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Dor crrônica e trabalho
Selm
ma Westpha
al Rodrigue
es Oléa Corrêa *
Es
sse texto foi baseado no trabalho de conclusão de
d curso do aluno
a
Reinalldo Oléa Corrrêa
Filho, qu
ue cursou pó
ós-graduaçã
ão em perícia
a médica
A ocorrênc
cia de dor crrônica na po
opulação mundial é cresccente. Este fato é
decorrrente dos novos
n
hábitos de vida, d a maior long
gevidade do indivíduo, d
do prolongam
mento
de so
obrevida dos doentes com
c
afecçõe
es clínicas naturalmente
e fatais, dass modificações do
ambiente e, prov
vavelmente, do reconheccimento de novas
n
condiç
ções álgicas e da aplicaç
ção de
novos
s conceitos que
q
traduzam seu signifficado. A pre
evalência de dor crônica varia entre 7% a
40% em diferen
ntes países, e se apressenta de modo
m
intenso
o e persiste
ente em 8%
% dos
indivííduos.
As algias crônicas to
ornaram-se um ônus para
p
os serrviços médicos e
comp
panhias de seguros. No
os E.U.A. ap
proximadam
mente 89 billhões de dó
ólares são gastos
g
anualmente para
a tratamento
o, compensa
ações trabalhistas e litígios. Segun
ndo um inquérito
populacional rea
alizado no Brasil,
B
maiss de 30% da populaçã
ão julga qu
ue a dor crônica
comp
promete as atividades
a
ha
abituais e m
mais de 75% consideram que esta si tuação patológica
limita
a as atividad
des recreacio
onais, relaçõ es sociais e familiares. Devido
D
à dorr, cerca de 50%
5
a
60% dos doentes tornam-se
e parcial ou totalmente incapacitado
os, de mane
eira transitória ou
perm
manente, gerrando estresse físico e emocionall significativ
vos para o paciente e seus
familiares constittuindo, porta
anto, um farrdo econômic
co e social.
A dor é um
m sintoma m
multidimensiional comple
exo, determiinado não apenas
por u
uma lesão te
ecidual identtificável ou v
visível ao ex
xaminador. Sua
S
ocorrên
ncia e cronifiicação
dependem da ex
xperiência do
olorosa pesssoal prévia, como estím
mulo e inten
nsidade dos sinais
nocic
ceptivos, ass
sociado ao componente
e afetivo, crrença e mottivação em um determ
minado
espaç
ço de tempo
o. Frequente
emente, a d
dor pode não
o ser visualizada, definiida, ou perc
cebida
pelo examinador, e em muitos
m
casoss a queixa álgica pode não justtificar o gra
au de
incap
pacidade ou ser detectad
da ao exame
e físico. É im
mportante salientar que o comportam
mento
dolorroso, o sofrimento e o estresse
e
pesssoal e famiiliar são com
mponentes d
de difícil disttinção
com a dor referid
da.
étodos são u
utilizados para mensurar a percepçã
ão e sensaç
ção da
Vários mé
dor, que não é qualidade
q
siimples, únicca e unidime
ensional, ma
as sim, uma
a experiência que
comp
porta aspectos afetivo-emocionais. A dor crônic
ca é uma enfermidade q
que se alastrra nos
dias atuais, acom
metendo pes
ssoas econo
omicamente ativas, de tal
t maneira que é necessário
eritos o co
onhecimento
o desta pattologia para
a atestar a capacidad
de ou
aos médicos pe
incap
pacidade para o traballho, assim como detectar fatores
s desencade
eantes de dor
d
e
estressores no ambiente laboral. É impo
ortante que esta questão seja abord
rdada e difun
ndida,
para incentivar o conhecim
mento a re
espeito da doença “do
or crônica”, com ênfas
se no
enten
ndimento de
e suas bases neurofisioló
ógicas.
Visto que a dor crôn
nica apresen
nta essa carracterística multidimens
sional,
intimamente liga
ada a fatorres emocion
nais, sociais
s, e cultura
ais, faz-se necessário maior
sistem
matização das
d
avaliaçõ
ões periciai s através de protocolos, assim como, intro
oduzir
questtionários co
om indicadores psicomé
étricos nos exames pe
ericiais, o q ue leva a maior
confia
abilidade em
m excluir ou
u inserir um
ma pessoa no mercado
o de trabalh
ho, possibiliitando
temp
po para rec
cuperação e tratamento
o do doentte e/ou exc
cluindo os possíveis ganhos
secun
ndários e se
eus gastos adicionais
a
ao
os empregadores e gov
vernos. É ne
ecessário ab
bordar
essa questão, as
ssim como realizar
r
estu
udos sobre a avaliação de
d dor nos exames perriciais,
tão e
escassa até o momento.
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* Mé
édica especialista em anestesiologi a com certiificado de atuação
a
em dor crônica
a pela
Socie
edade Brasileira de Anestesiologia
a. Atua no
o serviço de anestesia
a e clínica para
tratamento de do
or do HC-FM
MRP. Aluna d
de pós-gradu
uação do De
epartamento
o de Biomecânica,
Medic
cina e Reabilitação do Aparelho Loco
omotor
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