamento das doenças musculosqueléticas. O 
médico deve buscar a boa prática da medicina, seguindo 
os consensos e as recomendações atuais baseadas nas 
evidências científicas. 

A qualificação médica por meio de cursos oficiais de cer-
tificação realizados pelas sociedades médicas é fator essen-
cial de segurança para o profissional, obtendo informações 
confiáveis com base nas evidências científicas atuais para a 
correta utilização do tratamento.
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INTRODUÇÃO
A osteoartrite (OA) é uma doença crônica de-

generativa caracterizada por sintomas clínicos e 
alterações estruturais que acometem as regiões 
articulares e causam dor. Estima-se que 6,9 % da 
população dos EUA, com idade acima de 25 anos, 
sofra de dores devido a OA e no mundo em tor-
no de 250 milhões de pessoas são afetadas pela 
doença. O principal fator causal é o envelheci-
mento; outros fatores mencionados são: obesi-
dade, lesão articular prévia, deformidade óssea, e 
doenças específicas.1,2 Os joelhos compreendem 
a região corporal mais comumente afetada pela 
OA, seguido do quadril e das mãos. A osteoar-
trite dos joelhos (OAJ) correspondem a 85% dos 
casos de osteoartrite no mundo. Fatores de risco 
de moderados a fortes incluem sexo feminino, 
obesidade, lesão prévia no joelho. Enquanto de-
salinhamento do joelho é de caráter moderado 
e fraqueza muscular dos extensores do joelho, 
também está inclusa como fator de risco.3  

A OA por muito tempo foi descrita como uma 
condição patológica que enfatizava os proces-
sos de sobrecarga que geravam degradação 
da cartilagem articular. No entanto, estudos 
mais recentes mostram que a presença de pro-
cesso inflamatório, como 
a sinovite, apresenta um 
papel crítico que favorece 
o desgaste articular. Esse 
processo inflamatório con-
tribui para a angiogênese 
óssea subcondral que pos-
sibilita a invasão de vasos 
sanguíneos e inervação da 
cartilagem originalmente 
avascular e aneural, cau-
sando dor nas articulações, 
bem como, estimula o de-
senvolvimento precoce de 
osteófitos e a ossificação 
da cartilagem.4 (Figura 1) 
O processo inflamatório 
também expõe a carti-
lagem articular a fatores 
químicos que alteração o 
seu ambiente bioquímico, 
contribuindo para a degra-
dação desse tecido.2 A dor 

Manejo Intervencionista da Dor 
para Osteoartrite de Joelho

Figura 1 – Angiogênese no osso subcondral. 
Fonte: Su et al. 2020.
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é o sintoma predominante nos casos de OAJ, sendo este o 
principal motivo de procura por ajuda junto ao sistema de 
saúde. Ela é tipicamente intermitente, mas com o passar do 
tempo torna-se mais intensa e mais frequente.3

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA OSTEOARTRITE
Apesar de a OA ser considerada uma condição comum re-

lacionada a articulação do joelho, a sua avaliação pode ser 
difícil devido a sua natureza complexa e multifatorial. O diag-
nóstico de OA deve ser subsidiado pela análise conjunta de 
patologia, radiologia e clínica. A degeneração da cartilagem 
e outras alterações esqueléticas, como a presença de osteó-
fitos, podem ser examinadas radiograficamente e quantifi-
cadas usando a escala de classificação de Kellgren-Lawrence 
(KL)1 (Figura 2).

A presença de OA do joelho, principalmente nos estágios 
mais avançados, impacta negativamente a qualidade de vida 
do paciente, comprometendo a função motora, prejudicando 
a deambulação e a execução das atividades de vida diária. 
Quanto maior é a degeneração articular, maiores são as chan-
ces de o paciente desenvolver incapacidades funcionais. In-
felizmente, a OA não apresenta uma cura conhecida. Existem 
opções de tratamento, sobretudo para obter o controle álgico. 
Ainda assim, com o desenvolvimento da doença e, muitas ve-
zes, catalisado pelo envelhecimento dos pacientes, o controle 
álgico se mostra muito difícil de ser mantido.1,3,5

Como propostas iniciais para o controle álgico estão reco-
mendadas a realização e acompanhamento fisioterapêutico, 
controle/redução de peso corporal e prescrição de medica-
mentos analgésicos e anti-inflamatórios. Como opção de úl-
timo recurso, existe a artroplastia total de joelho (ATJ), que 
se apresenta como proposta para controle álgico e recupe-
ração da função motora. Estudos demonstram que a opção 
cirúrgica para inserir a prótese de joelho, apesar de recuperar 
a função motora, não se mostra eficaz para o controle álgico. 

Dessa maneira, as opções de intervenção têm se mostrado 
como alternativas eficientes, eficazes e efetivas. 1,3,6

TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS
As técnicas intervencionistas têm por objetivo promover 

o controle álgico, sobretudo quando há o insucesso no tra-
tamento farmacológico, ou quando este gera diversos efei-
tos adversos intoleráveis pelo paciente. Importante destacar 
que o tratamento intervencionista é caracterizado pela pos-
sibilidade de utilização de diferentes técnicas minimamen-
te invasivas, de maneira isoladas ou em conjunto. Dentre as 
técnicas mencionadas destacam-se:

Injeção intra-articular ou infiltração
Esse procedimento é considerado seguro, indicado para 

dores crônicas em pacientes com doenças degenerativas. 
Há uma gama de opções (anestésico, corticoide ou ácido 
hialurônico) disponíveis para aplicação direta na região de 
dor no joelho. A finalidade principal da infiltração é diminuir 
a possibilidade de efeitos colaterais ao se realizar a injeção 
diretamente dentro da articulação. Há, porém, a necessida-
de, com vistas à segurança e eficácia da intervenção, de se 
utilizar o método eco guiado para a realização da infiltração. 
Os efeitos positivos da infiltração se mostram mais efetivos 
que a terapia medicamentosa oral.6

• Corticoides
São mais comumente utilizados para infiltração de joelho 

em diagnóstico de OA. A ação dos corticoides se dá de ma-
neira a interromper a cadeia inflamatória em diferentes ní-
veis, causando efeito imunossupressor e anti-inflamatório.6 
Como efeitos da ação anti-inflamatória destaca-se:

 • A diminuição do eritema, calor, sudorese, sensibilidade 
da inflamação da articulação e episódios de agudiza-
ção da dor. 6
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Figura 2 – Escala de classificação de Kellgren-Lawrence (KL).
Fonte: Imagem adaptada de Muhammad et al., 2021.
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 • O aumento da viscosidade relativa (devido ao aumento 
da concentração de ácido hialurônico) e mobilidade da 
articulação. 6

Conforme a bibliografia, a injeção de corticoides tem se 
mostrado efetiva na redução da dor de OA, em termos de 
curto prazo, devendo ser utilizada como coadjuvante no tra-
tamento de dores moderadas à severas. 6

• Ácido hialurônico (AH)
É um componente viscoelástico do fluido sinovial. O obje-

tivo da infiltração com AH é restaurar a capacidade de não-
-atrito da articulação. Atualmente, sugere-se que a injeção 
com AH seja utilizada no caso de não efetividade da infiltra-
ção com solução salina. 6

• Plasma rico em plaquetas (PRP)
É uma porção líquida do sangue que atua primariamen-

te como transportador de células. As plaquetas são células 
sanguíneas anucleadas e originadas da medula óssea. O PRP 
compreende uma técnica off-label, que consiste na retirada 
de um volume do plasma do próprio paciente que, por meio 
de técnicas laboratoriais, tem aumentado sua concentração 
plaquetária. Apesar de ainda não ser um tratamento pro-
tocolado, o PRP tem se mostrado com eficácia semelhante 
ao do AH no tratamento da OA, muito provavelmente pelos 
seus potenciais capacidades de cicatrização.6

Radiofrequência (RF)
É definida como uma terapia intervencionista. Por meio de 

um gerador específico, uma corrente elétrica é produzida e 
aplicada por uma cânula com ponta metálica. A aplicação da 
corrente elétrica via cânula ocorre sobre o nervo alvo, que 
poderá sofrer ação térmica (ablativa) ou eletromagnética 
(pulsátil ou pulsada). A RF deve ser realizada de forma guia-
da, sendo que o método tradicional é realizado utilizando-se 
somente a escopia, porém a técnica híbrida (escopia mais 
ultrassom) apresenta excelentes resultados para o guiamen-
to do procedimento intervencionista. No caso específico da 
OA dos joelhos, os nervos alvos são os ramos sensitivos do 
Nervo Femoral e do Nervo Tibial, que também são descri-
tos como Nervos Geniculares, devido à referência anatômi-
ca ser a Artéria Genicular. Eyigor et al., 2015, sugere que o 
procedimento de RF é mais eficaz e seguro quando indicado 
para tratar a dor de pacientes com OA de joelho avançada. 
A técnica minimamente invasiva se mostra mais efetiva para 
o controle álgico, inclusive com melhora da função motora. 
A RF tem se mostrado como excelente alternativa frente a 
opção cirúrgica de artroplastia total de joelho.2,5

• Radiofrequência ablativa (RFA)
A intensão é realizar a aplicação sobre os nervos sensitivos 

e causa lesões térmicas. Estas lesões irão promover a dener-
vação articular. A referência de ajuste de temperatura para a 
RFA é entre 80 e 90 graus Celsius, para que as “queimaduras” 
sobre os nervos resultem em interrupção da transmissão do 
sinal doloroso. 2,5

• Radiofrequência pulsada (RFP)
Promove a modulação de fibras finas em nervos mistos 

(nervos que têm função motora e sensitiva), possuindo ca-
ráter anti-inflamatório. Na RFP, a corrente elétrica alternada 
utiliza frequência oscilatória de 500.000hz, a qual irá realizar 
a lesão desejada. Por ser pulsada, a temperatura da cânula 
fica em torno de 45 graus Celsius, o que permite uma ação 
de modulação das sinapses nervosas e interrupção do estí-
mulo doloroso. 2,5

• Radiofrequência ablativa refrigerada (RFAR)
Atua de maneira similar à RF Ablativa (convencional) com 

a intensão de realizar a aplicação da cânula sobre nervo 
sensitivo. Para que ocorra a refrigeração, há circulação de 
água pelo aparelho que produz a corrente. Dessa maneira, 
enquanto realiza o estímulo no tecido nervoso, a refrigera-
ção permite que se atue com a cânula em uma área tratada 
maior do que área tratada pela radiofrequência convencio-
nal. Esta combinação de refrigeração e atuação sobre nervos 
sensitivos cria uma sinergia, permitindo um resultado mais 
eficaz para o tratamento da dor crônica. 2,5

CONCLUSÃO
Apesar de não existir um protocolo para a cura da OA, 

pode-se verificar que há diversas opções de tratamento, vi-
sando principalmente o controle álgico e a melhora da fun-
ção motora. As opções existentes, desde medicamentos a 
realização de fisioterapia, são consideradas conservadoras, 
possuem baixo custo financeiro, porém, o sucesso do trata-
mento é dependente da gravidade da degeneração. Para os 
casos mais severos de OA há a indicação cirúrgica, porém, 
esta opção possui um elevado custo financeiro relativo ao 
material da prótese e a toda cadeia envolvida para a reali-
zação do procedimento cirúrgico. A ATJ costuma apresentar 
efetividade somente quanto à melhora de função motora, 
e é incerta quanto ao controle álgico. Assim, o tratamento 
intervencionista, minimamente invasivo, é considerada uma 
opção equilibrada. Para a OA, pode se utilizar a infiltração 
ou radiofrequência, de maneira isolada ou conjugada, de 
acordo com o quadro clínico de cada paciente. Estas opções 
intervencionistas são efetivas, tanto para o controle álgico 
quanto para a melhora da função motora. 
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SITUAÇÃO ATUAL DA DOR LOMBAR NO BRASIL
A dor lombar é definida como dor/desconforto, tensão muscular ou 

rigidez, localizada entre as margens costais e as pregas glúteas inferio-
res, com ou sem irradiação para os membros inferiores.1 A dor lombar é 
considerada um sintoma e não uma doença propriamente dita, sendo 
um dos problemas de saúde mais comuns e com maior incapacidade 
funcional. Dados mundiais mostram que a dor lombar apresenta uma 
prevalência maior em países de alta renda, em mulheres e em pessoas 
com idade entre 40 e 80 anos.2 No Brasil, a dor lombar apresenta uma 
prevalência anual maior que 50% da população e cerca de 4,2% a 14,7% 
das pessoas apresentam dor lombar crônica.3

Os custos com dor lombar podem ser diretos (serviços médicos, emer-
genciais, ambulatoriais e hospitalares, medicamentosos e exames de 
diagnóstico) ou indiretos (absenteísmo no trabalho, licença por doen-
ça, aposentadoria precoce e incapacidade ocupacional). Estes custos 
tendem a ser maiores no cuidado dos pacientes crônicos (persistência 
da dor igual ou superior a 12 semanas). A adição de um programa de 
exercício, reabilitação clínica e orientações na rotina do paciente com 
dor lombar pode ofertar aspectos positivos quanto ao comportamento 
do próprio paciente em relação a dor, resultando em melhora clínica.1 O 
início precoce do tratamento de fisioterapia baseado em evidências e a 
alta adesão ao tratamento diminuem a probabilidade desses pacientes 
serem submetidos a exames de imagem desnecessários, infiltrações na 
coluna, cirurgias de coluna e uso de opioides.4 

CONDUTAS RECOMENDADAS PELAS DUAS PRINCIPAIS 
DIRETRIZES PARA O MANEJO DE DOR LOMBAR1,5

As diretrizes para o manejo da dor lombar crônica vêm sofrendo gran-
des transformações nas últimas duas décadas. Com os avanços da neu-
rociência da dor, os tratamentos pautados numa visão integrativa da 
saúde que consideram o modelo biopsicossocial vêm ganhando prota-
gonismo, visto que abrangem os aspectos físicos, emocionais, cognitivos 
e sociais da dor. Por sua vez, o modelo biomédico tem sido insuficiente 
para explicar as questões complexas relacionadas à etiologia, persistên-
cia e gerenciamento da dor. 

Sendo assim, as recomendações internacionais mais recentes 
sugerem que o tratamento da dor lombar crônica seja não 
farmacológico e contemple intervenções multidimensio-
nais com terapias físicas e psicológicas, ou uma com-
binação destas. Deste modo, fisioterapeutas devem 
implementar prioritariamente intervenções que 
associam condutas baseadas em exercício físico, 
terapia manual e educação em neurociência da dor.

Condutas baseadas em exercícios
Na dor crônica, a prescrição de exercício é um tratamento eficaz para 

a maioria das condições de dor, e o uso de exercícios há muito tempo é 
reconhecido por sua eficácia na redução de incapacidades e custos de 
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saúde.  O tipo de exercício pode ser menos importante do 
que o ato de fazer exercício. Vários estudos já compararam 
diversos tipos de exercícios para diferentes tipos de dor, e 
estes apresentaram efeitos semelhantes na redução da in-
tensidade da dor. Para pacientes com dor lombar crônica os 
profissionais do movimento são orientados a usar diversas 
intervenções de exercícios como direcionadas ao fortaleci-
mento e resistência dos músculos do tronco, intervenções 
de exercícios multimodais, exercícios para músculos especí-
ficos do tronco, exercício de ativação musculares e controle 
motor (ex.: Pilates), exercícios aeróbicos, exercícios aquáticos 
e exercícios em geral.

Terapia manual 
Uma das opções para o manejo fisioterapêutico de dor lom-

bar aguda e crônica é a terapia manual. Técnicas de mobiliza-
ção e/ou manipulação (técnica aplicada com alta velocidade 
e baixa amplitude) articular devem fazer parte da primeira 
linha de atendimento usada por fisioterapeutas para esses 
pacientes, tanto nas condições agudas como crônicas. O uso 
da terapia manual apresenta efeitos similares a realização de 
exercícios nas condições crônicas, e tem mostrado efeitos 
importantes também no manejo das condições agudas. Téc-
nicas para tecidos moles como músculos e tecido conjuntivo 
também podem ser elementos importantes na construção do 
programa terapêuticos para a população com dor lombar e 
podem ser um caminho importante para uma redução de dor 
a curto prazo, oportunizando a evolução do paciente. 

Recursos como dry needling e mobilização do sistema 
nervoso não devem ser usados de modo isolado, mas sim 
como parte de um tratamento envolvendo outras interven-
ções. Vale ressaltar que em condições de mecanismos neu-
rofisiológicos de dor que envolvam aumento disfuncional 
da percepção de intensidade da dor pelo paciente deve ser 
priorizado o uso de técnicas suaves, respeitando o limite do 
paciente quanto a percepção de dor durante o atendimento. 

Condutas baseadas em educação em neurociência da dor
A educação em neurociência da dor com uma abordagem 

biopsicossocial é um componente-chave do tratamento da 
dor lombar crônica, sendo uma intervenção que integra as-
pectos cognitivos e comportamentais para o paciente. Além 
disso, fornece conhecimento para aprimorar a compreensão 
da dor, modificar crenças disfuncionais, aprimorar o estilo de 
enfrentamento a dor e estabelecer metas para o tratamento. 
O modelo biopsicossocial deve ser o foco no tratamento dos 
pacientes com dor lombar crônica, sendo importante que os 
profissionais de saúde que utilizam a educação como ferra-
menta terapêutica tenham um bom entendimento da teoria 
por trás da neurociência da dor e possuam ainda as habili-
dades pedagógicas necessárias para que os pacientes com-
preendam os motivos dessa intervenção e possam obter o 
máximo benefício através dela. Explicar a história natural da 
dor lombar, o prognóstico do paciente, além de estimular 
técnicas de autogerenciamento de dor no dia a dia são ca-
minhos para implementar ações de educação em dor. Outra 

possibilidade envolve o simples fato de orientar o paciente a 
manter-se ativo fisicamente. 

 A terapia cognitivo comportamental, exposição gradual ao 
movimento, atividade física gradual, redução do estresse ba-
seado em mindfulness, autogestão e educação em ciência da 
dor são as intervenções mais recomendadas pelas diretrizes 
mais confiáveis. Fisioterapeutas e profissionais de educação fí-
sica devem considerar a realização de intervenções educativas 
juntamente com tratamentos ativos (por exemplo, exercícios 
aeróbios, Pilates, treinamento de força, ioga e/ou alongamen-
tos). Intervenções educacionais isoladas não oferecem efeito 
terapêutico significativo. Considerando o processamento in-
dividual e complexo da dor, as sessões educativas individuais 
produzem efeitos maiores na redução de intensidade da dor, 
devendo ser priorizadas, sempre que possível. Somado a isso 
também é fundamental que o profissional apoie o paciente a 
aplicar os conhecimentos aprendidos no seu cotidiano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Outras possibilidades também aparecem nas diretrizes 

como a eletroterapia e terapias baseadas em sistemas de clas-
sificação, entretanto as evidências mais fortes no momento 
apontam para a tríade detalhada acima. Desejamos levar você 
a uma reflexão sobre a adoção dessas condutas em sua rotina 
como profissional ou em seu tratamento como paciente, tra-
duzindo o conhecimento sobre dor para a prática clínica.
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pacidade de tratar a questão nas 
relações interpessoais dentro de 
uma compreensão significativa, 
em torno da própria natureza hu-
mana, nossas competências e ha-
bilidades, específicas e gerais, no 
contexto de pensar e sentir a es-
piritualidade em nossas vidas na 
relação saúde-doença. 

A amplitude da espiritualidade, 
enquanto experiência, envolve 
valores íntimos, sensação de ple-
nitude interior e harmonia. Níveis 
altos de espiritualidade estimulam 
a relação de conectividade com os 
outros e seu equilíbrio com a vida, 
a natureza e o universo. Dentro 
deste contexto, pode-se inferir que 
a espiritualidade serve de estímulo 
para o desenvolvimento de valo-
res como esperança e resiliência, 
auxiliando o paciente no enfren-
tamento da dor.2 A esperança e a 
resiliência aliviam também outros 
sentimentos como raiva, tristeza e 
ansiedade, que são agravantes do fenômeno doloroso.2 A es-
piritualidade é apontada assim como importante auxílio du-
rante o tratamento oncológico tanto para pacientes quanto 
para os profissionais que lidam com a terminalidade e a dor 
física, emocional, social e espiritual frequente que acompa-
nha e afeta o próprio paciente, mas também familiares e pro-
fissionais envolvidos.3 
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A espiritualidade cada vez mais vem sendo utilizada como 
um mecanismo para o enfrentamento da dor não apenas 
no contexto fisiopatológico, mas também relacionado aos 
aspectos emocionais que cada pessoa na sua singularidade 
tem no decorrer da sua existência. Após cada experiência da 
vida, quer através dos textos apresentados na literatura nas 
diversas áreas da produção humana do conhecimento, quer 
nos encontros cotidianos, profissionais ou não, podemos 
observar que a perspectiva da espiritualidade, se apresenta 
bem diversa. A espiritualidade se manifesta desde a indife-
rença ou descrença sobre a questão, por falta de fundamen-
tos ou, claramente, em decorrência de questões conflituosas 
intra e interpessoais; até as experiências religiosas, desenca-
deadoras de manifestações sadias e respeitosas que trans-
cendem as conquistas de estruturas psíquicas e garantem o 
desenvolvimento da espiritualidade pessoal.

A espiritualidade pode ser definida como uma predispo-
sição humana à busca de significado para a vida através de 
conceitos que sobrepujam o corporal ou físico. Trata-se de 
um sentido de vínculo com algo maior que si mesmo, que 
pode ou não incluir uma participação religiosa formal.1 A es-
piritualidade, e sua relação com a saúde, tem se tornado um 
claro paradigma a ser estabelecido na prática dos profissio-
nais da saúde. A doença não pode mais permanecer como 
entidade de impacto sobre aspectos exclusivos da fisiopato-
logia básica. É necessário compreender a complexa relação 
social, psíquica, econômica e espiritual do adoecimento. 

Com isso, fica evidente nas pesquisas e reflexões epis-
temológicas e científicas, que uma demanda surge neste 
cenário - a de se pensar e questionar, como o profissional 
de saúde lida com a questão da espiritualidade e seus fun-
damentos diversos. A partir daí, podermos pensar na ca-

A Espiritualidade  
no Enfrentamento  
a Dor Oncológica
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Consideramos os valores de esperança e resiliência com 
muita importância no processo de lidar com os desafios do 
enfrentamento da dor e os impactos vividos, desde a desco-
berta da doença, seu diagnóstico e prognóstico, com todos 
os enfrentamentos no processo de tratamento, recuperação 
e cura. Caso esse seja o resultado, devido à experiência emo-
cional observadas em pacientes, que mesmo nas oscilações 
naturais dessas situações, apresentam a esperança e a resi-
liência, como formas de vivenciar sua espiritualidade.

Profissionais de saúde, pesquisadores e a população em 
geral, têm valorizado e reconhecido a importância da di-
mensão espiritual na saúde. A prática da assistência à saúde 
das pessoas que envolve o campo da espiritualidade huma-
na tem despertado grande interesse da sociedade, pois estu-
dos científicos evidenciam sua relevância no enfrentamento 
de doenças, bem como a adesão ao tratamento. Foi por isso 
que o conceito de saúde foi ampliado, envolvendo as esferas 
biológica, social, psicológica e espiritual do bem-estar.1

Como elemento estruturante da experiência humana, a 
espiritualidade está ligada a manutenção e fortalecimen-
to da saúde física, mental e social, apontando benefícios 
diretos como redução de estresse, ansiedade e depressão, 
contribuindo para enfrentamento das neoplasias e doen-
ças degenerativas. A relação da espiritualidade com a saú-
de revela que o exercício de atividades espirituais como 
oração, meditação, leitura, atividade física, hipnoterapia, 
mindfulnes e outros rituais, por exemplo podem influenciar 
a saúde, inclusive minimizando a dor de pacientes oncoló-
gicos. Em função disso, a abordagem da dor crônica neces-
sita ir além do modelo biopsicossocial. É preciso incluir os 
aspectos espirituais na sua avaliação e manejo.4 O nível de 
espiritualidade pode ser um marcador da capacidade de re-
siliência e enfrentamento da dor crônica, como já tem sido 
bastante usado nas pesquisas sobre terminalidade da vida 
e cuidados paliativos.1

Pacientes oncológicos utilizam diversos mecanismos 
espirituais para enfrentar a dor, que podem ser avaliados 
quantitativamente através de instrumentos validados inter-
nacionalmente. A compreensão do significado que a espiri-
tualidade exerce para que o processo seja menos doloroso 
contribui com indicadores que podem auxiliar também ou-
tros que sofrem com o mesmo problema. Na Inter-relação 
com o paciente, existe uma rede de apoio chamada família e 
equipe multidisciplinar. O compartilhamento dos valores es-
pirituais pode gerar bem-estar aos pacientes, que apresen-
tam menor sofrido, elevando o olhar para uma condição de 
plenitude, uma conexão que transcende o seu ser, que pode 
se relacionar com um Deus, com a natureza, ou qualquer ou-
tra energia maior que promova emoções positivas.

Atualmente temos as contribuições da Psicologia Positiva, 
que numa direção diferente da tradicional, busca sinalizar e 
estimular o foco e o trabalho pessoal e terapêutico, nas emo-
ções positivas, como forma de mantê-las e desenvolvê-las, 
com certa regularidade no cotidiano das pessoas, e, obser-
vamos que essa abordagem, oferece apoio significativo, para 
as pessoas que estão enfrentando situações de dor, inclusi-

ve, para pacientes oncológicos, com todos os rigores de dor, 
vivido por essas pessoas 

Em relação a equipe de saúde mais especificamente aos 
técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas e 
médicos, ficou evidente a percepção da abordagem sobre 
a espiritualidade com esses pacientes e o entendimento 
sobre a importância para o paciente e também para o pro-
fissional sobre esse campo tão abstrato, subjetivo, entre-
tanto, importante para que se faça uma avaliação holística. 
Mesmo com essa consciência, esses profissionais reconhe-
cem que a dificuldade para fazer essa abordagem ocorre 
pelas mais diversas experiências e vivências de cada um, 
inclusive pela ausência dessa abordagem durante a forma-
ção acadêmica. Além disso, os profissionais de saúde en-
contram barreiras como ausência de privacidade próximo 
ao leito, inexistência de um local sagrado no hospital para 
oferecer o cuidado espiritual aos pacientes. Portanto, é im-
prescindível que as instituições de saúde que atendem os 
pacientes com câncer, considerem a dimensão espiritual 
como integrante do tratamento e aumentem os esforços 
para a resolução dessas barreiras.

A prática espiritual no tratamento da dor das pessoas com 
câncer foi apresentada como uma estratégia capaz de redu-
zir a dor física causada pelo câncer. A maioria das pessoas 
com câncer utilizam a religião como ferramenta de enfren-
tamento, sobretudo, em situações adversas, a religião é um 
item necessário para melhorar o convívio com o câncer, ali-
viar os impactos provocados e melhorar o conhecimento. A 
doença e a proximidade com a morte convocam as pessoas 
a se aproximar de um ser superior em busca da cura, o trata-
mento deixa de ser uma atribuição exclusivamente médica, 
e passa a ser direcionada à uma cura mágica, que se relacio-
na à religião.

É cada vez mais evidente como pacientes oncológicos 
têm mecanismos próprios de enfrentamento da dor, cada 
um experimentando suas crenças e princípios. Ainda que 
sejam necessários diversos recursos tecnológicos, a dor do 
paciente oncológico ultrapassa a administração de medi-
das analgésicas, a realização de técnicas e procedimentos e 
a execução de protocolos, é necessário compreender como 
na relação estabelecida entre profissional/paciente/família a 
espiritualidade fortalece os envolvidos no enfrentamento da 
doença. A identificação do profissional de saúde acerca da 
importância da espiritualidade do paciente alivia a dor, pro-
move empatia e fortalece a adesão ao tratamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Vallurupalli M, et al. O papel da espiritualidade e do enfrentamento religioso 

na qualidade de vida de pacientes com câncer avançado em radioterapia 
paliativa. The Journal of Support Oncology , v. 10, n. 2, pág. 81, 2012.

2. Vasigh A, Tarjoman A, Borji M. Relationship between spiritual health and 
pain self-efficacy in patients with chronic pain: A cross-sectional study in 
West of Iran. Journal of religion and health, v. 59, n. 2, p. 1115-1125, 2020.

3. Fornazari AS, Ferreira RE. Religiosidade/espiritualidade em pacientes onco-
lógicos: qualidade de vida e saúde. Psicologia: teoria e pesquisa, v. 26, n. 2, 
p. 265-272, 2010.

4. Sá KN. Espiritualidade e dor. Revista Dor, v. 18, p. 95-96, 2017.
5. Saad M, Masiero D, Battistella LR. Espiritualidade baseada em evidências. 

Acta Fisiátrica, v. 8, n. 3, p. 107-112, 2001.



Vol. 06 N° 01 Jan/Fev/Mar 2022
www.sbed.org.br

48

Quais os cuidados para 
escolher Canabinoide 
para uso medicinal?
INTRODUÇÃO A IMPORTÂNCIA DO SOLO, CLIMA E 
COLHEITA ADEQUADA

“Cannabis medicinal” deve ser conceituada como um 
grupo de agentes farmacológicos derivados da planta 
família Cannabacea e a espécie C. sativa, na intenção de 
aliviar um sintoma ou doença. A cannabis é prescrita para 
condições médicas específicas (muitas vezes “intolerante” 
ou “não responde” aos tratamentos de primeira linha), in-
cluindo a dor crônica.

As técnicas de horticultura e extração das substâncias es-
tão evoluindo rapidamente no intuito de conseguir teores 
de canabinoides, compostos fenólicos, terpenoides e alcaloi-
des presentes na cannabis – fitocanabinoides (PCs).

Os preparados podem ter diferentes concentrações 
de: canabinol (CBN), canabigerol (CBG), cannabicrome-
no (CBC), tetrahidrocanabivarina (THCV), canabidivarina 
(CBDV), canabinodiol (CBND) e canabinidiol (CBDL), entre 
outros. Atuam principalmente através dos receptores CB1 
e CB2. Seu genoma e transcriptoma foram agora sequen-
ciados e isso tem ajudado nos estudos deter-
minando qual entrega mais qualidade de subs-
tâncias ativas medicinalmente.

A produção de tais compostos depende do 
histórico genético da planta cultivada, estágio 
de desenvolvimento e maturidade da planta, 
condições de crescimento, tempo de colheita, 
métodos de extração, condições de armazena-
mento e pós-armazenamento e também estres-
se ambiental, interações ecológicas entre canna-
bis e fatores do ecossistema.

Uma preparação padronizada da amostra é, 
portanto, fundamental para a extração de ca-
nabinoides, preservando os terpenos voláteis e 

obter o equilíbrio certo entre os compostos para reduzir as 
preocupações de segurança relacionadas à dose excessiva 
ou insuficiente de cannabis.1

QUAL A PARTE DA PLANTA É UTILIZADA PARA A 
EXTRAÇÃO?

Existe uma quimiotaxonomia sistemática das centenas de 
diferentes cepas híbridas de cannabis. As cepas ativas con-
tendo quantidades muito elevadas de THC (>85% do total 
de fitocanabinoides extraídos, com CBD < 0,5%) foram classi-
ficadas como quimiotipo I; cepas intermediárias dominadas 
por CBD, mas contendo quantidades relativamente altas de 
THC foram classificadas como quimiotipo II; e cepas ricas em 
CBD (CBD > 85% do total de fitocanabinoides extraídos) fo-
ram classificadas como quimiotipo III.

 Como Cannabis é uma planta dióica, a parte da planta que 
mais se concentra canabinoides são na parte reprodutiva, 
tanto masculino quanto feminina, sendo que a feminina tem 
uma quantidade maior. Os fitocanabinoides são encontra-
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dos em toda a planta (desde a raiz até as flores), sendo que a 
maior concentração está nas flores e nas resinas de plantas 
fêmeas, em maior quantidade nas pequenas glândulas em 
forma de cogumelo, designadas de tricomas.

As flores maduras são as que têm mais fitocanabinoides, 
no final da sua fase reprodutiva (fase florística da planta Can-
nabis), nesta fase a forma precursora que é cannabigerol, e 
pelo metabolismo dinâmico transformando nas formas áci-
das (THCa, CBDa), há também os canabinoides terpeno fenó-
licos em menores proporções como flavonoides e terpenos

Apesar de existirem diversos métodos de extração, o 
máximo de aproveitamento dos canabinoides será no uso 
in natura, claro que não é útil para qualquer situação clí-
nica, como por exemplo nas crises agudas epilépticas o 
uso de spray concentrado de THC obtido por extração é a 
melhor opção.2

 
QUAIS OS CANABINOIDES QUE UTILIZAMOS 
MEDICINALMENTE?

Atualmente existem 125 canabinoides identificados. Os 
mais estudados até o momento são o ∆9 THC (delta-9-tetrah-
idrocanabinol) e o CBD (canabidiol). Nas últimas décadas 
os estudos avançaram não somente em relação ao ∆9 THC e 
CBD, mas também outros canabinoides foram sendo identi-
ficados. Os mais estudados até o momento, além do CBD e 
THC, são CBN (canabinol), THCA (tetrahidrocanabinólico áci-
do), CBDA (canabidiólico ácido), CBG (canabigerol), THCV (∆9 

tetrahidrocanabivarin), ∆8 THC (delta 8 tetrahidrocanabinol), 
CBC (canabicromeno), CBGA (canabigerol ácido). As formas 
ácidas são mais numerosas na planta e bastante ativas, po-
rém, menos estáveis. Efeitos medicinais: 

 • THC: antitumoral, anti-inflamatório, antioxidante, seda-
ção, melhora do sono, neuro protetor, ansiolítico, antide-
pressivo, antiemético, diminui pressão intraocular, reduz 
espasticidade e espasmos musculares, atua em dor crô-
nica, estimula o apetite.

 • CBD: antibacteriano, antitumoral, anticonvulsivante, 
anti-inflamatório, antioxidante, antipsicótico, neuro pro-
tetor, promove crescimento ósseo, reduz ansiedade e 
depressão, reduz espasticidade e espasmos musculares, 
diminui o apetite, atua em dor crônica.

 • CBN: antibacteriano, anticonvulsivante, promove cresci-
mento ósseo, reduz pressão intraocular, analgésico, esti-
mula apetite.

 • THCA: antitumoral, anticonvulsivante, anti-inflamatório, 
antiespasmódico, bloqueia náusea antecipatória em pa-
cientes submetidos à quimioterapia.

 • CBDA: ansiolítico, antidepressivo, anti-inflamatório, anti-
convulsivante, antiemético, analgésico.

 • CBG: antibacteriano, antitumoral, antidepressivo, anti-in-
flamatório, antioxidante, antipsoriático, neuro protetor, 
estimula crescimento ósseo,, reduz espasmos vesicais, 
reduz inflamação intestinal, reduz pressão intraocular, 
antiemético, estimula apetite.
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 • THCV: antitumoral, anticonvulsivante, anti-inflamatório, 
antioxidante, antipsicótico, inibe apetite, neuro protetor, 
aumenta sensibilidade a insulina, analgésico.

 • ∆8 THC: ansiolítico, antitumoral, neuro protetor, diminui 
a pressão intraocular, antiemético, analgésico.

 • CBC: antiacne, antitumoral, anti-inflamatório, antibacte-
riano, antifúngico, analgésico, antidepressivo.3

TERPENOS E EFEITO ENTOURAGE
Terpenos são compostos aromáticos que evaporam a 

baixas temperaturas e tem aroma, encontrados em muitas 
plantas, e são componentes básicos dos óleos essenciais, 
contribuem em grande parte para o efeito entourage da 
planta, apesar de comporem 1% da planta Cannabis. O efeito 
entourage é um termo usado para descrever a complexa in-
teração entre todos os compostos químicos diferentes – ou 
a comitiva, do francês, entourage. Isso inclui 113 canabinoi-
des, centenas de diferentes terpenos, lignanas, flavonoides, 
polifenóis e muitos outros traços químicos encontrados na 
planta Cannabis.

Os terpenos mais importantes da Cannabis são : Alfa-hu-
muleno – um poderoso antibacteriano; Alfa-bisabolol-anti-
-inflamtório; Alfa-terpineol – sedativo, antioxidante, memória; 
Beta-pipeno – memória, neuroprotetor, anti-inflamatório; Be-
ta-cariofileno – ansiolítico, antidepressivo e sedativo; Bisabolol 
– anti-inflamatório; Borneol – sedativo, relaxante muscular e 
neuroprotetor; D-linalol – relaxante muscular, analgésico e an-
siolítico; Geraniol – antioxidante; Limoneno – ansiolítico, antide-
pressivo, aumenta a ligação do receptor canabinoide; Mirceno 
– analgésico, sedativo, melhora a absorção canabinoide.

Nos primórdios da pesquisa com Cannabis, pesquisadores 
identificaram que os efeitos psicoativos primários eram de 
um composto chamado tetrahidrocanabinol (THC). Mais tar-
de, descobriu-se que, embora o THC ainda produzisse efeitos 
psicoativos em sua forma isolada, extratos da planta inteira 
causavam menos efeitos colaterais e tinham benefícios 
gerais. Terpenos da Cannabis, imitam os efeitos dos canabi-
noides, incluindo uma redução na sensação da dor. Quando 
combinados com canabinoides os efeitos analgésicos foram 
amplificados sem aumento dos efeitos colaterais. Ainda fal-
tam muitas pesquisas sobre o efeito entourage, mas com a 
legalização em diversos países, a tendência é que apareçam 
novidades.4

A IMPORTÂNCIA DA CROMATOGRAFIA NA 
CERTIFICAÇÃO DO QUE TEM DENTRO NO FRASCO

A cromatografia está relacionada à segurança da canna-
bis, permitindo controlar melhor a qualidade dos extratos e 
manter especificações exatas. A cromatografia é um méto-
do físico-químico que permite isolar diferentes substâncias 
presentes em uma mistura, e é importante na separação e 
purificação dos extratos de canabinoides. Ela garante a puri-
ficação da matéria-prima com maior consistência, incluindo 
a criação de extratos de amplo espectro sem THC ou o isola-
mento de canabinoides específicos como por exemplo, CBD 
ou CBN. A indústria de cannabis usa a cromatografia para di-

versas verificações de qualidade: separar extratos de canna-
bis que serão usados para a análise de uma amostra, purificar 
um extrato, isolar ou eliminar compostos específicos como 
os canabinoides. A cromatografia é muito útil para medir 
com precisão os níveis de canabinoide e terpeno, verificar 
a presença de contaminantes potenciais, como pesticidas, 
metais pesados   e solventes residuais - isso significa separar 
e purificar todos os compostos químicos, aproveitando suas 
diferenças de propriedades.5

 
O QUE CONHECER DA ORIGEM DO CANABIS 
MEDICINAL ANTES DE PRESCREVE-LO?

Sabe-se que o caminho de legalização do uso terapêutico 
da cannabis pelo mundo levou a uma passagem de produ-
tores da ilegalidade para legalidade. Tal fato, nem sempre foi 
acompanhado de processos seguros entre produção, extra-
ção e beneficiamento dos fitocanabinoides. Considerando 
as possibilidades de uso terapêutico no Brasil (medicamento 
de controle especial, importação, associação de pacientes, 
habeas corpus preventivo para plantio e extração de uso 
pessoal) é necessário que o prescritor tenha conhecimento 
dos processos de plantio e beneficiamento dos produtos 
prescritos, podendo assim orientar e contribuir com uma es-
colha consciente junto ao usuário. É necessário observar o 
tipo de secagem, armazenamento de plantas e resinas, pro-
cessos de extração e diluição, considerando que a ausência 
de controle de umidade, temperatura, luz, além do tempo 
de armazenamento e técnica de diluição, podem reduzir a 
concentração de fitocanabinoides no produto final. Deve-se 
também atentar para a técnica de extração, e como o pro-
dutor maneja a detecção dos resíduos de extração (butano, 
etanol, entre outros). O controle da quantidade e porcenta-
gem de fitocanabinoides com cromatografia realizada lote a 
lote, assim como Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
(CBPF) são desejáveis, e no caso dos produtos que possuem 
autorização sanitária da Anvisa o CBPF é condição básica 
para sua concessão. Embora o preço possa ser um impe-
ditivo, a segurança de produtos com autorização sanitária 
concedida pela ANVISA deve ser considerada um diferencial, 
e estar em pauta no momento da escolha do produto a ser 
utilizado.6
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