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As dores relacionadass às víscera
as nos acom
mpanham de
esde os prim
meiros
momentos da vid
da, em situa
ações como cólicas inte
estinais e inffecções. Con
ntinuam na idade
adultta, como na
a dor do parto e em le
esões estrutturais de vísceras ocass (gastrite, úlcera
gástrrica, colelitía
ase, cólicas renais,
r
apen
ndicites, etc)). Por fim, costumam accompanhar várias
v
doenças comuns
s na velhice,, tais como infarto do miocárdio, neoplasias
n
a
abdominais, entre
outra
as.
O recente crescimento
o do interess
se dos pesqu
uisadores qu
ue trabalham
m com
dor, pela dor visceral reflette uma mud
dança de paradigma im
mportante n
na consciênc
cia do
nto para hom
mens quanto
o para mulhe
eres, a dor d
de origem in
nterna
impacto deste distúrbio. Tan
é um
ma causa comum para a busca de atendimentto médico. No
N entanto, grande parrte do
enten
ndimento da fisiopatolog
gia da dor vissceral origin
na da comparação com o
os mecanism
mos da
dor s
somática, já
á que os esttudos sobre a nocicepção visceral são escasso
os, possivelm
mente
devid
do à dificuldade de aces
sso as estru
uturas viscerais ou mes
smo da ausê
ência de mo
odelos
experrimentais pa
ara pesquisas que mimettizam essa síndrome.
s
Distúrbios
s gastrointesstinais estão na base das
s formas ma
ais comuns de
d dor
visceral. Desconffortos e a atividade inte
estinal alterada criam uma
u
enorme
e pressão so
obre o
sistem
ma de saúd
de, que afettam cerca d
de 10-15% da populaçã
ão da Europ
pa e dos Es
stados
Unido
os, com altís
ssimos custo
os para estess países.
Além disso
o, a dor pél vica intensa
a durante os ciclos mensstruais está entre
as qu
ueixas ginec
cológicas ma
ais comuns entre mulhe
eres jovens;
; contribuind
do para enc
cargos
econô
ômicos associados com dias de trab
balho perdido
os e diminuição na prod
dutividade. Apesar
A
de alguns tipos de
d dor visce
eral não esta
arem associadas com risco de vida,, elas contriibuem
signifficativamentte para um grande co nsumo de recursos da
a saúde e ttem um im
mpacto
negattivo conside
erável sobre
e a vida do
os seus porttadores. Alé
ém disso, há
á cada vez mais
evidê
ências de que a progress
são da patollogia da dor visceral é substancialm
mente afetada
a pelo
envelhecimento e pelo gênerro. Algumas síndromes de dor visce
eral são rela tadas com menor
m
uência em ad
dultos de idade avançad
da do que em
e indivíduo
os mais jove
ens, por exe
emplo,
frequ
apend
dicite. Tamb
bém esta sííndrome é m
mais frequente em mulheres (o do
obro) do qu
ue em
home
ens.
Existe cerrta confusão
o quando a capacidade
c
das
d
víscerass em respon
nder à
dor. Estudos mo
ostram que alguns loca
ais, como os
o parênquim
mas pulmon
nares, hepáttico e
renal, são praticamente inse
ensíveis à d or, mesmo quando estíímulos altam
mente lesivo
os são
aplica
ados. As vísceras ocas
s, tais como
o estômago, intestino, ureteres e bexiga são
o, em
condiições norma
ais, praticam
mente insen
nsíveis ao corte
c
e à queimadura, mas respo
ondem
quando ocorrem distensão, isquemia ou inflamação. Isso signifiica que, qua
ando se estu
uda as
vísceras, existe uma diferença entre e
estímulo pottencialmente
e nociceptiv
vo e aqueles que
produ
uzem dor.
A dor visc
ceral tem alg
gumas peculiaridades qu
ue a torna, a
ao mesmo te
empo,
comp
plexa e única
a. Uma dess
sas caracter ísticas é a pouca
p
capacidade que o ser humano tem
em id
dentificar co
om precisão a origem d
da dor visce
eral. Normalmente a do
or tem localiização
difusa
a nas proxim
midades dos
s órgãos afettados, isso decorre
d
da complexidad
c
de da organiização
das ffibras nervo
osas aferenttes visceraiss no corno dorsal da medula esp
pinal. Além disso,
quando alguns órgãos passam a apresen
ntar nocicep
pção, dá-se origem
o
a do r referida - sendo
aquela sentida numa
n
área da
d superfície
e muscular distante
d
do órgão estim
mulado. Isso pode
ser e
explicado pello fato de qu
ue os estímu
ulos visceraiis penetram em diferenttes segmenttos da
medu
ula espinal, onde se jun
ntam as fibra
as que respo
ondem a estímulos som
máticos, com
mo dos
músc
culos e da pe
ele. Como ex
xemplo tem--se a dor de
e origem cardíaca que po
ode se manifestar
na re
egião do mem
mbro superio
or esquerdo no momentto do enfarto
o do miocárd
dio.
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As dores viscerais com muita
a frequência são desscritas com
mo de
intensidade variá
ável, como em
e ondas, c om períodos
s de piora, seguidos
s
de melhora. Is
sso de
deve aos período
os de contração do mússculo liso. Os
s exemplos clássicos oco
orrem nas cólicas
c
intesttinais e na dor do parrto. Outro fe
enômeno ca
aracterístico da dor vis ceral é que
e essa
norm
malmente é acompanhad
da de fenôm
menos neuro
odegenerativ
vos, tais co mo palidez, malestarr e aumento do peristaltiismo.
Há muito se sabe que
e as vísceras
s apresentam
m receptoress aferentes que
q
se
proje
etam ao siste
ema nervoso
o central atra
avés do sistema nervoso
o simpático e parassimp
pático.
Algun
ns desses aferentes
a
po
ossuem fun
nções apena
as regulatórrias (autonô
ômica), enquanto
outro
os geram respostas sensitivas, partticularmente
e de dor. Esses receptorres são form
mados
por ffibras nervo
osas finas que
q
podem ser pouco mielinizadas
s (A-delta) ou amielinizadas
(fibra
as C).
Outro tipo
o de fibra ne rvosa aferen
nte é o nocic
ceptor silenccioso ou inse
ensível
a es
stímulos me
ecânicos, que
q
se torrna ativo espontaneam
e
mente apóss lesão tis
ssular,
principalmente in
nflamação e isquemia, e normalme
ente não responde a esstímulo mec
cânico
(estirramento). Os
O nocicepto
ores silencio
osos compõ
õem um gra
ande númerro dos aferrentes
viscerais do cólon e da bexig
ga. Assim, n
normalmente
e, eles não são
s
ativados , mas ao pe
ersistir
a agrressão tissular, existirá a sensibilizaçção de afere
entes nervos
sos periférico
os de modo que a
próprria função fisiológica
f
do
o órgão pod
derá contrib
buir para a amplificação
o da transm
missão
dolorrosa.
Os nocice
eptores visce
erais são uma
u
classe de aferente
es sensitivos
s que
expre
essam neuro
otransmissores peptídeo
os e termina
a nas lâminas I e V do
o corno dors
sal da
medu
ula espinal. A dor viscerral é uma ex
xperiência co
omplexa, de modo que d
diversas áre
eas do
sistem
ma nervoso central pod
dem estar en
nvolvidas no
o processo nocipetivo,
n
i ncluindo o córtex
c
visua
al e o córtex cingular antterior.
Acredita-s
se que as c onexões entre estruturras espinais e supra-espinais
esteja
am envolvid
das no processo de sen
nsibilização central para
a hiperalges ia visceral. Essas
proje
eções estão relacionadas
s aos reflex
xos autonôm
micos e moto
ores que aco
ompanham a dor
visceral, como ná
áusea e aum
mento da ten
nsão muscula
ar da parede
e abdominal e podem ex
xplicar
bém o caráte
er difuso e mal
m localizado
o da dor visc
ceral referida
a.
tamb
Assim, a fisiopatologi a da dor visceral envolve interação
o complexa entre
distúrbios de mo
otilidade, hip
persensibilida
quada.
ade visceral e resposta neuroendóccrina inadeq
Além disso, env
volve mecan
nismos perifféricos e ce
entrais respo
onsáveis pe
ela transmissão e
proce
essamento da nocicep
pção. Portan
nto, a abo
ordagem diiagnóstica rrequer avaliação
minuciosa da histtória do paciente e exam
mes clínicos.
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