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Apesar dos avanços s ubstanciais em pesquisa
a e gestão d
de dor, milhõ
ões de
pesso
oas continua
am a sofrer por causa d
do controle inadequado da dor. O sofrimento é pior
quando a dor oco
orre no conte
exto de catá
ástrofes, viollência e tortu
ura. Dor agu
uda descontrrolada
não s
só leva a desconforto e sofrimento, mas, també
ém, pode terr consequên
ncias indesejáveis,
po de internação
tais c
como atraso
o na cicatrização, aum ento do risco de morb
bidade, temp
prolo
ongado e o riisco de desenvolver dor crônica pers
sistente [1].
No update
e clínico de janeiro 2012 da IASP – “cinco cris es no tratam
mento
da dor” – o auttor elenca os
o seguintess problemas
s no tratamento da do r: (1) a fallta de
evidê
ência dos res
sultados das
s coisas que a maioria dos
d
prestado
ores fazem a
aos paciente
es, (2)
a edu
ucação inade
equada dos prestadoress de cuidado
os primários sobre a dorr e como tra
atá-la,
(3) o valor em grande
g
parte
e desconhec ido do tratamento com opioides pa
ara pacientes
s com
dor c
crônica não oncológica, (4) financia
amento aos prestadores
s de gerenciiamento da dor e
(5) o acesso a cu
uidados multtidisciplinare
es [2].
Sobre o tratamento
t
da dor em países em desenvolvi mento, o update
u
clínico da IASP de
d junho de 2011 trás também a seguinte
s
con
nstatação: ““A dor aguda
a, em
suas várias conffigurações, não
n
é bem gerida nos países em desenvolvim
mento. A falta de
médicos, a disponibilidade de
eficiente de opiáceos e a falta de co
onhecimento
o são alguma
as das
barre
eiras para alc
cançar o manejo da dor ideal” [3].
Na primeiira metade da década de 90 do século XX su
urgiram no Brasil
progrramas gove
ernamentais de atençã
ão básica. São criados o Progra
ama de Ag
gentes
Comu
unitários de Saúde (PACS) e o Progrrama de Saú
úde da Família (PSF).
Entre os problemas
p
m
mais comuns
s enfrentado
os pela popu
ulação brasileira e
mund
dial e que são su
ubnotificadoss na aten
nção básica, destaca
am-se distú
úrbios
osteo
omusculares relacionado
os ao traba
alho e as dores lomb
bares. No e
entanto, ne
enhum
instru
umento de coleta
c
de da
ados destes dois programas elenca a saúde ostteoarticular como
um e
elemento de intervenção programáticca, seja ela de promoção à saúde, sseja de prevenção
de do
oenças ou re
eabilitação.
ma, existem
m dúvidas so
obre o quão
o integral é a atenção básica
b
Desta form
ofere
ecida à popu
ulação brasileira, já qu e este pode
eria ser um potencial ccenário de novas
interv
venções de saúde
s
primária [4].
A escasse
ez de estud
dos na aten
nção básica dificulta a identificaçã
ão de
neces
ssidades de
e saúde da população e o subseq
quente plane
ejamento d e atividades
s que
venham a supri--las [4]. Os fatores soccioculturais afetam
a
os processos
p
pssicofisiológic
cos da
epção da dorr.
perce
Por exem
mplo, em um
m dos pouc
cos estudos que existe
em, sujeitos
s que
utiliza
am o Sistem
ma Único de Saúde (SUS
S) demoram
m em média 60 dias parra consultare
em-se
após dor de dentte e mostraram-se em ssua maioria ansiosos (2
27%). A maiioria dos usu
uários
(50%
%) só procurra atendimento odontoló
ógico ao sentirem dor de dente e 59% optam
m pela
extra
ação dentária
a. Segundo os autores d
deste trabalh
ho, “a relevâ
ância desta pesquisa consiste
em c
conhecer os aspectos ps
sicológicos, biológicos, sociais, econ
nômicos e cculturais, qu
ue são
deterrminantes do
o processo saúde-doenç
s
ça e influenc
ciam bastantte na sintom
matologia dolorosa
de indivíduos com
m dentes carriados” [5].
O atendim
mento à dem
manda espo
ontânea e, em
e
especiall, às urgênc
cias e
emerrgências env
volve ações que devem
m ser realiza
adas em tod
dos os ponttos de atenção à
saúde
e, entre eles
s, os serviço
os de atençã
ão básica. Existem
E
indic
cativos de a
ações estraté
égicas
que c
consideram a necessidad
de de atualizzação dos pa
arâmetros so
obre a dor ccrônica no Brrasil e
de diretrizes nac
cionais para diagnóstico,, tratamento
o e acompan
nhamento do
os indivíduos
s com
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esta condição. O Ministério da
d Saúde aprrovou o Prottocolo Clínico
o e Diretrize
es Terapêutic
cas da
Dor C
Crônica, com
m a Portaria nº 1083 de 02 de outub
bro de 2012, onde ele m
mesmo afirm
ma que
inexis
stem dados disponíveis no Brasil sob
bre a prevalência de dorr crônica de seus cidadãos.
A Portaria nº 1083 de
efine a dor como aguda
a (duração in
nferior a 30 dias)
ou c
crônica (durração superrior a 30 d
dias), sendo
o classificad
da segundo seu mecanismo
fisiop
patológico em três tipo
os: a) dor de predomínio nocicep
ptivo, b) do
or de predo
omínio
neuro
opático e c)) dor mista. Ele traz a escala vis
sual analógic
ca (EVA) pa
ara determinar a
intensidade da do
or e a escala
a de dor Lee
eds Assessm
ment of Neurropathic Sym
mptoms and Signs
(LANSS) para caracterizar o tipo de dor,, adaptada ao
a português
s do Brasil p
por Schestats
sky et
al., 2
2011 [6].
O MS tam
mbém publico
ou em 2011 e 2012 os Cadernos de
e Atenção Básica,
B
tratando do Acolhimento à Demanda
D
Esspontânea. O volume II, de 2012, ttrata das qu
ueixas
mais comuns na Atenção Bás
sica.
Os cadern
nos tratam d
de aspectos organizativos da equip
pe e seu pro
ocesso
de trrabalho com
mo também aspectos re
esolutivos de cuidado e de conduttas, abordan
ndo a
avalia
ação, o cuidado e as condutas em rrelação às necessidades e às queixa
as que podem ser
frequ
uentes no contexto da Atenção Bá
ásica; incluiindo orienta
ações para o atendimento e
terap
pêutica da cefaleia, dor abdominal, dor de ouv
vido, dor de garganta, d
dor lombar e dor
torác
cica [7].
Estes são pequenos pa
assos em direção da esttruturação n
nacional da efetiva
e
gestã
ão integral e equânime
e da dor no
o nosso Sisttema Único de Saúde. Falta a inic
ciativa
pesso
oal dos gesto
ores em aplicarem devid
damente estas ações.
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