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Nossos comitês da SBED têm força por serem formados por profissionais, associa-
dos à SBED, que dedicam-se de forma voluntária na realização de ações para promo-
ver e divulgar informação para aprimorar o diagnóstico e tratamento dos pacientes 
com dor.

Com esses anos em pandemia, devido a COVID19, marcados pela ausência de 
eventos científicos presenciais, percebe-se um momento paralelo para contornar 
essa carência nas trocas entre profissionais.  Pesquisadores, clínicos, profissionais da 
saúde se adaptaram para interagir e trocar conhecimento com os pares. A “nuvem” de 
informação (virtual) enriqueceu pela disponibilidade de material, e com isso, a neces-
sidade maior de filtros para selecionar o conteúdo. A longa duração do isolamento 
social, alta exposição às redes sociais, com amplo alcance virtual e até a mudança nos 
hábitos de vida da população potencializou o acesso à informação rica em marketing 
e não necessariamente em conteúdo. Imagens e texto que fascinam e tornam vulne-
ráveis pacientes e profissionais de saúde. 

Mas vários pesquisadores e clínicos não recorreram a grande massa para divulgar 
seus trabalhos; ou seja; periódicos e revistas científicas como a Brazilian Journal of 
Pain continuam a ser nossa melhor forma de ter acesso a ciência, avaliada por pa-
res, artigos escritos com qualidade e descrevendo o controle de viés. O famoso rigor 
científico. O rigor que não se aplica à maior parte das divulgações na mídia, em larga 
escala, por isso, a nossa responsabilidade ao divulgar informações por qualquer que seja o meio de comunicação.

Enquanto o conteúdo científico tem o objetivo de discutir pontos de vista, apresentar prós e contra, controle de viés; as mí-
dias e redes sociais querem atenção, entretenimento e “seguidores”. Objetivos distintos, que remetem a frase de John Naisbitt, 
estamos nos afogando em informação, mas famintos por conhecimento.

O Jornal dos Comitês da SBED destaca-se pela divulgação científica simplificada. Os autores fundamentam-se em artigos 
científicos, comentam-nos, transcrevem o conhecimento para a aplicação clínica. Nosso jornal é escrito por clínicos, cirur-
giões, pesquisadores, acadêmicos e alunos de pós-graduação, com o objetivo de sensibilizar a comunidade e os pares na 
melhor compreensão do fenômeno doloroso. Temos nessa edição, em especial, dois artigos para refletir sobre a “guerra dos 
opioides” no Brasil e a Saúde da mulher.

Juliana Barcellos de Souza

Estamos Famintos por 
Conhecimento
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população: 64% em pacientes com 
doença metastática ou doença em 
estágio avançado, 59% em pacien-
tes em tratamento antineoplásico 
e 33% em pacientes após trata-
mento curativo. Mais que um terço 
dos pacientes com dor nos artigos 
revisados classificou sua dor como 
moderada ou intensa.7 Há grande 
número de pacientes com câncer 
tem sua dor subtratada ou sofre 
tratamento inadequado (56% a 
82,3% dos casos).4,7,8 Alguns tipos 
de tumores induzem dor em fa-
ses bem precoces do diagnóstico 
(Tabela 2). Levando em conside-
ração que no Brasil foram estima-
dos 66.280 casos novos de câncer 
para o ano de 20229 e que desses 
novos casos a maioria terá dor em 
algum momento da evolução da 
doença, é esperado que o núme-
ro de prescrições de opioides seja 
crescente. É necessário melhorar 
o conhecimento de profissionais 
da área de saúde sobre o uso de 
opioides em pacientes com dor, os sintomas de abstinência, 
tolerância e dependência, e a forma de conduzir esses casos 
evitando as consequências negativas do uso do opioides.10 

Tabela 2 – Incidência de dor no cancer7

Tipo de câncer % Dor (IC) Número de pacientes

Cabeça e pescoço 70% (51% a 88%) 95

Gastrointestinal 59% (44% a 74%) 564

Pulmão e brônquios 55% (44% a 67%) 1546

Mama 54% (44% a 64%) 420

Urogenital 52% (40% a 60%) 336

Ginecológico 60% (50% a 71%) 372

A forma mais adequada de prevenirmos os problemas 
relacionados ao uso indiscriminado de opioides é a identi-
ficação correta do paciente, o diagnóstico correto da dor e 
o tratamento adequado. O uso do opioide requer avaliação 
abrangente da dor e as informações obtidas da história e 
exame físico devem ser utilizadas para um plano de trata-
mento seguro.4,8 Doses altas e uso contínuo mais prolonga-
do de opioides aumentam o risco de efeitos adversos como 
constipação crônica, endocrinopatias, quedas e fraturas, 
além de acidentes de trânsito, síndrome de abstinência neo-
natal no recém-nascido, overdose, tolerância refratária no 
tratamento da dor aguda ou de fim de vida.8,10 Um estudo 
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“A face angelical do ópio é deslumbrantemente 
sedutora, mas se você olhar para o outro lado, parecerá 

um diabo. Há tanto veneno nesta Medicina que tudo 
cura que não devemos de forma alguma estar seguros 

ou confiantes no uso frequente e familiar dela.” 
(Thomas Willis “Medicine in Man’s Body” VII i 128 1848).

Nos EUA, de 1999 a 2019, quase 500 mil pessoas morreram 
por overdose envolvendo opioides, prescritos ou não prescri-
tos.1 A crise relacionada ao uso abusivo de opioides que as-
sola os EUA, Canadá e Europa começa a trazer preocupações 
sobre as possibilidades de o Brasil ser atingido pela crise e a 
mídia brasileira2 passa a discutir o assunto. Felizmente ain-
da nos encontramos em uma situação confortável, embora 
preocupante.3 Precisamos ver os dois lados da moeda.

Opioides vêm sendo usados como analgésicos há milê-
nios.4 São as medicações de escolha para o tratamento da dor 
aguda moderada a intensa e da dor relacionada ao cancer.4 
Embora seu papel no manejo da dor crônica não relacionada 
ao câncer seja controverso, há evidências crescentes de seu 
benefício em certas populações, mesmo com a possibilidade 
de induzirmos dependência nos usuários desses fármacos.5 

O Brasil, historicamente, sofre com o acesso limitado a 
opioides prescritos, juntamente com muitas outras classes 
de medicamentos.6 Um levantamento recente solicitado à 
ANVISA mostra aumento de 465% do número de opioides 
vendidos em farmácias credenciadas no Brasil no período 
2009 a 2015. O número passou de 1.601.043 prescrições em 
2009 para 9.045.945 prescrições em 2015 (de 8,28 para 44,25 
prescrições por 1.000 pessoas)3 (Tabela 1). As prescrições de 
codeína (associada ou não a outros fármacos) foram as mais 
prevalentes. Em geral a codeína é usada para tratar dores le-
ves ou moderadas e o número de prescrições aumentou 5 
vezes no período³. 

Além da codeína, fentanil e oxicodona também tiveram 
aumento no número de prescrições, refletindo uma mudan-
ça notável no uso de opioides mais potentes. Ainda assim, 
o Brasil apresenta uma prevalência relativamente baixa de 
uso de opioides no tratamento da dor, mesmo em pacientes 
com indicação precisa desses fármacos, como é o caso dos 
pacientes com câncer. 

Em se tratando de pacientes com câncer, estudo7 publi-
cado em 2017, mostra que a dor é muito prevalente nessa 

Opioide: Amigo ou Inimigo?

Tabela 1 – Prescrição de opioides no Brasil 2009-2015

Venda de opiáceos/opioides – Prescrição

Ano 2009 2015 %

Número de prescrições de opiáceos 1.601.043 9.045.945 465%

Número de prescrições/1.000 
habitantes

8,28/1000 44,25/1000 

Codeína 1.584.372 8.872.501 95%

Fonte: Dados da ANVISA/MS.
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recente6 usando dados de bancos científicos sobre uso de 
opioides no Brasil mostra que existe uma imensa diferença 
entre a disponibilidade de opioides para a nossa população 
em comparação aos países de alta renda e mesmo em rela-
ção aos países vizinhos. O Brasil é um país muito restritivo 
para a prescrição de opioides,6 e o medo do vício relacionado 
ao seu uso prejudica o tratamento da dor, sobretudo dos pa-
cientes com câncer onde tal fármaco é padrão ouro.4,8 

Os opioides são agonistas de receptores μ,11 localizados 
em áreas relacionadas à transmissão nociceptiva, como 
substância cinzenta periaquedutal, núcleo da rafe e corno 
dorsal da medula espinhal. A metadona, além do agonismo 
de receptores μ opioides, bloqueia receptores de glutamato 
do tipo N-Metil-D-Aspartato (NMDA) e a recaptação pré-si-
náptica de serotonina.11 É o fármaco de escolha para pacien-
tes com história de abuso de substâncias.

O modo mais seguro de iniciar terapêutica com opioides 
é a titulação do fármaco. A estratificação de risco de vício 
deveria ser realizada na primeira entrevista, usando instru-
mentos validados na língua portuguesa. O medo do vício 
se justifica, porém não deve ser motivo para não se pres-
crever opioides em pacientes com dor e vício. Sabemos que 
há uma ligação entre experiências sensoriais e emocionais 
desagradáveis e atitudes de sofrimento que são reforçadas 
por comportamentos de dor. As pessoas que eventualmente 
se tornam viciadas podem ter começado a tomar opioides 
para tratar dor aguda no pós-operatório, ou em crises de dor 
que as levaram a buscar atendimentos em serviços de emer-
gência, onde recebem opioide para dor. O opioide causa não 
apenas alívio da dor, mas também alívio da ansiedade, da 
depressão e dos estados emocionais desagradáveis. Dessa 
forma, sempre que sentem dor a lembrança do bem-estar 
induzido pelo opioide é automático e isso leva os pacientes 
susceptíveis a buscar o opioide e obterem alívio do sintoma. 
A dor pode se tornar um gatilho para a busca do opioide. É 
uma doença, com modificações fenotípicas no sistema ner-
voso central. Mas existe o estigma e este pode levar ao medo 
e ao isolamento social e impedir os indivíduos de procurar 

tratamento e/ou ajuda podendo contribuir para a menor 
qualidade dos cuidados que tais indivíduos recebem.5

A proposta é desenvolver uma força de trabalho para pre-
venir, tratar e recuperar pacientes com transtorno de uso de 
substâncias (TUS); promover conhecimento e competência 
sobre TUS para profissionais de saúde e pesquisadores); ofe-
recer acesso a medicamentos e serviços a pacientes com 
TUS; monitorar o uso indevido de opioides por meio de vigi-
lância nacional; rastrear consequências adversas (por exem-
plo, hospitalizações e mortes); informar a comunidade por 
meio de estratégias de comunicação (narrativas solidárias 
tais como experiências e lutas individuais humanizadoras), 
mensagens sem culpa (enfatizando o papel de fatores que 
estão fora do controle do indivíduo) e mensagens destacan-
do barreiras estruturais; eliminar o uso de linguagem pejo-
rativa, buscar maior apoio público às políticas de saúde e 
aumentar a conscientização. 
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O intuito do presente artigo foi, 
então, entender por que a eletroa-
cupuntura no acuponto ST36, lo-
calizado nos membros inferiores, 
é capaz de estimular a via vagal-a-
drenal; enquanto estimulação em 
outros pontos, como o ST25 (abdo-
minal) não geram esse tipo de ati-
vação, e sim uma resposta reflexa 
espinal simpática. 

Eles hipotetizaram que os re-
flexos somato-vagal-adrenais são 
ativados por vias sensoriais inervadas por tecidos únicos dos 
membros inferiores, como os ossos, os músculos e a fáscia. A 
via candidata que eles avaliaram é a de um subtipo de neu-
rônios do gânglio da raiz dorsal, os PROKR2. Estes neurônios 
inervam tecidos profundos dos membros e não estão tão 
presentes na epiderme da pele.

COMITÊ DE ACUPUNTURA E DOR

Marcus Yu Bin Pai

Fisiatra – São Paulo/SP

DOI 10.5935/2675-7133.20220026

Em outubro deste ano, um artigo promissor foi publicado 
na conceituada revista Nature. Ele propõe que a estimulação 
elétrica de pontos específicos da acupuntura (acupontos) 
pode, por ativar diferencialmente certos neurônios, levar a 
mudanças fisiológicas relevantes, como a diminuição da in-
flamação sistêmica. 

A princípio, já foi demonstrado que a estimulação por ele-
troacupuntura (EA) pode induzir a ativação de reflexos soma-
tossensoriais autonômicos, o que é capaz de se refletir numa 
modulação fisiológica. A ativação de nervos periféricos, com 
a posterior transdução desse sinal pela medula espinal até o 
cérebro, culmina na ativação de vias periféricas autonômi-
cas, as quais eventualmente modulam o estado fisiológico 
do corpo como um todo. Este é o caso do acuponto ST36. 
Estimulá-lo aciona o eixo vagal-adrenal, induzindo efeitos 
anti-inflamatórios sistêmicos. Até agora, porém, nenhum 
grupo tinha conseguido dar uma boa base neuroanatômica 
para esse efeito.

Comentários sobre o Artigo 
A Neuroanatomical Basis for Electroacupuncture 
to Drive the Vagal – Adrenal Axis
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Camundongos com os neurônios PROKR2 marcados foram 
gerados e observou-se que, de fato, estes neurônios inervam 
os tecidos fasciais dos membros inferiores, sendo que com-
preendem aproximadamente 39% dos neurônios do acu-
ponto ST36. Diferentemente, os folículos capilares do abdô-
men presentes no ST25 não são inervados por esse subtipo 
de neurônios PROKR2.

Para testar a função desses neurônios, foi feita a eletroacu-
puntura do ST36. Mais especificamente, foram inseridas agu-
lhas elétricas no músculo tibial anterior (TA). Em camundon-
gos controle, uma eletroacupuntura de baixa intensidade 
foi suficiente para induzir a expressão de Fos (marcador de 
ativação neuronal) em neurônios eferentes vagais no núcleo 
motor do nervo vago. Esses neurônios eferentes induzem 
as células adrenais a liberarem noradrenalina, adrenalina e 
dopamina. Posteriormente, fez-se então a ablação de neu-
rônios PROKR2 em outro grupo de camundongos. O que foi 
observado, interessantemente, é que nesses camundongos 
com os neurônios inativos, não houve indução de Fos nos 
eferentes vagais. Deste modo, assume-se que a ativação dos 
PROKR2 por eletroacupuntura de baixa intensidade tem pa-
pel central na ativação do eixo vagal-adrenal.

Depois disso, foi investigada a função anti-inflamatória 
desta ativação. Camundongos foram tratados com LPS (li-
popolissacarídeo, uma endotoxina bacteriana) para induzir 
inflamação. Confirma-se que houve indução de um estado 
inflamatório pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias, 
como o TNF e a IL-6 no soro dos camundongos. Depois dis-
so, os animais controles, isto é, sem ablação dos neurônios 
PROKR2, foram submetidos a eletroacupuntura de baixa 
intensidade no ST36. Os resultados obtidos refletiram uma 
diminuição de 50% nas citocinas pró-inflamatórias e um au-
mento de 40% na taxa da sobrevida comparado aos animais 
sem tratamento com eletroacupuntura. Em compensação, 
esses efeitos não apareceram nos camundongos com neurô-
nios PROKR2 inativados.

Os investigadores também estudaram o efeito da intensi-
dade da eletroacupuntura. Uma EA de baixa intensidade no 
ST25, por exemplo, não produz efeito. Mas estimulação de alta 
intensidade tanto no ST36 quanto ST25 induzem efeitos an-
ti-inflamatórios fracos e fortes. Porém, esses efeitos indepen-
dentes da ativação vagal, já que no grupo de camundongos 
com ablação de neurônios PROKR2 também foi observado a 
ativação de reflexos simpáticos e diminuição da inflamação 
sistêmica. Portanto, aqui eles mostraram que a ativação dos 
neurônios PROKR2 é importante para ativar o eixo vagal-adre-
nal na eletroacupuntura de baixa intensidade.

Para testar se os efeitos da ativação dos neurônios PROKR2 
também podem ser obtidos com outro tipo de estimulação, 
foi feito ensaios de opto-acupuntura. Aqui, são inseridas fi-
bras óticas no acuponto, as quais fazem a estimulação óptica 
de luz azul nos neurônios. Em conjunto, observou-se uma 
maior ativação neuronal; um aumento na concentração séri-
ca de noradrenalina, adrenalina e dopamina (porque prova-
velmente ativou-se as glândulas adrenais); uma diminuição 
das citocinas séricas em animais tratados com LPS e com 

os neurônios PROKR2 intactos. Além disso, esses efeitos fo-
ram totalmente extintos com a vagotomia. Deste modo, foi 
demonstrado que mesmo a ativação óptica dos neurônios 
PROKR2 foi suficiente para aumentar a expressão de Fos e 
induzir a ativação dos eferentes vagais.

Em sua totalidade, os resultados apresentados pelo artigo 
mostram uma provável explicação neuroanatômica para a 
seletividade e a especificidade dos acupontos na ativação da 
via autonômica do eixo vagal-adrenal. Foi esclarecido que 
essa ativação específica depende do acuponto, da intensida-
de e da profundidade de aplicação da EA. 

Num contexto de EA de baixa intensidade, é necessário 
fazer uma ativação profunda da fáscia de membros inferio-
res, a fim de alcançar as fibras de neurônios PROKR2. Essa 
estimulação irá ativar o eixo vagal-adrenal, aumentando a 
liberação de neurotransmissores adrenais e diminuindo a 
inflamação sistêmica. Em outras palavras, a distribuição dos 
neurônios PROKR2 prevê se a eletroacupuntura de baixa in-
tensidade vai ter ou não efeitos anti-inflamatórios. Por outro 
lado, a EA de alta intensidade não é dependente dos neurô-
nios PROKR2, uma vez que a eletroacupuntura nos pontos 
ST36 e ST25 não levam a ativação de reflexos vagais e sim 
reflexos espinais simpáticos, os quais também são anti-infla-
matórios, mas por diferentes vias. 

Em conclusão, este estudo trouxe novas perspectivas ao 
uso da técnica de eletroacupuntura. Ele mostra que, se os 
parâmetros de estimulação bioeletrônica forem devidamen-
te otimizados, é possível ativar diferentes vias autonômicas 
que podem ser úteis no tratamento de diversas doenças. 
Destaca-se, em especial, as doenças pró-inflamatórias, cuja 
complexidade ainda desafia a medicina.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) oficializou o início da pandemia de COVID-19, causa-
da pelo surgimento do coronavírus humano (HCoV) deno-
minado síndrome respiratória aguda grave coronavírus-2 
(SARS-CoV-2) decretando o isolamento social. Embora os 
pacientes apresentem sintomas respiratórios, perda de pa-
ladar e olfato, tontura, encefalite, encefalopatia e doenças 
cerebrovasculares, também foram descritas como sintomas 
ou complicações neurológicas.

Dentre as manifestações clínicas da COVID-19, a cefaleia 
tem sido uma queixa descrita tanto durante a fase aguda, 
quanto como um sintoma pós-infecção. Em um dos estu-
dos realizados, os autores identificaram que 6,5%-34% dos 
pacientes com COVID-19 apresentaram a cefaleia como 
a única manifestação clínica. Não obstante sua elevada 
ocorrência, tendo sido descrita em cerca de um terço dos 
pacientes pós COVID-19, o manejo terapêutico continua 
sendo um desafio e as evidências publicadas ainda são in-
cipientes no que tange ao tratamento farmacológico. Ape-
sar da recomendação de anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINE), pelo menos durante a fase aguda, os resultados 
continuam sendo pouco satisfatórios. 

Também não há definição unânime sobre medicamentos 
para este tipo de dor de cabeça, após vários medicamentos 

terem sido tentados, dentre eles paracetamol metamizol – 
em especial, no Brasil, entre pacientes com COVID-19 e dor e 
os triptanos. O uso da Indometacina se justifica pela sua ação 
analgésica e anti-inflamatória pela inibição da TNF, IL-6 e su-
peróxido de radicais livres além da inibição da COX-1 e -2. 
Vale ressaltar que estudos in vitro e in vivo com a indometa-
cina demonstraram redução na síntese de RNA viral em SAR-
S-Cov2 em células de macaco e infecções caninas. Portanto 
o uso da indometacina em pacientes com enxaqueca ou sem 
história prévia de cefaleia que apresentem dor durante ou 
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após apresentarem a doença COVID-19 pode ser considera-
da uma boa opção terapêutica. 

A cefaleia pós-COVID tem sido descrita como um sintoma 
que retrata muito incômodo, entretanto, vale ressaltar que a 
dor de cabeça é relatada com frequência em outros quadros 
virais tais como a influenza, a dengue e a chikunguniya. 

A literatura apresenta variações de prevalência de acor-
do às regiões geográficas, e provavelmente isso se deve à 
heterogeneidade da população envolvida, aos instrumen-
tos de coleta utilizados e sobretudo ao impacto que esta 
tem na vida do indivíduo. Em uma revisão onde 78 estu-
dos foram incluídos, dos 104.751 pacientes com COVID-19 
a cefaleia foi relatada em 26.464 pacientes, caracterizando 
uma prevalência cumulativa de 25,26%. No que diz respei-
to à localização da dor de cabeça, 39,2% relatam cefaleia 
difusa, 35,3% apresentaram cefaleia frontal, 23% cefaleia 
retro-orbital e até 2% dos pacientes apresentaram cefaleia 
temporal. No que se refere à qualidade da cefaleia, as carac-
terísticas com maior frequência foram a de dor tensional e 
do “tipo” enxaqueca.

Estudos do fenótipo na COVID-19 sugerem associações 
com a anosmia, a ageusia e sintomas gastrointestinais, ainda 
que não haja um estabelecimento causal nem associativo. 
Apesar de registros de que um terço dos pacientes com ce-
faleia pós COVID-19 cursava com enxaqueca prévia, outros 
estudos não estabeleciam qualquer relação. 

As dores de cabeça pós COVID-19 em indivíduos com en-
xaqueca prévia, mostraram-se diferentes da de cabeça habi-
tual na maioria dos casos descritos na literatura. Os quadros 
eram descritos como holocranianos e urgentes. 

Apesar de não haver consenso quanto ao mecanismo fisio-
patológico da cefaleia em pacientes pós COVID-19, propõe-
-se que a ativação da terminação do nervo trigêmeo na pe-
riferia seguida da sensibilização de vários locais no cérebro 
seja uma das principais justificativas.

A cefaleia pós COVID-19 também tem sido objeto de inves-
tigação entre indivíduos com cefaleias prévias, em especial 
a enxaqueca. Fatores comuns à COVID-19 tais como a febre, 
os distúrbios do sono e a desidratação, podem desencadear 
episódios de enxaqueca, incorrendo em dificuldades para 
detectar o agravamento da enxaqueca preexistente com 
as cefaleias descritas pós-COVID-19. Assim, é relativamen-
te desafiador identificar se se trata de uma exacerbação de 
uma enxaqueca, se é uma nova enxaqueca, se é uma cefaleia 
inespecífica associada à febre ou ainda permutações de to-
das as anteriores.

Em um estudo do tipo caso-controle incluindo indivíduos 
hospitalizados durante a primeira onda da pandemia, ocor-
rida entre 20 de fevereiro a 31 de maio de 2020, uma lista 
de sintomas pós-COVID-19 foram avaliados sistematicamen-
te e os participantes foram convidados a relatar livremente 
qualquer sintoma. Apresentando como resultado, no total, 
57 pacientes com diagnóstico confirmado de enxaqueca 
e 144 não controles de enxaqueca que se recuperaram do 
COVID-19 foram avaliados em 7,3 meses (DP 0,6) após a alta 
hospitalar. O número de sintomas pós-COVID no grupo com 

enxaqueca foi significativamente maior (OR 1,70, IC 95% 
1,29-2,25, P < 0,001) do que no grupo sem enxaqueca. A fa-
diga foi significativamente mais prevalente (OR 2,89, IC 95% 
1,32- 6,32, P = 0,008) no grupo enxaqueca. Porém, não houve 
diferença entre os grupos e não foi detectada prevalência de 
cefaleia como sintoma pós-COVID.  Pacientes com histórico 
de enxaqueca que se recuperaram da COVID-19 apresenta-
ram mais fadiga a longo prazo como sequelas pós-COVID19, 
do que aqueles sem enxaqueca. Algumas das alterações fi-
siopatológicas associadas à enxaqueca podem predispor a 
ocorrência de sintomas pós-COVID.

É importante considerar que a COVID-19 e suas 
manifestações clínicas ainda são objeto de muitos estudos 
em virtude de envolver uma patologia emergente e de curso 
ainda pouco conhecido. As cefaleias, por via de regra, envol-
vem condições às vezes incapacitantes e que impactam na 
função e qualidade de vida nas diversas esferas do indivíduo. 
Ao considerar o contexto COVID-19 em que a necessidade 
de adaptações abruptas e permanentes foram impostas à 
população, há de se refletir acerca dos aspectos emocionais 
envolvidos, inclusive nas abordagens terapêuticas das con-
dições dolorosas. 

Abordagens terapêuticas associadas que considerem o 
indivíduo como um ser biopsicossocial devem ser alinhadas 
às abordagens farmacológicas, de forma que permitam o 
autogerenciamento e a auto eficácia, tais quais os Exercícios 
Terapêuticos, a Terapia Manual, a Educação em Neurociên-
cias da Dor e as Estratégias Contemplativas como a Yoga, a 
Meditação. Por fim, é importante considerar que a COVID-19 
e suas complicações são um importante problema de saúde 
pública, tendo a COVID longa como um dos principais repre-
sentantes da carga da doença.

O conhecimento acerca da fisiopatologia da cefaleia pós 
COVID-19 favorece o estabelecimento de ações preventivas 
ou interceptativas com vistas a diminuir a prevalência indi-
cando ainda a necessidade de atenção a esta condição que 
está relacionada a múltiplos efeitos. 
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idade mais jovem,  sexo feminino, 
tabagismo,  depressão,  ansiedad
e,  distúrbios do sono;  afetividade 
negativa, dor pré-operatória, uso 
de analgesia pré-operatória e 
fatores cirúrgicos, incluindo o tipo 
de cirurgia (maior, emergencial ou 
abdominal) e sua duração.2 Muitos 
desses fatores também estão 
associados ao desenvolvimento de 
dor pós-cirúrgica persistente ou 
crônica (CPSP).

Em uma revisão sistemática e 
meta-análise de 33 estudos, foram 
identificados nove preditores pré-
-operatórios que foram negativa-
mente associados ao controle da 
dor após a cirurgia: idade jovem, 
sexo feminino, tabagismo, histó-
rico de depressão, histórico de 
ansiedade, dificuldades de sono, 
maior IMC (de > 30 a > 40 kg/m2), 
presença de dor pré-operatória e 
uso de analgesia pré-operatória.3

Os fatores prognósticos nega-
tivos mais fortes foram uma história de distúrbios do sono 
e depressão, que se associaram independentemente com 
chances aproximadamente duas vezes maiores de pior con-
trole da dor pós-operatória.

O uso de analgesia pré-operatória, especialmente com 
opioides, tem sido associado a um pior controle da dor pós-
operatória em vários estudos. Isso pode ser devido a uma 
maior intensidade da dor pré-operatória, hiperalgesia indu-
zida por opioides e sensibilização central ou periférica e no-
cicepção preexistente.

A identificação precoce de preditores de risco de pior con-
trole de dor pós-operatória pode permitir intervenções mais 
individualizadas, melhor controle da dor e diminuir a depen-
dência de medicamentos. Maior conscientização desses pre-
ditores também pode auxiliar no desenvolvimento de cui-
dados clínicos personalizados como estratégias analgésicas 
multimodais e programas de recuperação pós-operatórios, 
reduzir o tempo de internação e complicações médicas pe-
rioperatórias, melhorando resultados da dor. Embora a dor 
aguda pós-operatória seja comum, não existem critérios pa-
drão para classificar resultados.

A dor pós-operatória crônica ou persistente (CPSP), ocorre 
em média em 10% dos pacientes submetidos à cirurgia, ge-
ralmente começa como dor pós-operatória aguda de difícil 
controle, mas logo transita para uma condição de dor per-
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A dor aguda pós-operatória embora seja considerada pre-
visível devido ao trauma cirúrgico é intensa em cerca de 20% 
dos pacientes nas primeiras 24 horas após a cirurgia, uma 
incidência que manteve-se constante nos últimos 30 anos.

A dor é uma experiência multidimensional e a etiologia da 
dor aguda pós-operatória é multifatorial. A cirurgia desenca-
deia respostas na neuromatrix da dor, desde sensibilização 
periférica a vias centrais, ligada a sentimentos como medo e 
ansiedade. Embora seja esperado que intensidade da dor di-
minua nos primeiros dias pós-operatórios alguns pacientes 
apresentam dores persistentes. 

Um número considerável de pacientes apresenta intensi-
dade de dor indesejável no pós-operatório imediato. O rela-
tório anual do Reino Unido de 2018 destacou que 48% dos 
pacientes relataram dor moderada e 19% dor intensa no sítio 
cirúrgico nas primeiras 24 horas. Estudo de coorte alemão de 
2013, com mais de cinquenta mil pacientes, relatou que até 
47% deles experimentaram dor intensa nas primeiras 24 ho-
ras após a cirurgia, apesar dos serviços de dor hospitalares. 
Esses dados mostram pouca mudança em relação aos resul-
tados de 1990, pelo grupo do Royal College of Surgeons.1

O controle da dor faz parte dos cuidados perioperatórios 
e é um componente central dos programas de otimização 
de recuperação pós-operatória. O manejo adequado da dor 
perioperatória é essencial para o cuidado e os resultados do 
paciente. Cada uma das dimensões biológicas, psicológicas 
e sociais da experiência da dor devem ser consideradas e 
compreendidas a fim de fornecer o melhor gerenciamento 
da dor no pós-operatório.

O planejamento pré-operatório, a avaliação da dor pré e 
pós-operatórias e estratégias farmacológicas e não farmaco-
lógicas relevantes para o manejo da dor pós-operatória de-
vem ser considerados.

O tratamento ideal da dor deve começar antes da cirurgia, 
com uma avaliação pré-operatória que inclua uma aborda-
gem sobre controle da dor. Isso permite o planejamento de 
técnicas ideais de manejo da dor e facilita as discussões ini-
ciais para ajudar a aliviar o medo da dor pós-operatória. Tam-
bém identifica pacientes com dor complexa preexistente, 
permitindo a educação do paciente, intervenções pré-ope-
ratórias, gerenciamento especializado precoce e alocação 
de recursos.  Também permite o planejamento antecipado 
para pacientes que utilizem opioides cronicamente ou com 
comorbidades existentes que podem ser inadequadas para 
abordagens farmacológicas tradicionais devido a um risco 
aumentado de efeitos colaterais. 

A discussão do manejo da dor pós-operatória na avaliação 
pré-operatória visa otimizar a satisfação do paciente e reduzir 
os efeitos adversos. Preditores de controle inadequado da dor 
pós-operatória e aumento do consumo de opioides incluem: 

Dor Aguda Pós-Operatória
Previsível e Ainda Assim Frequente?
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sistente com características neuropáticas. A pesquisa sobre 
como essa transição ocorre levou a um maior estudo da hi-
peralgesia induzida por opioides, uso de regimes analgési-
cos poupadores de opioides e intervenções não farmacoló-
gicas para o controle da dor.4

A CPSP ocorre a partir de uma incisão planejada, tendo po-
tencial para ser prevenida e melhor controlada. No entanto, 
existem muitos fatores que contribuem para o desenvolvi-
mento e persistência do CPSP, e somente alguns destes es-
tão relacionados com a cirurgia. Tal como acontece com a 
dor crônica não cirúrgica, fatores psicológicos e sociais têm 
uma influência importante. Todos os médicos – não apenas 
cirurgiões e anestesistas - devem ter algum conhecimento 
sobre CPSP e como gerenciar casos estabelecidos, que po-
dem persistir por meses ou anos após o procedimento. Tal 
como acontece com muitos outras condições crônicas, é 

provável que a intervenção precoce melhores resultados e, 
portanto, identificar pacientes em risco é crucial.3

A 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças 
define a CPSP como dor crônica que se desenvolve ou au-
menta de intensidade após uma cirurgia ou procedimento, 
e persiste além do processo de cicatrização, ou seja, após 
pelo menos 3 meses, e não melhor explicada por outra cau-
sa, como infecção, malignidade, ou uma condição de dor 
preexistente.

Como outras dores crônicas, a CPSP raramente ocorre iso-
ladamente, mas agrupa-se com outros sintomas, incluindo 
interferência relacionada à dor no humor (28%), sono (30%) 
e prazer de vida (30%). Fatores psicológicos também são 
consistentemente associados com CPSP, incluindo ansieda-
de, depressão, catastrofização da dor e sofrimento psicoló-
gico geral. Embora sua incidência exata seja desconhecida, 
CPSP é mais comum do que a maioria das outras complica-
ções pós-cirúrgicas e tem consequências a longo prazo, com 
implicações em recursos de saúde.3

CPSP foi relatada após quase todos os tipos de cirurgia, 
com alta prevalência (> 20%) relatada após cirurgia toráci-
ca, mama, hérnia inguinal, coluna lombar e quadril ou joelho 
cirurgia de artroplastia. A razão para a alta prevalência de 
CPSP após esses procedimentos tem sido atribuída ao au-
mento do risco de lesões de nervos, mas pode haver outras 
explicações, incluindo a sensibilização central, mas também 
persistência de dor preexistente na área cirúrgica.3 

A capacidade de prever o risco de desenvolver CPSP é im-
portante, especialmente a avaliação dos fatores modificá-
veis. Apesar do progresso na compreensão da transição da 
dor aguda para a crônica, as pesquisas até o momento iden-
tificam principalmente fatores de risco clínicos. 

Cinco domínios principais de fatores de risco têm foram 
identificados: demográficos, genéticos, clínicos, cirúrgi-
cos e psicológicos. Os fatores de risco para CPSP não são 
independentes uns dos outros. Por exemplo, a dor crônica 
pré-operatória é mais comum em mulheres, e sensibilidade 
a estímulos dolorosos são frequentemente acompanhados 

Tabela 1 – Prevalência de dor persistente pós-cirúrgica em cirurgias nos EUA

Qualquer  
intensidade (%)

Intensidade 
moderada-severa (%)

Prevalência (%) prevalência se 
restrito a uma classificação de 
dor severa

Número de cirurgias em 
hospitais comunitários não 
federais dos EUA em 2014

Amputação de membro 30%-85% 5%-10% Até 85% Indisponível

Artroplastia de joelho 13%-44% 15% 44% (15%) 723.086

Cesariana 6%-55% 5%-10% Até 12% 1.142.680

Colecistectomia 3-50% Não relatado Não relatado 300.245

Craniotomia 0-65% 25% 12%-16%¹³ Indisponível

Artroplastia de quadril 27% 6% 27% (15%) 487.625

Herniorrafia 5%-63% 2%-4% 6%-29% Indisponível

Laminectomia e fusão espinhal 10%-40% 4%-6% 5%-36% 564.911

Mastectomia 11%-57% 5%-10% 22%¹⁸ Indisponível 

Revascularização miocárdica 30%-50% 5%-10% 28% (4%) 160.240

Toracotomia 5%-65% 10% 48% Indisponível

Fonte: Adaptada de GLARE, Paul; AUBREY, Karin R.; MYLES, Paul S. Transition from acute to chronic pain after surgery. The Lancet, v. 393, n. 10180, p. 1537-1546, 2019.

Odds Ratio/intervalo de confiança de 95%)
.5 1 2 4

Idade mais jovem (n=14)

Sexo feminino (n=20)

Tabagismo (n=9)

Histórico de sintomas depressivos (n=18)

Histórico de sintomas de ansiedade (n=10)

Dificuldade de sono (n=2)

IMC (contínuo) (n=2)

Presença de dor pré-operatória (n=13)

Uso de analgésicos pré-operatórios (n=16)

Figura 1 – Preditores pré-operatórios de controle inadequado da 
dor pós-operatória. ORs são mostrados com ICs 95%. O número de 
estudos incluídos na meta-análise para cada preditor é indicado.
Fonte: Adaptada de Yang, Michael MH et al. Preoperative predictors of poor 
acute postoperative pain control a systematic review and meta-analysis. BMJ 
open, v. 9, n. 4, p e025091, 2019.
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por transtornos do humor, como depressão e ansiedade. 
Pacientes com dor crônica prévia sejam mais propensos a 
relatar aumento agudo da dor no pós-operatório que muitas 
vezes é difícil de tratar devido a tolerância e hiperalgesia 
induzida por opioides já utilizados previamente.3

Tabela 2 – Painel 1: Fatores de risco para dor persistente pós-cirúrgica

Demografia e estilo de vida

Idade

Gênero

Estado civil

Escolaridade

Situação de emprego

Status de compensação

Obesidade 

Tabagismo 

Genética

Mutações genéticas associadas ao aumento da dor  
(p. ex., COMT, OPRM1, e GCH1)

Clínico

Fatores cirúrgicos, incluindo técnica cirúrgica (aberta vs laparoscópica), 
duração da cirurgia, tipo de anestesia (geral vs regional) e perioperatória

Regime analgésico (sistêmico versus espinhal e preemptivo); complicações 
cirúrgicas e reoperação

Comorbidades médicas

Incapacidade prévia ou interferência de dor

Dor pré-operatória (no sítio cirúrgico ou em outros lugares)

Dor pós-operatória (intensidade e duração)

Psicológico

Medo ou ansiedade 

Depressão

Catastrofização da dor

Outras questões psicológicas (por exemplo, fatores de vulnerabilidade)

Fonte: Adaptada de Glare P, Aubrey KR, Myles PS. Transition from acute to 
chronic pain after surgery. The Lancet, v. 393, n. 10180, p. 1537-1546, 2019.

A partir de um estudo de 150 pacientes, dos quais qua-
se metade desenvolveu CPSP, cinco dos 14 itens foram in-
dependentemente preditivos de desenvolvimento CPSP, 
com importância semelhante. Destes, quatro são avaliáveis 
no pré-operatório: dor no campo cirúrgico, dor crônica 
coexistente em outros locais, sobrecarga de capacidade e 
estresse comórbido e um item no pós-operatório: dor pós-
-operatória moderada a intensa persistindo no quinto dia 
pós-operatório.3

Alguns fatores de risco são modificáveis como dor pré-
-operatória e algumas comorbidades, especialmente se a 
cirurgia for eletiva, enquanto outras como demografia, ge-
nética e sensibilidade à dor não são.

Podemos reduzir ou eliminar a transição da fase aguda 
à dor crônica? Com base em revisões sistemáticas, é uma 
evidência preliminar de que a anestesia regional e analge-
sia multimodal podem diminuir o risco de dor crônica pós-

-cirúrgica. Uma ampla gama demográfica, genética, clínica, 
perioperatória e fatores de risco psicossociais e psicofísicos 
sugerem que pode não haver uma única intervenção que 
pode proteger todos os pacientes.5

Alguns autores sugerem a criação de clínicas de transição, 
que visam superar a desconexão entre o tratamento da dor 
aguda pós-operatória e o manejo da dor crônica ambulato-
rial, com identificação de pacientes com maior risco ou que 
apresentem dificuldade no controle de dor pós-operatório 
imediato e após a alta hospitalar, incluindo medidas não 
farmacológicas, reabilitação precoce, suporte psicológico e 
equipe multidisciplinar.3,4

No futuro, acredita-se que a estratificação pré-operatória 
padronizada do paciente orientará clínicos na concepção 
de um tratamento ideal e plano analgésico individualizado, 
que deve começar no pré-operatório ao identificar melhor 
os pacientes em risco, adaptar as intervenções aos seus fa-
tores de risco, integrar-se aos cuidados no centro cirúrgico e 
durante a internação, e continuar após a alta hospitalar até 
que a dor diminua, em clínicas de dor de transição, quando 
necessário.5
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O tratamento da dor crônica é complexo, clínicos e pa-
cientes convivem com desafios antagônicos, motivados por 
expectativas moduladas pelo acesso facilitado à informação. 
Seja através do “Dr. Google”, outros recursos midiáticos, so-
ciais e virtuais ou por conversas presenciais “enriquecidas” 
por essas referências de acesso em larga escala, promoven-
do mudanças no cenário da saúde e do tratamento. Clínicos 
com compreensão da doença dentro de um modelo com-
plexo e multidimensional, versus pacientes com expectati-
vas não realistas de solução pontual para “recuperar a saúde” 
convivem lado a lado nesse contexto.

A tecnologia do século XXI permite que informações sejam 
acessadas pelo smartphone, internet em casa, no transporte 
coletivo ou em uma festa no campo, de forma bem diferente 
do século anterior. De certa forma, são apenas duas décadas, 
mas a quebra de paradigma transforma relações sociais, pro-
fissionais e até os tratamentos de saúde em uma velocidade 
que merece atenção.

Rotineiramente, nos consultórios de profissionais de dor, 
os pacientes não são mais ingênuos no assunto. Conheci-
mento que antes se limitava a troca de experiências com 
familiares e amigos, agora estão enriquecidos de expectati-
vas “milagrosas” comercializadas por redes sociais. Expecta-
tivas estas e ilusões que, por vezes, dificultam a construção 
da aliança terapêutica, uma vez que o paciente está imerso 
numa realidade desconexa, desde a terceirização terapêuti-
ca para um dispositivo ou fármaco, até a terapêutica espe-
cífica capaz de “zerar” a dor em uma sessão. As informações 
que os pacientes apresentam muitas vezes não são através 
de fontes confiáveis que tenham um respaldo científico, difi-
cultando ainda mais a condução do tratamento. 

O desafio da incerteza do prognóstico no tratamento da 
dor crônica e o tratamento centrado no paciente protagonis-
ta de seu processo terapêutico são conceitos que precisam 
ser abordados pelo clínico desde o primeiro contato, mas 
também podem ser fatores que destroem as expectativas de 
uma solução simples e eficaz idealizada pelo paciente e fa-
miliar(es), podendo levá-lo ao abandono do tratamento. No 
entanto não é incomum o paciente retornar ao profissional, 
após tentativas frustradas de melhora na 1ª sessão com ou-
tros colegas.

Pode-se analisar esta situação a partir de um caso clínico 
hipotético: O paciente F.G.U queixa-se de dores de intensi-
dade forte na região lombar há 5 meses. Relata ter pesqui-
sado na internet e conhecer as causas de suas dores, além 
de trazer experiências relatadas por amigos e familiares com 
o sucesso imediato após uma sessão. Explica movimentos 

Colocar as Regras na Mesa 
Antes de Começar o Tratamento
Como Aprimorar a Aliança Terapêutica
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que pode e não pode fazer, relata sua mudança de compor-
tamento e evitação de atividades para não sentir dores. Em 
suma, o paciente comparece ao serviço solicitando que seu 
tratamento “pesquisado” seja prescrito e executado. De certa 
forma, ele traz as regras do “jogo”. 

Neste caso, cabe ao clínico o grande desafio de mu-
dar essas regras logo nas primeiras consultas. É preciso 
notar que a visão do paciente sobre a sua condição está 
enraizada e muitas vezes foi reforçada por profissionais 
da saúde com visão desatualizada e criando um ambiente 
para informações conflitantes, o que tende a ser um grande 
obstáculo, deixando muitas vezes o paciente desconfortável, 
sem saber quem seguir ou o que fazer, reforçando que sua 
saúde está em risco, já que nem os profissionais da saúde 
parecem chegar em um consenso.

O profissional da saúde deve sair da sua posição hierárqui-
ca e ter uma comunicação clara com o paciente promoven-
do assim uma melhor aliança terapêutica, explicar a ele os 
recursos mais eficazes com comprovação científica também 
auxiliam o paciente na adesão do seu tratamento. 

É importante manter a ética e não desmerecer profissionais 
anteriores. Logo, deve-se evitar: criticar os profissionais desa-
tualizados, confrontar ideias e crenças do paciente, evitar fra-
ses como “tudo o que você fez até agora está errado” e usar 
termos técnicos incompreensíveis para o paciente.

A estratégia de educação em dor associada à comunica-
ção, criando a aliança terapêutica é o caminho, no entanto 
não existe um passo a passo que se aplique igualmente a 
todos, mas sim uma linha guia, adaptada a cada paciente e 
condição que favorece o resultado. Isto quer dizer que cada 
paciente é único e a sua crença possui níveis diferentes logo, 
é fundamental “sentir” o paciente, começando por deixá-lo 
falar, para que assim o clínico possa entender quem ele é, 
quais são as suas “verdades” o quanto ele está preso à ob-
jeção em praticar atividades e se “curar” por meio do movi-
mento, preferindo o repouso.

Através da escuta ativa, o clínico oferece a possibilidade 
do paciente se comunicar, assim o profissional deve anotar 
cada fato significativo. É positivo demonstrar para ele as 
diferentes possibilidades de caminhos, fundamentadas em 
questionamentos que favoreçam a reflexão positiva e que 
então o levem a compreender que as crenças atuais não são 
a melhor possibilidade terapêutica.

No entanto, fica claro que muitas vezes, isto não será o 
suficiente, e o ganho ocorrerá dia a dia durante a condução 
terapêutica, onde por meio de estratégias como exposição 
gradual ao risco, o trabalho de movimentação e funcionali-
dade, pode obter sucesso.

É primordial esclarecer o tratamento e não desmerecer a 
proatividade do paciente em fazer buscas aprofundadas na 
internet para que ele possa entender melhor suas dores, o 
clínico também pode orientá-lo na busca de fontes confiáveis. 
Trajetória que de certa forma pode ter sido motivadora para 
que ele agendasse a consulta com o profissional.

A linha é tênue entre quem define as regras do tratamen-
to. A aliança terapêutica construída sob uma relação comple-

mentar, cuja expertise do profissional e do paciente intera-
gem para estabelecer o processo terapêutico, requer que as 
regras sejam claras: o profissional ressignificar conceitos, cren-
ças e medos do paciente; o clínico modula as expectativas do 
paciente; ambos flexibilizam suas expectativas e prescrição de 
forma a alcançar estratégias que sejam realistas e aplicáveis a 
realidade do paciente (recursos financeiros e pessoais).

Ao final, percebe-se que não existe um passo a passo uni-
ficado, mas sim os norteadores do caminho, que proporcio-
nam as possibilidades de reconhecer o estado de crenças do 
paciente e ofereçam a oportunidade para que o clínico possa 
conduzi-lo para a mudança de regras. É fundamental desta-
car um ponto já debatido, porém sob nova ótica: as informa-
ções conflitantes recebidas pelos pacientes, que reforçam as 
crenças negativas e limitantes, carecem de atenção. Clínicos 
e estudiosos da dor devem proporcionar educação em dor, 
não apenas aos pacientes, mas também a todos os colegas 
da área da saúde, que muitas vezes limitados pela visão tra-
dicionalista, tem dificuldade em internalizar evidências cien-
tíficas que seguem em caminhos distintos das já conhecidas.

Assim reforça-se que as regras do jogo precisam ser mu-
dadas, o que é valido para todos, pacientes e terapeutas, 
mas claramente adaptada a cada relação terapêutica, levan-
do em conta as características únicas do profissional, assim 
como do paciente. 

Regras claras, adesão à vista!

  

 

 

  

Informações

Postura 
terapêutica

Crenças

Figura 1 – A engrenagem da regra do jogo.
Fonte: Próprios autores.
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A pandemia da COVID-19 declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, não só 
foi responsável por milhares de mortes em todo o mundo, 
mas acarretou consequências graves na saúde, tanto 
nos sobreviventes da doença, quanto da população não 
acometida por ela. 

Muitas pessoas portadoras de doenças crônicas tiveram 
suas condições de saúde deterioradas em decorrência da 
necessidade de distanciamento social pela pandemia. Os 
idosos, parcela da população pertencente aos grupos de 
maior risco de adoecimento com gravidade, foram obri-
gados a manter-se em casa, em isolamento durante todo 
esse período, e muitos tiveram seus tratamentos reduzi-
dos ou suspensos.

A nova realidade da dor crônica na pós-pandemia vem 
sendo estudada. Em especial à população geriátrica, vemos 
atualmente as consequências envolvidas no aumento da 
dor crônica. É necessário dividir os idosos que sofrem de dor 
crônica no momento pós-pandemia em dois perfis. 

A DOR NOS IDOSOS NÃO ADOECIDOS PELA COVID-19
Esses indivíduos conseguiram se proteger da doença em 

decorrência do isolamento social intenso. Esse isolamento 
obrigatório e duradouro promoveu um impacto negativo na 
saúde física e exacerbação de quadros dolorosos antes con-
trolados, além do aparecimento de novas condições doloro-

sas, muitas delas por descompen-
sação de outras doenças de base. 

A prevalência de dor crônica 
musculoesquelética aumentou 
principalmente decorrente da falta 
de exercício físico e distúrbios do 
sono. Além disso há uma forte cor-
relação entre a presença da solidão 
e sintomas depressivos com o au-
mento do comportamento doloro-
so nos idosos. 

Os idosos em isolamento social 
por tanto tempo aumentaram o 
consumo de alimentos industria-
lizados, que são de fácil consumo 
e mais calóricos, e a ingesta de be-
bida alcoólica, levando-os ao so-
brepeso ou obesidade, com efeito 
cumulativo na exacerbação da dor. 

A DOR NOS IDOSOS 
SOBREVIVENTES DA COVID-19

Muitos idosos acometidos pela 
doença e sobreviventes, passaram 
por um tempo prolongado de inter-
nação hospitalar e o aparecimento 
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de complicações decorrente dessas internações foram mar-
cantes. Importante citar aqui, o imobilismo e pronação pro-
longados, tendinopatias, a anorexia-caquexia, a sarcopenia, 
a polineuromiopatia do doente crítico, as úlceras de pressão, 
bem como as sequelas neurológicas da COVID-19, sendo que 
muitas dessas complicações cursam com dor. 

Ainda nesses idosos sobreviventes da doença, temos a dor 
fazendo parte da síndrome pós-COVID-19. Esse termo foi ins-
tituído didaticamente para explicar a permanência de sinto-
mas sistêmicos mesmo após 12 semanas do início da doença 
aguda. A prevalência da síndrome pós-COVID-19 é de 50% a 
70% na maioria dos estudos, sendo que a dor torácica e a dor 
articular somadas apenas perde para o sintoma de fadiga, 
sintoma esse mais frequente na síndrome pós-COVID-19. 

Importante falar que a fisiopatogenia das dores muscu-
loesqueléticas nos idosos sobreviventes da COVID-19 são 
explicados pelo efeito inflamatório direto do SARS-CoV-2 no 
sistema musculoesquelético, cujas células desse sistema ex-
pressam os genes da ACE2 (enzima conversora da angioten-
sina 2) e TMPRSS2 (proteína transmembrana serina 2), que 
sinalizam o transporte intracelular do vírus e, pelo seu efeito 
indireto, gerado pelas citocinas inflamatórias com repercus-
são sistêmica. 

Além disso, o mecanismo de sensibilização central é justi-
ficado pela disfunção gerada no sistema nervoso central e/
ou periférico, mais frequentemente decorrente das compli-
cações neurológicas da COVID-19 grave, com maior preva-
lência também nos idosos.

Dessa forma o aumento da dor crônica nos idosos na 
pandemia é uma realidade. Primeiro, fatores psicossociais 
colaboram para o aumento do comportamento doloroso 
da dor crônica preexistente, muito associado aos efeitos do 
isolamento pelo lockdown, que acarretaram menor acesso 
aos centros de reabilitação e medicamentos, sedentarismo, 

ganho de peso, sintomas de depressão, solidão e medo 
da doença/morte. Segundo a ocorrência de uma infecção 
aguda é um gatilho para a exacerbação aguda de uma dor 
crônica, sendo que nos sobreviventes da COVID-19, a dor 
crônica tornou-se uma comorbidade adicional. A prevalên-
cia de dor crônica nos sobreviventes de COVID-19está esti-
mada em 39%.

O manejo da dor na pós-pandemia, além da terapia 
multimodal padrão, deve ser acrescentado a psicoterapia, 
um suporte nutricional individualizado e um programa de 
reabilitação intensivo para todos os idosos. O descondicio-
namento físico nesta população está diretamente ligado as 
disfunções musculoesqueléticas pelo imobilismo e desuso, 
exacerbando ainda mais o quadro de dor. 

É imperativo que idosos com dor crônica, neste contexto, 
tenham acesso a fisioterapia especializada, com profissionais 
experientes e treinados em abordar, avaliar e prescrever uma 
proposta terapêutica adequada, levando em consideração o 
histórico e individualidade deste idoso. 

Os avanços na telemedicina, incluindo plataformas inte-
rativas, programas multidisciplinares de estratégias para 
autogestão da dor podem e estão sendo entregues on-line, 
alguns exemplos de intervenções que podem ser realizadas 
pela internet por idosos com dor crônica incluem: exercícios 
físicos simples, controle do estresse pelo treino respiratório, 
estratégias cognitivas, atividades de ritmo, além de observar 
e estimular um estilo de vida mais ativo, seguro e saudável. O 
tipo de exercício, frequência, duração, intensidade, progres-
são e graduação da proposta terapêutica, são intervenções 
para gerenciar a piora da dor ou fadiga. Atividades mais cur-
tas e descanso mais frequente com monitoramento da sa-
turação de oxigênio e frequência cardíaca são importantes 
para preservar a energia. 

O medo do exercício é algo ser considerado, exposição 
gradual é sempre mais indicado, além de focar nas conquis-
tas e não nos sintomas ou no que não foi possível realizar.
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O Sistema Nervoso e o Sistema Imunológico, peças-chave 
para a saúde a e as doenças humanas, apresentam um com-
plexo diálogo que até recentemente era de difícil avaliação. 
Avanços tecnológicos como citometria multiparamétrica, 
imagens e tecnologias de sequenciamento de célula única 
começaram a desvendar, com uma resolução sem prece-
dentes, a diversidade de células, suas localizações e funções 
moleculares que orquestram a interface neuroimunológica. 
Sendo assim, a Neuroimunologia surge como um campo 
proeminente de estudo para uma compreensão mais holís-
tica sobre o diálogo entre o sistema imunológico e outros 
sistemas orgânicos.1 

Tanto o sistema imunológico quanto o nervoso detectam 
desvios na homeostasia e iniciam respostas protetoras, ge-
ralmente por interações diretas conhecidas como interface 
neuroimunológica.2 Essa interação é mediada por receptores 
de células do sistema imunológico que se ligam a neuropep-
tídeos e neuromoduladores liberados por nociceptores. Es-
ses receptores estão localizados nas células gliais, endoteliais 
e T, bem como nos macrófagos dos tecidos residentes.2,3 Por-
tanto, a ativação do nociceptor na mialgia ou artralgia orofa-
cial pode amplificar e perpetuar a dor por meio das respostas 
das células imunes a substâncias liberadas dos terminais dos 
neurônios sensoriais. Embora a dor muscular mastigatória 
raramente seja acompanhada de sinais clínicos de lesão ou 

inflamação, níveis intramusculares 
aumentados de citocinas e quimio-
cinas são demonstrados. Pode-se 
levantar a hipótese de que altera-
ções causadas por células imunes 
podem ocorrer em nociceptores de 
músculos mastigatórios, tendões e 
articulações que possivelmente es-
tão subjacentes ao aumento da ex-
citabilidade da membrana desses 
receptores. Quando a sinalização 
nociceptiva excede a capacida-
de adaptativa fisiológica, podem 
ocorrer alterações estruturais ao 
longo das vias nociceptivas desen-
cadeando sensibilização central e 
consequentemente dor.2-4

A sensibilidade a dor neuroi-
mune pode ser aumentada ainda 
mais pela ativação do eixo neu-
roendócrino hipotálamo-hipofi-
sário-adrenal e alterações do Sis-
tema Nervoso Autônomo (SNA) 
devido ao estresse psicossocial.4 
O fluxo simpático é regulado por 
neurônios pré-motores simpáti-
cos localizados no tronco cerebral 
inferior e no hipotálamo. É geral-
mente aceito que a atividade do 
sistema simpático controla a pres-
são arterial e a atividade muscular 
mastigatória noturna. No entanto, 
é menos conhecido que órgãos 
linfoides secundários, como baço 
e linfonodos, são ricamente iner-
vados pelo sistema nervoso sim-
pático. Atualmente, não se sabe se 
a neuroplasticidade desse sistema 
tem implicações para a nocicepção 
e a dor mediadas por neuroimuni-
dade, no entanto, uma interação 
neuroimune bidirecional é cada 
vez mais reconhecida no nível do 
gânglio trigeminal, núcleos senso-
riais e motores do tronco cerebral, 
bem como estruturas cerebrais su-
periores. Como a dor clínica, per se, 
é uma forma de estresse e muitas 
vezes acompanhada de outras 
fontes de angústia, é interessante 
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notar que o estresse crônico pode alterar a morfologia das 
células microgliais (macrófagos do SNC) no córtex cerebral. 
Nesta linha de evidências, a inflamação induzida pela micro-
glia é um importante mecanismo neurobiológico pelo qual 
a microglia medeia os efeitos comportamentais do estresse 
psicológico crônico. As variações específicas do sexo na sen-
sibilidade à dor também podem, em parte, ser codificadas 
em alterações diferenciais da microglia e do sistema imuno-
lógico periférico, respectivamente.

Os achados celulares e moleculares acima mencionados ain-
da não produziram biomarcadores aplicáveis   em ambientes 
clínicos. Essa falta de métodos para demonstrar supostas alte-
rações teciduais na presença de relatos de dor inspirou a for-
ça-tarefa de terminologia da Associação Internacional para o 
Estudo da Dor (IASP) a adotar o termo “dor nociplástica”.5 A de-
finição escolhida para dor nociplásica é dor que surge de noci-
cepção alterada, apesar de nenhuma evidência clara de dano 
tecidual real ou potencial causando a ativação de nocicepto-
res periféricos ou evidência de doença ou lesão do sistema 
somatossensorial que causam a dor. Os sintomas originados 
da dor aumentada do SNC e do processamento sensorial são 
mecanicamente diferentes da dor nociceptiva ou neuropática, 
ainda assim, os pacientes podem ter uma combinação de dor 
nociceptiva, neuropática e nociplástica. O termo é sugerido 
para distúrbios de dor em salvas que parecem compartilhar 
fisiopatologia da dor semelhante, uma vez que são acompa-
nhados por diversas hipersensibilidades (por exemplo, toque, 
pressão, temperatura, som, luz, odores), distúrbios do sono, fa-
diga, problemas cognitivos e outros. Pacientes com Disfunção 
Temporomandibular e distúrbios sobrepostos, como dores de 
cabeça, fibromialgia e outras formas de dor generalizada, mui-
tas vezes se queixam desses fenômenos.4

A dor musculoesquelética orofacial e os distúrbios psico-
lógicos associados afetam partes dos sistemas vinculados ao 
estresse e do sistema imunológico de maneiras bidirecionais, 
complexas e multifacetadas.4 O conhecimento sobre a natu-
reza e o papel da conversa cruzada entre o sistema nervoso e 
o sistema imunológico na geração e perpetuação da dor oro-
facial ainda é escasso e, portanto, merece mais investigação.

Novas perspectivas são especialmente imperativas, dada 
a idade avançada de nossa população humana, que só au-
mentará a prevalência de distúrbios neurodegenerativos 
com origens imunológicas/inflamatórias.1 A Medicina Trans-
lacional desempenhará um papel vital nesta busca, através 
do fortalecimento de redes colaborativas de diversas áreas 
do conhecimento, em particular, imunologistas, neurocien-
tistas e neurologistas. Só assim entenderemos como contro-
lar o diálogo neuroimunológico, confinando-o ao seu papel 
primordial de garantir a homeostasia do corpo humano.1 
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A endometriose, uma importante causa de dor crônica 
pélvica (DCP), é uma doença ginecológica crônica, benigna, 
estrogênio dependente, que se apresenta com a formação 
de epitélio e/ou estroma endometrial fora do útero, geral-
mente, mas não exclusivamente, na região pélvica, com pa-
drão inflamatório caracterizado principalmente por quadro 
álgico importante podendo ser acompanhado por infertili-
dade. Estima-se que cerca de 2% a 10% da população geral 
feminina (adolescentes, mulheres em idade reprodutiva e 
pós – menopausa) são acometidas, sendo que a infertilidade 
afeta cerca de 50% destas mulheres (Zondervan et al., 2022; 
Becker et al., 2022). Superficial, ovariana ou profunda, é uma 
doença de natureza multifatorial, cuja fisiopatologia ainda é 
bastante discutida, baseada em evidências clínicas e expe-
rimentais. Vermeulen et al. (2021) identificaram 22 sistemas 
de classificação, estadiamento e relato da endometriose pu-
blicados na plataforma PubMed entre 1973 e 2021 e verifica-
ram que ainda não há um acordo internacional para a clara 
descrição da doença.

Zondervan et al. (2022) através de uma pesquisa online 
Survey Monkey realizada entre 15 de maio a 01 
de julho de 2020 com 1178 médicos que cuidam 
da endometriose na prática clínica (cirurgiões, 
ginecologistas, endocrinologistas reprodutivos, 
ultrassonografistas e especialistas em fertilida-
de) identificaram que 75,5% utilizam o sistema 
de classificação revisada para endometriose 
postulada pela Sociedade Americana para Me-
dicina Reprodutiva (rASRM) sendo o Índice de 
Fertilidade da Endometriose (EFI) e o ENZIAN 
conhecidos , porém utilizados pela minoria . Os 
autores constataram que a falta de relevância 
clínica foi a causa mais frequentemente apon-

tada como um problema para o uso de qualquer sistema, as-
sim como que os médicos estão receptivos a um novo siste-
ma de classificação a fim de se obter relatórios padronizados, 
clinicamente mais fácil e significativo da endometriose.

A ESHRE (European Society of Human Reproduction and 
Embriology) apresentou em fevereiro do presente ano novas 
diretrizes de tratamento e diagnóstico, atualizando as revi-
sadas em 2013/14 das originais de 2005. Trata-se de um Gui-
deline contendo diretrizes para a prática clínica (GCPs) com 
109 recomendações sobre diagnóstico, tratamentos, manejo 
da dor, infertilidade, associação com o câncer, recorrência da 
doença assintomática e extrapélvica em adolescentes, mu-
lheres pós menopausa, além daquelas em idade reprodutiva 
deixando claro que, apesar do foco ser mulheres que mens-
truam, não há qualquer intenção de isolar, diminuir, excluir 
ou discriminar a experiência de alguém, pois reconhecem 
a existência de indivíduos transgêneros que podem apre-
sentar endometriose, mas que talvez não menstruam, não 
possuam útero e/ou ainda não se identificam com os termos 
utilizados nas diretrizes.
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Dentre os novos apontamentos da ESHRE cinco tópicos 
foram fortemente recomendados e determinam mudan-
ças importantes para a prática clínica. O primeiro aborda 
o diagnóstico; padrão ouro por anos, a laparoscopia pas-
sa a ser recomendada apenas para doentes que apresen-
tam exames de imagens (ultrassom com preparo intesti-
nal e RNM) negativos, ou para os  tratamentos empíricos 
que não trouxeram resultados. O marcador sanguíneo 
CA-125 tão utilizado no passado foi desconsiderado como 
algo relevante; o segundo item refere-se ao uso dos an-
tagonistas GnRH (hormônio liberador de gonadotrofina) 
como tratamento adicional de segunda linha, no entan-
to, não se recomenda o uso prolongado, pois os ganhos 
frente a essa prática são incertos; terceiro, o tratamento 
médico no pós operatório como benéfico ao manejo da 
dor para mulheres que não queiram a gravidez imediata; 
quarto; a administração prolongada de agonistas de GnRh 
antes do tratamento de Técnicas de Reprodução Assistida 
(ART) para melhorar as taxas de nascidos vivos em mu-
lheres inférteis com endometriose não é recomendado e 
o quinto tópico aborda o uso do EFI como etapa no tra-
tamento, pois pode contribuir para a decisão da mulher 
engravidar após a cirurgia. Fica claro no Guideline a impor-
tância de se aplicar todas as diretrizes disponíveis para a 
prática clínica, porém enfatizam que isso não garante um 
resultado exato ou de sucesso, nem determina um padrão 
de atendimento, assim as orientações e diretrizes não 
substituem a aplicação do julgamento clínico para cada 
indivíduo (Becker et al., 2022).

Na DPC, fortemente representada pela endometriose, 
apesar da disponibilidade de diversos tratamentos, cerca 
de 30% a 60% das doentes não apresentam melhora. Um 
estudo realizado em Madri (Espanha) entre 2018-21, apre-
senta algumas intervenções e os resultados objetivos com 
outras opções de tratamento quando a convencional fra-
cassa. A partir de 46 doentes com endometriose e DPC, mé-
dia de idade de 41,5 anos, VAS de 7,8 -10, 98% com dor no-
ciceptiva e 70% com dor neuropática, sendo a maior queixa 
dor abdominal (78,2%) seguida por dispareunia (65,2%) , 
dor retal (52,1%) e dor urológica 36,9% obtiveram 43% de 
resposta ao tratamento com os neuromoduladores; os tra-
tamentos combinados para a síndrome da dor miofascial e 
os casos de dor visceral tratados com bloqueios do plexo 
hipogástrico superior ou inferior apresentaram muitos be-
nefícios e a radiofrequência pulsada (PRF) S3 juntamente 
com o bloqueio do plexo hipogástrico inferior ou a toxi-
na botulínica propiciou estender o tempo de resposta em 
mais de 3,5 meses; afirma-se, categoricamente, que melhor 
tratamento para os casos não responsivos é o interdiscipli-
nar (Pereira et al., 2022).

O tratamento da endometriose é direcionado as suas prin-
cipais demandas , dor e infertilidade, engloba analgésicos 
simples, anti-inflamatórios não esteroides, neuromodulado-
res (antidepressivos ou anticonvulsivantes), hormoniotera-
pia e cirurgia, porém sua complexidade e a falta de melhora 
em um número expressivo de mulheres revela a necessidade 

clara de intervenção interdisciplinar para a qual a literatura 
considera a acupuntura, fisioterapia, eletroterapia, psicolo-
gia, nutrição e MTC (Medicina Tradicional Chinesa) (Becker et 
al. ,2022).

Neste sentido, Rolim et al. (2022), através de um estudo 
bibliográfico de 2009 a 2019, enfatizam que o diagnóstico 
rápido e preciso é sem dúvida um fator que diminui o sofri-
mento e a angústia das mulheres que esperam por um trata-
mento adequado e verificam o quão determinante é cuidar 
dos sintomas emocionais e psicológicos da doença, propi-
ciando resultados mais assertivos e favoráveis. As mulheres 
com endometriose dispõem de prejuízos nas relações inter-
pessoais e afetivas, dificuldades na sexualidade, danos pro-
fissionais, depressão, ansiedade, sofrimento, falta de recur-
sos para o enfrentamento da doença, além do estresse, dor 
e falta de perspectiva diante de uma doença crônica e sem 
cura. Assim, a necessidade de acompanhamento psicológico 
de longo prazo se faz necessário e os autores verificaram que 
os estudos apresentam importante ganho na qualidade de 
vida para as doentes com tratamento em Psicologia, assim 
eles concluem que não existe a possibilidade de separar a 
intensa relação mente-corpo consideram que todas as pato-
logias possuem tendências psicossomáticas, lembrando da 
importância de se observar as diferenças e peculiaridades 
nos perfis psicológicos.

Na prática clínica e na empiria constatamos a efetivida-
de do tratamento interdisciplinar quando a mulher associa 
além do tratamento médico, o psicológico e também con-
juga a fisioterapia. O fisioterapeuta, através do exame físico 
e funcional do assoalho pélvico irá verificar a necessidade 
individual da doente para escolher os melhores recursos de 
intervenção, tais como: biofeedback, eletroterapia, liberação 
miofascial e cinesioterapia buscando a melhor funcionalida-
de física e, portanto, diminuição do quadro álgico.

A complexidade da endometriose e a falta de exatidão 
quanto a melhor conduta, por mais que existam parâme-
tros e diretrizes há décadas, deixam claro a necessidade de 
se individualizar o tratamento. Assim é o universo das do-
res crônicas, um universo que demanda um olhar cuidadoso 
para cada doente, pois por mais que ele apresente caracte-
rísticas físicas e psíquicas semelhantes, é uno em sua história 
de vida, diante do adoecimento, dispondo de seus recursos 
particulares construídos ao longo de sua vida e portanto o 
melhor tratamento será aquele que a equipe multi e interdis-
ciplinar forem capaz de enxergar as especificidades, necessi-
dades e disponibilidades de cada doente.
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Dados epidemiológicos ao redor do mundo apontam que 
as mulheres dominam os diagnósticos relacionados à dor 
crônica.1 Diante disto, será que há alguma predisposição re-
lacionada ao sexo feminino? Como as queixas femininas são 
acolhidas? A educação em saúde pode ter algum impacto 
sobre a dor na mulher? 

Bem, essas são apenas algumas das perguntas que surgem 
quando paramos para refletir sobre “dor na mulher”. E ainda que 
estudos revelem que pessoas do sexo feminino apresentam 
dores importantes e impactantes, o atendimento às mulheres 
nem sempre corresponde às suas expectativas.2 A mais remota 
explicação conhecida para que algumas dores exclusivas das 
mulheres fossem, até o século XVIII, consideradas um ritual en-
tre as mulheres não necessitando de ato médico, está contida 
no livro de “Gênesis”, onde Deus teria dito à mulher: “multiplica-
rei os sofrimentos de teu parto; darás à luz com dores...”.

Do ponto de vista biológico, as mulheres (fêmeas) apre-
sentam limiar nociceptivo inferior aos homens (machos) e 
esse não se limita a dor. Acredita-se que expandem para o 
sistema sensorial. Em contrapartida, a tolerância a dor de-
pende de outros elementos externos e de características psi-
cossociais de cada cultura. Contudo, mulheres se destacam 
em prevalência e incidências de várias condições de doença 
com a presença da dor persistente. Entre as dores severas 
mais prevalentes estão as disfunções temporomandibulares, 
enxaqueca, cefaleia tensional, fibromialgia e síndrome do in-

testino irritável.2 
Por vezes, elas sofrem 

preconceitos, sendo jul-
gadas quanto aos relatos 
dos sintomas, acusadas 

de sofrimentos imagi-
nários ou distúrbios 

psiquiátricos. As 
mulheres não bri-
gam apenas por 
seus diagnósticos, 
mas por autoes-

tima, dignidade 
como pacientes 

e como mulheres.3 
É importante que o 

profissional de saúde 
esteja atento e empáti-

co quanto aos relatos de dor e as difi-
culdades que podem existir na rotina 
das mulheres. O julgamento pode ser 
muito prejudicial tanto no momento 
de avaliação da paciente quanto nas 
orientações e encaminhamentos. 

O histórico da paciente é um com-
ponente importante da avaliação, e 

assuntos delicados como abuso se-
xual deve ser abordado, pois acon-
tecimentos traumáticos desta na-
tureza podem ser precedentes de 
dor crônica. Os dados epidemio-
lógicos reforçam sobre a aborda-
gem, tendo em vista que uma em 
cada cinco mulheres nos EUA fo-
ram abusadas sexualmente. Além 
disso, acredita-se que 13% tenham 
sofrido coerção sexual e 27% tive-
ram algum tipo de contato sexual 
indesejado. Relaciona-se ainda au-
mento de 2,5 a 3,5 nas chances de 
desenvolvimento de fibromialgia, 
dor musculoesquelética crônica ou 
dor pélvica crônica.4

O dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, com mar-
co em 18 de maio, nos remete ao 
impacto que a educação em saúde 
pode gerar. Neste contexto, proje-
tos sociais como “Projeto Bunekas” 
e ”Ester Global” visam o combate ao 
abuso e exploração sexual infantil, 
o que pode gerar impactos relacio-
nados à dor crônica através da edu-
cação e prevenção. O acompanha-
mento de equipe multidisciplinar, 
com uso de abordagem cognitiva 
comportamental, somada a Educa-
ção em Neurociência da Dor pode 
ser uma excelente estratégia para 
que as mulheres possam expressar 
seus sintomas, compreendê-los e 
obter uma melhora da dor.4,5 

DORES CÍCLICAS, “NORMAIS”?
Estima-se que ao longo da vida, 

ao longo de ao menos 40 anos, 
mulheres são expostas a situações 
dolorosas fisiológicas de origem 
endócrino: a menstruação. Essas os-
cilações hormonais além de promo-
ver alterações visíveis como edema 
e sangramentos; também são res-
ponsáveis por alteração sensorial, 
inclusive alterando a sensibilidade 
sensorial a estímulos que podem 
produzir dor. A dor “cíclica” costu-
mava ser normalizada. 
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Estima-se que 53% das mulheres em idade fértil sofrem de 
menstruação dolorosa e entre as mais jovens esse percen-
tual sobe para 74%. Normalizar a dor associada ao período 
menstrual é negligenciar a dor. Enquanto sociedade científi-
ca para o estudo da dor devemos, no mínimo promover uma 
reflexão do ponto de vista social e de saúde. 

Na Espanha, a secretária de Estado para a Igualdade Ange-
la Rodriguez e a Ministra Irene Montero, apresentaram e de-
fenderam, respectivamente, em março um projeto para dar 
direito à licença às mulheres que sofrem com cólicas e outras 
dores graves. Os principais argumentos são a prevalência, a 
baixa eficácia de tratamentos, e a intensidade incapacitante 
de dores e outros sintomas. A dor prejudica a concentração, 
memória e atenção. Estar com dor reduz a produtividade da 
mulher e a expõem a situações, por vezes, constrangedora. 
Não é uma simples cólica, o projeto da “licença menstrua-
ção” trata de dores intensas, cefaleias, diarreias e por vezes 
até febre e náuseas; que ocorrem nos primeiros dias da 
menstruação de grande parte das mulheres. Parafraseamos 
Angela Rodriguez com sua fala “Quando o problema não 
pode ser resolvido clinicamente, acreditamos que é muito 
sensato que haja [o direito a] uma incapacidade temporária 
associada a esse problema”. Se não podemos tratar, devemos 
ao menos dar o direito às mulheres de permanecer em casa 
nesse período doloroso. Em 17 de maio de 2022, o governo 
espanhol aprovou a “licença menstrual”, que segue para vo-
tação no parlamento. Uma proposta similar foi apresentada 
na Itália em 2016, com três dias de licença para menstrua-
ções dolorosas, mas o projeto não seguiu adiante.

A licença menstrual auxiliará no manejo e repouso das dores 
da dismenorreia, mas por outro lado é uma licença que pode 
estigmatizar (ainda mais) as mulheres em alguns ambientes 
de trabalho. Essa será uma reflexão, para outro momento. 

Apesar de não termos respostas para todas as perguntas 
quanto ao tema “dor na mulher” – e muitas das respostas se-
rem relativas ao próprio contexto e individualidade de cada 
uma, as mulheres devem ser encorajadas a procurar ajuda 
para alívio de suas dores e os profissionais de saúde podem 
estar atentos para oferecer um ambiente seguro e confortá-
vel para isto. Entender a experiência de dor na mulher, re-
quer a convergência dos saberes de diferentes disciplinas e, 
quando o processo cognitivo-afetivo que se manifesta du-
rante a experiência dolorosa compreende uma tendência 
perceber-se desamparado para controlar seus sintomas; o 
enfrentamento da dor deve ser trabalhado e não apenas en-
tendido como resultado esperado do sofrimento. 

PROJETOS SOCIAIS
https://www.instagram.com/projetobunekas/
https://www.instagram.com/esterglobal/
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O tema do ano global da IASP para 2022, bus-
ca traduzir o conhecimento científico para a prá-
tica clínica em dor e reduzir as lacunas entre a 
pesquisa e a prática. Sabe-se que são várias as 
barreiras existentes para que as melhores práti-
cas, fruto de evidências científicas consolidadas 
por sua eficácia e efetividade, sejam implemen-
tadas e sustentadas na prática.

Estudos mostram que os profissionais de saú-
de enfrentam diversas barreiras para implemen-
tar melhores práticas, dentre elas: habilidade 
para identificar e avaliar criticamente a confia-
bilidade das informações dos estudos; vasta li-
teratura e pouco tempo para atualizações; compreensão da 
linguagem acadêmica e análises estatísticas. Do ponto de 
vista da gestão há barreiras como: fragilidade da cultura ins-
titucional no incentivo e consumo das evidências científicas; 
ausência de núcleos ou comissões para fomentar a prática 
baseada em evidências; protocolos sem base nas melhores 
evidências de revisões sistemáticas.1

Além das barreiras citadas acima, há a necessidade de um 
método para implementação das melhores práticas nos ser-
viços de saúde, que leve em consideração as melhores práti-
cas, a adequação ao contexto onde serão aplicadas, a exper-
tise dos profissionais e papel do paciente de forma mais ativa 
nesse cuidado. 

A ciência da implementação compreende diversos méto-
dos com modelos e frameworks para promover a absorção 
sistemática de resultados de pesquisas, contendo as melho-
res evidências, na prática de rotina para melhorar a quali-
dade dos cuidados de saúde. Para uma implementação de 
sucesso um método efetivo com identificação de barreiras e 
facilitadores, e aplicado ao contexto local é fundamental.2,3 

Dentre os diversos modelos existentes, tem-se o modelo 
do Cuidado Baseado em Evidências, do Joanna Briggs Insti-
tute (JBI).4 O JBI está vinculado à Universidade de Adelaide 
e possui no Brasil um Centro de Excelência que oferece trei-
namentos sobre o modelo de implementação (http://www.
ee.usp.br/jbibrasil/). 

O modelo de implementação do JBI está baseado na audi-
toria, processo de feedback e nova auditoria, e uma aborda-
gem estruturada para a identificação e gestão das barreiras 
à mudança, definido em sete fases como mostra a Figura 1.4

Após identificar a área onde serão implementadas as me-
lhores práticas (Fase 1), deve-se formar uma equipe de sta-
keholders – partes interessadas, que serão agentes de mu-

dança fortalecendo as estratégias a serem implementadas 
(Fase 2). Os agentes de mudança precisam estar engajados 
no projeto a ser implementado. É importante considerar na 
equipe gestores, líderes de equipe, profissionais da prática, 
além de envolver pacientes e familiares sempre que possível. 

É necessário fazer uma avaliação de contexto para ver o 
quanto a organização está pronta para a implementação de 
melhores práticas (Fase 3). Para a avaliação do contexto, as-
pectos importantes devem ser considerados, como estrutu-
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Figura 1 – Modelo de implementação do JBI.
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ra, política institucional, relações e compromisso com a ges-
tão da qualidade, recursos, e conhecimentos, habilidades e 
atitudes dos profissionais. 

Em seguida, a prática atual precisa ser avaliada em relação 
às melhores práticas (Fase 4). Nesta fase é realizada uma au-
ditoria de base, cujo método é variável a depender do obje-
tivo a ser alcançado. Cabem várias estratégias, que podem 
ser aplicadas isoladas ou em conjunto, como observação, 
entrevistas com profissionais, entrevistas com pacientes, 
aplicação de instrumentos. 

Na fase 5, o JBI recomenda que seja construída uma matriz 
GRiP (Getting Research into Practice). Na matriz são identifi-
cadas as barreiras para a implementação das melhores prá-
ticas, as estratégias de facilitação para superar as barreiras, 
recursos disponíveis e como os resultados serão avaliados 
e mensurados. Várias estratégias podem ser desenvolvidas, 
que vão desde educação em serviço, rodas de conversa, a 
construção de documentos institucionais (fluxos, rotinas, 
protocolos, impressos). 

Para que a implementação seja sustentada, é necessário 
realizar auditoria de seguimento (Fase 5) utilizando os mes-
mos critérios estabelecidos na auditoria de base. Após os re-
sultados, auditoria de base versus auditoria de seguimento 
(Fase 6), deve-se avaliar as melhorias e necessidades de no-
vas estratégias de implementação, visando a sustentabilida-
de das melhores práticas implementadas (Fase 7). 

Como exemplo, um estudo5 implementou as melhores 
práticas no manejo da dor pós-operatória, em um hospital 
no país Basco, Espanha. Compuseram a equipe de stakehol-
ders, o coordenador do serviço e a equipe de enfermeiras. 
Foram estabelecidos 9 critérios de auditoria, baseados nas 
melhores práticas. Ocorreram duas auditorias: uma de linha 
de base com análise de dados de 27 pacientes, por meio de 
registros em prontuários e duas auditorias de acompanha-
mento, cada uma com 40 pacientes.

Em relação a auditoria de base, verificou-se a necessida-
de de aumentar a educação em saúde dos pacientes e/ou 
familiares sobre o manejo da dor pós-operatória, com ên-
fase especial nas medidas não farmacológicas. Essa educa-
ção não foi registrada nos prontuários no início do estudo e 
tornou-se um objetivo era corrigir este fato. Nas auditorias 
de acompanhamento, 100% dos pacientes receberam edu-
cação individualizada sobre dor pós-operatória e seu mane-
jo. Por meio deste estudo foi possível melhorar a qualidade 
da educação em saúde relacionada à dor e no registro dos 
dados da dor. Os autores também trouxeram que houve 
diminuição das variações na prática clínica relacionadas ao 
manejo da dor pós-cirúrgica.

Somando aos conhecimentos de diretrizes, pesquisas e 
frameworks para a implementação das melhores práticas, a 
participação dentro dos comitês da Sociedade Brasileira da 
dor é de fundamental importância para troca de experiên-
cias e auxílio mútuo para que o caminho seja trilhado com 
força, conhecimento e fortaleça a atuação dos profissionais 
que buscam excelência no atendimento da dor. 
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Atualmente há literatura confiável que dá suporte aos 
efeitos positivos na saúde em pacientes com personalida-
de otimista, especialmente na promoção de saúde mental 
e física.1,2 Personalidade pode ser compreendida como um 
conjunto de traços persistentes de pensamentos e compor-
tamentos sobre si mesmo e sobre o mundo, que em geral 
é desenvolvida na infância e consolidada na adolescência, 
embora seja possível desenvolver traços no adulto que au-
xiliam a enfrentar condições adversas. Embora a atenção à 
dimensão da personalidade otimista tenha aumentado nas 
décadas de 1980 e 1990, as associações entre otimismo e dor 
só atualmente são estudadas de forma consistente. 

De acordo com essa base de evidências, foi sugerido que 
o otimismo pode influenciar o curso e a experiência da dor, 
com menor sensibilidade e percepção dolorosa e melhor 
ajuste e enfrentamento à condição de dor crônica,1-3 en-
quanto o pessimismo está associado a pior prognóstico.3

A DEFINIÇÃO DE OTIMISMO E DE PESSIMISMO
O otimismo foi originalmente definido em 1985, por 

Scheier e Carver, como “expectativas generalizadas de resul-
tados positivos”, no contexto em que estabeleceram a teo-
ria de autorregulação.1,2 Assim, indivíduos com disposição 
otimista são aqueles com expectativas favoráveis a eventos 
futuros de uma forma geral1-3 e como consequência, lidam 
eficazmente com o estresse e desafio.1-3 Já indivíduos com 
inclinações pessimistas esperam resultados desfavoráveis 
em seu futuro1-3 e não apresentam expectativas de sucesso, 
sendo passivos e desanimados.1,2 

O suporte para esta hipótese veio de pesquisas anterio-
res que mostraram que o alto nível de otimismo está ligado 
tanto à recuperação fisiológica aprimorada quanto à recupe-
ração psicossocial, além de melhor desfecho em situações 
como cirurgia de revascularização do miocárdio, transplante 
de medula óssea, depressão, traumatismo cranioencefálico, 
doença de Alzheimer, cânceres e outros.1 

O otimismo e o pessimismo podem ser considerados 
como um único constructo que opera de forma dependen-
te, sendo que os diferentes comportamentos se relacionam 
com as seguintes crenças:3

 • Comportamentos pessimistas: “algo pode dar errado”, 
“coisas boas raramente acontecem”, e “quase nunca es-
pero que as coisas aconteçam do meu jeito”.

 • Comportamentos otimistas: “geralmente espero o me-
lhor”, “sou otimista sobre o futuro” e “espero que mais 
coisas boas aconteçam do que ruins”.3

A CIÊNCIA DO OTIMISMO E DOR
Durante décadas a pesquisa sobre dor foi dominada exclu-

sivamente pelos fatores de risco que aumentam a experiência 
dolorosa. Só recentemente esse tradicional foco foi estendido 
para a busca de fatores que podem regular a experiência de 

dor, proteger do desenvolvimen-
to da cronificação ou promover a 
adaptação à dor crônica.1,2 

A teoria sugere que o otimismo 
promove a adaptação e enfrenta-
mento à dor através vários meca-
nismos1,4 (Figura 1):

 • Primeiro, o pensamento otimis-
ta pode promover alterações 
nas regiões do cérebro relacio-
nadas à dor, como diminuição 
da ativação no córtex somatos-
sensorial e ínsula1,4 e maior ati-
vação do córtex pré-frontal e córtex cingulado anterior.1 
Essa mudança na sinalização cortical tem sido proposta 
como contribuinte de mudanças no processamento en-
dógeno da dor.4

 • Em segundo lugar, o otimismo molda inerentemente cog-
nições sobre eventos futuros positivos. Pode melhorar o 
papel relacionado à dor através de menos catastrofização 
da dor, aumento de esperança e de nível de aceitação.1,4

 • Em terceiro lugar, o otimismo pode reduzir a gravidade 
da dor e promover melhoria por meio de sua associação 
a estratégias de enfrentamento adaptativo.1,4
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Figura 1 – Modelo analítico de caminho conceitual de efeitos do 
otimismo em experiências de dor e outros importantes fatores re-
lacionados à dor. 
Fonte: Adaptado de Goodin et al., 2013.
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 • Por fim, o otimismo e os três mecanismos supracitados 
promovem de forma interdependente a melhora na ex-
periência da dor com diminuição de queixa cotidiana e 
sensibilidade.1

De acordo com a teoria da autorregulação, se os indivíduos 
acreditam que um objetivo futuro é provável, eles podem 
colocar mais esforço em direção a esse objetivo, sendo os 
níveis de otimismo associados a aumento do enfrentamen-
to ativo. Embora conceitualmente distintos, os supracitados 
mecanismos neurofisiológicos, processos cognitivos e de en-
frentamento estão inerentemente conectados e interagem 
na promoção da resposta adaptativa à dor.4 

Aplicando o otimismo ao processo de enfrentamento da 
dor, há uma tendência de se pensar que o futuro será me-
lhor e experimentar a dor com menos angústia e sofrimento, 
podendo-se redirecionar o foco do sofrimento para um esta-
do de bem-estar. Esta explicação é corroborada por estudos 
que mostram que o otimismo está associado melhor ajuste e 
função com dor crônica, níveis mais baixos de dor pós-ope-
ratória, menor percepção de dor e aumento da analgesia 
com placebo.3

Além de várias revisões qualitativas – que embora infor-
mativas não são capazes de caracterizar quantitativamente 
os resultados relacionados ao otimismo e à dor – Rasmussen 
et al., publicaram uma metanálise em 2009, versando sobre 
otimismo e saúde física (consideraram apenas a dimensão 
física da saúde), descobrindo que o efeito médio ponderado 
que caracteriza a relação entre otimismo e “dor” em 12 estu-
dos foi significativa.4

Ainda, o otimismo pode ser mais relevante ao lidar com os 
aspectos incontroláveis da dor, levando a expectativa de que 
outros fornecerão os cuidados necessários e conforto (por 
exemplo, “Deus reduzirá minha dor” ou “Meu médico encon-
trará o tratamento certo para mim”). Assim, o otimismo tem 
sido associado ao uso da oração e também parece estar rela-
cionado a uma maior confiança nos profissionais de saúde.4

O benefício de trabalhar também com um objetivo mais 
amplo – como otimismo – ao invés de focar somente em 
objetivos específicos de dor - como reduzir a intensidade da 
dor – é que a promoção de expectativas positivas poderia 
melhorar vários domínios ao mesmo tempo (por exemplo, 
intensidade da dor, capacidade física e função psicológica).4 
Ressalta-se que uma recente revisão sistemática de 2019, 
concluiu que 70% dos estudos elegíveis encontrou associa-
ção benéfica do otimismo com pelo menos um desfecho es-
pecífico dentre as variáveis da dor (intensidade, frequência 
ou desconforto, limiares, parâmetros psicofisiológicos, habi-
tuação, somação, modulação, efeito placebo/nocebo etc.).2 

COMO OS OTIMISTAS LIDAM COM A DOR
É proposto que os otimistas não são menos reativos a es-

tímulos dolorosos! Na verdade, otimistas são mais flexíveis 
em lidar com a dor do que os pessimistas por dois motivos:2

 • Enfrentamento focado na resolução do problema: Oti-
mistas são geralmente inclinados a focar sua atenção 
sobre os aspectos positivos de uma situação e entram 

num modo de enfrentamento da resolução do proble-
ma, relatando menos dor.2 

 • Enfrentamento ativo: quando fica claro que uma si-
tuação ou doença não pode ser alterada, os otimistas 
tendem ao enfrentamento ativo, sem visar eliminar o 
problema (neste caso, a dor ou doença relacionada à 
dor), mas ao invés disso - semelhante com estratégias 
de aceitação - almejam permanecer ativos e manter o 
bem-estar apesar da dor. Nestas condições, possuem fle-
xibilidade altamente adaptativa para mudar o foco para 
o enfrentamento emocional (incluindo aceitação, busca 
de suporte ou reinterpretação positiva). Portanto, em 
condições de dor intratável, o otimismo pode não ser útil 
para diminuir a dor, mas é benéfico para o bem-estar.2

Dessa forma, parece que as expectativas dos otimistas são 
bastante flexíveis e criativas. Essa flexibilidade permite que 
as pessoas sejam realistas quando necessário, mas otimistas 
quando não!

A MENSURAÇÃO DO OTIMISMO
Neste ano de 2022, foi realizado um estudo que objetivou 

identificar e trazer um consenso sobre os questionários au-
toadministrados adequados para avaliar resiliência, otimis-
mo, aceitação da dor e apoio em pessoas com dor.5 

Fonte: https://unsplash.com/photos/tXz6g8JYYoI
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O estudo defende o uso destes questionários para que os 
dados possam ser agrupados e comparados mais facilmente. 
Para avaliação do otimismo, dentre os seis questionários que 
foram propostos, o consenso foi a Versão Revisada do Teste 
de Orientação para a Vida (LOT-R – Revised Version of the Life 
Orientation Test).5 

Este questionário foi traduzido e validado em português e 
se trata de uma escala do tipo Likert - escala de 0 (discordo 
totalmente) a 4 (concordo totalmente) – com dez itens ge-
rando um escore que avalia o otimismo e o pessimismo, sen-
do três itens de autorrelato para cada, além de outros quatro 
itens de preenchimento.3

O APRIMORAMENTO DO OTIMISMO
A contribuição positiva do otimismo envolvendo o cená-

rio clínico levou ao desenvolvimento de intervenções para 
aprimorar o otimismo. Em 2017, Peters et al., usaram a in-
tervenção do “Melhor Eu Possível” (BPS – Best Possible Self) 
como uma técnica de pensamento futuro com essa finalida-
de.2 Neste modelo os participantes devem escrever sobre si 
mesmos em seu melhor futuro possível. Tal intervenção psi-
cológica visa desenvolver uma visão mais clara dos objetivos 
que desejam alcançar.2

Os resultados do uso do BPS em pacientes com dor mostra-
ram que há aumento das emoções positivas e do otimismo 
em pacientes com dor crônica, gerando níveis mais elevados 
de felicidade, expectativas positivas de futuro, autocompai-
xão e capacidade de viver bem, apesar da dor. Ainda, houve 
diminuição nas pontuações dos scores de catastrofização da 
dor, depressão e ansiedade.2

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados destes estudos, pode-se confirmar 

que tanto a ciência como a prática clínica podem ser benefi-
ciadas por uma maior atenção nos casos de dor crônica para 
o aspecto do otimismo, que impacta nas respostas compor-
tamentais – como as estratégias de enfrentamento e adesão 
a tratamentos – e nas consequências psicológicas e emocio-
nais. Um trabalho de intervenção psicológica que aprimore 
disposições otimistas pode ser implementado para auxiliar 
no enfrentamento da dor, auxiliando a reduzir seu impacto 
biopsicosocioespiritual.

Portanto, treinar o otimismo pode trazer melhoria para o 
significado da vida e, finalmente, trazer bem-estar e quali-
dade de vida!
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acadêmicas, das quais onze (11) delas são multidisciplinares, 
tal como apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Ligas do Comitê de Ligas de Dor e sua adesão à multi-
disciplinaridade

LIGA Multidisciplinar

LAED/AL Sim

LIDUF/RS Sim

LAED/BA Sim

LIDOR/RS Sim

LIED/PR Sim

LIADIR/ES Sim

LAD/MA Não

LAAD/SC Não

LADOR/GO Sim

LADENF/PE Sim

LAED-EDUCADOR/MG Sim

LISDOMAR/PR Não

LIDUF/RS Sim

LIADIR/ES Sim

LDPE/PE Não

Fonte: Elaborada pelos autores. 

A partir da percepção de que a integração entre cursos 
amplia o aprendizado e a importância do trabalho multipro-
fissional com uma equipe capacitada, diversas ligas associa-
das à SBED tem estendido à participação de diferentes cur-
sos, pois, apesar das especificações de cada área da saúde, 
elas devem atuar em conjunto com o mesmo propósito de 
assistir ao indivíduo, de modo a restaurar sua qualidade de 

Na época presente, as soluções teóricas e práticas para os 
problemas de saúde se encontram cada vez mais deman-
dando uma conjunção entre as ciências, em vista da alta 
complexidade das problemáticas atuais.1 Sendo a dor um 
fenômeno complexo, o qual é caracterizado pela Associação 
Internacional para o Estudo da Dor2 (p.197) como: “uma ex-
periência sensitiva e emocional desagradável, associada, ou 
semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou 
potencial”, a necessidade da presença do estudo e do traba-
lho multidisciplinar é intensa. 

Apesar da complexidade da dor e da sua alta prevalência, 
pouco se debate sobre a temática durante a formação acadê-
mica nos cursos da área da saúde e pouco se trabalha sobre a 
multidisciplinaridade.3 Como consequência, esta lacuna que 
eventualmente não é preenchida na graduação, pode afetar 
de forma direta e significativa a assistência do profissional ao 
indivíduo com dor.

Atualmente, tanto nas universidades como no ambiente 
de trabalho, a multidisciplinaridade tem tomado seu espa-
ço entre estudantes e profissionais da saúde, em especial 
nas ligas acadêmicas, cujo objetivo é desenvolver assuntos 
em sua teoria e prática, promovendo, acima de tudo, uma 
contínua atualização acerca da temática principal ao qual 
a liga é vinculada através das melhores evidências cientí-
ficas disponíveis, a exemplo as ligas LADENF-PE, LIED-PR 
e LAED-AL. Desse modo, a participação do acadêmico nas 
ligas permite, além da pesquisa e prática, a extensão de tal 
conhecimento para a comunidade, conferindo ao ligante 
maior segurança e desenvolvimento durante sua formação 
até que se torne profissional.

No comitê de Ligas da Sociedade Brasileira para o Estudo da 
Dor (SBED), existe uma diversidade importante de estudantes 
associados no território nacional através das ligas acadêmicas, 
em que se faz presente 
os mais diversos cursos 
da área da saúde, pro-
movendo mensalmen-
te discussões e debates 
sobre as temáticas rela-
cionadas à dor e saúde, 
de modo a transmitir e 
compartilhar conheci-
mento aos acadêmicos 
de todo o país. Atual-
mente, no respectivo 
Comitê, estão associa-
das quinze (15) ligas 
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vida e bem-estar. A LADENF-PE, por exemplo, foi fundada 
exclusivamente por estudantes de enfermagem e passou a 
ser uma liga multidisciplinar, ampliando a troca de ensino, 
experiência e aprendizado entre os acadêmicos. Já com a 
LIED-PR, fundada pela enfermeira Professora Janaína Val, 
em 2009, com seu corpo discente aberto a todos os cursos 
da área da saúde, foi verificado a necessidade de um trata-
mento interdisciplinar para o paciente, e então foi alterado 
o nome para Liga Interdisciplinar para o Estudo da Dor em 
2016, antes chamada de Liga Sem Dor de Curitiba, mas ainda 
com acadêmicos das diversas áreas da saúde, como medi-
cina, odontologia, medicina veterinária, psicologia, terapia 
ocupacional e enfermagem.

Assim sendo, a abertura das ligas de dor para acadêmicos 
de diferentes áreas proporciona um maior contato e integra-
ção com os outros cursos, que por vezes é negligenciado du-
rante a graduação. Por meio desta multidisciplinaridade os 
ligantes aprendem a atuar em equipe, inicialmente como es-
tudantes e, posteriormente, como profissionais, ampliando a 
qualidade da assistência multiprofissional ao indivíduo com 
dor. Além disso, o acadêmico desenvolve maior habilidade e 
conhecimento acerca dos tratamentos e condutas voltadas 
à dor, já que a grande parte das síndromes álgicas podem 
ser controladas e remediadas através de medidas farmaco-
lógicas ou não, de modo simples, e que estão ao alcance de 
todos os profissionais da área da saúde.3

Desse modo, a multidisciplinaridade nas ligas acadêmicas 
de dor é, em sua excelência, uma forma de promover tan-
to um maior conhecimento de maneira integral, quanto um 
discernimento em relação à dor e à importância dos futuros 
profissionais da saúde estarem conectados com mais clareza 
sobre os ensinamentos na área. 

As ligas instruem aos acadêmicos o olhar de realizar os aten-
dimentos de modo mais humanizado e buscar, de forma cons-
tante, conhecimento científico sobre dor e suas nuances. Além 
disso, as ligas que buscam a diversidade em acadêmicos pluri-
disciplinares, como a LADENF-PE, LIED-PR e LAED-AL, também 
expandem em seu terceiro tripé a extensão, contando com a 
disseminação de conhecimento aos pacientes, familiares e com 
as relações interpessoais aos que contactam com os membros 
das ligas. Assim, não seria em demasia afirmar que as ligas estão 
buscando integridade e excelência ao tencionar-se na multidis-
ciplinaridade de estudantes da área da saúde.
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A terapia por ondas de choque (ESWT – Extracorporeal 
Shockwave Therapy) vem sendo usada em todo o mundo, em 
várias indicações médicas, desde as tendinopatias, retardo de 
consolidação óssea, feridas de pele, dentre outros, com muito 
bons resultados.

Mas, como se explica estes bons resultados? As tecnologias 
usadas, como geradores focados e radiais, em muitas situa-
ções têm resultados semelhantes e tenta-se determinar quais 
os efeitos biológicos que são determinantes, do ponto de vis-
ta celular e molecular.

As ondas de choque quando aplicadas nos tecidos são fei-
tas por um fenômeno conhecido como mecanotransducão,1 
que é um estímulo mecânico promovendo uma resposta bio-
química celular por meio dos mecanosensores, presentes em 
diversos componentes celulares. O estímulo produzido pode, 
por exemplo, abrir os canais iônicos, facilitando a troca iônica 
do meio para a célula.

As ondas de choque não promo-
vem somente uma resposta simples 
em tecidos lesados, mas sim, uma 
série de efeitos, como neoangiogê-
nese, diferenciação de células me-
senquimais primarias, inibição de 
substância P, dentre outros.

Foi através de trabalhos pioneiros 
de Wang,2 que introduziu os primei-
ros conceitos, do que ocorria na jun-
ção tendão-osso, após a estimulação 
com as ondas de choque focadas, 
observando neoangiogênese, com 
aumento dos precursores angiogênicos (TGF, PCNA, e NOS).

Outro efeito importante descrito pelas ondas de choque é 
a estimulação e diferenciação celular tecido – especifico, prin-
cipalmente, observado no tecido ósseo, através da ativação 
dos osteoblastos e do aumento dos glicosaminoglicanos na 
matriz óssea3 e inibição dos osteoclastos. Esse fenômeno é ob-
servado nos casos de retardo de consolidação de fraturas, le-
vando, muitas vezes, a formação de calos ósseos exuberantes.

Os tendões lesados também sido protagonistas de muitos 
estudos a respeito dos efeitos das ondas de choque, que des-
crevem desde o realinhamento das fibras colágenas, durante 
o processo de reparação dos tendões, aumento do lubricin 
importante no deslizamento do tendão, melhoria na nanoes-
trutura e das propriedades mecânicas do tendão,4 dentre ou-
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Figura 1 – Paciente sexo feminino, 55 anos, dois anos de pseudoar-
trose da tíbia, em pré-tratamento com ondas de choque.

Figura 2 – 3 meses após aplicação de sessão única de ondas de 
choque focadas (aparelho eletro-hidráulico).
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tros. Seus efeitos podem ser observados em pacientes com 
alterações crônicas em tendões, com a tendinopatia do calcâ-
neo, tendinopatias do ombro e cotovelo.

Os mesmos resultados clínicos também se observam em 
pacientes com lesão muscular crônica, abreviando o tempo 
de melhora destes casos.

O efeito das ondas de choque em tecido cartilaginoso tem 
sido estudado, principalmente, em animais (Wang) que obser-
vou um efeito condroprotetor e provável dose-dependente 
ainda requerendo novos estudos.

Outro efeito observado pela ação das ondas de choque a 
nível nervoso é a inibição dos nociceptores, diminuição da 
substância P e um provável estímulo na regeneração axonal, 
ainda em estudo.

Outro campo interessante de estudo é a influência das on-
das de choque na pele lesada, principalmente nas feridas de 
pés diabéticos. Observa-se atenuação de infiltrado de leucóci-
tos, diminuindo a apoptose tecidual e a melhora da granula-
ção da ferida e um provável efeito na degradação do biofilme.5

Novos campos de estudo incluem seus efeitos em pacientes 
com insuficiência coronariana, melhorando a irrigação do mio-

Figura 3 – 8 meses após o tratamento com formação de calo 
exuberante. 

Figura 4 – Paciente 84 anos, feminina, diabetes tipo II, com lesão 
neuroisquêmica há 4 meses. 

Figura 5 – Evolução da ferida com sessões de ondas de choque des-
focadas a cada 2 semanas. 

Figura 6 – Resultado final após 6 meses.

cárdio e, também, em recém-tratamento aprovado pelo FDA, 
nos Estados Unidos para uso intraluminal vascular para frag-
mentação e retirada de placas calcificadas de ateroma arterial.

As ondas de choque estão sendo consideradas um tipo de 
medicina regenerativa. Novas indicações poderão surgir nos 
próximos anos, para que muitos tratamentos não sejam mais 
invasivos ou medicamentosos.
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PROTOCOLOS
Os protocolos existentes geral-

mente são divergentes com a de-
finição em relação ao tratamento 
habitual, e dependerá da experiên-
cia do profissional e o manejo da 
potência de saída da sonda a laser 
com a qual está sendo realizado o 
procedimento.

Em revisão de um estudo com 30 
crianças com hemofilia tipo A com 
idades entre 9 e 13 anos foi concluí-
do que as crianças do grupo laser 
apresentaram melhora significativa 
nos parâmetros de dor, capacidade 
funcional e marcha em comparação 
com as do grupo placebo (p < 0,05).

 • Eles foram designados aleato-
riamente, em dois grupos de tratamento igual.

 • O grupo laser recebeu o programa de fisioterapia tradi-
cional mais laser ativo (energia total de 1.500 J através 
de três fases / 3 sessões / semana), enquanto o grupo 
placebo recebeu o mesmo

 • Programa de fisioterapia mais laser placebo por três me-
ses consecutivos.

As avaliações basais e pós-tratamento utilizaram a escala vi-
sual analógica (EVA) para avaliar a dor, um teste de caminhada 
de 6 minutos (TC6) para avaliar a capacidade funcional e o sis-
tema GAITRite® para avaliar os parâmetros da marcha.

Avaliando outro estudo, ensaio clínico duplo-cego rando-
mizado onde foi realizado em crianças oncológicas que rece-
biam tratamento quimioterápico e acabavam apresentando 
estomatites encontramos que as crianças tratadas com laser 
tiveram diferença significativa no limiar de redução da dor.

A terapia de Fotobiomodulação através do laser tem a finali-
dade de aliviar a dor e a inflamação enquanto promove a cica-
trização e regeneração dos tecidos contribuindo para a etiopa-
togenia fundamental de várias doenças com indicações futuras 
e promissoras de potenciais aplicações clínicas na pediatria.

Não há evidências que a terapia a laser seja prejudicial 
como terapia analgésica na população pediátrica nas várias 
faixas etárias, sendo que a dose deverá ser ajustada de acor-
do com o peso.

O foco principal da terapia a laser na criança é o cenário de 
modulação da percepção da dor com a realização do reparo 
tecidual, mediação de processos inflamatórios, analgesia na 
dor aguda e crônica e melhora da microcirculação local.

AS INDICAÇÕES PARA TERAPIA A LASER
 • Tratamento de feridas.
 • Lesões de tecidos moles. 
 • Inflamação.
 • Artrite.
 • Dor crônica.
 • Condições dermatológicas.
 • Terapia de ponto de gatilho miofascial.
 • Acupuntura.

CONTRAINDICAÇÕES PARA LASER TERAPÊUTICO
 • Em regiões com crescimento ósseo, a terapia a laser 
deve ser usada com cautela. 

CRONOGRAMA DE TRATAMENTO
 • Condição aguda: 2 a 3 vezes por semana. 
 • Condição subaguda: 2 vezes por semana.
 • Condições crônicas: 2 vezes por semana. 
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Bone Formation
Proliferation of osteocytes and remodeling of bone 

extracellular matrix results in accelerated bone repair.

CLINICAL EFFECTS OF LASER THERAPY

Angiogenesis

Angiogenesis & Neovascularization
An increase in oxygenated blood to the 
injured tissue accelerates tissue healing.

Collagen Production
Proper alignment and remodeling 
of collagen reduces internal scar 
formation and enhances tissue.

Muscle Regeneration & 
Muscle Atrophy
Repair of damaged muscle fiber and 
activation of myogenic satellite cells 
leads to regeneration of muscle tissue.

Inflammation & Edema
Increase in inflammatory mediators such as 

macrophages, neutrophils and lymphocytes accelerates 
and resolves the inflammatory process.

Nerve Regeneration
Proliferation of growth factors promotes 

neuronal sprouting and myelin formation for 
optimal nerve recovery.

Cartilage Production
Increase in chondrocyte and collagen 

production allows for improved cartilage 
deposition and joint function.

Fonte: https://www.koruchiropractic.co.nz/clionical-effects-of-laser-therapy

Avaliamos outro estudo onde foi utilizado a fotobiomodu-
lação transcraniana (PBM), também conhecida como terapia a 
laser de baixa intensidade (tLLLT), onde baseia-se no uso de luz 
vermelha/NIR para estimular, preservar e regenerar células e te-
cidos. O mecanismo de ação envolve a absorção de fótons nas 
mitocôndrias (citocromo c oxidase) e canais iônicos nas células 
levando à ativação de vias de sinalização, regulação positiva de 
fatores de transcrição e aumento da expressão de genes pro-
tetores. Pegaram camundongos com lesões e utilizaram PBM 
para o tratamento de lesão cerebral traumática (TBI) usando um 
ponto de laser NIR entregue à cabeça. Os camundongos me-
lhoraram a memória e o aprendizado, aumentaram as células 
neuroprogenitoras no giro denteado e na zona subventricular, 
aumentaram o BDNF e mais sinaptogênese no córtex.

Em um modelo de camundongo de lesão cerebral traumá-
tica causada pela exposição controlada do impacto cortical 
da cabeça ao laser de 810 nm leva a um melhor desempenho 
neurológico. Ao mesmo tempo, há regulação positiva do 
BDNF, neurogênese e sinaptogênese no cérebro. BDNF, fator 
neurotrófico derivado do cérebro; PBM, fotobiomodulação.

O QUE PODEMOS ENTÃO CONCLUIR SOBRE A 
FOTOBIOMODULAÇÃO?

 • A literatura sugere que traz benefícios quando se trata 
de modulação da dor.

 • Diminui atividade inflamatória.
 • Pode ser uma forma de tratamento ou adjuvante no tra-
tamento da dor com poucos malefícios.

 • Atua na transmissão da dor através da neurogênese.
 • Estudos devem ser feitos.
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que se ligam a receptores canabi-
noides (conhecidos coletivamen-
te como endocanabinoides), mas 
seus papéis na função homeostá-
tica permanecem mal definidos. 
A anandamida é derivada do me-
tabolismo não oxidativo do ácido 
araquidônico, um dos ácidos gra-
xos essenciais que precisam ser 
obtidos via alimentação, e seu uso 
terapêutico tem sido explorado.2

O uso potencial do CBD para fins 
medicinais surgiu a partir da des-
coberta e, posterior clonagem, dos 
receptores endocanabinoides. Os 
dois principais tipos de receptores, 
CB1 e CB2 são distintos por suas 
ações fisiológicas e locais onde são 
majoritariamente encontrados, 
como citado anteriormente.3

Este sistema pode ser descrito 
como rede de sinalização lipídica 
que modula funções neuronais, 
processos inflamatórios, e está 
envolvido na etiologia de certas 
doenças como Doença de Crohn, 
aterosclerose e osteoartrite. Acre-
dita-se que este sistema endóge-
no seja capaz de regular negati-
vamente mediadores que levam 
a inflamação e dores crônicas. En-
tretanto, a depender do contexto 
fisiológico, também pode estar 
envolvido em causar sintomas as-
sociados à inflamação. A ativação 
dos receptores CB1 leva à inibição 
estereosseletiva da atividade da 
adenilato ciclase, afetando assim 
a memória, percepção e movi-
mento. O receptor CB1 parece ser 
responsável tanto pelos efeitos de melhoria do humor da 
Cannabis como também efeitos negativos, indutores de 
disforia e efeitos psicotomiméticos francos em indivíduos 
suscetíveis.3 Estes receptores são expressos em abundân-
cia no hipotálamo, regiões corticais, cerebelo e gânglios da 
base. Em contraste, a ligação é escassa ou ausente do tron-
co cerebral, medula e tálamo, o que explica a ausência de 
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A Cannabis tem sido descrita, ao longo da história, em uma 
série de indicações médicas, que vão desde o tratamento da 
dor à cura do câncer, além de atividades recreativas, religio-
sas e propósitos espirituais. Em 1970, a maconha foi classifi-
cada como substância da lista I, regulamentada, ao abrigo da 
lei, sem uso terapêutico e com alto potencial por abuso. Em 
dezembro de 2020, a Comissão de Drogas Narcóticas (CDN) 
da Organização das Nações Unidas (ONU) reclassificou a 
Cannabis, retirando a planta e a resina extraída dela do ane-
xo IV da Convenção sobre Drogas, de 1961, reservado aos 
entorpecentes mais perigosos. Com essa alteração, a ONU 
passou, finalmente, a reconhecer a existência e importância 
das propriedades medicinais da cannabis.1

Canabinoides são substâncias produzidas pelos organis-
mos, tanto de mamíferos, quanto de vegetais. Os três tipos 
de compostos canabinoides são (1) fitocanabinoides, que 
são derivados de plantas de Cannabis (nabiximols, Canna-
dor); (2) endocanabinoides, que são compostos endógenos 
(anandamida e 2-araquidonilglicerol (2-AG) e (3) canabi-
noides sintéticos (dronabinol, nabilona). Os canabinoides 
primários encontrados na planta de Cannabis incluem del-
ta-9-tetrahidrocanabinol (THC), canabidiol (CBD), e canabi-
nol (CBN), sendo o THC o principal composto psicoativo. O 
segundo composto mais abundante na planta é o CBD, que 
é minimamente psicoativo.1

Este sistema endocanabonoide foi descoberto recente-
mente pelos cientistas, que chegaram à conclusão de que 
ele atua realizando a comunicação entre o cérebro e o res-
tante do corpo. Ele é composto, basicamente, por dois tipos 
de receptores: CB1 – presente em todo o organismo, com 
destaque para o hipotálamo e a amígdala (no cérebro), e 
com poder de influência sobre a regulação do apetite e o 
processamento emocional; e CB2 – encontrado nos siste-
mas nervoso e imunológico, com influência na dor e ques-
tões motoras, dentre outras funções do corpo. São subtipos 
de proteínas G com sistemas de sinalização complexos. São 
acoplados negativamente à adenilato ciclase (que por sua 
vez inibe o AMPc) e positivamente à proteína quinase ativa 
do mitógeno (MAPK). Os receptores CB1 e CB2, os ligantes 
anandamida e 2-AG e as enzimas envolvidas em sua síntese 
são o que compõem o sistema endocanabinóide.2

O primeiro composto identificado como ligante do re-
ceptor canabinoide endógeno foi a anandamida (N-araqui-
donoiletanolamina), que em sânscrito significa “felicidade, 
alegria, êxtase, deleite”. A anandamida não possui seme-
lhanças químicas com os fitocanabinoides aromáticos THC e 
CBD. Em vários outros produtos foram identificadas frações 
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efeitos potencialmente fatais sobre funções vitais em mes-
mo em altas doses de canabinoides.1

Entre outras ações, acredita-se que os receptores CB2 exer-
çam um importante papel, além da modulação da dor, na 
regulação de fenômenos imunológicos e inflamatórios. Sua 
ativação foi capaz de reduzir a nocicepção em uma variedade 
de modelos pré-clínicos, incluindo alodinia térmica, mecâni-
ca e hiperalgesia. A presença de receptores CB2 na micróglia 
parece explicar os supostos benefícios de canabinoides na 
redução da neuroinflamação mediada por citocinas, daí a efi-
cácia dos canabinoides na dor neuropática.4

Os fitocanabinoides têm revelado eficácia no tratamento 
de várias condições associadas com dor crônica, especial-
mente como adjuvante no tratamento da dor neuropática 
periférica e central mediada por inflamação. Entretanto, a 
via de administração inalatória, bem como a psicoatividade 
do THC, que estão associados a questões de abuso e efei-
tos adversos cognitivos a longo prazo persistem como bar-
reiras significativas à aceitação clínica de benefícios com a 
Cannabis entre pacientes, profissionais de saúde e agências 
reguladoras.

Os canabinoides têm mecanismos multimodais de ação 
para produzir analgesia, incluindo a inibição do processa-
mento nociceptivo através da modulação de circuitos neu-
ronais no SNC, pró-inflamatórios liberações de moléculas, 
ativação de mastócitos (via ativação dos receptores CB1 e 
CB2), bem como modulação de receptores opioides endó-
genos em vias aferentes.1

Os opioides exercem seus efeitos farmacológicos por 
meio de interações com receptores mu, kappa e delta. Se-
melhanças entre os efeitos dos canabinoides e opioides 
incluem depressão psicomotora, hipotensão, hipotermia e 
antinocicepção. Alguns estudos sugerem que o THC pode 
aumentar os efeitos antinociceptivos da morfina, possivel-
mente através da ativação de receptores opioides kappa e 
delta. Além disso, a síntese e liberação de opioides como 
encefalina e dinorfinas pode ser diretamente afetada por 
canabinoides. Evidências pré-clínicas demonstram que 
antagonistas do receptor CB1 podem potencialmente re-
verter a antinocicepção periférica induzida por morfina 
entre os modelos de dor inflamatória, indicando o papel 
do sistema endocanabinoide neste processo. Foi também 
demonstrado que agonistas do receptor CB2 podem evo-
car analgesia periférica por serem capazes de desencadear 
a liberação de beta-endorfina em resposta à estimulação 
de receptores CB2 expressos em queratinócitos humanos. 
Assim, há uma forte evidência que os efeitos canabinoides 
e opioides compartilham interatividade do receptor, bem 
como efeitos de segundo mensageiro. Do ponto de vista 
clínico, pode ser uma oportunidade para a sinergia tera-
pêutica. Como sugerido por Campbell e cols.,3 na dor in-
tratável ou difícil de controlar, o uso de Cannabis em baixa 
dose como terapia adjuvante pode ser uma abordagem na 
tentativa de poupar opioides e, portanto, reduzir os efei-
tos colaterais provocados por estas medicações, ao mesmo 
tempo em que contribui com a analgesia.

No tratamento da dor, os canabinoides atuam simulta-
neamente ou sinergicamente em múltiplos alvos na pe-
riferia e SNC. Além de atuar sobre receptores CB1 e CB2, 
os canabinoides podem modular dor através da interação 
com o suposto receptor canabinoide não-CB1/não-CB2 
acoplado à proteína G 55 (GPR55) e GPR18 que é também 
conhecido como o N-araquidonoil glicina (NAGly), bem 
como outros receptores acoplados à proteína G (GPCRs), 
como como serotonina (5-HT) e receptores opioides. Além 
disso, os canabinoides podem interagir com diferentes re-
ceptores de canais iônicos das subfamílias (TRPV, TRPA e 
TRPM). TRPV1 está envolvido com controle de tempera-
tura, transmissão e modulação da dor, bem como a inte-
gração de diversos estímulos dolorosos. Os canabinoides 
têm vários efeitos sobre o cys-loop superfamília de canais 
iônicos controlados por ligantes (por exemplo, acetilcoli-
na nicotnica, glicina, GABAA, GABAA-ρ, receptores 5-HT3). 
Anandamida, THC e canabidiol podem ativar diretamente 
os receptores de glicina, contribuindo para analgesia na 
dor inflamatória e neuropática, enquanto 2-araquidonoil-
glicerol (2-AG) e CBD são moduladores alostéricos posi-
tivos principalmente nos subtipos de receptores GABAA 
contendo α2. Por outro lado, os canabinoides (como o 
THC) modulam e inibem negativamente receptores nico-
tínicos e 5-HT3. A ação anti-inflamatória dos canabinoi-
des podem contribuir para seus efeitos analgésicos. Ação 
do canabinoide (CBD) como um agonista inverso de CB2 
pode explicar suas propriedades anti-inflamatórias. Al-
guns canabinoides modulam e ativam diferentes isofor-
mas do receptor nuclear peroxissomo, que são receptores 
ativados por proliferadores (PPARα, β, e γ).4

Além disso, constituintes não canabinoides da planta de 
Cannabis (por exemplo, terpenoides e flavonoides) podem 
contribuir para o efeito analgésico e anti-inflamatório da 
Cannabis. 

Assim, estudos pré-clínicos e clínicos bem conduzidos 
são necessários para demonstrar quaisquer efeitos dos ca-
nabinoides na redução do uso clínico de opioides para o 
tratamento da dor cônica, e para avaliar a prevalência de 
quaisquer efeitos adversos ou não intencionais do uso de 
canabinoides.5
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nal e espiritual. Pode precipitar e ser 
desencadeada por problemas afeti-
vos, cognitivos, comportamentais, 
sociais e motivacionais.2 Por isso 
“sempre que possível, a dor deve-
ria ser definida pela perspectiva de 
quem a sente, e não por um obser-
vador externo”,3 que desconhece as 
circunstâncias na qual se vive. 

Tratar apenas a dor não é sufi-
ciente, deveríamos também tratar a 
pessoa com dor e os sistemas que 
com ela interagem como o familiar, 
pois a sua história de vida pode implicar no modo de enfren-
tamento e no apoio que recebe.2 É aqui que a Constelação Fa-
miliar presta a sua grande contribuição, utilizando a dor como 
uma aliada para trazer a mensagem de algo profundo que ne-
cessita ser compreendido dentro das relações familiares. 

Quanto a técnica, a Constelação Familiar faz uso da Psico-
terapia Fenomenológica que inclui o terapeuta em postura 
de neutralidade perante o indivíduo e sua família, sua dor, 
sua doença e o mundo em que ele se insere. Não há por par-
te do terapeuta a intenção de interferir ou transformar seu 
cliente ou seu sistema familiar, mas sim de manter-se em re-
colhimento e profundo respeito ao que se apresenta durante 
a dinâmica, tal como é. 

Essa psicoterapia fenomenológica contradiz a científica 
que sendo linear atua em uma determinada causa e resulta 
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Saúde (PICS) no SUS através da Portaria 702/2018, a Conste-
lação Familiar é uma abordagem sistêmica fenomenológica 
que ajuda as pessoas a se reconciliarem com seus sistemas 
familiares. No âmbito da saúde contribui para um atendi-
mento mais individualizado e humano já que a “verdade” 
sobre a dor que se sente ou sobre determinada doença pode 
vir à tona, auxiliando no processo de autoconhecimento e 
possível reequilíbrio da saúde. 

Somado ao modelo sistêmico de Virginia Satir (1916-1989), 
considerada uma das mais importantes terapeutas de siste-
ma familiar, o alemão Bert Hellinger (1925-2019), nos trouxe 
a partir das Constelações Familiares (Familienstellen, na língua 
alemã) uma nova forma de solucionar os problemas sociais e 
familiares geralmente oculto e desconhecidos por nós. 

Sua grande contribuição foi descobrir os três princípios na-
turais que regem os nossos relacionamentos: Pertencimento, 
Ordem e Equilíbrio que, segundo Décio Oliveira em seu livro 
A Saúde dos Relacionamentos como Ferramenta para o Profis-
sional de Saúde, “independente de conhecermos ou concor-
darmos com estes princípios, assim como acontece com a 
gravidade, eles atuam sobre nós e nossas relações humanas, 
trazendo consequências para nossas vidas”.1 Então, com-
preender e aplicar esses princípios contribui para a melhora 
dos relacionamentos e evita que as doenças que possam ser 
derivadas de frustrações e infelicidades, se manifestem. 

Quanto a dor, ela é causada por diversos fatores e pode in-
terferir nas múltiplas dimensões do ser: físico, mental, emocio-
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em um determinado efeito.4 A diferença entre ambas está, 
portanto, em o sujeito que se submete à Constelação Fami-
liar, perceber ativamente a “verdade” que emerge e reduzir a 
sua postura passiva de vítima da situação a qual se encontra. 
Com isso, atende a um dos princípios da Medicina Integra-
tiva: desenvolvimento da parceria entre o médico e seu pa-
ciente, introduzindo-o como corresponsável do seu proces-
so de cura e manutenção de saúde. 

E o que é essa verdade? Segundo Hellinger em seu livro: A 
fonte não precisa perguntar pelo caminho,3 

“[a] verdade é algo que emerge como um relâmpago do 
ausente para o presente e, então, volta a imergir no ausente. 

Portanto, reluz brevemente e desaparece. No instante 
em que reluz é totalmente válida, não existe qualquer 
dúvida quanto a isso. Contudo, se generalizo isso não 

compreendo a essência da verdade e do conhecimento. 
Então tento eternizar o instante e, com isso, desconsidero 

a efemeridade da verdade. Ela é um bem efêmero”. 

E eu diria que é quase uma sabedoria. Aquela que está 
dentro de nós, mas que ainda não acessamos e tão pouco 
compreendemos. 

Um pouco difícil de entender esses conceitos, pois não 
se trata de uma terapia em que os questionamentos serão 
respondidos de forma racional como esperado, mas sim de 
forma sentimental. Nesta técnica a sensação corporal é nos-
sa grande aliada para as respostas que precisamos sobre de-
terminados assuntos. 

Em quase toda obra de Bert Hellinger veremos capítulos 
inteiros abordando corpo, alma e espírito e o quanto a disso-
ciação entre eles nos leva ao que chamamos de movimentos 
contrários à vida, resultando inclusive em doenças. Ressalto 
que esse tema não tem conotação religiosa e peço ao leitor 
que amplie seu olhar sobre suas convicções para o melhor 
entendimento a cerca desta técnica. 

Para Hellinger, a “cura” começa na alma através do enten-
dimento das dores da separação do passado e do reconhe-
cimento do amor que adoece, ou o que ele chama de amor 
cego. O espírito, entretanto, nos fornece a força propulsora 
do amor que cura ou amor que tudo é, que não julga, não es-
pera e não exige das pessoas com as quais nos relacionamos 
que sejam diferentes ou modificadas para a nossa vontade, 
simplesmente se pacifica com o que é. Com isso, uma nova 
forma de sentir e se comportar pode surgir no campo físico. 

É praticamente disso que se trata a Constelação Familiar. 
Sobre saúde e doença e aqui podemos incluir a dor, ele 

resume: “quando desejamos nos livrar da doença compor-
tamo-nos de forma masculina, quando concordamos com 
ela comportamo-nos de forma feminina. Se ambas puderem 
convergir, a saúde e a doença atuam juntas, se tornam uma 
só”.5 Válido acrescentar que o conceito de masculino e femi-
nino está para além do contexto de gênero, eles são como 
duas forças opostas e complementares atuantes em nós. 

Isso é melhor compreendido no livro “O essencial é sim-
ples” de Bert Hellinger, publicado em 1999, no qual ele des-

creve cerca de 63 casos de pacientes com os mais diversos 
sintomas ou doenças crônicas graves submetidos a terapias 
breves. Nestes casos, o foco inicial da terapia de Constelação 
Familiar não era a cura dos males físicos (embora em alguns 
casos os sintomas tivessem desaparecido), mas evidenciar 
a partir da verdade que emerge, os bloqueios emocionais 
existentes e o lugar que esses indivíduos ocupavam no seu 
sistema familiar. Por exemplo: se eu ocupo o lugar de mãe da 
minha mãe, por várias razões: dó, julgamentos, expectativas, 
etc. não ocupo o meu lugar de filha. 

Esse movimento, muitas vezes inconsciente, reduz nossa 
força interna de equilíbrio físico, mental e emocional trazen-
do possíveis consequências. 

A técnica já vem sendo utilizada desde 2006 pelo Dr. José 
Miguel de Deus, professor titular da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Goiás, para ajudar pacientes do 
ambulatório de dor pélvica crônica do Hospital das Clínicas 
dessa mesma Universidade, e tem obtido melhora dos sinto-
mas em mulheres que, além do tratamento convencional, se 
submeteram à Constelação Familiar.6 

Importante ressaltar que tal técnica não tem a pretensão 
de substituir a terapia médica ou psicológica, mas ser um 
recurso adicional precioso, de compreensão das relações hu-
manas existentes dentro do núcleo familiar, resultando em 
melhora da qualidade de vida. 

Finalizo este texto com o poema de Virgínia Satir que deli-
cadamente sintetiza o amor que cura: 

“Eu quero te amar sem constringir você. Eu 
quero te valorizar sem te julgar. Quero te levar 

a sério sem me comprometer com nada. 
Eu quero ir até você sem me impor a você. Quero 

convidá-lo sem exigir nada de você. Eu quero te dar algo 
sem criar nenhuma expectativa. Quero me despedir de 

você sem perder nada do essencial. Quero compartilhar 
meus sentimentos com você, sem culpá-lo por eles. 

Quero informá-lo sem lhe dar lições. Eu quero te ajudar 
sem te ofender. Quero cuidar de você sem querer mudar 

você. Quero ser feliz com você - assim como você é. 
Se eu conseguir o mesmo de você, então poderemos 

realmente nos conhecer e enriquecer um ao outro.”
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É fundamental conhecermos o trajeto usual dos nervos pe-
riféricos, seu aspecto ultrassonográfico normal, para que pos-
samos identificá-los na ultrassonografia, reconhecendo altera-
ções, quando existentes.

Este é o segundo artigo da série Imagem dos Nervos Perifé-
ricos, onde faremos uma descrição da anatomia do plexo bra-
quial, dos nervos mediano, radial e ulnar, bem como dos nervos 
ciático, tibial e fibular comum, correlacionando com seu aspec-
to à ultrassonografia.

PLEXO BRAQUIAL
O plexo braquial fornece inervação motora e sensitiva ao 

membro superior e é classicamente formado pela divisão ante-
rior das raízes nervosas de C5 a T1, com contribuição variável de 
C4. Essas raízes se combinam para formar os troncos superior 
(C5-C6), médio (C7) e inferior (C8-T1). Esses se separam para for-
mar as divisões anterior e posterior, que se combinarão para for-
mar os fascículos do plexo braquial, posterior, lateral e medial, 

dependendo da sua relação com a artéria subclávia. As divisões 
posteriores dos troncos superior, médio e inferior formam o fas-
cículo posterior. As divisões anteriores dos troncos superior e 
médio formam o fascículo lateral e a divisão anterior do tronco 
inferior forma o fascículo médio. Distalmente, os fascículos se 
dividem em cinco ramos terminais: os nervos mediano, ulnar, 
musculocutâneo, axilar e radial.

O exame ultrassonográfico do plexo braquial pode ser reali-
zado com o paciente sentado ou deitado, com a cabeça virada 
para o lado oposto ao que será examinado. As imagens devem 
ser obtidas nos planos transversal e longitudinal. As raízes ner-
vosas são identificadas no nível do forame vertebral e seguidas 
até a região axilar. 

Ao ultrassom, as raízes são mais hipoecogênicas do que os ner-
vos periféricos. Os nervos são mais espessos no nível da raiz e se 
tornam mais delgados distalmente. Os troncos entre os múscu-
los escalenos médio e anterior são melhor visualizados no plano 
sagital e se apresentam como um conjunto de nódulos hipoe-
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Figura 1 – Esquema representando o plexo braquial.
Fonte: Ultrasound of the Normal Brachial Plexus. J Belg Soc Radiol. 2017.

Figura 2 – Ramos e raízes do plexo braquial – visão sagital oblíqua. 
Fonte: Ultrasound of the Normal Brachial Plexus. J Belg Soc Radiol. 2017.
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coicos. Na região retroclavicular, os fascículos e suas divisões si-
tuam-se em uma posição cefálica e posterior à artéria subclávia. 

NERVO MEDIANO
O nervo mediano é o maior nervo do braço. Após sua origem 

na axila, acompanhado pela artéria axilar, percorre o sulco bici-
pital medial, ventralmente à artéria braquial. No cotovelo, ele 
está geralmente localizado entre os ventres do músculo pro-
nador redondo, sendo este o primeiro músculo a ser inervado 
pelo nervo mediano. No antebraço, o nervo mediano percorre 
trajeto entre os tendões flexores profundo e superficial dos de-
dos. Um de seus ramos mais importantes é o nervo interósseo 
anterior, que se origina na região cubital e se direciona para o 
punho junto à membrana interóssea. Na região do punho, o 
nervo mediano localiza-se abaixo do tendão do músculo pal-
mar longo, entre os tendões flexores dos dedos. 

Ao exame ultrassonográfico, o nervo mediano proximal pode 
ser identificado junto à fossa bicipital medial e ventralmente à 
artéria braquial. Distalmente, pode ser melhor identificado no 
interior do túnel do carpo. 

 
Figura 3 – Nervo mediano no punho. Imagem do nervo mediano no 
eixo axial (seta) demonstrando típica aparência de favo de mel. 
Fonte: US of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity: A Landmark Approach. 
RadioGraphics 2016; 36:452-463.

NERVO ULNAR
O nervo ulnar direciona-se para o cotovelo no interior da 

fossa bicipital medial, alcançando o sulco para o nervo ulnar, 
curvando-se ao redor da margem inferior do epicôndilo medial. 
Distalmente, geralmente o nervo estará localizado entre os ven-
tres do músculo flexor ulnar do carpo, seguindo ao punho e for-
necendo ramos para os músculos flexor ulnar do carpo e para 

a porção ulnar dos flexores profundos dos dedos. Nas porções 
mais distais, o nervo ulnar estará acompanhado da artéria e da 
veia ulnar lateralmente.

Na ultrassonografia, o nervo ulnar no braço é mais facilmente 
visualizado junto à fossa bicipital, posteriormente à artéria bra-
quial, ou como uma estrutura solitária no sulco do nervo ulnar, 
junto ao epicôndilo medial. No antebraço, pode ser visualizado 
antes de sua entrada no músculo flexor ulnar do carpo, ou no 
seu terço distal, entre o tendão deste músculo e a artéria ulnar. 

NERVO RADIAL
O nervo radial é formado pelas raízes de C5-C8 e fornece iner-

vação para os músculos extensores do membro superior e para 
a pele. Ventralmente à origem do tendão do músculo grande 
dorsal, o nervo radial inclina-se posteriormente ao úmero, onde 
transita no sulco para o nervo radial, acompanhado pelos vasos 
braquiais. Em seu trajeto no sulco espiral, fica localizado entre 
os ventres musculares do tríceps braquial e então o nervo atin-
ge o epicôndilo lateral, onde estará entre os músculos braquial 
e braquiorradial. 

Em seu trajeto para o antebraço, o nervo estará localizado 
ventralmente à cabeça do rádio, então ele se bifurcará nos ra-
mos terminais superficial e profundo. O seu ramo superficial 
proximal situa-se ventralmente ao músculo supinador e está 
acompanhado medialmente pela artéria e veia radial; distal-
mente, ele se estenderá medialmente à borda do músculo bra-
quiorradial e o músculo extensor radial do carpo. O ramo pro-
fundo do nervo radial penetrará no músculo supinador, através 
de um arco semitendineo conhecido como arcada de Frohse. 
Distalmente, o ramo profundo do nervo radial estará entre os 
músculos extensores profundo e superficial dos dedos, termi-
nando como o nervo interósseo posterior, na superfície poste-
rior da membrana interóssea.

No braço, o nervo radial é mais facilmente identificado ao 
exame ultrassonográfico em cortes transversais no túnel osteo-
muscular formado pelos ventres do músculo tríceps braquial e 
pelo úmero. Ele pode ser seguido através das referências anatô-
micas previamente descritas. No antebraço, o nervo radial pode 
ser identificado em seu percurso junto aos músculos braquial e 
braquiorradial; o seu ramo superficial é melhor avaliado junto à 
borda medial do músculo braquiorradial e a sua ramificação pro-
funda é melhor identificada no interior do músculo supinador. 

Figura 5 – Nervo radial no braço. 
Fonte: US of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity: A Landmark 
Approach. RadioGraphics 2016; 36:452-463.

Figura 4 – Nervo ulnar na fossa cubital (seta grossa) entre as cabeças 
umeral (H) e ulnar (U) da cabeça do flexor ulnar do carpo. 
Fonte: US of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity: A Landmark Approach. 
RadioGraphics 2016; 36:452-463.
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NERVO CIÁTICO
O nervo ciático é constituído por dois grandes nervos 

envoltos por um epineuro: o nervo fibular comum (lateral-
mente) e o nervo tibial (medialmente). O nervo ciático é for-
mado por fibras originadas dos ramos dos plexos lombar e 
sacral (L4-S3), sendo que o nervo fibular comum origina-se 
dos ramos L4-S2 e o nervo tibial dos ramos L4-S3. O nervo 
ciático deixa o espaço subperitoneal através do forame is-
quiático maior e direciona-se inferiormente ao músculo piri-
forme. Neste trajeto ele estará acompanhado medialmente 
pelos vasos pudendos e vasos glúteos inferiores. No espaço 
subglúteo, o nervo irá cruzar superiormente os músculos 
gêmeos superior e inferior, obturador interno e quadrado fe-
moral e então o nervo irá transitar lateralmente ao tubércu-
lo ciático. Ao prosseguir seu trajeto, o nervo será encoberto 
pela cabeça longa do bíceps femoral. Distalmente, na região 
dorsal da coxa, o nervo ciático se dividirá em ramos fibular 
comum e tibial. 

O nervo ciático pode ser visualizado pelo ultrassom em aces-
so subglúteo, com o paciente pronado, utilizando transdutor 
convexo posicionado em eixo curto no nível da prega glútea. 
O nervo ciático estará localizado profundamente ao músculo 
glúteo máximo e superficialmente ao músculo quadrado femo-
ral, tendo a tuberosidade isquiática medialmente e o trocânter 
femoral maior lateralmente. O nervo ciático também pode ser 
localizado distalmente na fossa poplítea, utilizando um trans-
dutor linear no eixo transverso, estando o nervo localizado la-
teralmente aos músculos semimembranoso e semitendinoso e 
medialmente ao ventre do músculo bíceps femoral.

Figura 6 – Nervo ciático. 
Fonte: How to Perform Ultrasound-Guided Distal Sciatic Nerve Block in the Popliteal 
Fossa - June 15, 2015 by Brian Johnson, MD, MPH et col.

NERVO FIBULAR COMUM
O nervo fibular situa-se medialmente ao tendão do músculo 

bíceps femoral. Ao nível do colo da fíbula, o nervo irá se dividir 
em dois ramos: nervos fibular profundo e superficial. 

O nervo fibular profundo fornece ramos para os músculos da 
região anterior da perna, terminando como um ramo para o pri-
meiro espaço interdigital. O nervo fibular superficial está locali-
zado na região lateral da perna, entre o músculo fibular curto e a 
fíbula. Ele inerva os músculos fibular curto e fibular longo, termi-
nando como ramos cutâneos dorsal medial e intermédio do pé.

Ao exame ultrassonográfico o nervo fibular comum pode ser 
identificado na fossa poplítea e em seu percurso junto ao colo 
da fíbula. A visualização dos seus ramos superficial e profundo, 
entre os ventres musculares, é mais difícil, requerendo o uso de 
transdutores de maior frequência.

Figura 7 – Nervo Fibular Comum (Common Peroneal Nerve). 
Fonte: How to Perform Ultrasound-Guided Distal Sciatic Nerve Block in the 
Popliteal Fossa - June 15, 2015 by Brian Johnson, MD, MPH et col.

NERVO TIBIAL
Após a bifurcação do nervo ciático, o nervo tibial se dire-

cionará distalmente entre as duas cabeças do músculo gas-
trocnêmio. Proximalmente, o nervo cruza o músculo poplíteo 
e penetra as porções proximais do músculo sóleo, descendo 
profundamente a este músculo. Distalmente, o nervo tibial 
assume uma posição mais medial, onde se encontra acom-
panhado dos vasos tibiais posteriores. No maléolo medial, o 
nervo tibial é a estrutura mais posterior, estando acompanha-
do dos vasos tibiais posteriores, transitando profundamente 
ao retináculo dos flexores, onde se dividirá em ramos plantar 
medial e plantar lateral, além de um ramo calcâneo sensitivo.

Figura 8 – Nervo tibial localizado logo acima da Artéria (PA) e veia 
(PV) poplítea.
Fonte: How to Perform Ultrasound-Guided Distal Sciatic Nerve Block in the 
Popliteal Fossa - June 15, 2015 by Brian Johnson, MD, MPH et col.

Na avaliação ultrassonográfica, o nervo tibial pode ser loca-
lizado posteriormente ao maléolo medial e a partir daí pode 
ser seguido para o interior do túnel do tarso, até as suas rami-
ficações. O uso do Doppler colorido pode auxiliar na identifi-
cação dos vasos tibiais posteriores, servindo como referência 
para a localização do nervo.
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INTRODUÇÃO 
A supernutrição crônica e a obesidade induzem a infla-

mação de baixo grau em todo o corpo. Denominado “meta-
-inflamação”, esse estado crônico de inflamação é mediado 
também por macrófagos, células dos sistema imune com 
alta plasticidade e capacidade de polarizarem seu metabo-
lismo e secretoma a depender do ambiente em que atuam. 
Compreender os mecanismos de ativação e polarização de 
macrófagos e o combate às fontes periféricas de inflamação 
traz, potencialmente, novas perspectivas para o tratamento 
da dor crônica.

INFLAMAÇÃO SISTÊMICA E A SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL 
A inflamação aguda é uma resposta protetora envolvendo 

células imunes, vasos sanguíneos e mediadores inflamató-
rios. A função da inflamação é eliminar a causa inicial da le-
são celular e iniciar o reparo tecidual. A dor aguda, também 
conhecida como dor nociceptiva, é um componente do qua-
dro da inflamação. A maioria dos mediadores inflamatórios 
conhecidos causa dor ligando-se aos seus receptores nos 
neurônios sensoriais primários nociceptivos no sistema ner-
voso periférico (nociceptores) que inervam a pele, os múscu-
los e os tecidos articulares lesionados.

Em contraste com a inflamação aguda, a inflamação crôni-
ca é muitas vezes prejudicial, levando a uma série de doen-
ças, como periodontite, aterosclerose, artrite reumatoide e 
até câncer. Não está claro se a inflamação crônica também 
é fundamental para a condução da dor crônica, assim como 
a inflamação aguda é para a dor aguda. As pesquisas sobre 
a dor nas últimas décadas estabeleceram que a plasticidade 
neuronal é um mecanismo chave para o desenvolvimento e 
manutenção da dor crônica.

Sabemos que a sensibilização periférica em nociceptores é 
essencial para o desenvolvimento da dor crônica e transição 
da dor aguda para a dor crônica. A sensibilização central (ou 
seja, respostas aprimoradas dos circuitos de dor na medula 
espinhal e no cérebro) regula a cronicidade da dor, causa a 
disseminação da dor para além do local da lesão e influencia 
os aspectos emocionais e afetivos da dor. 

As interações entre inflamação e dor são bidirecionais. Os 
neurônios sensoriais nociceptivos não apenas respondem 
aos sinais imunológicos, mas também modulam diretamen-
te a inflamação. Por exemplo, os nociceptores expressam re-
ceptores e respondem a citocinas e quimiocinas, e também 
produzem esses mediadores inflamatórios. Consistentemen-
te, silenciar os nociceptores reduz a inflamação e também o 
recrutamento de células imunológicas, visto que os nocicep-
tores também servem para amortecer e restringir a resposta 
imune (i RR, 2016). 

Numerosos tipos de células não neuronais influenciam na 
transmissão do impulso nociceptivo, na inflamação e na sen-
sibilização central, incluindo células imunes, gliais, epiteliais, 
mesenquimais e cancerígenas. Em resposta a uma lesão ou 

insulto, as células não neuronais 
liberam substâncias neuromodula-
doras próximas aos nociceptores, 
que promovem ou atenuam a dor, 
dependendo das identidades espe-
cíficas dos mediadores envolvidos. 
Apesar da diversidade dessas cé-
lulas, as maneiras pelas quais elas 
modulam a dor e a inflamação são 
surpreendentemente consistentes. 

GORDURA VISCERAL – UMA 
FONTE DA INFLAMAÇÃO 
SISTÊMICA DE BAIXO GRAU

O aumento epidêmico da obesi-
dade tem sido reconhecido como 
um desafio para a saúde pública, 
visto que pode contribuir, asso-
ciado à distribuição abdominal de 
gordura, para o aumento no risco 
de desenvolvimento de diabetes 
tipo 2, dislipidemia, doença gordu-
rosa do fígado, microinflamação, 
hipertensão, doenças cardiovascu-
lares e câncer.

Os avanços em pesquisa sobre 
obesidade levaram ao reconhe-
cimento do tecido adiposo como 
um órgão endócrino ativo que se-
creta diversas proteínas chamadas 
de adipocinas.

As adipocinas são um grupo bas-
tante heterogêneo de proteínas 
solúveis, que apresentam efeitos 
pró e/ ou anti-inflamatórios. De 
maneira autócrina e parácrina, as 
adipocinas contribuem para a mo-
dulação de adipogênese, migração 
para o tecido adiposo de células imunológicas e regulação 
de metabolismo e função dos adipócitos. Esses dois tipos 
celulares (adiposo e imune) interagem não só pela potencia-
lização da produção de citocinas e proteínas de fase aguda 
pelo tecido adiposo, mas também pela conversão de pré-a-
dipócitos nos próprios macrófagos. 

Os macrófagos desempenham um papel dominante no 
estado de inflamação crônica associada à obesidade. Dessa 
forma, entendemos o tecido adiposo como um órgão endó-
crino ativo: no estado magro, ele exibe macrófagos residen-
tes com fenótipo M2 (anti-inflamatório), sendo a inflamação 
controlada por meio da IL-4, IL-10 e IL-13. secretadas por es-
ses macrófagos. Com a progressão da obesidade, os adipó-
citos passam por hipertrofia e liberação de adipocinas que 
promovem a aquisição do fenótipo M1 (pró-infamatório) 

Amelie Gabrielle 
Vieira Falconi

Anestesiologista
Juiz de Fora/MG

Lucas Furtado da Fonseca

Ortopedista – São Paulo/SP

Isabela Dantas Bezerra

Anestesiologista
São Paulo/SP

COMITÊ DOR E INTEGRATIVA
DOI 10.5935/2675-7133.20220042

Metainflamação e Dor Crônica



Vol. 06 N° 02 Abr/Mai/Jun 2022
www.sbed.org.br

42

pelo macrófago, com consequente aumento de citocinas 
pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral (TNF-alfa), 
proteína monócito-quimiotática (MCP)-1 e IL-6. Isso é acom-
panhado pela infiltração de mastócitos e linfócitos T, o que 
contribui para a desregulação do tecido adiposo e favorece 
a perpetuação de um estado inflamatório (Tarso Ricieri de 
Lima, 2015). 

Assim, além dos efeitos locais, a distorção da ativação dos 
macrófagos induzida pela meta-inflamação tem profundos 
impactos sistêmicos. Por exemplo, a resistência à insulina 
está intimamente associada à inflamação crônica, onde as ci-
tocinas pró-inflamatórias liberadas pelos macrófagos são os 
principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da 
resistência à insulina. Nos tecidos adiposos, o excesso de nu-
trientes desencadeia a sinalização da enzima 
que requer inositol 1α (IRE1α), o que preju-
dica a termogênese adaptativa, perturban-
do a homeostase energética em favor 
de um fenótipo M1. No entanto, além 
da história bem documentada de 
meta-inflamação e diabetes, há evi-
dências de ativação crônica destes 
macrófagos em outras condições 
inflamatórias como osteoartrite, 
lúpus eritematoso sistêmico e 
cânceres gastrointestinais. 

Em resumo, o significado da infil-
tração e ativação de macrófagos já é 
reconhecido como um instigador fun-
damental da meta-inflamação. Em resposta 
à supernutrição, os tecidos periféricos alteram 
seus fenótipos metabólicos, liberam perfis de secretomas 
distintos e mudam a homeostase do corpo para uma que 
promove a invasão de macrófagos e suporta várias cascatas 
inflamatórias a jusante (Li C, 2018).

RESISTÊNCIA INSULÍNICA E A OSTEOARTROSE
Um dos principais fatores dietéticos que afetam a infla-

mação é o consumo de carboidratos refinados de alta carga 
glicêmica. A hiperglicemia, por meio de mecanismos varia-
dos, aumenta a produção de radicais livres e citocinas pró-
-inflamatórias. Na tentativa de reduzir elevações de glicose 
no sangue, o pâncreas secreta insulina. Além de transportar 
a glicose para fora da corrente sanguínea, a insulina exerce 
influência sobre as enzimas delta-6 e delta-5 dessaturasses, 
enzimas limitantes da conversão do ácido linoleico (um áci-
do graxo w-6) em ácido araquidônico.

A insulina controla a expressão e a atividade de mais de 150 
genes em muitos órgãos e tecidos, regulando a transcrição 
dos mesmos, a estabilidade RNA mensageiro (mRNA) e a tra-
dução de proteínas. Por outro lado, a insulina frequentemente 
elevada causa efeitos diretos no seu receptor e na sinalização 
intracelular, independentemente da glicose circulante. Sendo, 
nesse contexto, um fator pró-inflamatório per se. 

Sob uma nova ótica, a osteoartrose não seria uma doença 
de apenas uma única articulação. Como o diabetes tipo 2, se-

ria uma patologia de todo o corpo, e que também resultaria 
de características relacionadas à resistência à insulina que se 
desenvolve anos antes da doença (Tchetina EV, 2020).

Importante lembrar que condrócitos humanos, em am-
biente fisiológico, também expressam o receptor de insulina 
funcional. A insulina é capaz de induzir respostas anabólicas 
que promovem a síntese de colágeno tipo II e proteoglicanos 
e inibem a expressão das colagenases e das metaloproteina-
ses (MMP-) 1 e 13 (S. C. Rosa, 2011). No estado hiperglicê-
mico ou da resistência à insulina, os metabolismos energé-
tico dessas células da cartilagem é fortemente alterado e a 
insulina deixa de ser um regulador negativo da inflamação 
sinovial e do catabolismo. Culturas de condrócitos em am-

biente de hiperglicemia ou de excesso 
de insulina mostram uma alteração 

na homeostase dessas células, 
como perda da produção de 
proteoglicanos e aumento da 

expressão de MMP-13 e IL-1β. Mais 
que isso, a alta concentração local 

de glicose leva a uma redução 
na diferenciação condrogênica 
e muscular de células-tronco 
mesenquimais. Ocorre também 

uma disfunção mitocondrial, com 
queda da atividade da cadeia de 
transporte de elétrons e, portan-

to, com diminuição da síntese de 
ATP. Em outras palavras, é como se tais células pas-

sassem a viver em um ambiente hostil e sob constante 
carência energética.

CONCLUSÃO 
Em geral, o estado hiperglicêmico crônico e o tecido adi-

poso em excesso afetam a dor crônica por meio do estresse 
oxidativo e da superprodução de adipocinas pró-inflamató-
rias nos tecidos periféricos. Essa inflamação crônica de baixo 
grau leva a danos estruturais na periferia, como ocorre na 
osteoartrose por exemplo. Além do mais, o mesmo estado 
sistêmico ativaria as vias ascendentes predispondo à sensibi-
lização central. Na abordagem da dor crônica, tratar também 
o ambiente periférico a fim de se reduzir as fontes geradores 
de inflamação de baixo grau parece então fazer sentido.
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A Síndrome da Dor Complexa Regional (SDCR) é uma con-
dição neurológica crônica com fisiopatologia complexa, não 
completamente esclarecida e de difícil tratamento. Classifica-
da em SDCR-I, SDCR-II e SDCR não especificada. Os sintomas 
são semelhantes com a diferença de que no tipo I não há le-
são nervosa estabelecida como causa e a dor frequentemen-
te tem características de dor mista. A tipo II está associada a 
uma lesão nervosa conhecida e a dor tem características de 
neuropática típica. A tipo “não especificada” compreende os 
pacientes que apresentam a síndrome, mas não se encaixam 
em todos os critérios diagnósticos. 

O sucesso do tratamento de pacientes com SDRC requer 
uma abordagem multimodal e multidisciplinar que inclui fi-
sioterapia e terapia ocupacional, tratamento psicológico, tra-
tamento farmacológico e tratamentos intervencionistas. 

O Glossário de Terminologia em Neuroestimulação define neu-
romodulação como: “modificação da função neurológica, incluin-
do a atividade neuronal e de células gliais, através da liberação de 
um estímulo, tais como estimulação elétrica, estimulação mag-
nética, ou agentes químicos, em alvos neurológicos específicos.1

Os métodos neuromodulatórios com finalidade analgésica 
são subdivididos em dois grandes grupos. O primeiro inclui os 
métodos não invasivos, como a estimulação magnética trans-
craniana (TMS), estimulação elétrica transcraniana (tDCS), 
estimulação periférica (PES), estimulação elétrica nervosa 
transcutânea (TENS), estimulação elétrica funcional (FES). O 
segundo grupo é representado pela neuromodulação anal-
gésica invasiva. Apesar de classificados como invasivos são 
considerados não ablativos, pois objetivam a analgesia e ao 
mesmo tempo tentam preservar, ao máximo, o sistema ner-
voso periférico e central. Os métodos que se destacam nesse 
grupo são os que utilizam implantes de sistemas para o trata-
mento da dor crônica que exercerão estimulação elétrica ou 
liberação de fármacos no sistema nervoso.2 Compreendem a 
estimulação medular, estimulação de gânglio de raiz dorsal, 
estimulação de nervo periférico, estimulação de campo de 
nervo periférico, estimulação de córtex motor, estimulação ce-
rebral profunda e sistemas de infusão intratecal de fármacos.

NEUROMODULAÇÃO ANALGÉSICA INVASIVA
As técnicas de neuromodulação invasiva têm sido usadas nos 

casos graves de SDCR refratárias ao tratamento conservador.

ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DA MEDULA ESPINHAL – EEME  
(SPINAL CORD STIMULATION – SCS)

A estimulação medular convencional tem sido utilizada 
para SDCR há muitos anos. O eletrodo é implantado no es-

paço epidural por laminotomia 
(eletrodo em placa) ou percutâneo 
(eletrodo cilíndrico) e conectado 
a um gerador de pulsos. O nível 
da implantação é determinado 
neuroanatomicamente pela locali-
zação da dor podendo ser guiado 
por monitorização neurofisiológi-
ca intraoperatória.

Entrega uma estimulação elé-
trica reversível no corno dorsal da 
medula e tem mostrado 40%-50% 
de alívio satisfatório da dor.3 Uma 
limitação desta terapia é poder 
não cobrir toda a área dolorosa das 
extremidades inferiores e a eficácia 
poder reduzir ao longo do tempo. 
Estudos refletem a possibilidade 
de o uso mais precoce da neuromo-
dulação poder ser efetiva no curso 
da doença.3 Embora não haja gran-
des estudos controlados randomi-
zados, a evolução tecnológica com 
novos geradores e programações 
assim como codificações elétricas 
diferenciadas aumentam a eficácia 
analgésica e podem ser mais úteis 
no tratamento das SDCR. 

A EEME convencional mostrou-
-se superior à fisioterapia em pa-
cientes com síndrome da dor re-
gional complexa (SDRC) em um 
estudo de Kemler et al.4 Os autores 
relataram uma redução média de 
2,4 cm na escala analógica visual 
(EVA) para dor em 6 meses na aná-
lise de intenção de tratar e 3,6 cm 
para aqueles realmente tratados 
com EEME. Os escores de dor para 
o grupo controle aumentaram 0,2 
cm em 6 meses. O acompanhamento em 5 anos revelou que 
o alívio da dor diminuiu gradualmente para os pacientes que 
receberam EEME, pois a pontuação média da EVA mostrou 
uma diminuição de 2,5 cm da linha de base (comparada com 
uma diminuição de 3,6 cm em 6 meses). Em contraste, o gru-
po controle que recebeu fisioterapia apresentou redução de 
1 cm em 5 anos (p=0,06).4

COMITÊ SÍNDROME DA DOR COMPLEXA REGIONAL

Rafaela Queiroz 
Monteiro de Rezende

Neurocirurgiã
Porto Velho/RO

Soraya Aurani 
Jorge Cecilio

Neurocirurgiã – São Paulo/SP

Leandro Gonçalves 
Cezarino

Fisioterapeuta
São Paulo/SP

Neuromodulação para Síndrome 
da Dor Complexa Regional
Revisão das Técnicas Invasivas

DOI 10.5935/2675-7133.20220043



Vol. 06 N° 02 Abr/Mai/Jun 2022
www.sbed.org.br

44

Em estudos prospectivos, houve melhora estatisticamen-
te significativa nos escores da escala visual analógica (EVA) 
e redução de uso de fármacos com a EEME. Os custos iniciais 
podem ser altos, mas há bom custo-benefício entre pacien-
tes cuidadosamente selecionados. Ainda falta forte nível de 
evidência na eficácia da estimulação medular na SDCR e es-
tudos multicêntricos deveriam ser recomendados devido ao 
pequeno número de pacientes em centros individuais.4

ESTIMULAÇÃO DO GÂNGLIO DA RAIZ DORSAL
A estimulação do gânglio da raiz dorsal (EGRD) é um novo 

tipo de neuroestimulação que funciona estabilizando e di-
minuindo a hiperexcitabilidade do GRD.3 Aprovado em 2016 
pela Food and Drug Administration para o tratamento de 
dor refratária nos membros inferiores relacionada à SDCR. 
Permite que seja efetuada uma terapia mais direcionada e 
precisa pelo fato dos eletrodos serem direcionados ao fora-
me intervertebral e colocados imediatamente adjacentes ao 
GRD. Estudos mostram que EGRD é equivalente ou superior 
à estimulação medular no tratamento da SDCR. Os maiores 
benefícios da EDRG podem ser vistos em áreas de difícil co-
bertura com a estimulação medular (como dor no pé) e em 

casos de SDCR em extremidade inferior que não responde-
ram à estimulação medular.3

O estudo ACCURATE mostrou que a EGRD é uma alterna-
tiva mais precisa que a estimulação medular. Um estudo re-
trospectivo de uso concomitante de estimulação medular e 
EGRD em quatro pacientes mostrou melhora dos níveis de 
dor com o uso de ambas as modalidades.3

Uma análise econômica de EGRD e estimulação medular 
mostrou que tanto a estimulação de GRD como medular foi 
custo-eficaz em comparação com o tratamento clínico.3 Em 
um dos maiores estudos controlados randomizados até hoje 
(multicêntrico com 22 instituições), Deer et al. randomiza-
ram 146 pacientes para estimulação medular versus EGRD. 
Os resultados mostraram que em todos os intervalos de me-
dição (três, seis, nove e 12 meses), o EGRD resultou em maior 
sucesso (definido como redução de 50% no escore de dor 
EVA em comparação com a linha de base, juntamente com 
ausência de eventos adversos induzidos por neuroestimula-
ção) do que a estimulação medular. Adicionalmente, nos 105 
pacientes que completaram o estudo de um ano, as taxas 
de sucesso permaneceram maiores no grupo EGRD (74% vs 
53%; p < 0,001). Além disso, ao longo do estudo, as melho-
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rias da linha de base nas escalas de interferência, atividade 
e afetividade (BPI) foram consistentemente maiores com 
EGRD. Aos 12 meses, os pacientes da coorte EGRD também 
relataram menos parestesias em áreas não dolorosas (5,5% 
vs 39%; p < 0,001) e experimentaram melhora no humor. É 
importante ressaltar que não foram detectadas diferenças 
intergrupos em termos de satisfação do paciente e incidên-
cia de eventos adversos graves.3 

ESTIMULAÇÃO DE CÓRTEX MOTOR 
A estimulação do córtex motor (ECM) foi introduzida em 

1985 e tem sido extensivamente testada para diferentes ti-
pos de dor neuropática central e periférica. O córtex motor 
pode ser estimulado por diferentes acessos, incluindo sub-
dural, epidural e transcraniano. A ECM epidural foi a técnica 
mais estudada e teve taxas de resposta variadas entre os 
estudos. A eficácia a longo prazo foi limitada e o alívio da 
dor tendeu a diminuir ao longo do tempo. ECM subdural 
usando parâmetros de estimulação semelhantes demons-
traram eficácia similar à estimulação epidural e métodos 
menos invasivos, como estimulação magnética transcra-
niana repetitiva.5

A ECM foi originalmente proposta para dor neuropática 
de origem central. Existe número limitado de pequenas sé-
ries utilizando a ECM na SDCR. No entanto, tendo em vista 
o grande território doloroso característico da SDCR, a esti-
mulação do córtex motor permite a cobertura de uma área 
maior com menor quantidade de eletrodos. Mais estudos 
são necessários para elucidar as indicações específicas e pro-
tocolos de estimulação mais adequados para os diferentes 
tipos de ECM.5

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA (DEEP BRAIN 
STIMULATION – DBS)

A estimulação cerebral profunda é obtida pela implanta-
ção de delicados eletrodos em determinados alvos cerebrais, 
conectados a um gerador de pulsos, realizada por estereota-
xia. Muitos estudos têm investigado a eficácia da DBS na dor 
crônica e alvos de estimulação incluindo substância cinzenta 
periventricular diencefálica (PVG), substância cinzenta peria-
quedutal mesencefálica (PAG), tálamo sensitivo contralateral 
à dor e o córtex cingulado anterior. Acredita-se, atualmente, 
que a estimulação da PVG ventral e da PAG desencadeiam 
analgesia não opióide e pode atuar por meio de mecanis-
mos autonômicos, enquanto a estimulação da PVG dorsal 
envolve a ação de opioides endógenos.2 No entanto, tais 
estudos não se destacam pela qualidade da evidência cien-
tífica, com abordagens metodológicas heterogêneas, dados 
retrospectivos, critérios precários de seleção, falta de diag-
nóstico preciso, entre outros. Assim, a atual recomendação 
de consensos recentes ainda é inconclusiva em relação ao 
uso de DBS em dor neuropática de forma ampla, engloban-
do a SDCR. Há uma carência de estudos prospectivos, ran-
domizados e controlados ou metanálises de alta qualidade 
para avaliar adequadamente a eficácia e segurança de DBS 
para tratamento de SDCR.

ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DE NERVO PERIFÉRICO
Outro tratamento cirúrgico que existe para SDCR é o im-

plante de eletrodo para estimulação de nervo periférico 
(ENP). Trata-se de uma abordagem mais focal para nervos 
específicos sendo necessário que a área acometida tenha 
uma distribuição anatômica definida e relacionada ao nervo 
periférico no qual se deseja realizar a estimulação. O implan-
te pode ser realizado por abordagem cirúrgica direta ou téc-
nica percutânea.

Um estudo analisou 240 pacientes com ENP, sendo 165 com 
diagnóstico de SDCR.6 Melhoras significativas foram vistas na 
escala visual analógica (EVA), redução de uso de opioides e me-
lhores resultados funcionais. Curiosamente, muitos incluídos 
neste estudo também contaram com estimulador medular im-
plantado, o que destaca ENP como tratamento adjuvante.

Outro estudo aponta para a ENP visando o plexo braquial 
para problemas específicos da extremidade superior, que con-
tinuam a ser a maioria. Um estudo semelhante apresentou 
melhora significativa na EVA, Escala de Dor Neuropática (NPS), 
bem como no Questionário de Qualidade de Vida SF-36.6

SISTEMA DE INFUSÃO INTRATECAL DE FÁRMACOS
A possibilidade de liberação de fármacos por via subarac-

noide permite a administração direta do medicamento para 
atuação nos receptores, promovendo ação específica com 
menor quantidade de fármaco e menor incidência de efei-
tos adversos não desejáveis. As bombas implantáveis para 
infusão intratrecal de fármacos possibilitam a programação 
da concentração, velocidade e forma de infusão contínua ou 
fracionada. Os fármacos de primeira linha recomendados 
são: morfina, hidromorfona e ziconotida2, mas diferentes fár-
macos e associações têm sido utilizados como bupivacaína, 
clonidina, glicina, adenosina.

Há poucos estudos examinando o controle da dor com o 
uso de fármacos intratecal em pacientes com SDCR e não 
há pesquisas que apoiem seu benefício a longo prazo. Pode 
ser considerada em pacientes refratários a tratamentos mais 
estudados, após seleção criteriosa dos pacientes, escolha do 
sistema mais adequado e fármacos.
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