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A dor é um dos gra
andes fatores que afettam o cursso da histórria da
huma
anidade. De acordo com
m os relatos da literatura
a, os povos sempre proccuraram enttender
e con
ntrolar a dor e até hoje os
o seus meccanismos de ação são investigados p
por pesquisa
adores
e pro
ofissionais de
d saúde. A interpretaçção da dor varia
v
de aco
ordo com ccada socieda
ade e,
apesa
ar de estar inserida em
m uma categ
goria univers
sal, não é expressa ou sentida de forma
igual por todos os indivíduos.
As civiliza
ações antiga
as relaciona
avam a dor ao mal e aos demônios,
relata
avam a dor em “placas de
d pedra” asssim como o tratamento
o utilizado na
a época: pre
essão,
água, calor e sol.. Na Europa acreditavam
m que a dor existia
e
do lado de fora d
do corpo com
mo um
castig
go infligido por Deus pa
ara reafirma
ar a fé. Os feiticeiros
f
e sacerdotes utilizavam ervas,
e
rituaiis e cerimônias para aliv
viar os sintom
mas.
Ao longo do tempo existiram diversas teorias sobre
e dor. Aristóteles
acred
ditava que a dor era devido a ma us espíritos
s e estabeleceu a ligaçã
ão da dor com
c
o
sistem
ma nervoso central. Ta
anto ele qua
anto Platão viam a dorr como emo
oção e não como
sensa
ação. Já Hip
pócrates dizia que a dorr era causad
da pelo desequilíbrio no
os fluídos vitais e
acred
ditava que o coração era
e
o órgão central parra a sensação da dor e não o cérebro.
Leona
ardo da Vinc
ci acreditou na ideia de sensações transmitidas
s pela medu
ula espinal e René
Desca
artes propôs
s a “via da dor”,
d
onde ssensações es
stimuladas no
n corpo era
am encaminhadas
direta
amente para
a o cérebro onde
o
seriam realmente percebidas.
p
O conceito
o e a fisiopa
atologia da dor têm sido desenvolv
vidos ao longo do
temp
po, assumind
do em alguns
s casos visão
o religiosa ou filosófica e,
e em outross, visão científica.
Avanços científicos
c
p
para aliviar a dor iniciaram no sé
éculo 19, com
c
a
desco
oberta do ópio,
ó
morfin
na, codeína e cocaína. Também foi desenvo
olvida a asp
pirina,
medicamento ana
algésico maiis utilizado a
até os dias atuais.
A sensaçã
ão dolorosa pode ser cla
assificada, conforme
c
a ffisiopatologia, em
dor n
neuropática, dor nociceptiva e dor pssicogênica. No
N século 16
6, Ambróise Paré descre
eveu a
sensa
ação do mem
mbro fantasma a partir de relatos de
d SW Mitchell, após o ttérmino da guerra
g
civil a
americana. Esta é uma das mais te
erríveis síndromes dolorrosas e pode
e permanece
er por
muito
o tempo apó
ós a cicatriza
ação.
Os mecanismos da dor fantasma foram
m associado
os a transttornos
psico
ológicos não totalmente compreendi dos e marca
am grande mudança
m
sob
bre a dor crônica.
A teo
oria sugere que sejam devidos a um distúrbio do mecan
nismo supre
essor nocice
eptivo,
segun
ndo Melzack
k e Livingston. Há tam
mbém descrições na lite
eratura relattando o pro
ocesso
moto
or sensorial de plasticidade, caraccterizado pe
ela reorganiização do m
mapeamento
o das
estruturas repre
esentadas no
n córtex ccerebral, co
om remodelamento sin
náptico de fibras
senso
oriais tálam
mo-corticais e mecan
nismos de adaptação compensa
atórios na área
repre
esentante da
a região amp
putada.
John Bonica, conheccido como fundador
f
da
a gestão da
a dor, e William
W
Livinffston, cirurgião, dedicara
am-se a com
mpreender e tratar a dorr crônica. Se
egundo eles, a dor
seria uma doenç
ça debilitantte e com cconsequência
as para a condição
c
físiica, psicológ
gica e
comp
portamental,, desenvolv
vendo dep ressão, lim
mitação, an
ngústia, an
nsiedade, medo,
m
irritab
bilidade, mu
udança na percepção ccorporal e diminuição
d
da
d qualidad e de vida. Estes
sintomas eram in
nterpretados
s como pato
ologias psiqu
uiátricas qua
ando, na verrdade, reflettem a
seme
elhança entre
e dor e mem
mória.
A descobe
erta das técn
nicas de neu
uroimagem funcional
f
pe
ermitiu obserrvar a
ativid
dade cerebrral em pes
ssoas acord adas com o objetivo de compre
eender as áreas
espec
cíficas e as funções mentais.
m
Essa
as técnicas medem mudanças no fluxo sang
guíneo
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relacionadas à atividade neu
ural e isso p
permitiu dem
monstrar que terapias p
psicológicas como
hipno
ose e relax
xamento cau
usam muda
anças na attividade cerrebral relaciionadas com
m dor
crônica. Como ex
xemplo de té
écnicas de ne
euroimagem
m, temos:
 Tomografia por Emissão de Pósittrons (PET)
ncia Magnética Funciona
al (fMRI)
 Ressonân
m
(E
EEG)
 Eletroenccefalografia multicanal
encefalograffia Multicana
al (MEG)
 Magnetoe
oscopia de in
nfravermelho
o próximo (N
NIRSI)
 Imagem por espectro
Abaixo, um
ma pequena cronologia sobre
s
a dor.
7
7000 AC (apro
ox.)

Em diversa
as civilizações
s antigas obs
servam-se trrepanações em
crânios que indicam uma
a possível tenttativa de alivia
ar a dor.

2
2800 AC (apro
ox.)

Na corte d o Imperador Shen Nung utilizam-se e
extensivamente
plantas me
edicinais. Há conhecimento
o específico sobre o efeito
analgésico e antiespasm
módico de certas
c
planta s em que se
s
encontram princípios attivos tais co
omo a efedriina e o ácid
do
salicílico (fo
olha e casca do salgueiro).

2
2600 AC (apro
ox.)

Referência n
na China à acupuntura com
mo forma de trratar a dor.

4
400 AC (aprox
x.)

Hipócrates utiliza água fria e fisioterapia para alívio da do
or,
introduz o ó
ópio e o ácido
o salicílico (folha e casca d
do salgueiro), e
usa a com
mpressão das
s carótidas como forma de anestes
sia
cirúrgica.

3
300 AC (aprox
x.)

Os egípcioss iniciam a produção
p
de ópio,
ó
que com
mercializam no
n
Mediterrâne
eo.

1
175 (aprox.)

Galeno esta
abelece difere
enças entre tipos
t
de nerv
vos e classific
ca
diferentes fo
ormas de dor.

1
1000 (aprox.)

Avicena reccolhe textos clássicos
c
e de
esenvolve varriados aspecto
os
da medicin
na; estuda a anestesia narcótica e anestesia po
or
refrigeração
o.

1
1500 (aprox.)

Paracelso d efende o uso de agentes químicos
q
no ccontrole da do
or.
Descreve a ação do éter em galinhas. Descobre qu
ue os alcaloide
es
do ópio são
o mais solúve
eis em álcool do que em á
água, criando o
láudano.

1
1662

René Desca
artes sugere que
q
a dor se transmite da p
pele ao cérebro
através de ffios delicados.

1
1784

James Moorre desenvolve
e a "técnica de pressão sob
bre os nervos
s",
a partir dos trabalhos de Ambrose Paré
é.

1
1803

Friedrich W ilhelm Serturner cria um derivado
d
do ó
ópio, a morfina,
que será da
a maior importtância.

1
1828

Johann Buc hner extrai da
a casca do salgueiro a saliccina, da qual se
s
fará o ácido
o acetilsalicílico, base da Aspirina.

1
1842

Primeira ane
estesia cirúrgica, por Crawfford Long.

1
1846

O dentista W
William Morton faz demonstração pública
a da eficácia do
d
éter como a
anestésico.

1
1874

O obstetra James Simps
son utiliza o clorofórmio co
omo substituto
para o éter..

1
1884

Carl Koller desenvolve a anestesia local, ao ap
perceber-se da
d
diminuição de sensibilidade provocada pela cocaína na língua.

1
1898

Introdução do uso de cocaína com
mo anestésico
o por Heinric
ch
Braun.
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