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No início de junho, foi realizado a primeira reunião com os coordenadores dos co-
mitês da nossa Sociedade,  liderados pela vice presidente da SBED Dra. Luci Mara 
França Correia e por mim Dra. Juliana Barcellos com objetivo de alinhar as expectati-
vas dos participantes dos comitês e as ações da SBED.

Atualmente a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor possui 28 comitês ativos 
com diversas áreas de interesse e uma grande diversidade de atuação na pesquisa, 
tratamento e conhecimento sobre a Dor. Nesta reunião estavam presentes represen-
tantes de 23 comitês que tiveram a oportunidade de se apresentar e compartilhar o 
foco de interesse de seu grupo no estudo da dor.

A participação de todos permitiu alinhar expectativas, validar possibilidades, com-
preender melhor as diretrizes que nos regem enquanto grupo pertencente a So-
ciedade Brasileira para o Estudo da dor bem como alinhar a informação de que os 
comitês são compostos por 3 membros coordenadores responsáveis por direcionar 
as atividades dos comitês e também responder às solicitações da sociedades como 
produzir artigos para o jornal dos comitês e auxiliar na programação da grade dos 
eventos científicos como o CONVIDOR e o CBDOR. Além dos 3 membros coordena-
dores cada comitê tem a possibilidade de receber todos os profissionais, acadêmicos 
ou mesmo leigos com interesse no assunto abordado por um determinado comitê, 
assim, ficou determinado e demonstrado na prática que o sócio da SBED pode parti-
cipar de quantos comitês tiver interesse, basta entrar no site e se inscrever.

 Essa é a primeira edição do jornal dos comitês após essa 1ª reunião online. E já nesta edição, percebemos a participação 
de novos autores nas matérias. O fato de agregar novos membros aumenta o compartilhar do conhecimento, aumentando a 
interação entre os integrantes da sociedade e permitindo uma maior troca de informações, permitindo desta forma aumentar 
o valor agregado ao nosso Jornal dos Comitês.

Em agosto, participamos todos ativamente do primeiro Congresso Virtual da SBED, o CONVIDOR, os finais de semana de agos-
to permitiram encontros e discussão científica, conduzidas com muita responsabilidade pelos coordenadores dos comitês e 
demais membros da sociedade. O conteúdo permaneceu disponível para acesso online pelo site da SBED até o final do mês de 
setembro. Nossas discussões “aqueceram os motores” para o CBDOR em maio de 2023, no Centro de Convenções Frei Caneca. 
Programem-se e preparem seus trabalhos para submissão a partir de janeiro. A comissão científica do CBDOR em breve nos con-
templará com a programação do Congresso Brasileiro de Dor.  Até breve, e desta vez, presencialmente na cidade de São Paulo.

Juliana Barcellos de Souza

Participação de Todos em 
Prol do Conhecimento
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O sistema nervoso central humano é capaz de se modificar, 
estruturalmente e funcionalmente, em resposta a estímulos 
externos. A grande maioria dos processos neuroplásticos 
ocorre inadvertidamente, na ausência de intervenções ex-
plícitas, entretanto, pode ocorrer plasticidade cerebral, por 
exemplo, através de exercícios e treinamento direcionados. 
Quando o sistema nervoso se torna alvo de lesão tecidual, 
por traumas, isquemia, dor crônica, a plasticidade se torna 
criticamente importante para a recuperação do funciona-
mento cerebral.1 

O nervo vago é o principal substrato neural do sistema 
nervoso parassimpático e é composto por vias aferentes e 
eferentes, com predominância das vias aferentes. Como par-
te de uma complexa rede de estruturas neurais, o décimo 
par craniano é composto pelo nervo vago e esquerdo e va-
riam local de origem, função, tamanho, grau de mielinização 
e velocidade de condução. Inicialmente utilizada como op-
ção de tratamento nos casos refratários às terapias conven-
cionais para epilepsia, a estimulação elétrica do nervo vago 
tem sido proposta como potencial alternativa de tratamento 
para diversas condições clínicas. 

Trabalhos experimentais sugerem que o nervo vago, tra-
dicionalmente considerado um nervo eferente puramente 
parassimpático, fornece uma via extremamente importante 
para acesso ao sistema nervoso central.1 Para sua estimula-
ção pode ser utilizada a técnica invasiva, cirúrgica, ou através 
da via transcutânea, na região cervical (tcVNS) ou no ouvido 
externo (taVNS), para ativação de projeções vagais em áreas 
do cérebro2. Embora diversos estudos em animais tenham 
demonstrado efeitos da estimulação elétrica do nervo vago 
na plasticidade neuronal, as evidências em humanos ainda 
são escassas para incluir esta modalidade em protocolos de 
tratamento de pacientes.1 

A nível celular e molecular, existem evidências do efeito da 
estimulação do nervo vago na plasticidade neuronal, com 
aumento da expressão do fator neurotrópico derivado do 
cérebro (BDNF) e complexidade dendrítica no hipocampo 
de ratos, após um mês de tratamento e ativação do tônus 
serotoninérgico hipocampal após duas semanas de trata-
mento. Além disso, a estimulação vagal não invasiva reduz a 
neuroinflamação e restaura a função da micróglia em mode-
los de roedores com demência e endotoxemia. Em humanos 
portadores de depressão, alterações das vias de conexão ce-
rebral foram encontradas após um mês de tratamento.3 

Vários estudos experimentais 
com animais demonstraram um 
efeito inibitório do taVNS na res-
posta elétrica dos neurônios no-
ciceptivos espinhais, bem como 
no comportamento nociceptivo. 
Os dados neurofisiológicos desses 
experimentos com animais são 
apoiados por alguns estudos ob-
servacionais em humanos, suge-
rindo um efeito modulador da dor 
pelo taVNS.3

A ativação química, elétrica ou 
fisiológica de aferentes vagais car-
diopulmonares (cervical, torácico 
ou cardíaco), aferentes vagais dia-
fragmáticos (DVAG) ou subdiafrag-
máticos (SDVAG) pode resultar em 
facilitação ou inibição da nocicep-
ção em algumas espécies. No rato, 
esses efeitos dependem da entra-
da aferente vagal para o núcleo 
do trato solitário (NTS) e estações 
subsequentes no sistema nervoso 
central (SNC), principalmente no 
núcleo magno da rafe (NRM) e LC, 
embora os núcleos de retransmis-
são específicos variem em função 
do estímulo.3

As vias espinais e os neurotrans-
missores para os efeitos no controle 
da dor mediados pelo vago foram 
identificados, e apesentam o envol-
vimento de serotonina (5-HT) e sis-
temas descendente noradrenérgi-
cos, bem como receptores opioides 
no corno posterior da medula. 

Os resultados comportamentais 
sugerem que o taVNS tem um efei-
to analgésico significativo durante a fase inicial e tardia do 
modelo de nocicepção orofacial de formalina. Nesse mode-
lo, a primeira fase da resposta da formalina acontece devi-
do a um efeito direto do estímulo químico nos nociceptores 
periféricos. A segunda fase depende de alterações do SNC 

COMITÊ DE PESQUISA BÁSICA EM DOR
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induzidas pela atividade aferente gerada durante a primeira 
fase (aguda). O fato do taVNS suprimir mais a fase inicial do 
que a fase tardia pode sugerir que ela tem efeitos relativa-
mente mais fortes na nocicepção primária do que nas altera-
ções secundárias, como a sensibilização central.4

A modulação do reflexo espinal nociceptivo da cauda (tail 
flick test, TF) por estimulação elétrica de fibras aferentes va-
gais subdiafragmáticas ou cervicais foi caracterizada em 
ratos levemente anestesiados com pentobarbital. A tcVNS 
inibiu o reflexo TF de forma dependente da largura, frequên-
cia e intensidade do pulso. Os parâmetros ótimos para a 
inibição do reflexo TF foram determinados como largura de 
pulso de 2,0 ms, frequência de 20 Hz com uma corrente de 
limiar de 60 μA. A injeção intratecal de naloxona, antagonista 
opioidérgico, produziu um uma redução dose-dependente 
da inibição do reflexo TF produzida pelo tcVNS. A injeção in-
tratecal combinada de fentolamina, antagonista adrenérgi-
cos alfa-1 e alfa-2, e metisergida, antagonista 5HT, também 
atenuou significativamente a inibição do reflexo TF pela VNS 
cervical, demonstrando então o envolvimento de receptores 
opioides espinhais e monoaminas no efeito do tcVNS.5

 Tendo em vista sua natureza não invasiva, a taVNS tem 
recebido especial interesse em estudos básicos, clínicos e 
translacionais, com benefícios incomparáveis às técnicas in-
vasivas de estimulação vagal. Através do entendimento da 
anatomia e das características fisiológicas do nervo vago, 
uma variedade de aplicações terapêuticas na prática clínica 
pode ser explorada. 
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Após uma figura pública com milhões de seguidores com-
partilhar informações sobre seu estado de saúde em redes 
sociais, as buscas nos sites de pesquisa pela doença referi-
da por ela, exacerbaram-se enormemente. Trata-se da busca 
por uma das condições mais prevalentes na ginecologia: a 
Endometriose. 

A doença – responsável por causar dor em região pélvica, 
dismenorreia, dor durante as relações sexuais, alterações in-
testinais e urinárias – é também um fator favorável à inferti-
lidade na mulher.

Anitta, ao relatar episódios de dor, instigou a curiosidade 
da população e fomentou concomitantemente a busca pela 
informação, porém, também possibilitou o alerta dos espe-
cialistas em reprodução humana, sobre a necessidade de 
uma formação e exer-
cício médicos capazes 
de enxergar a pacien-
te como um todo e 
identificar fatores de 
risco corresponden-
tes aos diagnósticos a 
longo prazo. 

Diante da necessida-
de imediata de tratar a 
doença e suas conse-
quências – à exemplo 
da dor – que afeta o 

estilo de vida do indivíduo e torna o cotidiano incapacitan-
te, uma vasta gama de mulheres está sujeita a complicações 
a posteriori decorrentes da patologia. Um exemplo desse 
aspecto é o fato de que muitas mulheres com endometrio-
se, ao chegar às clínicas especializadas em reprodução, de-
param-se com um comprometimento considerável de sua 
fertilidade, sem que essa situação tivesse sido apontada por 
um profissional, enquanto havia possibilidade de prevenção, 
visto que hoje, o foco inicial dos tratamentos tende a assistir 
manifestações clínicas características da patologia, mas não 
há uma estimável preconização das condições de fertilidade.

A endometriose afeta aproximadamente 7% a 10% das 
mulheres, sendo que 3% dessas mulheres em idade fértil 
apresentarão condições mais graves. Embora ainda contro-
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verso, estima-se que 30% a 50% das mulheres com endome-
triose terão dificuldade em conceber e que a associação en-
tre endometriose e infertilidade, ocorra em 25% a 40% dos 
casos.

Após anos de acompanhamento e tratamento dos sinto-
mas da doença, é somente quando surge o desejo da ma-
ternidade e diante da dificuldade em conceber, que essas 
mulheres, procuram profissionais de Reprodução Humana 
Assistida. Para uma grande maioria, neste momento, já exis-
te um histórico de procedimentos cirúrgicos, de comprome-
timento de trompas e da quantidade e qualidade dos óvu-
los. Por esse motivo, cabe também ao profissional de dor, 
alertar e propor aconselhamento reprodutivo, onde alterna-
tivas como o congelamento de óvulos, podem preservar a 
fertilidade destas mulheres. 

Assim como qualquer outro casal com queixas de dificul-
dade em conceber, em casais com histórico de endome-
triose, é imperativo que seja realizada uma boa avaliação 
de reserva ovariana, por meio da dosagem do Hormônio 
Anti-Mülleriano ou da contagem de folículos antrais, assim 
como avaliação do parceiro. Na escolha do tratamento, os 
principais fatores a serem considerados são a idade, tempo 
de tentativas frustradas, saúde tubária e espermograma. 
Alteração anatômica tubária e oligoastenospermia indicam 
FIV diretamente. 

Não se pode esquecer que a idade da paciente é o fator iso-
lado mais importante para sucesso reprodutivo e, portanto, 
mulheres com mais de 35 anos, assim como aquelas com re-
serva ovariana diminuída, devem ser consideradas de forma 
cuidadosa. Também é necessário que a paciente seja es-
clarecida que, mesmo os procedimentos de repro-
dução assistida não representam 100% 
de sucesso. Estudos clínicos mostram 
menor número de oócitos, menor 
taxa de implantação e menores 
taxas de gestação em pacientes 
com endometriose mais severa, 
sugerindo que o fator inflama-
tório peritoneal – que na doença 
avançada é extenso – pode preju-
dicar desfechos positivos, mesmo 
in vitro. Assim, faz-se imprescindível 
uma avaliação detalhada e precoce para 
futuras decisões médicas, em coesão com 
as decisões da paciente. 

Através de uma análise holística, não se 
pode descartar os impactos em outros de-
terminantes intrínsecos a condição humana, 
como os fatores psicoemocionais, reverberando 
em saúde mental. Estudos apontam que a infer-
tilidade é o sintoma que tem maior associação com 
os estados depressivos e com o aumento de prostaglan-
dinas, já que estas, alteram a motilidade tubária, os me-
canismos de ruptura folicular, a função do corpo lúteo e, 
finalmente, a implantação, elevando o risco de abortamen-
tos espontâneos. 

Tudo isso nos desperta para o fato de que é necessária 
uma revisão dos protocolos estabelecidos até o presente 
momento, estimulando práticas que possam abordar além 
da patologia em si e as dores associadas, jamais reduzin-
do o seu impacto na condição de saúde do indivíduo, mas 
buscando abranger outros fatores que integrem estratégias 
alternativas, educação em saúde, redução de danos e au-
mento da qualidade de vida, para que a doença não acarrete 
maiores futuras limitações, sendo possível apresentar uma 
terapêutica que potencialize integralmente a atenção à saú-
de da mulher.

O Comitê de Ligas, reiterando o comprometimento em 
auxiliar a SBED em sua missão de proporcionar com ética e 
qualidade o estudo da dor e, acreditando que o acadêmico 
de hoje, será o profissional de amanhã, têm inserido em suas 
reuniões periódicas temas como o abordado neste artigo, 
com o objetivo de promover o senso crítico e o raciocínio 
científico, agregando valor ao conhecimento. 
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O termo cefaleia cervicogênica (cefaleia secundária) foi 
introduzido pela primeira vez por Sjaastad et al. (1983) para 
descrever uma dor de cabeça unilateral, que tinha origem 
no pescoço. Em 1997, a North American Cervicogenic Hea-
dache Society de Ontário (Canadá), caracterizou a cefaleia 
cervicogênica como uma dor de cabeça causada por uma 
fonte nociceptiva preliminar dos tecidos musculoesqueléti-
cos inervados pelos nervos cervicais. 

Há várias evidências de que anormalidades nas estru-
turas somáticas e viscerais da região cervical podem ser 
sede de dor referida ao crânio e à face. Pode ser confun-
dida com enxaqueca, cefaleia tensional ou outras síndro-
mes primárias de cefaleia. Por isso muitas vezes ainda é 
subdiagnosticada.

Estudos mostram que esse tipo de dor de cabeça ocorre 
em 0,4% a 4% da população, geralmente em pessoas de 30 
a 44 anos. Afeta homens e mulheres da mesma forma com 
uma proporção de 0,97(relação F\M). 

Acredita-se que uma cefaleia cervicogênica seja dor re-
ferida decorrente de irritação causada por estruturas cervi-
cais inervadas pelos nervos espinhais C1, C2 e C3; portanto, 
qualquer estrutura inervada pelos nervos espinhas de C1-
C3 pode ser a fonte de uma dor.
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A estimulação do componente sensitivo de C1 acarreta 
dor orbitofrontal e no vértex. A irritação de C2 e a esti-
mulação dos nervos occipitais geram dor na porção pos-
terior do segmento cefálico. A dor unilateral ipsilateral 
da cabeça e do braço sem desvio ao repouso indica uma 
doença orgânica. A redução do grau de movimento no 
pescoço é típica, mas não especifica síndrome de cefa-
leia cervicogênica.

Descrita como de moderado-grave, não pulsante, e não 
lancinante, geralmente começando no pescoço. Episódios 
de duração variável ou dor continua flutuante.

Os critérios diagnósticos da síndrome de cefaleia cervi-
cogênica são:

 • Sintomas e sinais de envolvimento cervical: 
 � Precipitação da dor cervical semelhante à espontânea 
por: Movimento do pescoço ou sustentação desajeita-
da da cabeça; Pressão externa da região cervical poste-
rior e superior ipsilateral ou da região occipital. 

 � Redução da movimentação cervical habitual; a dor 
pode piorar com movimentos da cabeça (rotação/
extensão).

 � Dor na mão, ombro e pescoço ipsilateral, de natureza 
vaga e não radicular, ou ocasionalmente dor no braço 
de natureza radicular. 

 � Dor com origem na parte posterior do pescoço e que 
pode se irradiar para toda a cabeça. 

 � Resistência ou limitação à movimentação passiva do 
pescoço. 

 � Alterações da musculatura do pescoço no relevo, textu-
ra, tônus ou nas respostas ao estiramento e contração 
ativos e passivos. 

 � Dolorimento anormal da musculatura cervical; Sensibi-
lidade pericraniana no lado doloroso.

 • Alívio completo ou quase completo (> 90%) da dor após 
o bloqueio anestésico do nervo grande occipital e/ou da 
raiz C2 no lado sintomático.

 • Unilateralidade da dor sem mudança de lado, podendo 
ocorrer o quadro em qualquer um dos lados. 
Sintomas autonômicos como fotofobia ou fonofobia, 

náuseas e vômitos, “visão borrada” ipsilateral, edema ipsi-
lateral (principalmente na área periocular) e dificuldade de 
deglutição não são tão comuns.

A cervical alta tem papel fundamental na cefaleia cervi-
cogênica, como já mencionado anteriormente. Assim, uma 
análise mais acurada desta região na avaliação é imprescin-
dível. Portanto, procuramos por disfunções de amplitude 
da porção alta, principalmente de rotação cervical. O teste 
de maior confiabilidade que possuímos para esta avaliação 
é chamado de Flexion Rotation Test (FRT). Basicamente, 
se o paciente demonstrar perda passiva de mais de 10° de 
rotação para um dos lados, levando-se em consideração o 
valor mínimo de rotação de 45°, considera-se positivo para 
disfunção alta (Hall, 2010).

Já na avaliação muscular, o principal teste que devemos 
utilizar é chamado de CCFT (Craniocervical Flexion Test). 

Seu propósito é avaliar de forma não invasiva e indireta a 
função dos flexores superficiais (escalenos e esternoclei-
domastóideos) e profundos da cervical (flexor longo da 
cabeça e flexor longo do pescoço), estes últimos, múscu-
los que demonstram déficit de ativação neste tipo de dor 
de cabeça (Jull, 2002). De forma muito sucinta, pede-se ao 
paciente que se mantenha em decúbito dorsal e que flexio-
ne apenas a cabeça suavemente, como num sinal de con-
cordância durante algumas vezes. Dificuldade ao realizar 
o movimento ou dor e fadiga precoce ao realizar, pode-se 
considerar como teste positivo para déficit de ativação dos 
flexores profundos.

A palpação neste caso tem pouco valor diagnóstico, uma 
vez que não prediz disfunção cervical. Em casos mais crô-
nicos, apenas nos informa que há um possível processo de 
sensibilização tecidual.

Quando falamos em tratamento da Cefaleia Cervicogê-
nica devemos basear em três pilares, a saber: medicação e 
bloqueios (se necessário), Fisioterapia e educação em neu-
rociência da dor. Como esta cefaleia tem basicamente um 
caráter de disfunção biomecânica, a Fisioterapia tem espe-
cial importância no tratamento desta cefaleia.

As diretrizes do tratamento fisioterapêutico para a cefa-
leia cervicogênica são baseadas em guidelines. Essencial-
mente, os guidelines orientam que o trabalho fisioterapêu-
tico constitua-se de exercícios que visem a recuperação da 
ADM cervical por meio de técnicas específicas manuais, 
como preconizadas por Maitland e Mulligan, técnicas de 
mobilização de tecidos moles, intervenção nos possíveis 
pontos gatilhos existentes (que podem ser fontes de dor 
referida) e exercícios para recuperação do déficit de ati-
vação dos flexores profundos, normalizando suas funções 
em relação aos flexores superficiais (Gross, 2016). Com a 
recuperação da ADM e melhora do controle motor cervi-
cal, avança-se para exercícios gerais de fortalecimento para 
toda a região cervicoescapular. 

Portanto, faz-se necessário que mais profissionais de saú-
de e também todos os Fisioterapeutas conheçam este tipo 
de cefaleia, para: 1) diminuirmos a chance de erros diag-
nósticos e 2) enfatizar a importância do tratamento fisiote-
rapêutico neste perfil de paciente.
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cavalos de esporte, observamos 
que a Termografia tem ajudado nos 
problemas relacionados a coluna 
e doenças neuromuscular da re-
gião toracolombar, na inflamação 
miofascial e muscular do processo 
espinhoso das vértebras torácicas, 
subluxações de vertebras lomba-
res, bem como nas desmites.2,3 

Muitos diagnósticos estão sen-
do realizados com maior precisão 
com a utilização da termografia, 
principalmente nos cavalos que 
não apresentam claudicações ou dor local, mas apresen-
tam queda de performance atlética, como nos casos de 
fraturas do 2º ou 4º metacarpiano, e de crista nucal (Figu-
ras 3 e 4), muitas vezes sem sintomas aparente, mas com 
queda de rendimento esportivo, sendo a reclamação mais 
comum dos atletas. Muitos cavalos, principalmente os de 
esporte de alta performance, apresentam reação à palpa-
ção local caracterizando dor miofascial como demonstra-
do na Figura 5.

A termografia tem sido uma arma fundamental para agili-
zar diagnósticos e tratamentos, andando lado a lado com a 
radiologia e ultrassonografia. 

COMITÊ DE DOR EM MEDICINA VETERINÁRIA

Maria Teresa de 
Mello Rego Souto

Veterinária – São Paulo/SP

A termografia é uma técnica não invasiva que mede o calor 
emitido pelos corpos, exibindo essa temperatura como uma 
imagem (Figura 1).

É um método muito utilizado em várias áreas da medicina 
e medicina veterinária, sendo extremamente útil na percep-
ção do tecido inflamado e na avaliação de certas condições 
de claudicação em cavalos, permitindo agilidade na escolha 
do tratamento adequando para cada doença. Sendo um mé-
todo rápido, que não usa radiação, pode não somente avaliar 
um quadro de dor identificando o local da lesão, como tam-
bém na prevenção de futuros danos.1 

Nos esportes equestres, a termografia tem sido uma fer-
ramenta fundamental, pois é capaz de medir temperaturas 
de superfície, mesmo em cavalos que não apresentam sinto-
mas de claudicação (Figura 2). A detecção da temperatura da 
superfície da pele permite monitorar as condições alteradas 
dos membros e da coluna vertebral dos cavalos, locais onde 
a termografia, nesta espécie, tem maior foco. A principal 
vantagem de termografia é a detecção de alterações fisio-
lógicas antes que elas se tornem evidentes, fornecendo um 
diagnóstico extremamente valioso na medicina veterinária 
de equinos.1,2 

Atualmente a termografia tem sido muito bem empregada 
nos diagnósticos de tendinites, lesões articulares, inflama-
ções teciduais, laminites, abscessos de sola entre outras. Em 

Termografia Infravermelha 
Auxiliando no Controle da Dor 
Musculoesquelética em Cavalos

Figura 2 – Imagem de laudo de exame de termografia em 
cavalos. 
Fonte: Souto MT, 2019.

Figura 1 – Figura puramente Ilustrativa da imagem termográfica de 
um cavalo visto de frente, sem conotação diagnóstica. 
Fonte: Souto MT, 2020.
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Figura 3 – Termografia da região da nuca de um cavalo, posteriormente sendo diagnosticado com fratura de crista nucal. 
Fonte: Souto MT, 2020.

Figura 4 – Termografia dos membros torácicos de um equino, vista caudal, mostrando área hiperradiante. Diagnóstico posterior por radio-
grafia, mostra fratura do osso 2º metacarpiano. 
Fonte: Souto MT, 2021.

Considerando que quadros dolorosos em cavalos de 
esporte é um fator de grandes perdas monetárias para o 
tutor e muitas vezes, quando não diagnosticados correta-
mente, levam a perda de função do animal, a termografia 
se tornou um método diagnóstico importante para que 
haja uma rapidez nos diagnósticos e tratamentos, dimi-
nuindo gastos importantes e agilizando o retorno do ani-
mal à vida esportiva.
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Figura 5 – Termografia mostrando grande área hiperradiante no 
pescoço de um cavalo, indicando dor Miofascial. 
Fonte: Souto MT, 2019.
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e disfunção. O alinhamento pode 
ser avaliado com um bom exame 
físico e com técnicas radiográficas 
com medidas angulares. A análise 
do equilíbrio sagital, assim como 
sua associação com a organização 
lombopélvica é uma ferramenta importante na definição 
do diagnóstico e do tratamento da lombalgia e doenças 
degenerativas da coluna. Estudos sugerem que uma menor 
inclinação sacral, maior inclinação pélvica e menor lordose 
lombar podem levar a um aumento nas forças de compres-
são aplicadas aos componentes anteriores da coluna (corpos 
vertebrais e discos intervertebrais), contribuindo para a de-
generação discal e artropatia, assim como espondilolistese. 
O desequilíbrio sagital é maior em pacientes obesos. Um es-
tudo concluiu que o valor da incidência pélvica e da versão 
pélvica em pacientes com índice de massa corporal elevado 
ficou, em média, acima do encontrado na população com 
IMC normal.

Dor lombopélvica (DLP) é um termo utilizado para dores 
originárias tanto da região lombar quanto da região pélvica. 

A dor lombar baixa (DLB) é definida 
como dor e desconforto localizados en-
tre a margem costal e a prega glútea 
inferior, com ou sem irradiação para o 
membro inferior, neste caso chamada 
de lombociatalgia. Há muitos casos que 
apresentam dor irradiada para o mem-
bro inferior, podendo ser de origem ra-
dicular (p. ex.: compressão de raiz neural 
por hérnia de disco) ou referida (p. ex.: 
dor miofascial). A grande maioria das do-
res lombares são inespecíficas, estas são 
consideradas dores mecânicas. O índice 
de cronificação das lombalgias agudas 
pode chegar a 40% dos casos, por isso a 
importância de seu adequado tratamen-
to na fase aguda.3 

A dor pélvica (DP) é muitas vezes me-
nos compreendida do que a dor lombar 
e, no entanto, pesquisas mostram que 
até 30% da dor lombar está relacionada à 
disfunção e à dor proveniente das articu-
lações sacroilíacas, da sínfise púbica ou 
dos tecidos que se ligam à pelve. A dis-
função pélvica geralmente ocorre após 
uma queda, trauma ou sobrecargas, po-
dendo também estar relacionada à gra-
videz e ao parto. Os sintomas da dor pél-
vica são variados, podendo apresentar 

COMITÊ DE DOR UROGENITAL

Liége Mentz-Rosano

Ortopedista – São Paulo/SP

Há 2.000 anos Hipócrates já havia descrito os segmentos 
e as curvaturas da coluna, sendo curvas sucessivas e opos-
tas, que permitem ao ser humano ser o único vertebrado a 
se manter em posição ereta. Esta posição está ligada à rota-
ção e alargamento pélvico, assim como adaptação muscular 
para manter as curvaturas sagitais da coluna. A lordose lom-
bar não é vista em nenhuma outra espécie animal.1 

O conceito de que a pelve faz parte da coluna foi estabe-
lecido por Duval-Beauperre, que definiu a vértebra pélvica, 
destacando o impacto da posição pélvica sobre a postura e 
alinhamento da coluna.2 Para manter o ortostatismo é neces-
sária uma adequada combinação dos alinhamentos da colu-
na vertebral, das articulações espinopélvicas e dos membros 
inferiores, determinando o equilíbrio sagital que é o alinha-
mento ideal da coluna vertebral. O desequilíbrio sagital 
apresenta relação direta com incapacidade e dor lombopél-
vica. O desalinhamento destas articulações favorece o apa-
recimento das alterações degenerativas articulares e discais. 
Doenças que alterem este equilíbrio podem alterar o alinha-
mento sagital e desencadear mecanismos compensatórios, 
os quais tentam restaurar a postura ereta, podendo gerar dor 

Dor Lombopélvica
Uma Visão Ortopédica



Vol. 06 N° 03 Jul/Ago/Set 2022
www.sbed.org.br

13

dor ao permanecer muito tempo sentado ou em pé, dor ao 
levantar da posição sentada, dor na região pélvica e glútea 
ao andar, dor na virilha ou até mesmo incontinência urinária. 
Um estudo mostrou que mulheres com dor lombar associa-
da a dor na cintura pélvica apresentaram níveis mais altos 
de incapacidade e disfunção do assoalho pélvico. Os dados 
revelaram que 95,3% das mulheres com dor lombopélvica 
apresentaram disfunção do assoalho pélvico sendo que 71% 
destas apresentavam pontos dolorosos no assoalho pélvico, 
65% fraqueza do assoalho e 41% prolapso de órgão.4 

Outra alteração que deve ser considerada é a síndrome qua-
dril-coluna (SQC), definida como a degeneração simultânea 
do quadril e da coluna lombar. Um estudo radiográfico mos-
trou que 70% dos pacientes com esta síndrome apresentam 
desequilíbrio sagital.5 A coluna e o quadril são importantes 
fontes de incapacidade em idosos e seus sintomas geralmen-
te se sobrepõem sendo, portanto, difícil determinar qual alte-
ração é mais importante e qual deve ser tratada primeiro.

DIAGNÓSTICO
Diferenciar o padrão de dor é o primeiro passo no diagnósti-

co e diferenciação das doenças aqui relacionadas, sendo eles: 
nociceptivo, neuropático ou misto. O exame físico inclui inspe-
ção estática e dinâmica, avaliação da marcha, da amplitude de 
movimento e mobilidade articular, manobras especiais provo-
cativas, avaliação neurológica (força muscular, sensibilidade e 
reflexos), palpação e avaliação de pontos-gatilho miofasciais. 
Identificar o componente neuropático depende de anamnese 
e exame físico detalhados, além de exames complementares. 
A dor neuropática apresenta algumas características especí-
ficas que são de grande relevância na escolha do tratamento 
medicamentoso, como: hiperalgesia: dor exagerada a um es-
tímulo habitualmente doloroso; hiperpatia: reação exagerada 
aos estímulos álgicos intensos ou repetitivos aplicados em re-
giões hipoestésicas; alodínia: resposta dolorosa a um estímulo 
que normalmente não provoca dor. A presença de pontos-ga-
tilho (PG) é uma das principais causas de dores crônicas. Eles 
ocasionam dor local e referida, podendo simular radiculopa-
tias devido ao trajeto da dor. 

TRATAMENTO
O tratamento da DLP consiste na correção dos fatores 

causais e/ou perpetuantes, trabalhando para melhorar o 
equilíbrio sagital. A utilização de analgésicos comuns, an-
ti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), opioides fracos ou 
fortes, miorrelaxantes, neuromoduladores, antidepressivos e 
medicações tópicas são recursos necessários e seu uso varia 
conforme a intensidade da dor, característica da dor e da dis-
função e fase da doença, devendo ser sempre empregado de 
forma individualizada. 

Medidas fisiátricas e fisioterapêuticas são fundamentais, 
incluindo liberação miofascial, que pode ser realizada atra-
vés de terapia manual, agulhamento seco ou injeção de 
anestésicos locais nos PG (bloqueios anestésicos); cinesiote-
rapia (alongamento e fortalecimento muscular, condiciona-
mento físico); e prevenção da recidiva. A interrupção do ciclo 

vicioso dor-espasmo-dor e a correção dos comportamentos 
mal adaptativos através da psicoterapia são também impor-
tantes instrumentos terapêuticos na dor crônica que afeta e 
envolve o indivíduo de maneira biopsicossocial. 

A reabilitação costuma ser um processo prolongado, reali-
zado através de exercícios específicos para melhorar o con-
trole da musculatura lombopélvica, visando o equilíbrio sa-
gital e adequação do tônus muscular. 

A reeducação visa identificar e controlar os fatores desen-
cadeantes, agravantes e perpetuantes da dor. Estimular um 
adequado estilo de vida, como alimentação balanceada, 
controle de peso, atividade física regular, sono reparador, di-
minuição de estressores físicos e psíquicos, é fundamental 
na prevenção da recorrência dos sintomas.

CONCLUSÃO
O entendimento da correlação entre as disfunções lom-

bares e pélvicas e sua relação com o equilíbrio sagital é de-
terminante no sucesso do tratamento da dor crônica nesta 
região, pois permite que os diversos profissionais envolvidos 
no tratamento possam agir de forma mais efetiva na aborda-
gem do paciente. 
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A prevalência combinada de 
transtornos mentais mais desta-
cados são o humor, ansiedade, es-
tresse e burnout. Pela Organização 
Mundial de Saúde, não existe um 
conceito oficial, porém o termo 
faz referência como uma pessoa 
reage as mudanças e aos desafios 
da vida como um todo e concate-
na com as suas ideias e emoções. 
O coronavírus – COVID-19, causa-
do pelo vírus SARS-CoV-2 abalou o 
mundo, causando muitos impac-
tos na saúde mental, inclusive aos 
profissionais da área da saúde. O 
desequilíbrio emocional é um ca-

nal para promover e acentuar as 
doenças mentais já existentes, 

com destaque na ação direta 
do vírus no sistema nervoso 
central, aliado as experiên-
cias de luto, o estresse in-
duzido pela mudança na 
rotina devido às medidas 
de distanciamento social, 
a interrupção de trata-

mento por dificuldades 
de acesso, entre ou-

tros cenários.
Levantamentos 

epidemiológicos 
indicam que um 

em cada cinco pes-
soas atende critérios 
para sofrer transtor-
no mental. Além dis-
so, um em cada três 

indivíduos atenderá critérios para desenvolver 
algum transtorno mental ao longo da vida, e se-
gundo a OPAS/OMS, após a pandemia o aumento 

na prevalência em relação a ansiedade e depres-
são no mundo foi de 25%. Uma parte significativa da 

população está deprimida e ansiosa, porém não procurou 
por tratamento, alguns por falta de aceitação e desconhe-
cimento, outros por não terem recursos financeiros, assim 
como por medo/vergonha.

COMITÊ DE EDUCAÇÃO E DOR

Fabiana Maria Burin

Acadêmica de Psicologia
São Paulo/SP

Eveline Menezes Lima

Psicóloga – Aracaju/SE

Mariana Cozer Siviero

Médica da Família
Curitiba/PR

Aos moldes da Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
vida é sustentada por pilares de bem-estar físico, mental e 
social. Diante da relação entre saúde mental com o contro-
le álgico e aumento de capacidade funcional, o desafio é 
construir a saúde já cimentada pela dor crônica.

Um ponto importante a salientar é que a saúde mental 
existe para todos. Trata-se de um pilar construído a partir 
de pensamentos, emoções e comportamentos. Apresenta-
da como o maior índice de ansiosos, com aumento de 9,5% 
para 13,5% de diagnósticos de depressão no período pós-
-pandemia, é assunto preocupante para todos da área da 
saúde, assim como para os órgãos públicos.

Quarta Onda – Saúde Mental
Tecnologia, Burnout e  
Pós-Pandemia COVID-19

DESÂNIMO

LAPSOS DE MEMÓRIA
FALTA DE CONCENTRAÇÃO

PERDA DE INTERESSE PELO TRABALHO
IMPACIÊNCIA IRRITABILIDADE

BURNOUT
FADIGA CONSTANTE ENXAQUECA
DORES MUSCULARES INSÔNIA

BAIXA AUTOESTIMA
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Observar os pilares que estão ruindo por aí, ou destroços 
já espalhados pelo chão, nos despertam como profissio-
nais sobre como então podemos impactar positivamente, 
auxiliar no processo de restauração, ao mesmo tempo que 
evitamos nossa própria ruína – afinal, cuidar de quem cuida 
faz parte. 

O burnout é uma doença mental que acomete pessoas que 
passaram por situações de desgaste no trabalho, largamente 
evidenciada em muitas frentes, desde o começo da pande-
mia do COVID-19 com início em 2020, com desafios diários 
em todas as áreas de ocupação, e principalmente na área da 
saúde, tendo como resultado a necessidade do afastamento 
laboral, a sobrecarga e o possível desemprego.

Os danos colaterais da COVID-19 podem ter consequên-
cias maiores que a morbidade e a mortalidade, bem além 
da demanda de tratamento médico imediato. Danos vincu-
lados aos fenômenos conhecidos como “doenças mentais” 
estão em progressivo aumento e sobrevirão em magnitu-
de, como uma onda da subsequência pandêmica (Borges, 
2020; Tseng, 2020).

O tratamento com a TCC (Terapia Cognitivo Comporta-
mental) oferece um suporte muito eficiente para pacien-
tes com síndrome de burnout. Na psicoterapia, os pacien-
tes contam com um espaço para entender o que pode ter 
motivado o aparecimento do problema e construir estra-
tégias de enfrentamento, para mudar do ciclo disfuncio-
nal ao funcional.

Entre as técnicas da TCC utilizadas, podem ser citadas 
como fundamentais os exercícios de respiração e relaxa-
mento muscular para situações em que o paciente estiver 
sob forte estresse no trabalho – burnout. O trabalho com 
crenças e distorções cognitivas também são fundamentais 
para que o paciente permita perceber características como 
a auto cobrança excessiva ou a baixa autoestima, padrões 
de pensamento que estão na origem e que devem ser dire-
cionadas para a superação dos sintomas. Uma das condu-
tas do terapeuta cognitivo comportamental é seguir com 
a psicoeducação, focando atenção nas práticas de hábitos 
mais saudáveis, autocuidados, lazer, encontros sociais etc. 
que normalmente são deixadas de lado, enquanto os pa-
cientes vivem e sofrem com a síndrome. 

Em alguns casos a equipe multidisciplinar precisa acom-
panhar o paciente, principalmente em casos que o burnout 
tiver correlação com demais condições psíquicas, como a 
depressão, transtorno de ansiedade, podendo ser necessá-
ria a titulação de fármacos. 

Durante a pandemia, muitas empresas abriram canais de 
apoio aos empregados, disponibilizando psicólogos, pa-
lestras e aplicativos para o controle do bem-estar do fun-
cionário, porém as estatísticas mostraram que o número 
de adesões foi extremamente baixo, o medo da exposição 
de serem chamados de doentes mentais era latente, e isso 
continua sendo a realidade, com pessoas doentes e sem 
tratamento. O momento exigiu um novo modelo, e com 
isso a presencialidade passou a ser vista de maneira dife-
rente, criando a oportunidade da tele consulta, em que o 

avanço da tecnologia beneficiou a todos. A pandemia da 
COVID-19 impôs uma ruptura sem precedentes, em que 
muito já foi feito, porem há ainda muito a fazer. A crise sani-
tária enfrentada atualmente impactará muito mais do que 
as mudanças nas rotinas e nos processos de trabalho. Em 
contextos organizacionais, os impactos na área da saúde e 
as necessárias medidas sanitárias estão a exigir formas cria-
tivas e inovadoras de manter o compromisso em construir 
ambientes de trabalho mais saudáveis que reduzam os da-
nos a todos os envolvidos na vida dos empregados. As em-
presas perdem muito quando se isolam do seu entorno e 
os seus colaboradores não são estimulados a terem contato 
com o ecossistema.

O número de pessoas com acesso à internet já ultrapas-
sa 116 milhões de usuários apenas no Brasil, e com isso, 
o número de pessoas com problemas ocasionados pelo 
uso das redes sociais cresce aproximadamente na mesma 
intensidade. A ascensão da tecnologia tem auxiliado em 
diversas áreas como a da saúde, educação, segurança etc. 
Apesar dos benefícios deste recurso em tantas áreas, o uso 
sem controle tem gerado dependência, e afetado as rela-
ções sociais, causando consequências à saúde mental dos 
indivíduos. 

A tecnologia integra o tratamento. Espalhadas pelas pa-
redes dessa construção podemos encontrar os “Retratos de 
uma Pandemia”, um documentário acessível a todos, que 
relata 70 gravações num período de dois anos, administra-
das pelo Hospital Israelita Albert Einstein, descreve muito 
do que esse texto traz. Como considerações finais, fica a 
sugestão para novos artigos nesse tema tão extenso, assim 
como a participação de maneira individual ou em grupo, 
no desvendamento deste tema a toda a população, com 
recomendações para sessões de TCC, grupos de psicoedu-
cação, comitês de apoio a saúde mental, com acesso gratui-
to e a finalidade de disponibilizar e garantir conhecimento 
sobre esse artigo.

Nem todas as respostas estão sobre a mesa, o que precisa 
ser revisto e trabalhado é quanto o aumento na ansieda-
de, na depressão, no estresse, o burnout, e outras doenças 
mentais vão impactar diretamente no mundo como um 
todo. É necessária a escuta ativa de todos os profissionais 
da área da saúde e oportunidades iguais aos próprios, para 
melhores anamneses, diagnósticos e tratamento a todos.

Trocar o revestimento marcado pela dor e todo seu so-
frimento engloba gerenciar fatores objetivos e subjetivos 
da experiência dolorosa. Despertar para o próprio estado 
mental pode ser o primeiro passo para construção de saú-
de. Hipocraticamente, “Curar quando possível, aliviar quan-
do necessário, consolar sempre”. 
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lores individuais. É necessário res-
peitar a privacidade do paciente e 
as crenças individuais.5

Ainda assim, alguns conceitos 
mais universais podem ser abor-
dados com o paciente, que tan-
gem o tema da espiritualidade. 
São exemplos: esperança, perdão, 
otimismo, fé, altruísmo, resiliên-
cia, entre outros, que podem ser 
associados com os constructos de 
espiritualidade e religiosidade de 
modo direto ou indireto. Diversos 
estudos confirmam que a resiliên-
cia, por exemplo, reduz o estres-
se e a intensidade da dor, assim 
como pode prevenir o desenvol-
vimento de transtornos de humor 
associados como a depressão e 
a ansiedade.2 Outros estudos re-
velam que práticas meditativas e 
orações também trazem alívio da 
dor.1 Espiritualidade é, portanto, 
um recurso que pode facilitar os 
ajustes psicológicos que poten-
cializam respostas adaptativas para enfrentar a dor.5

Durante um período estressante, tem sido observado que 
a experiência de uma espiritualidade mais elevada está asso-
ciada a uma maior capacidade de modulação do hipocampo, 
tronco cerebral, núcleo estriado ventral e tálamo, estenden-
do-se até o córtex orbitofrontal (OFC) e o córtex pré-frontal 
ventromedial (vmPFC), córtex cingulado posterior (PCC) e o 
lóbulo parietal inferior direito, áreas que também estão en-
volvidas com o processamento de aspectos da dor.1 Essas 
regiões estão implicadas na capacidade de resposta ao es-
tresse emocional e ao controle cognitivo do estresse. Portan-
to, condições estressantes estão ligadas à modulação destas 
áreas cerebrais, a fim de garantir um controle inibitório des-
cendente e melhorar o estado interior.3 

Embora preliminares, os resultados dos estudos de neu-
roimagem da espiritualidade fornecem um rico conteúdo so-
bre o substrato neural que pode influenciar o processamento 
de condições estressantes como ocorre frequentemente na 
dor de alta intensidade ou de longa duração. Eles sugerem um 
papel relevante da espiritualidade na atenuação de respostas 
neurais na resposta ao estresse, na regulação emocional e na 
prevenção de transtornos de humor associados à dor.

COMITÊ DE ESPIRITUALIDADE E DOR
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INTRODUÇÃO
Apesar de mais de 80% da população mundial se auto 

referir como pessoas com alto nível de espiritualidade e de 
religiosidade, a ciência tem pouco domínio sobre o que se 
processa no cérebro humano durante uma experiência espi-
ritual,1 e cerca de 60% a 80% dos pacientes que sofrem com 
dor crônica, usam recursos espirituais para o manejo desta 
dor.2 Recentemente, um estudo de modelagem computacio-
nal demonstrou que existe um substrato neurobiológico na 
modulação do processamento da espiritualidade que está 
centrado na substância periaquedutal cinzenta, região bem 
conhecida por sua função na modulação da dor.1 O conhe-
cimento destes correlatos neurais pode auxiliar a ciência e 
a equipe interdisciplinar da clínica da dor a encontrar cami-
nhos para melhores tratamentos e a compreender a relação 
entre espiritualidade e controle da dor.3,4 

Neste contexto, a espiritualidade entra como um fator que 
pode estar associado tanto com determinantes da dor, como 
de seu alívio. Uma avaliação integral do paciente com dor, 
portanto, deve incluir a avaliação dos níveis de espiritualida-
de. Baixos níveis podem estar na gênese ou na cronificação 
da dor como, por exemplo, na crença errônea que a dor é 
um castigo de Deus ou de que é consequência de erros co-
metidos. Em contrapartida, o desenvolvimento dos níveis de 
maior espiritualidade pode funcionar como um recurso para 
facilitar ajustes psicológicos que potencializam respostas 
adaptativas para o enfrentamento da dor.5 

ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE – CONCEITOS 
BÁSICOS

A espiritualidade e a religiosidade são constructos multidi-
mensionais, assim como o próprio fenômeno doloroso. Espi-
ritualidade e/ou religiosidade se referem à autopercepção do 
sujeito de sua capacidade de transcender ao mundo material 
e à sua conexão com forças superiores às humanas e, ao mes-
mo tempo, aos determinantes biopsicossociais de saúde. 

Tanto a espiritualidade (crenças pessoais ou práticas que 
dão sentido à vida) como a religião (sistemas organizados de 
crenças e práticas) afetam a experiência da dor aguda e crô-
nica.2 No entanto, os tratamentos testados de práticas espi-
rituais e religiosas como recursos terapêuticos auxiliares têm 
tamanhos de efeitos reduzidos ou são inefetivos, gerando 
controvérsias para sua ampla utilização clínica.1 Além disso, 
envolvem aspectos subjetivos e crenças pessoais que não 
devem ser influenciados por sistemas de crenças formais, 
uma vez que, do ponto de vista ético, não se pode impor 
dogmas e preceitos incompatíveis ou contraditórios com va-

Espiritualidade na 
Clínica de Dor
Bases Neurocientíficas e Abordagem do Paciente
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ESPIRITUALIDADE NA PRÁTICA CLÍNICA DE DOR – 
COMO ABORDAR O PACIENTE NA AVALIAÇÃO E NO 
TRATAMENTO?

No contexto da dor crônica, pode-se incluir como neces-
sidades espirituais dos pacientes: [1] encontrar um sentido 
para a experiência dolorosa e para o adoecimento; [2] ter 
acesso a práticas religiosas ou espirituais de sua preferência; 
[3] desenvolver esperança e resiliência; [4] praticar medita-
ções como o mindfullness, entre outros métodos; [5] man-
ter uma conexão com Deus ou com forças superiores; [6] 
manter relacionamentos interpessoais saudáveis; [7] buscar 
bem-estar físico, psicológico, social e espiritual; [8] manter a 
independência pessoal, a participação social e profissional, 
na medida do possível; e [9] ter uma rotina saudável de exer-
cícios físicos, sono, alimentação e lazer. 

O primeiro passo para garantir que essas necessidades se-
jam atendidas, é fazer uma boa avaliação do paciente. No en-
tanto, as medidas da avaliação da espiritualidade represen-
tam uma limitação para a aplicação clínica de intervenções 
espirituais.2 Um recente consenso da sociedade brasileira 
de oncologia delineou conceitos e possíveis estratégias de 
abordagem da espiritualidade em pacientes oncológicos.5 
Como um dos principais sintomas destes pacientes é a dor, 
nós apoiamos neste modelo para propor uma abordagem 
espiritual do paciente na clínica da dor.

A abordagem espiritual por toda a equipe deve incluir: [1] 
Atitude do profissional de compaixão para com quem sofre 
de dor; [2] Escuta técnica atenta para os medos, as esperan-
ças, os sonhos e as perspectivas, que estão por traz da dor; 
[3] Inclusão na anamnese da coleta da história espiritual; 
[4] Avaliação de todas as dimensões humanas, incluindo o 
corpo, a mente e o espírito; e [5] Recomendação de práticas 
espirituais relacionadas ao sistema de crenças e costumes do 
paciente e de seus familiares, se apropriado.

Na anamnese, algumas perguntas abertas podem nortear 
a abordagem da espiritualidade, como por exemplo: Como 
você enxerga o propósito de sua vida agora? O que verdadei-
ramente lhe ajuda no enfrentamento da sua dor? Quais seus 
sonhos de vida e esperanças para o futuro? Você acredita que 
espiritualidade e/ou religião pode ser uma ajuda para o que 
vive neste momento da vida? Quando você está diante de 
desafios, em que costuma se apoiar para enfrentá-los? Você 
compreende os motivos interiores para você estar com essa 
dor neste momento? Quando você pensa no futuro, o que é 
mais importante para você? Perguntas como estas podem 
abrir um canal para que o paciente possa expressar livremente 
suas crenças e perspectivas espirituais frente à sua dor.

Além da investigação qualitativa, existem escalas e ques-
tionários que podem medir o nível de espiritualidade. Entre 
os diferentes instrumentos validados e disponíveis no idio-
ma português, os mais indicados para avaliar a espiritualida-
de do paciente com dor são: o DUREL (Duke University Reli-
gion Index), o FICA (Fiith, Importance or Influence, Community 
and Adress in care), o SPIRIT (Spiritual belief system, Personal 
spirituality, Integration with spiritual Community, Rituals and 
Restrictions, Implications for Medical Practice, Terminality), e a 

EBE (Escala de Bem-Estar Espiritual). A aplicação de instru-
mentos validados é relevante para o seguimento longitudi-
nal de pacientes e avaliação do impacto de intervenções no 
domínio espiritual.

A identificação de sinais de alerta (red-flags) em clínica de 
dor podem indicar o momento do aconselhamento para o 
uso de práticas espirituais para o manejo da dor até mesmo 
antes de tentar intervenções mais agressivas ou arriscadas 
para o paciente. Ainda que o tratamento de primeira linha 
deva ser garantido, recursos cognitivos e espirituais podem 
até potencializar seus efeitos ou reduzir o tempo de trata-
mento, ainda que a explicação para essa eficácia seja dada 
pelo efeito placebo.

Com respeito a intervenções espirituais, a psicologia po-
sitiva apresenta fortes correlações com o nível de espiritua-
lidade.5 A educação em saúde pode auxiliar na avaliação de 
prioridades de vida e no estabelecimento de metas pessoais 
que auxiliem a manter o controle do fenômeno doloroso. 
Emoções positivas, comprometimento com metas claras, 
relacionamentos saudáveis, realizações pessoais, que são as-
pectos tecnicamente explorados na abordagem terapêutica 
da psicologia positiva, podem ser uma ajuda concreta. 

Outro método psicológico bastante difundido em clínica de 
dor é a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) que, por meio 
do mapeamento das crenças e dos pensamentos disfuncionais, 
da psicoeducação, da realização de tarefas cognitivas e de práti-
cas medidativas, ajuda a modular a dor. Essas técnicas também 
se correlacionam fortemente com o constructo da espirituali-
dade. É fundamental, no paciente com dor crônica, o desen-
volvimento de uma atenção mais plena e profunda, capaz de 
fortalecer o contato consigo mesmo e a autorregulação.
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A Realidade Virtual (RV) tem-se destacado entre outros 
dispositivos tecnológicos e pode ser facilmente adaptada 
aos procedimentos clínicos devido ao seu baixo custo e 
efetividade ímpar no manejo de condições dolorosas. Pode 
ser facilmente utilizada, principalmente em unidades de 
cuidados pediátricos, pois atende a várias faixas etárias e 
pode ser adaptada para telefones celulares, o que tornou 
a tecnologia muito mais acessível. A RV pode ser usada du-
rante o tratamento de feridas, ansiedade pré-operatória ou 
coletas de exames laboratoriais, quimioterapia, tratamento 
de dor crônica, dentre outras práticas odontológicas e mé-
dicas de rotina.

Realidade 
Virtual no 
Manejo da  

Dor Pediátrica

O manejo inadequado da dor na infância está associado 
a dimensões físicas e psicológicas agudas e de longo prazo, 
incluindo hipersensibilidade à dor condicionada, fobia de 
agulhas e evitação de cuidados de saúde, sendo os proce-
dimentos com agulha classificados pelos cuidadores como 
uma das partes mais angustiantes para as crianças. A dor não 
controlada é frequente, com 50%-60% das crianças relatan-
do dor e ansiedade significativas. Uma importante parcela 
das dores pediátricas não diagnosticadas e tratadas indevi-
damente podem se tornar crônicas.

Os procedimentos invasivos são parte integrante do pro-
grama de diagnóstico e tratamento em várias doenças, prin-
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cipalmente no universo pediátrico. Em muitas dessas inter-
venções, o uso de agulhas é necessário. Os procedimentos 
relacionados com agulhas são frequentemente acompanha-
dos de ansiedade ou medo. Foi demonstrado que fatores 
psicológicos podem afetar de várias maneiras a sensação de 
dor, como o estresse, a ansiedade e o medo podem não ape-
nas aumentar a dor, mas também induzi-la. Especialmente 
para pacientes jovens, as intervenções invasivas são muito 
estressantes. As crianças muitas vezes relatam preocupações 
mesmo antes do procedimento e esse medo antecipatório 
também pode causar um aumento da dor, resultando em 
sofrimento emocional e piorando de maneira exponencial a 
experiência do paciente.

A realidade virtual é especialmente atraente para as crian-
ças, pois muitas vezes ficam verdadeiramente cativadas por 
brincadeiras imaginativas. Em recentes estudos sobre in-
tervenções de realidade virtual em crianças submetidas a 
procedimentos médicos, descobriu-se que a RV é eficaz na 
redução da ansiedade e da dor e que pode ser seguramente 
utilizada em crianças a partir dos 5 anos de idade. Ao tentar 
explicar o efeito analgésico da RV, os pesquisadores propu-
seram que esta intervenção pode funcionar com efeito do-
se-resposta na redução da intensidade da dor, como uma 
alta dose de opioides. A eficácia da imersão digital ambiente 
na redução da dor é dependente de vários elementos como 
gráfico 3D, sistema de som, grau de interatividade, a capaci-
dade de mergulhar o paciente em um ambiente que o vin-
cule na experiência.

Durante um procedimento doloroso que pode causar an-
siedade, a RV tem o potencial de ajudar as crianças a desviar 
sua atenção de procedimentos assustadores e dolorosos, 
mantendo-as calmas e ativas. Além disso, as crianças podem 
usar fones de ouvido em conjunto com a VR, assistir a vídeos 
e jogar, durante o procedimento para se distrair e, portanto, 
sentir menos dor e ansiedade. Outro estudo que examinou 
o efeito da RV em crianças de 4 a 6 anos durante o tratamen-
to odontológico mostrou que a RV diminuiu a percepção da 
dor e os níveis de ansiedade.

A maioria dos estudos que avaliam o uso da RV como 
ferramenta para o manejo de dor e ansiedade em pedia-
tria avaliam a eficácia do método em ambientes de coletas 
de exames laboratoriais e procedimentos intravenosos. A 
grande maioria dos estudos utilizou escalas de avaliação de 
dor e ansiedade especialmente desenhadas para diferentes 
idades, o tempo de coleta do exame ou do procedimento 
em questão e o grau de satisfação e experiência do pacien-
te. Em todos os aspectos houve evidência de benefício no 
uso da RV. Em pacientes pediátricos queimados, a RV é um 
método extremamente efetivo no manejo da dor e ansie-
dade na troca de curativos e reabilitação. Estudo recente 
demonstrou o efeito analgésico de crianças em unidades 
para tratamento de queimados que foram submetidas a 
sessões de fisioterapia, além do aumento da amplitude de 
movimento na reabilitação.

Na maioria dos estudos, a realidade virtual foi usada como 
ferramenta de distração durante procedimentos médicos, 

No entanto, pesquisas demonstraram que a exposição é mais 
eficaz do que a distração na redução da ansiedade. Sabe-se 
que a ansiedade pré-operatória está associada a resultados 
pós-operatórios negativos, como aumento da dor e delírio 
ao despertar. A RV oferece a chance de reduzir a ansiedade 
pré-operatória e pré-procedimentos ao expor as crianças a 
uma versão virtual realista da sala de operações, na qual elas 
podem se acostumar com o ambiente e os procedimentos 
associados à anestesia ou exames a que serão submetidas.

Em geral, a RV é bem tolerada, com baixa incidência de 
efeitos colaterais como náusea, dor de cabeça, visão turva 
ou tontura ou enjoo. Há diversos tipos de ambientes na RV, 
que podem influenciar fortemente a ansiedade. Fortes evi-
dências também mostraram que a qualidade da RV e a quan-
tidade de imersão, bem como a interatividade entregue pela 
tecnologia utilizada, correlaciona-se diretamente com o efei-
to analgésico.

Entretanto, é importante observar critérios de exclusão no 
uso da RV: pacientes que se recusam ao método, status men-
tal alterado, problemas visuais, história de crises convulsivas 
ou hipersensibilidade à luz ou movimento, ferimentos cra-
nianos que impeçam o uso dos óculos de RV. A idade mínima 
é um critério de exclusão relativo, já que a maioria dos estu-
dos não leva em questão a nova geração de crianças após 
início da pandemia, com contato precoce com tecnologias 
de celulares e tablets.

Esses achados podem ser atribuídos ao efeito do mecanis-
mo de analgesia de distração iminente na dor, que redire-
ciona a concentração do paciente para longe do processo 
de sofrimento, focando na atmosfera artificial. Além disso, 
um estado emocional pode modular a percepção da dor 
ativando o córtex cingulado anterior, córtex pré-frontal e 
substância cinzenta periaquedutal. A expectativa de alívio 
da dor é um fator chave na analgesia placebo. Assim mesmo 
uma simples distração pode ter um forte efeito na percepção 
da dor. A mudança de foco pode desempenhar um grande 
papel na minimização da dor e do estresse; paradigmas de 
mudança de foco podem guiar a interação do usuário e di-
minuir a concentração do jogador de um objeto imaginário 
para outro.
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A radiofrequência ablativa RFA ou CRF (contínua), pro-
duz uma lesão térmica controlada e calculada pela equação 
de Bio-Heat gerando uma necrose tecidual por coagulação 
(não por carbonização), no nervo aferente alvo (Samjin Choi 
et al. 2013; Bhatnagar e Gupta 2015); e posteriormente tal 
técnica foi modificada pelo Prof. Menno Sluijter, com intuito 
de oferecer interrupção da transmissão álgica mas sem os 
efeitos deletérios da alta temperatura, surgindo a radiofre-
quência em pulsos (RFP) onde são gerados pulsos curtos 
(geralmente 2 a 5 ciclos por segundo com ciclos ativos de até 
500.000 Hz), com energia e largura de pulsos controlados e 
devidamente ajustados à cada indicação clínica e aplicados 
próximos ao nervo alvo que altera a transmissão do impulso 
doloroso (E. Sluijter e Imani 2013), mas com a evolução da 
técnica notaram que a mesma poderia gerar um efeito an-
ti-inflamatório e até antioxidante como também estudado 
pelo Professor Luis Josino Brasil. (Usselman et al. 2014; Brasil 
et al. 2020). 

A radiofrequência refrigerada inclui circulação de soro 
fisiológico pela cânula ampliando a área de atuação da pon-
ta ativa, tendo maior campo de ação ablativo em locais de 
ampla rede de inervação (Malik, 2011).
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São Paulo/SP
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Homenagem: “O Comitê de Radiofrequência gostaria de 
prestar justa homenagem póstuma ao nosso querido Profes-
sor Menno Sluijter que desenvolveu a técnica da Radiofre-
quência Pulsada e posteriormente apresentou nova inova-
ção, randomizando a entrega dos pulsos com a técnica STP 
(Sluijter Teixeira Poisson) e com isso ampliou as possibilida-
des de tratamentos, gerando alívio à milhares de pacientes 
beneficiados com suas pesquisas e técnicas. Uma mente 
sempre à frente do seu tempo e um exemplo como médico e 
ser humano! Nossa eterna gratidão.” 

Encontramos hoje diferentes formas de utilização da ra-
diofrequência, mas a ideia principal é a geração de um cam-
po eletromagnético na área aplicada, que pode resultar em 
neuromodulação (radiofrequência pulsada – RFP) ou abla-
ção (radiofrequência ablativa – RFA), dentre outros vários 
efeitos já observados, mas ainda em estudo, como ativação 
do sistema imune com atuações anti-inflamatórias e ações 
na possível indução da regeneração condral e na neuroplas-
ticidade (Jordan Sam et al. 2021).

A produção de tal campo eletromagnético é 
dado por um gerador que transforma um pul-
so elétrico em calor devido ao atrito relaciona-
do à oscilações de íons e de partículas de água 
geradas pela alta frequência (300 a 500 Khz), 
e são conduzidas para a área a ser tratada por 
uma cânula especial, totalmente isolada, a não 
ser pela sua ponta, a dita ponta ativa que pode 
variar de 5, 10, 15 a 20 mm e normalmente tem 
um sensor de temperatura para termos contro-
le da temperatura atingida no órgão alvo (Cos-
man, 1987).

Radiofrequência na Dor 
Articular – Cenário Atual
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Sabemos que a utilização de bloqueios anestésicos pré-
vios à utilização da técnica de radiofrequência, seja Pulsa-
da ou Ablativa, se tornou em alguns locais do nosso país 
mandatório pelas próprias agências regulatórias e planos 
de saúde, e que de fato, em algumas situações podem ser 
ferramentas de grande valia, especialmente para diferenciar 
diagnósticos duvidosos, dores que muitas vezes se mostram 
de forma ambígua pelo paciente acometido, e às vezes até 
para aliviar rapidamente um quadro álgico súbito, já que são 
tecnicamente mais fáceis de serem realizadas e as autoriza-
ções acabam vindo de forma mais imediata.

Porém, referências da última metanálise dobre o tema 
(Cheney et al., 2021) associada à dores crônicas do quadril, 
demonstraram que estudos relativos aos bloqueios anesté-
sicos prévios à aplicação de radiofrequência ablativa (RFA) 
mostram resultados heterogêneos. Alguns estudos não 
utilizaram bloqueios prognósticos antes da RFA.8,9 Outros 
realizaram bloqueios de ramificações articulares ou intra-ar-
ticular para determinar a elegibilidade da RFA com detalhes 
de procedimento pouco claros e indicações de qualificação 
para RFA, ao mesmo tempo em que não discutiam o volume 
injetado ou padrão de alívio para se qualificar ou não para 
o procedimento de RFA.5 Um estudo administrou 1 mL de 
bupivacaína de 0,25% para ramos articular do NF e NO com 
resultado positivo (melhoria percentual) não discutido.11 Ou-
tro realizou bloqueios do NO e NF com volume grande, 5-7 
mL de ropivacaína e classificou como positivo se um pacien-
te experimentasse “alívio imediato da dor”.12 Kapural et al. 
realizaram dois bloqueios (2 mL de 0,5% bupivacaína cada) 
dos ramos articulares da NF e NO e necessitaram de alívio 
da dor superior a 50% para se qualificarem para RFA.9 Final-
mente, um estudo optou por prosseguir para a RFA apesar 

de um bloqueio nervoso negativo.11 Mas de forma geral, no-
tamos que os bloqueios geram alívio temporário e que uma 
intervenção mais duradoura se torna imperativa no controle 
álgico dos pacientes com osteoartrites e dores crônicas ar-
ticulares ou da coluna vertebral, já demonstrado há muitos 
anos em artigos antigos .11,12

O tratamento de radiofrequência pulsada (RFP), um méto-
do alternativo, pode ser uma alternativa menos arriscada à 
RFA. Já que a RFA por coagulação térmica pode carregar ris-
cos potenciais de neurite e formação de neuromas além dos 
riscos de parestesias, paresia e anestesia dolorosa.

A RFP faz parte hoje também, de uma das ferramentas da 
ampla gama de dispositivos terapêuticos da neuromodula-
ção e seus efeitos anti-inflamatórios descritos por Sluijter et 
al., em 2013, e que vem demonstrando um crescimento de 
possibilidades, indicações e mecanismos de ação, com exce-
lente padrão de eficácia, minimamente invasiva, pouco do-
lorosa, bem tolerada, e com baixíssimos índices de compli-
cações, mesmo quando comparada com a Radiofrequência 
ablativa, como descrito por Mogahed et al., em 2017.

Sabemos hoje que os efeitos da Radiofrequência pulsada 
não são restritos aos nervos, pois já foram demonstrados 
resultados muito satisfatórios por terapias realizadas de for-
ma intra-articular, como demonstrado pelo Prof. Alexandre 
Teixeira em 2005, e posteriormente inúmeros estudos de-
monstraram sua capacidade no controle álgico e modulação 
sináptica.17-19

Atualmente temos informações de que essa ferramenta 
pode estar participando de efeitos na neuroplasticidade e 
efeitos antioxidantes, o que pode abrir novos caminhos para 
o tratamento de diversas patologias da vida moderna (Jor-
dan Sam et al., 2021). 

Seguimos sempre na busca de aprimoramentos técnicos 
no intuito de poder oferecer opções efetivas e seguras como 
alternativa às cirurgias maiores, quando essas não podem ser 
executadas por limitações clínicas ou pessoais dos pacientes.

 Minha gratidão aos leitores e me deixo à disposição para 
qualquer esclarecimento.

Daniel de Moraes Ferreira Jorge
docjorge@terra.com.br

Courtesy of Dr C Gauci, Manual of RF techniques. Amsterdam: 
Flivopress, 2004

CONVENTIONAL PULSED REFRIGERATED
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Para os pacientes oncológicos, a dor é uma experiência negativa, in-
fausta e usual, que se apresenta de maneira crônica e onipresente. Cons-
tituiu manifestação decorrente da evolução do câncer ou repercussão 
negativa decorrente do tratamento de combate a malignidade, ou ainda, 
pode ter envolvimento de ambos os fatores. Independente dos deter-
minantes de origem, a dor contribui para deteriorar a capacidade física 
e emocional, agravando o estado de saúde e a qualidade de vida dos 
pacientes.1,2 A dor oncológica é altamente prevalente, sobretudo nos 
estágios mais avançados da doença. Estima-se que 59% dos pacientes 
apresentam dor durante o tratamento oncológico, e 64% daqueles com 
doença metastática, avançada ou terminal manifestam dor intensa. Os 
resultados positivos alcançados com os avanços da terapia antineoplási-
ca, tem promovido o aumento nos casos de sobreviventes do câncer. No 
entanto, pondera-se que 33% dos pacientes após tratamento curativo 
convivem com dor, e aproximadamente 5%-10% destes exibem dor crô-
nica severa com consequente declínio da capacidade funcional.2

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, em 1986, um li-
vro guia com recomendações para o tratamento da dor neoplásica que 
propunha a escada analgésica (Figura 1) como algoritmo de orientação 
para obter alívio da dor. Essa instrução tornou-se a referência, compon-
do a base para o manejo da dor no câncer que é empregada atualmen-
te.3 Ainda que seja a primeira linha de escolha terapêutica analgésica, 
por vezes, a abordagem farmacológica isolada para o tratamento da 
dor do câncer acaba fornecendo alívio abaixo do ideal para cerca de 
10% dos pacientes e é limitada por efeitos colaterais intoleráveis, prin-
cipalmente com o uso de opioides.2 Nessas circunstâncias, os pacientes 
podem se beneficiar do tratamento intervencionista para dor, que tem 
sido considerado o quarto degrau da escada analgésica. Compreende 
diversas técnicas como os bloqueios de nervos e plexos periféricos, 
bloqueio neuroaxial central, bloqueios simpáticos, bloqueios neurolí-
ticos, sistemas de liberação de drogas intratecais, neuromodulação e 
procedimentos neurocirúrgicos. Sua inclusão pode ser feita em qual-
quer fase do tratamento da dor oncológica, mas são especialmente 
úteis nos casos de controle inadequado da dor.1-3

As medidas intervencionistas no manejo da dor em pacientes com 
câncer podem ser minimamente invasivas e apresentam, exceto com-
plicações, poucos efeitos colaterais indesejados em comparação ao uso 
de opioides sistêmicos, oferecendo uma analgesia de melhor qualidade.3 
Ainda assim, o papel das condutas intervencionistas é pouco conhecido 
pela população, e os encaminhamentos para os especialistas em geren-
ciamento da dor costumam ocorrem de forma tardia, quando os pacien-
tes estão sobre mal gerenciamento da dor ou muitas vezes com estágios 
avançados de progressão da doença.4 Existem dois conjuntos principais 
de técnicas intervencionistas para o controle das dores oncológicas: (a) 
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os procedimentos neuroablativas e (b) os procedimentos 
neuromoduladores. Para o primeiro, não há a preservado o 
sistema nervoso (SN), sendo realizadas interrupções das vias 
nociceptivas por meios cirúrgicos, químicos ou térmicos. No 
segundo, há a preservação do SN e a modulação ocorre por 
inibição dinâmica das vias nociceptivas através da adminis-
tração de opioides e outros fármacos, por via espinhal, ou 
por técnicas de estimulação.4

PROCEDIMENTOS NEUROMODULADORES
Bloqueios

Compreende a anestesia parcial que bloqueia para o cé-
rebro a transmissão dos impulsos sensitivos e a informação 
de dor. Os bloqueios de nervos periféricos ou bloqueios de 
plexo podem ser empregues quando a sensação dolorosa 
ocorre em área na qual um ou mais nervos periféricos refe-
renciam a dor. No entanto, a aplicação dessa técnica como 
principal tratamento da dor oncológica é infrequente, sendo 
sempre utilizada em conjunto com a analgesia sistêmica ou 
em combinação com a abordagem multimodal para as dores 
de origem neoplásica.2,4

Os bloqueios neurolíticos muitas vezes são limitados 
aos pacientes com expectativa de vida curta, uma vez que 
produzem um bloqueio com duração de 3 a 6 meses. Es-
ses bloqueios podem ser usados para o sistema simpático, 
quando são considerados como adjuvantes para diminuir o 
uso de analgésicos orais e/ou parenterais, e para fins neu-
rolíticos da coluna vertebral em casos de dor somática. Os 
bloqueios neurolíticos espinhais são muito úteis e um meio 
“único” barato de aliviar a dor localizada em alguns dermá-
tomos e pode ser facilmente repetido se o efeito for de cur-
ta duração.2,4

Os bloqueios do plexo celíaco têm sido recomendados 
no tratamento da dor no câncer de pâncreas e podem ser 
usados   no controle da dor em cânceres de etiologia visceral, 
como aqueles envolvendo esôfago inferior, estômago, vesí-
cula biliar e intestino. O bloqueio do plexo hipogástrico su-

perior e inferior pode ser eficaz para a dor do câncer pélvico. 
E o bloqueio do gânglio impar é frequentemente empregue 
para controlar a dor em câncer perineal. A dor isquêmica e 
outras dores mediadas pelo simpático no membro inferior 
podem responder ao bloqueio simpático lombar, enquanto 
o gânglio estrelado e o bloqueio simpático T1-2 podem ser 
usados   para controlar a dor em cânceres de cabeça e pesco-
ço e dor nos membros superiores.2,4

Intervenções epidurais
As injeções epidurais são procedimento comuns no mane-

jo da dor crônica não maligna. Sua utilização no controle da 
dor de pacientes com neoplasias está aumentando à medi-
da que as estratégias de gerenciamento câncer possibilitam 
um maior número de casos de sobreviventes.1 No entanto, a 
analgesia epidural pode ser convenientemente aplicada em 
pacientes com contraindicações para serem submetidos à 
cirurgia oncológica ou cuja expectativa de vida limitada põe 
em dúvida o custo-benefício da terapia intratecal de infusão 
de drogas (TIID).1 Um cateter pode ser colocado à beira do 
leito sob anestesia local para proporcionar dias e/ou sema-
nas de alívio. Com a opção de “bolus”, a analgesia epidural 

Figura 1 – Escada analgésica de dor da OMS (modificada).
Fonte: Autoria própria.
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tem vantagens sobre analgesia 
intravenosa ou opioides sistê-
micos em altas doses, incluindo 
melhor controle da dor e efeitos 
colaterais reduzidos.1

Terapia intratecal de infusão de 
drogas (TIID)

Os sistemas implantados de 
liberação de drogas são usados   
quando há insucesso no alívio da 
dor apesar das doses crescentes 
de opioides sistêmicos e analgesia 
adjuvante apropriada, ou ainda, 
quando os efeitos colaterais estão 
se tornando indesejáveis   e inacei-
táveis.1,2 Os sistemas modernos de 
TIID têm o fornecimento de uma 
dose predeterminada como um 
“bolus” de infusão que permite 
ao paciente gerenciar melhor sua 
dor, abordando suas necessida-
des de analgesia.1,2,4 Essa forma 
de administração de analgésicos 
leva à diminuição do consumo de 
opioides, pois quando este é ad-
ministrado por via oral e epidural, 
as doses são 300 e 24 vezes maio-
res, respectivamente, do que por meio do dispositivo intra-
tecal de infusão.1,2 Geralmente, esta entrega direta no espaço 
intratecal fornece doses mais baixas, porém efetivas, e que 
são necessárias para levar a menos efeitos colaterais sistêmi-
cos e melhor analgesia.1,2,4

Os sistemas totalmente implantados oferecem menos ris-
co de infecção e necessitam de menor manutenção do que 
a via percutânea, mas o posicionamento é mais complexo, o 
que exige maior aptidão do médico intervencionista. Essas 
estratégias de intervenção não são apropriadas em pacien-
tes com infecções, coagulopatia ou expectativa de vida mui-
to curta.1,2,4

Estimulação da medula espinhal
A estimulação da medula espinhal é um tratamento de 

neuromodulação recomendado pelo Instituto Nacional 
de Saúde e Excelência Clínica (NICE) do Reino Unido, bem 
estabelecida para dor crônica. Para a dor relacionada ao 
câncer, especialmente se o câncer for de crescimento len-
to e de difícil controle com opções farmacológicas, há um 
potencial benefício da estimulação da medula espinhal. 
Agora é possível realizar exames de ressonância magnética, 
se necessário, devido ao equipamento de estimulação da 
medula espinhal compatível com ressonância magnética. 
A preocupação com a estimulação medular na dor relacio-
nada ao câncer está relacionada à possível extensão da dor 
para outras áreas não cobertas pelo estimulador e à possi-
bilidade de déficit neurológico.2

A estimulação da medula espinhal tem sido bem sucedida 
no tratamento da dor na neuropatia induzida por quimiotera-
pia e, juntamente com outras modalidades, também pode ser 
usada para o controle da dor oncológica localizada. Essa técni-
ca deve ser incluída como parte da estratégia geral de manejo 
da dor, a ser gerenciada por uma equipe multidisciplinar.2,4

CONCLUSÃO
A dor em pacientes oncológicos, está presente na maioria 

dos casos, sendo assim, várias estratégias devem ser buscadas 
para uma melhor modulação da dor. Na medicina interven-
cionista podem ser utilizadas várias técnicas para o manejo da 
dor em pacientes oncológicos, a avaliação de cada caso clínico 
é primordial para a escolha de qual ou quais intervenções tra-
rão mais benefícios. Sempre buscando melhorar a dor e con-
seguintemente, interferir de forma positiva na qualidade de 
vida e funcionalidade dos pacientes oncológicos.
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A abordagem multimodal tem 
se tornado a principal estratégia 
de manejo da dor em centros de 
referência em trauma, sendo atual-
mente o emprego de bloqueios 
guiados por ecografia, um de seus 
pilares, com boa evidência não só 
na população adulta quanto na pe-
diátrica.1 Trata-se de uma técnica 
opioid-sparing com boa qualidade 
analgésica mesmo quando em-
pregada por não anestesistas, em 
especial, emergencistas.2 Além de 
resultados similares, nestes profissionais, a curva de apren-
dizado das técnicas de bloqueios guiados por ecografia é 
exponencial haja vista habitual familiaridade com o uso do 
ecógrafo à beira do leito no atendimento do paciente crítico.

O uso de bloqueios anestésicos no departamento de 
emergência reduz a necessidade de sedativos, melhora a 
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O manejo da dor no paciente vítima de trauma é extre-
mamente desafiador, sendo a ressuscitação e o manejo 
de situações ameaçadoras à vida, prioridades. Mesmo 
com toda evidência disponível demonstrando altas taxas 
de oligoanalgesia nesta população, a analgesia é muitas 
vezes postergada até o momento que o paciente encon-
tra-se estável.

A hipotensão (especialmente em pacientes hipovolêmi-
cos) e a depressão respiratória são as principais ressalvas do 
médico que trabalha na emergência com relação ao uso de 
opioides no manejo da dor traumática aguda.

Aproximadamente 60% das vítimas de politraumas graves 
tem lesões de extremidades e destes, 18% tem lesões simul-
taneamente de membros superiores e inferiores. Até 77% 
dos pacientes com trauma musculoesquelético grave de-
senvolvem dor crônica pós-traumática. Como a maioria dos 
bloqueios anestésicos regionais envolvem as extremidades, 
o emprego desta técnica no adequado manejo analgésico é 
especialmente importante.

Uso de Bloqueios Anestésicos 
na Sala de Emergência
Um Aliado na Abordagem Multimodal da Dor Aguda
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avaliação neurológica dos pacientes, reduzindo também seu 
tempo de permanência na emergência com potencial redu-
ção do risco de dor crônica e estresse pós-traumático.2

Atualmente, as técnicas de anestesia regional mais empre-
gadas neste ambiente fora do centro cirúrgico são aquelas 
indicadas para o manejo analgésico de fraturas (principal-
mente quadril, fêmur, costelas e membros superiores) bem 
como no auxílio de redução de luxações (como ombro e pa-
tela). O emprego de bloqueios em condições clínicas tam-
bém é amplamente descrito como os bloqueios occipital e 
esfenopalatino no manejo da enxaqueca no departamento 
de emergência e da aplicabilidade de bloqueios planares 
(principalmente do plano eretor da espinha e do plano ser-
ratil) em pacientes com herpes-zóster, auxiliando no trata-
mento da neuralgia herpética.

Trabalho publicado em 2021, no European Journal of 
Emergency Medicine3 demonstrou que na Bélgica, 84% dos 
hospitais utilizam bloqueios em pacientes vítimas de trauma, 
sendo que a maioria deles (aproximadamente 70%) é realiza-
do fora do bloco cirúrgico 45% das vezes por emergencistas, 
45% por anestesiologistas e 10% por outras especialidades 
médicas. O mesmo artigo coloca que, em geral, a analgesia 
no paciente vítima de trauma é inadequada e a relutância é 
ainda maior quando se trata do uso de 
opioides em vítimas de TCE e hipotensos 
à admissão, sendo os uso de bloqueios 
de especial importância na estratégia 
multimodal de abordagem da dor e sua 
inclusão nos protocolos institucionais de 
diversos hospitais deste país da Europa.

O uso de bloqueios na ambiente pré-
-hospitalar também já é reconhecido, 
sendo os bloqueios da fáscia ilíaca e 
do nervo femoral os mais amplamente 
utilizados com alta taxa de sucesso por 
profissionais com diferentes formações.4

Em novembro de 2020, o American 
College of Surgeons publicou um gui-
deline sobre o manejo da dor aguda em 
pacientes vítimas de trauma recomen-
dando o uso de técnicas de analgesia 
regional como parte fundamental do 
manejo multimodal da dor e  recomen-
dando aos cirurgiões familiarizarem-se 
com técnicas de bloqueio de nervos pe-
riféricos e planares. E em 2021, O Ame-
rican College of Emergency Physicians 
(ACEP) passou a considerar os emprego 
de bloqueios guiados por ecografia para 
manejo da dor no departamento de 
emergência um “core skill” fundamental 
ao emergencista.

Uma boa fonte para aprofundar o co-
nhecimento sobre o assunto é o artigo 
publicado em 2019, na American Jour-
nal of Emergency Medicine com as bases 

do uso de bloqueios anestésicos no departamento de emer-
gência.5 Ao buscar mais informações sobre anestesia regio-
nal fora do ambiente do centro cirúrgico, muitos sites estão 
disponíveis como fontes de FOAMed (Free Open Access Me-
dical Education), porém vale ressaltar o site do fellowship em 
ultrassonografia do Highland Hospital (http:// highlandul-
trasound.com) comandado pelo Dr. Arun Nagdev, emergen-
cista americano e atualmente uma das maiores autoridades 
no assunto de bloqueios guiados por ecografia no habitual 
ambiente frenético do departamento de emergência.
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Evidências crescentes comprovam que o tratamento por 
Ondas de Choque Extracorpórea é efetivo e seguro para o 
tratamento de vários distúrbios musculoesqueléticos. Sua 
ação positiva consiste na melhora do suprimento vascular 
na área aplicada, no seu estimulo regenerativo em diversos 
tecidos (pele, musculo, tendão e osso), na diminuição da dor 
e da inflamação.1-3

Existem diferentes níveis de energia e diferentes tipos de 
aparelhos geradores de ondas de choque (Figura 1). Resu-
midamente, altas energias tem a capacidade de desintegrar 

Ondas de Choque – 
Evidências Científicas

calcificações e estimular o turnover 
ósseo, enquanto baixas energias 
tem efeito em tendões e músculos 
e no alivio da dor.2,4

Apesar do sucesso clínico do tra-
tamento, o mecanismo de ação das ondas de choque per-
manece parcialmente conhecido. Foi inicialmente hipoteti-
zado que as ondas de choque geravam microlesões no osso 
tratado, porem isso mudou completamente quando Wang, 
em 2003, demonstrou que as ondas de choque geram um 
efeito de regulação positiva de vários fatores de crescimento 
pró-angiogênicos e pró-osteogênicos no osso e na junção 
tendão-osso. Além de comprovar o surgimento de novos 
capilares sanguíneos entre a 4ª e a 6ª semanas da aplicação 
(Figura 2).5,6

Um dos modelos mais aceitos até hoje, foi proposto ini-
cialmente por Haupt em 1997, e é dividido em 4 fases. Na 
primeira fase, a física, as ondas de choque causam uma 
pressão positiva e geram uma transmissão de energia para 
os tecidos e células. Ativando muitas vias de transdução de 
sinal incluindo a via de sinalização de mecanotransdução, e 
assim, iniciando a segunda fase, a fase fisíco-química, onde 
o efeito das ondas de choque estimulam as células a libera-
rem biomoléculas, como trifosfato de adenosina (ATP), para 

ativar vias de sinal celular. 
A terceira fase, a quími-
ca, o efeito das ondas de 
choque alteram as fun-
ções dos canais iônicos 
na membrana celular e a 
mobilização do cálcio nas 
células, ocorrem mais rea-
ções intracelulares e mole-
culares. A quarta e ultima 
fase, a fase biológica, ocor-
re o processo de neo-an-
giogênese e aumento de 
diversos fatores de cresci-
mento vascular, levando 
a um efeito, regenerativo, 
osteoindutor, condropro-
tetor, anti-inflamatório e 
analgésico (Figura 3).7-9

Os principais efeitos 
das ondas de choque 
descobertos até hoje e 
seu grau de recomenda-
ção estão resumidos nas 
tabelas seguintes.10

electro-hydraulic piezo-electric electro-magnetic
flat

electro-magneti c
cylindri c

radial

Figura 1 – Auersperg V, Trieb K. Extracorporeal shock wave therapy: 
an update. EFORT Open Rev. 2020 Oct 26;5(10):584-592.

Figura 2 – Wang CJ e cols: Shock Waves induces neovascularization at the tendon bone junction. A 
study in rabbits. J Orthop Res 2003 (5).
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Figura 3 – Santos PRD, Santos BS - Terapia por ondas de choque (capítulo 60 pág. 952) –Tratado de doenças osteometabólicas - SBOT 
ABOOM - Lindomar Guimarães Oliveira (org). – Goiânia: Editora Kelps 2020.

 Regulação positiva ↑  Regulação 
negativa ↓

Efeito 
condroprotetor

BMP-2, 3, 4, 7; IGF-1; TGFb-
1; VEGF; Wnt3; RUNX2; 
osteocalcin; alkaline 
phosphatase; FAK; ERK1/2; 
PDGF; b-FGF; FGF-2 ;substance 
P; prostaglandin E(2); 
glycosaminoglycan

DKK1, Wnt5a, 
calcitonin gene-
related peptide,
miR-138

Neovascularização VEGF, Flt1, Flt2, CD31, vWF, FGF, 
PIGF, KDR, PCNA

Anti-inflamatório TGFb-1, TLR3, eNOS, nNOS, IL-
10, IL-6, IL-8, cyclophilin A e B, 
EGF-like domains 2, IFN-b1

sICAM, sVCAM, 
iNOS, IL-18, TNFa, 
NF-kB

Anti-apoptose Bcl2, heme oxygenase (HO)-1, 
NAD(P)H quinone
oxidoreductase-1

Bax, cleaved 
caspase 3, cleaved 
PARP, g-H2AX, 
NOX1, NOX2, 
TUNEL activity

Regeneração 
tecidual e nervo

COL1A1, COL2A1, MMP2, 
MMP9, collagen type III, 
S100b,p75,c-Jun, GFAP, 
activating transcription factor 
3 (ATF3),growth-associated 
phosphoprotein (GAP-43)

MMP-1, MMP-13, 
myelin marker P0

*BMP = bone morphogenetic protein, IGF = insulin-like growth factor, TGF = transforming 
growth factor, VEGF = vascular endothelial growth factor, RUNX2 = runt-related transcription 
factor 2, FAK = focal adhesion kinase, ERK = extracellular signal-regulated kinase, MAPK = 
mitogen-activated protein kinase, PDGF = platelet-derived growth factor, FGF = fibroblast 
growth factor, DKK= dickkopf-related protein, miR =microRNA, Flt = FMS-like tyrosine kinase, 
vWF = von Willebrand factor, PIGF = phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class-F protein, 
KDR = kinase insert domain receptor, PCNA = proliferating cell nuclear antigen, TLR = Toll-like 
receptor, NOS = nitric oxide synthase, NOS = endothelial NOS, nNOS = neuronal NOS, IL = 
interleukin, EGF = epidermal growth factor, IFN = interferon, sICAM = soluble intercellular 
adhesion molecule, sVCAM = soluble vascular cell adhesion molecule, iNOS = inducible 
NOS, TNFa = tumor necrosis factor alpha, NF-kB = nuclear factor kappa B, Bcl = B-cell 
lymphoma,NAD = nicotinamide adenine dinucleotide, PARP = poly(ADP-ribose) polymerase, 
H2AX = H2A histone family member X, TUNEL = terminaldeoxynucleotidyl transferase-
mediated dUTP nick end labeling, COL1A1 = collagen type-1 alpha 1, COL2A1 = collagen 
type-2 alpha 1,MMP=matrix metalloproteinase, and GFAP = glial fibrillary acidic protein.
Fonte: Adaptada de Moya D, et al.The Role of Extracorporeal Shockwave Treatment in 
Musculoskeletal Disorders J Bone Joint Surg Am. 2018 Feb 7;100(3):251-263.

Grau de recomendação de acordo com a indicação clínica
Patologia Tecnologia Grau de

recomendação
Tendinite calcárea do ombro Focada A
Tendinite calcárea do ombro Radial I
Tendinopatia (não calcárea) do ombro Focada e radial C
Epicondilite lateral do cotovelo Focada e radial B
Síndrome do grande trocanter Focada e radial B 
Tendinite patelar Focada e radial B
Tendinite do Aquiles Focada e radial B
Fascite plantar Focada e radial A
Pseudoartrose Focada B

Fonte: Adaptada de Moya D, et al. The Role of Extracorporeal Shockwave Treatment in 
Musculoskeletal Disorders J Bone Joint Surg Am. 2018 Feb 7;100(3):251-263.10 *Apenas 
consideradas RCTs, revisões, revisões sistemáticas e metanálises). 
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(abdominal) não geram esse tipo de ativação, e sim uma res-
posta reflexa espinal simpática. 

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

Camundongos com os neurônios PROKR2 marcados foram 
gerados e observou-se que, de fato, estes neurônios inervam 
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Em outubro, um artigo promissor foi publicado na con-
ceituada 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 
inflamação 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 
autonômicas, 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.

O intuito do presente artigo foi, então, enten-
der por que a eletroacupuntura no acuponto 
ST36, localizado nos membros inferiores, é ca-
paz de estimular a via vagal-adrenal; enquanto 
estimulação em outros pontos, como o ST25 
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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 neurô-
nios 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 intensida-
de da eletroacupuntura. Uma EA de baixa intensidade no ST25, 
por exemplo, não produz efeito. Mas estimulação de alta in-
tensidade tanto no ST36 quanto ST25 induzem 
efeitos anti-inflamatórios fracos e fortes. Porém, 
esses efeitos independentes 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 mos-
traram que a ativação dos neurônios PROKR2 é 
importante para ativar o eixo vagal-adrenal na 
eletroacupuntura de baixa intensidade.

Para testar se os efeitos da ativação dos 
neurônios PROKR2 também podem ser obti-
dos com outro tipo de estimulação, foi feito 
ensaios de opto-acupuntura. Aqui, são inseri-
das fibras 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 sérica 
de noradrenalina, adrenalina e dopamina (por-

que provavelmente 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 foram 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.
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A DTM e as cefaleias são condições multifatoriais e muito 
prevalentes e podem apresentar sintomas semelhantes ou 
até mesmo sobrepostos. No Brasil, cerca de 39% da popula-
ção em geral apresenta pelo menos um sinal ou sintoma de 
DTM, e a dor na região é relatada por 25,6% da população 
(Gonçalves et al., 2010). Aproximadamente 70% da popula-
ção geral que sofre de cefaleia também apresenta sintomas 
de DTM. Além disso, a DTM pode ser fator desencadeante de 
cefaleia mas também fator agravante e perpetuante de cefa-
leias primárias pré-existentes (Graff-Radford; Bassiur, 2014).

Pacientes que apresentam concomitantemente DTM e ce-
faleia, possuem redução da qualidade de vida relacionada a 
saúde e alta incapacidade, resultando em uma carga econô-
mica significativa e afetando não apenas os indivíduos, mas 
também suas famílias e a sociedade. Dentre as cefaleias pri-
márias, a migrânea é mais incapacitante e por isso ela será 
considerada nesse artigo como a cefaleia associada às DTMs. 
Ambas condições podem apresentar sinais, sintomas e me-
canismos de dor semelhantes, incluindo alodinia cutânea e a 
sensibilização de neurônios no complexo trigeminocervical, 
ou seja, há um compartilhamento fisiopatológico. 

O grau de incapacidade associado à migrânea é maior 
em pacientes com DTM em comparação com indivíduos 
sem essa disfunção, reafirmando o impacto da cefaleia em 
pacientes com DTM. Além disso, o paciente que apresenta 
tanto DTM quanto alguma cefaleia primária pode apresentar 
um impacto e severidade adicionais pela presença de mais 
de uma disfunção, além de redução nos limiares de dor em 
várias áreas do corpo, o que sugere uma disfunção genera-
lizada na regulação do sistema nociceptivo. Ambas doenças 
compartilham vários aspectos clínicos e epidemiológicos. O 
pico de prevalência destas duas condições varia entre os 25 e 
44 anos, acometendo predominantemente mulheres, sobre-
tudo as jovens com grande influência do ciclo hormonal na 
dor que entre outros fatores sugerem que ambas as disfun-
ções sejam comórbidas (Bevilaqua-Grossi et al., 2009). 

Conhecer e identificar as dores e disfunções musculoes-
queléticas que podem piorar as crises de cefaleias é um as-
pecto importante da avaliação clínica desses pacientes, uma 
vez que o tratamento destas afecções pode contribuir para 
o controle das crises. A DTM, assim como as cervicalgias, são 
exemplos de condições musculoesqueléticas que contri-
buem para a piora da cefaleia e que quando tratadas podem 
ajudar no controle das crises de dor de cabeça.

Todavia, a presença da DTM nem sempre é considerada na 
avaliação clínica das cefaleias, a despeito de ser uma aborda-
gem essencial pelas seguintes razões: 

 • A DTM pode ser a causa de uma cefaleia secundária – a 
Cefaleia atribuída a DTM – contemplada na Classificação 

Internacional de Cefaleias (IHS, 
2018) como veremos a seguir; 

 • A DTM pode exacerbar uma mi-
grânea preexistente; 

 • Indivíduos com ambas as con-
dições podem sofrer uma carga 
adicional quando comparados 
àqueles com apenas uma delas.
Gonçalves et al., (2013) verifi-

caram que a prevalência de DTM 
entre mulheres com migrânea foi 
significativamente diferente de 
mulheres sem cefaleia. A alodinia 
cutânea foi observada em 86,9% 
dos pacientes com DTM miofascial 
e migrânea e em 84,0% dos pacien-
tes com DTM mista (miofascial e 
artralgia) e migrânea, mas apenas 
em 40% de pacientes com migrâ-
nea sem DTM. Tanto o grupo com 
migrânea episódica quanto com 
migrânea crônica apresentaram 
alta prevalência de DTM (86,8% e 
91,3%, respectivamente) sem dife-
rença entre si, mas com risco três 
vezes maior de apresentar DTM 
que indivíduos sem cefaleia

Acreditava-se que as DTMs fos-
sem doenças predominantemente 
musculoesqueléticas com meca-
nismos fisiopatológicos primaria-
mente periféricos, e a cefaleia do 
tipo migranosa era considerada 
uma doença neurovascular com 
disfunções associadas ao Sistema 
Nervoso Central. O aprofundamen-
to da compreensão da fisiopatolo-
gia destas doenças mostrou que 
os mecanismos subjacentes não 
sejam tão compartimentalizados. 
A fisiopatologia envolvida na DTM 
ainda não é muito clara, porém há 
evidências de hiperexcitabilidade 
do sistema nervoso central, a au-
sência de correlação direta da dor 
com uma lesão tecidual, o grande 
impacto funcional e o envolvimen-
to psicológico semelhante a outras 
dores crônicas apontam para a 
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participação de mecanismos de sensibilização central e al-
terações nas vias moduladoras de dor em sua fisiopatogenia 
(Gonçalves et al., 2013).

Gonçalves et al., (2013) ainda apresentaram três hipóteses 
para explicar a relação entre migrânea e DTM. Em primeiro 
lugar, mecanismos de sensibilização periférica e central, en-
volvidos na percepção e na transmissão da dor e ativados na 
migrânea, podem propagar a dor da cabeça para a região 
craniocervical, diminuindo o limiar de dor na face; conse-
quentemente, os indivíduos teriam migrânea com dor na 
região temporomandibular (músculos mastigatórios e arti-
culação temporomandibular), mas não seria, portanto, uma 
“verdadeira” DTM. Em segundo lugar, os mecanismos de sen-
sibilização central seriam importantes para a fisiopatologia e 
agravamento de ambas, migrânea e DTM. Terceiro, DTM ou 
migrânea podem agravar e perpetuar uma à outra, e indiví-
duos com migrânea podem ter suas cefaleias agravadas pela 
coexistência de DTM, sendo o oposto também verdadeiro. 

De acordo com avaliação do limiar de sensibilidade térmi-
ca, há evidências de que pacientes com migrânea ou DTM 
isoladas apresentam sinais de sensibilização central, no en-
tanto essa sensibilização é mais pronunciada nos pacientes 
que apresentam as duas condições associadas. Ainda, indi-
víduos migranosos com DTM são mais propensos a ter alo-
dinia cutânea moderada ou grave associada à sua cefaleia. 
Portanto, tanto a migrânea quanto a DTM podem ser caracte-
rizadas como síndromes de sensibilização central que pode 
ser definida como um fenômeno no qual a desregulação do 
sistema nervoso central causa hiperexcitabilidade neuronal, 
resultando em hipersensibilidade a estímulos nocivos e não 
prejudiciais (CHAVES et al. 2016).

Não apenas as estruturas da face mas também da coluna 
cervical que apresentam disfunções são capazes de con-
tribuir para esse processo de sensibilização, uma vez que 
podem provocar modificações plásticas nos neurônios de 
segunda ordem localizados no núcleo trigeminocervical e 
induzir a hiperexcitabilidade local, ou seja, a redução do li-
miar de dor, hiperalgesia, ou a capacidade de resposta noci-
ceptiva a estímulos não nociceptivos. A sensibilização do nú-
cleo caudal trigeminocervical representado pela diminuição 
do limiar de dor por pressão na região da cabeça, face e pes-
coço esclarecem o mecanismo fisiopatológico que justifica 
a inter-relação com estas regiões (Bartsch; Goadsby, 2003).

Pode-se sugerir a inclusão de tratamento para DTM em 
pacientes com cefaleia quando 3 dos 4 sinais e sintomas a 
seguir estão presentes:

 • Dor na região pré-auricular e/ou temporal causada por função;
 • Dor à palpação da ATM ou estruturas associadas;
 • Ruído articular (estalo, estalo ou crepitação);
 • Amplitude de movimento mandibular limitada.
A DTM e a migrânea devem ser diagnosticadas seguindo 

os respectivos critérios internacionais de classificação, ou 
seja, a migrânea segundo os critérios da Classificação Inter-
nacional de Cefaleias (IHS, 2018). Para o diagnóstico da DTM, 
os critérios considerados padrão ouro, é o Diagnostic Criteria 
for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) (Schiffman et al., 
2014), trata-se de critérios com abordagem biaxial, conside-
rando tanto os aspectos físicos quanto o status psicossocial.

Um aspecto importante abordado pelo DC/TMD e especifi-
camente descrita nesse critério está a cefaleia atribuída à DTM. 
Na FIGURA 1 é apresentado o fluxograma que permite iden-
tificar a presença desta e outras dores de cabeça, não asso-
ciadas ao movimento mandibular como as cefaleias primárias.

Embora a prevalência e o impacto negativo da DTM sejam 
altos, a procura por tratamento especializado não é muito 
frequente e os principais motivos apontados inclui a dificul-
dade de diagnóstico preciso, falta de informação dos profis-
sionais e do paciente quanto à condição clínica e o caráter 
flutuante dos sintomas. Portanto, um bom diagnóstico clí-
nico e cinético-funcional são de extrema importância para 
estabelecer um bom prognóstico para pacientes com DTM. 

Outro fator que merece destaque é a potencial contribui-
ção da DTM para a cronificação da cefaleia. Estudos demons-
tram maior sensibilização do sistema nervoso central naque-
les pacientes com migrânea que apresentam a DTM como 
comorbidade, além deste ser considerado um fator de risco 
para o aumento na frequência das crises de migrânea (Bevi-
laqua Grossi et al., 2009).

É importante considerar que não apenas a DTM, mas as 
disfunções e dores nas regiões da cabeça, face e pescoço 
apresentam uma relação estreita entre si. De acordo com o 
quadro clínico do paciente é possível detectar fatores que 
perpetuam ou mesmo desencadeiam sintomas nessas re-
giões, independente de qual seja a doença de base ou quei-
xa principal do paciente. Assim, é de grande importância 
considerar todo o segmento craniocervical na avaliação, no 

Figura 1 – Critérios diagnósticos para desordens temporomandibulares (DC/TMD): diagrama de decisão diagnóstica de cefaleia atribuída à DTM.
Fonte: Extraído e adaptado de Ohrbach, 2016.
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estabelecimento do diagnóstico cinético-funcional e prog-
nóstico do paciente com DTM, cefaleia e/ou cervicalgia. 

O tratamento da DTM parece ser capaz de reduzir as afe-
rências nociceptivas e contribuir para a melhora da cefaleia 
primária. Da mesma forma, tratar a cefaleia primária é uma 
abordagem eficaz na redução dos sinais e sintomas da dor 
orofacial (Graff-Radford; Bassiur, 2014).

As avaliações e abordagens multidisciplinares incluindo 
dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e neu-
rologistas podem ser fundamentais sobretudo nos pacientes 
com que não respondem a tratamento usual. Incorporar a 
abordagem multidisciplinar nesses pacientes com migrânea 
associada à comorbidades como a DTM pode ajudar no ma-
nejo da dor e no sucesso do tratamento. 
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mal adaptativa em portadores de 
dores crônicas, sugerindo assim, a 
gênese e a perpetuação de com-
portamentos mal adaptativos.

É sabido também que pacientes 
sedentários são mais propensos 
a apresentar cinesiofobia e catas-
trofização da dor quando compa-
rados a pacientes praticantes de 
exercícios físicos regulares (Koho et 
al., 2011). Se o paciente identifica a 
dor como uma ameaça à sua inte-
gridade física e pessoal, compor-
tamentos serão adquiridos para 
a evitação de tais ameaças a todo 
custo. Contudo, no que concerne 
ao movimento e em uma espécie 
de efeito rebote, esses comporta-
mentos de evitação cobram um 
alto custo, podendo ser expressos 
no sedentarismo e nos domínios 
motores, como na aversão ao mo-
vimento (cinesiofobia), alodinia e 
hiperalgesia ao movimento, gestos 
motores mal executados e postu-
ras antálgicas. Esses pressupostos estendem-se para a gêne-
se de crenças de vulnerabilidade, autopercepção do corpo 
como uma entidade de potência em declínio, afastamento 
social e incapacidade funcional. Ou seja, o movimento não é 
apenas um conjunto de gestos motores para executar uma 
determinada tarefa, o movimento é sobretudo um compor-
tamento.

TRÊS PILARES PARA UMA PRÁTICA CLÍNICA PAUTADA 
NO MOVIMENTO EM PACIENTES COM MEDO E EVITAÇÃO

Ficando claro a necessidade do movimentar-se no trata-
mento de pacientes portadores de dores crônicas e uma vez 
que, por muito tempo, perdurou o senso comum de que dor 
e exercício físico não se misturavam, como essa abordagem 
pode ser realizada na prática clínica? 

A resposta para esta pergunta está suportada por três pi-
lares. O primeiro pilar é um conjunto de soft skills que devem 
ser utilizadas pelos profissionais de saúde para se estabele-
cer um vínculo de confiança, uma boa comunicação, empa-
tia e uma abordagem colaborativa. Abaixo alguns exemplos:

 • Escuta ativa: entendendo essa premissa clínica expressa 
na tríade de reconhecimento (legitimidade e validação da 
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Nas últimas décadas houve um crescente esforço da pes-
quisa em dor para desvendar suas construções comporta-
mentais. Já é bem estabelecido na literatura que os aspectos 
cognitivo-comportamentais são intrínsecos aos fenômenos 
de cronificação da dor, uma vez que aprendizados com for-
te valor emocional, capacidades de regulação emocional, 
sistemas de motivação/recompensa e suas implicações na 
memória, no aprendizado e na performance motora, exer-
cem influência na transição da dor aguda para a dor crôni-
ca, assim como na etiologia da dor crônica primária, sendo 
esta uma doença. Considerar os aspectos biológicos, psico-
lógicos, sociais e culturais relacionados ao desenvolvimen-
to, manutenção e exacerbação da dor, reconhecendo esta 
como uma experiência multidimensional, vêm sendo funda-
mental para a orientação e implementação de intervenções 
direcionadas para manejar estes fatores em indivíduos com 
dor crônica (Vlaeyen & Crombez, 2020). Ainda que grandes 
avanços são descritos na literatura científica atual, os meca-
nismos subjacentes a esses fenômenos ainda não são total-
mente desvendados.

PAPEL DO MOVIMENTO NO TRATAMENTO  
DA DOR CRÔNICA

Inicialmente, vale relembrar que a dor crônica é uma cau-
sa comum de incapacidade física e de disfunções psicos-
sociais. Esse quadro disfuncional contém alguns aspectos 
etiológicos que podem se manifestar ora individualmente 
ora conexos, ocasionando uma cascata de pensamentos e 
comportamentos mal adaptativos. Recentemente, eviden-
ciados por Hotta et al. (2022), alguns comportamentos ad-
quiridos podem nortear o paciente portador de dor crôni-
ca para um estado de medo/evitação ao movimento, tais 
como: superestimação (o paciente exagera a probabilidade 
de um resultado negativo); intolerância à incerteza (o pa-
ciente não se sente confortável à incerteza do resultado ao 
se expor a atividades e determinados movimentos); baixa 
capacidade de enfrentamento (o paciente acredita não to-
lerar determinados estímulos); crenças sobre a dor (exage-
rar o significado da dor e da necessidade de controlá-la); 
atenção seletiva e viés de confirmação (o paciente apresen-
ta foco direcionado à dor e tem uma tendência em recor-
dar eventos dolorosos seletivamente) e; comportamentos 
de segurança (o paciente busca adotar comportamentos 
destinados a prevenir desfechos possivelmente desfavorá-
veis). A que pese uma síntese introdutória, esses propósi-
tos teóricos dão suporte à conceituação de condições que 
envolvem processos que permeiam a neuroplasticidade 
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dor e do sofrimento); empatia clínica; não interrupção do 
discurso do paciente e; perguntas investigativas (no intui-
to de construir o raciocínio clínico para uma prática clínica 
mais eficiente). 
O segundo pilar é a educação em dor, fundamental para 

prevenir comportamentos mal adaptativos oriundos de 
crenças, através da explicação da dor pela perspectiva da 
neurociência moderna da dor, assim como facilitar a adesão 
ao tratamento. Alguns temas são essenciais de serem abor-
dados neste processo, tais como:

 • Modulação da expectativa, moti-
vação e recompensa: a expectati-
va do paciente é importante, pode 
ser modulada e influencia o resul-
tado do tratamento. O clínico deve 
desafiar crenças e percepções do pa-
ciente sobre a dor e o resultado pre-
visto de cada exercício para modifi-
car crenças negativas em positivas. 
É necessário pautar expectativas 
realistas ao paciente, entendendo 
que expectativas não realizáveis 
podem ser producentes de 
frustração e abandono 
do tratamento. Natu-
ralmente, em virtude 
da neuroquímica 
relacionada à anal-
gesia e bem-estar 
produzida pelos 
exercícios físicos, há uma matriz 
substancial da busca por recompensa 
(inclusive por alterações de comportamento) e que pode 
ser condicionada na prática clínica. 

 • Controle e desmistificação dos episódios de flare-up: 
compreende-se por flare-up como uma exacerbação do 
quadro doloroso, um período de dor intensa temporária 
mais grave do que a intensidade de dor habitual. Essa exa-
cerbação pode durar horas ou dias e não tem padrão iden-
tificável. A dor crônica tem seu manejo clínico complexo 
e não linear. Episódios de dor podem pausar e retornar. A 
prática de exercícios tende ao controle desses episódios. É 
necessário também orientar o paciente a diferenciar a dor 
comumente produzida pela dor crônica, da fadiga natural-
mente produzida pelos exercícios físicos.

 • Concretizar a adesão aos exercícios: o melhor exercício 
é aquele que o paciente gosta de fazer. O clínico deve for-
necer, cada vez mais, autonomia para uma prática segura, 
efetiva e prazerosa ao paciente. Nesse sentido, a prática de 
exercícios físicos não deve ser restrita somente à orienta-
ção presencial de um profissional. Ao contrário, a terapia 
deve libertar o paciente e não o tornar dependente, au-
xiliando-o e alertando-o sobre a responsabilidade de sua 
nova capacidade funcional.
E o terceiro pilar são as terapias de exposição, onde o clíni-

co facilita novas experiências pelo paciente a fim de reduzir 

sua percepção de ameaça frente as atividades e/ou movi-
mentos dos quais este manifesta medo. Abaixo, citamos al-
guns métodos e graduações de exposição existentes, sendo 
que estes não são exaustivos.2

 • Exposição in vivo: confere a exposição do paciente a en-
frentar diretamente uma determinada atividade ou mo-
vimento, que por crença limitante, é considerado uma 
possível ameaça ao seu corpo e que por consequência, 
aumentaria sua dor (e.g., levantar algum objeto do chão, 

subir um lance de escadas, correr, 
andar de bicicleta). 
 •Exposição gradual ao movi-

mento: o profissional é um facilita-
dor frente ao paciente, permitindo 
que este identifique uma hierar-
quia de movimentos/atividades 
ameaçadoras de acordo com a 
dificuldade. A partir disso é feita a 
exposição que deve ser crescente, 

iniciando pelas atividades mais fá-
ceis e seguindo gradativamente para 

as mais difíceis. 
• Atividade gradua-

da: profissional e 
paciente devem 
estabelecer metas 

graduais de ativida-
de física com o objetivo 

de retorno as atividades 
de forma gradual. 
• Estratégias de des-

sensibilização: como estra-
tégia clínica importante, a exposição ao movimento pode 
ser combinada com atividades de relaxamento, bem como, 
exercícios realizados ao ar livre e música em ambiente clí-
nico. Essas estratégias de dessensibilização estimulam siste-
mas de atenção/distração das sensações corporais, incluin-
do aqui a dor.

CONCLUSÃO
Esses direcionamentos de práticas clínicas permeiam uma 

intervenção pautada no modelo biopsicossocial que reco-
nhece e aborda as contribuições biológicas, psicológicas e 
sociais para a dor e a incapacidade, sendo, atualmente, vista 
como a abordagem mais eficaz para pacientes com dor crô-
nica que apresentam medo e evitação de movimento.
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foram específicos para condições 
de dor como desfecho principal e 
a porcentagem média de melhora 
da dor em todos os estudos e tem-
pos foi de 32%, os resultados desta 
revisão sistemática indicaram que 
as terapias de saúde integrativas e 
complementares individualizadas 
exercem efeitos positivos em vá-
rios resultados da dor.3

A perspectiva de implementar as 
PICS nas instituições e no cuidado 
ao paciente com dor, se fortalece, 
especialmente quando se discute 
o tratamento da dor no modelo 
biopsicossocial, sabe-se que os 
inputs sensoriais não são os únicos 
determinantes de dor, mas que a 
dor pode ser modulada e percebi-
da pela influência de aspectos cognitivos e motivacionais, 
baseados nas experiências individuais de cada pessoa, isto é, 
outros fatores, nomeadamente psicossociais, comportamen-
tais e ambientais, podem manter e exacerbar a dor. 

Práticas como a hipnose que podem impedir que estí-
mulos dolorosos atinjam o córtex cerebral sensorial ou a 
acupuntura,4 por exemplo, podem desempenhar um papel 
direto no alívio da dor, mas sabe-se que diversas condições 
podem se sobrepor a dor, e influenciar a percepção da dor 
pelo indivíduo, em muitos casos exacerbando-a, como em 
situações de estresse e privação do sono, frequente em am-
bientes hospitalares.

As PICS também podem desempenhar um papel no alívio 
indireto da dor, seja pelo estado de relaxamento, bem-estar 
ou melhora do sono proporcionado por diferentes técnicas 
quando indicadas. Na diretriz clínica da American College of 
Physicians, a acupuntura e a meditação Mindfulness para re-
dução do estresse são fortemente recomendadas como pri-
meira linha de tratamento na dor lombar crônica, juntamen-
te com os exercícios físicos e a reabilitação multidisciplinar.5 

Quanto a abordagem da dor oncológica, segundo revisão 
integrativa de literatura, de 2021, que aponta nas últimas 
décadas a procura dos pacientes com câncer por cuidados 
paliativos e de suporte, ter aumentado a demanda para o 
olhar de uma oncologia integrativa, a qual fomenta a jun-
ção de tratamento medicamentoso com as PICS. A Society 
for Integrative Oncology define oncologia integrativa como 
um cuidado centrado no paciente e baseado em evidências, 
para otimizar a saúde, a qualidade de vida, os resultados clí-
nicos e reduzir o sofrimento. Dentro desse cenário, surge a 
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O olhar centrado no paciente têm sido uma nova tendên-
cia de cuidado assistencial em todo o mundo, entretanto, o 
termo “cuidado centrado no paciente” só foi formalmente 
utilizado em 2001, quando o Institute of Medicine (IOM),1 o 
descreveu como sendo o cuidado “respeitoso e responsivo 
às preferências, necessidades e valores individuais dos pa-
cientes, e assegura que os valores do paciente orientem to-
das as decisões clínicas.

Recentemente, o “cuidado centrado na pessoa”, passou a 
ser o termo utilizado mais assertivamente, uma vez que o 
cuidado deve-se estender a todos os envolvidos no processo 
de cura ou reabilitação; profissionais, paciente e familiares, 
auxiliando no desenvolvimento, conhecimento, aptidão e a 
confiança que precisam para o gerenciamento da sua saúde 
e tomada de decisões, de forma mais assertiva. Em conjunto, 
as necessidades do paciente são identificadas e considera-
das em seu tratamento, incluindo além do aspecto físico, o 
psíquico, emocional e espiritual. 

Sabe-se que ao contrário da teoria da unicausalidade, mui-
to aceita no início do século XX, que considerava como fator 
único de surgimento de doenças um  agente etiológico, o 
conceito de saúde-doença, envolve múltiplos fatores rela-
cionados ao indivíduo, que vão desde os aspectos biológi-
cos, até os econômicos, sociais, culturais e emocionais. Ainda 
que, o conceito ampliado de saúde como cuidado integral, 
prevenção e autocuidado, estejam cada vez mais em pauta, 
grande parte dos profissionais da área da saúde percebem 
a saúde como o oposto de doença e trabalham com esse 
enfoque. Sendo assim, o modelo assistencial da medicina 
convencional ainda parece estruturado e focado na doença, 
com ações direcionadas no seu enfrentamento.

Ao reconhecer que a dor é influenciada por múltiplos fa-
tores, um ponto de discussão é a limitação do tratamento 
medicamentoso de forma isolada para o manejo da dor, 
dessa forma, proporcionar ao paciente um tratamento no 
contexto multidisciplinar, possibilita a utilização de diversas 
ferramentas para o seu tratamento, tanto no âmbito hospita-
lar, quanto no contexto ambulatorial, e a implementação das 
práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) são 
opções terapêuticas que parecem cada vez mais preencher 
as lacunas necessárias para assistência e cuidado integral ao 
paciente com dor. Segundo o ministério da saúde, as PICS 
atuam como um complemento integrativo no tratamento 
convencional, aprovados e regulamentados pela Política Na-
cional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).2

Uma revisão sistemática da pesquisa baseada no uso das 
PICS para dor, publicada em 2022, rendeu 3.316 registros, 
com 264 estudos avaliados para revisão de texto comple-
to. Desses, 23 estudos (incluindo cerca de 8.464 pacientes) 

Olhar Centrado no 
Paciente e PICS na Dor



Vol. 06 N° 03 Jul/Ago/Set 2022
www.sbed.org.br

38

terapêutica Reiki como sendo não invasiva e segura, se mos-
trando uma intervenção ideal em pacientes fragilizados, res-
saltando alguns dos benefícios do Reiki para pacientes com 
neoplasias: redução da dor, depressão, fadiga, angústia e 
ansiedade no gerenciamento do atendimento, fomentando 
o alívio de outros efeitos colaterais da quimioterapia, assim 
como a qualidade do sono.6

 A respeito do acesso das PICS à população, a implementa-
ção em maior escala nos serviços de saúde ainda é um desafio, 
seja pelo desconhecimento das técnicas, seja pela baixa ade-
rência de profissionais e gestores de saúde em seus protoco-
los de tratamento, contudo, o novo cenário em saúde exige 
que as instituições considerem a experiência do paciente/pes-
soa em suas instituições e em suas culturas organizacionais.

 Observa-se que na maior parte das organizações públicas 
a implementação das PICS vem sendo impulsionada pela 
PNPIC, no entanto, nas organizações particulares são os pro-
gramas de certificações de qualidade que têm proporciona-
do a discussão das PICS entre assistência e gestão. Um exem-
plo é o Planetree, modelo que pertence ao rol das principais 
certificações internacionais em humanização e qualidade 
assistencial em saúde centrada na pessoa, e que desde seu 
início em 1978 inclui a oferta das PICS como opção de esco-
lha do paciente para o seu tratamento.

Os centros de atendimentos certificados pelo cuidado 
centrado na pessoa lideram o escore da ferramenta Hospital 
Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems 
(HCAHPS), desenvolvida nos Estados Unidos e utilizada para 
a pesquisa de satisfação do paciente para avaliar os hospitais 
e instituições de saúde que atendem aos seguros de saúde 

governamentais e essa ferramenta se baseia em um questio-
nário que inclui controle da dor do paciente. 

Organizações de saúde em todo o mundo estão se moven-
do em direção ao modelo centrado na pessoa – Incluir as PICS 
no planejamento terapêutico e nas linhas de cuidado espe-
cialmente na assistência ao paciente com dor, certamente, 
parece ser uma tendência efetiva e com boa resolubilidade 
quando se contextualiza o cuidado centrado na pessoa e o 
cuidado integral de saúde e bem-estar proporcionado pelas 
PICS ao indivíduo, a mudança requer esforço, mas é certa-
mente possível (Figura 1).
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Figura 1 – Cuidado centrado na pessoa com dor.
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Ao longo dos anos os processos de trabalho, de maneira geral 
vêm sofrendo mudanças significativas. Com o aprimoramento 
destes processos, aliado especialmente à Revolução Industrial, 
a gestão e a assistência em saúde passaram a preocupar-se com 
a qualidade dos serviços. Neste ínterim o enfermeiro passa a 
ocupar lugares de destaque nas equipes interprofissionais.1

No que tange ao manejo da dor, não é diferente. O enfer-
meiro vem se especializando cada dia mais nesta área de 
atuação promissora e desafiadora. Desempenhando papel 
importante tanto na assistência, quanto na gestão. Lideran-
do e engajando equipes, gerenciando os cuidados clínicos e 
projetos, e assessorando a alta gestão. Então, as partes inte-
ressadas no gerenciamento da dor são: a instituição, a equi-
pe e o paciente.

Estudos têm evidenciado os benefícios da atuação dos 
enfermeiros com expertise em dor, na condução assistencial 
dos pacientes. Devido ao seu desempenho sistematizado na 
assistência, efetivado por meio de instrumentos e ferramen-
tas para detecção, intervenção e avaliação, além de apoio 
clínico, que tem produzido melhoria de qualidade de vida, 
adesão ao tratamento proposto, gerenciamento do autocui-
dado e minimização do sofrimento dos pacientes.2

O cuidado sistematizado do enfermeiro ocorre partindo 
da premissa da importância da organização do processo de 

trabalho, sendo facilitador, tanto 
para gestão do serviço e da equipe 
quanto para o paciente. 

Com relação ao paciente, a atua-
ção do enfermeiro configura-se na 
articulação de saberes que deve, 
primordialmente, proporcionar 
educação em dor instrumentali-
zando-o para maiores possibilida-
des adaptativas no seu cotidiano, 
ampliando o autocuidado, a cons-
ciência da singularidade da dor, 
autonomia e dinamismo; paralelo, 
as práticas intervencionistas, com 
o foco no cuidado centrado no 
paciente, com inclusão da família, 
escuta ativa, elaboração conjunta 
de metas alcançáveis e resultados 
obtidos.2

Além da gestão do cuidado, como 
supracitado, o enfermeiro também 
tem participação importante na 
condução da gestão dos processos 
de trabalho e da equipe. Em busca 
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pela qualidade, utiliza ferramentas validadas para alavancar 
melhorias de diversas ordens, em âmbito organizacional sistê-
mico, como assistência com risco reduzido, otimização de re-
cursos e satisfação dos pacientes. O Enfermeiro gestor transita 
entre a gerência do cuidado, pessoas, processos e resultados. 
É um líder clínico, que além de elo na comunicação entre a 
equipe, não segmenta o cuidado, avalia e mitiga os riscos. A 
liderança clínica é um processo complexo de gerir as relações 
no nível microssistema para facilitar a reestruturação dos pro-
cessos de prestação de cuidados.3

Para desempenhar o papel de gestor, o enfermeiro trans-
cende o domínio da técnica e incorpora habilidades relacio-
nadas à criação, intuição e interação, o que lhe exige uma 
contínua aprendizagem profissional, atentando-se com an-
tecipação para as mudanças ocorridas no contexto social e 
cultural, atribuindo ao processo de gestão o gerenciamento 
do conjunto de ações estratégicas, de maneira integrada, 
galgando atingir os objetivos da instituição. Além de estar 
atento à evolução tecnológica e à inovação na área. Quanto 
mais tempo o enfermeiro estiver exercendo a sua função na 
unidade, maior a percepção de práticas de liderança trans-
formacional, aperfeiçoando a capacidade de melhoria da 
qualidade, custo e segurança.3

O grande desafio neste contexto é entender qual a reali-
dade encontrada, quais são as necessidades do serviço, da 
equipe e que impactos se tem na assistência. Partindo deste 
ponto, de que forma é possível absorver e desenvolver ta-
lentos dentro das organizações/equipe, de maneira que se 
alcance os resultados esperados e que seja possível atuar de 
forma inovadora e qualificada. Não significa substituir mate-
rial humano, mas sim, atribuir aos membros da equipe novas 
demandas e desafios em prol do crescimento do serviço.4

Importante que a equipe entenda a missão, visão e valores 
da organização e que todos os processos de trabalho este-
jam alinhados aos mesmos. A equipe precisa estar engajada 
para o alcance de resultados promissores. Na prática é pos-
sível utilizar de algumas estratégias facilitadoras, desenvol-
vendo talentos para assegurar assistência qualificada, como: 

realizar feedback; utilizar os indicadores para sensibilizar a 
equipe à manutenção ou mudança de conduta; ter empatia. 
Uma equipe engajada se torna um diferencial competitivo 
para a empresa/instituição de saúde e se caracteriza como 
um espaço de desenvolvimento humano, que compartilha 
experiências coletivas por meio da conexão e competências 
que vão além da assistência.4

A enfermagem tem um ponto muito favorável nos proces-
sos relacionados a gestão que faz parte desde a formação 
com disciplinas e práticas relacionadas a temática. Afinal, se 
sai da graduação e se insere ao mercado de trabalho com 
uma equipe para liderar. Já outras categorias inseridas no ge-
renciamento da dor, inclusas na equipe multiprofissional não 
tem este domínio e acabam enfrentando barreiras maiores.

A busca pelo conhecimento precisa ser contínua. Assim, 
ampliam-se possibilidades de superar dificuldades e adquirir 
novas habilidades. Alguns desafios são frequentes no coti-
diano em se tratando de serviços especializados no controle 
da dor. O Quadro 1 exemplifica e descreve alguns desafios 
e estratégias para melhoria do processo, baseado na Imple-
mentação de Práticas Baseada em Evidências.5

Os desafios são muitos, mas entender o propósito alinha-
do às competências, habilidades e busca pelo conhecimento 
faz com que cada processo, seja de cuidado, gestão ou lide-
rança alcance o sucesso com resultados promissores.
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Quadro 1 – Desafios enfrentados e estratégias possíveis

Barreira Estratégia Recursos Resultados

Não conformidade relacionado ao 
registro de dor

Auditoria, workshop; campanhas 
educativas

Educação em serviço, simulação 
realística; Quiz; rodas de conversas; 
vídeos; EAD

Melhora no registro de dor no quadro 
de sinais vitais evidenciado em nova 
auditoria e coleta de indicador

Falta de instrumento para 
formalizar a transição do cuidado 
do Enfermeiro de dor

Elaboração do instrumento de 
transição do cuidado

PDSA
Huddle
Utilização Ipad
Planilha Excel on-line

Formalização de instrumento com 
equipe e melhora da comunicação

Baixa adesão às consultas Teleconsulta Ipad/ computador (Agendamento prévio 
com consentimento formal; inclusão 
familiar; utilização plataformas digitais)

Menor índice de faltas nas consultas 
(No consultas realizadas / No 

consultas agendadas * 100)

Falta de monitoramento 
do paciente que realizou 
procedimento analgésico invasivo

Telemonitora-mento via telefone Algoritmo elaborado pela equipe 
e Instrumento para nortear 
telemonitoramento

Indicador: (No monitoramentos 
realizadas / No procedimentos 
realizados * 100)

Desorganização ambiente de 
trabalho

Fotos, do antes e depois, do ambiente 
para conscientização da equipe

Ferramenta 5S Ambiente organizado

Fonte: Elaborado pelas autoras com exemplos reais da prática, baseado no GRIP (Getting Research into Practice), 2022.





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai165427551827_016-267 Adaptação de anúncios.pdf   2   03/06/22   13:58



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai165427551827_016-267 Adaptação de anúncios.pdf   2   03/06/22   13:58




