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Dor articular: diferentes
s patologiias, um me
esmo sinto
oma!
Lariss
sa Garcia Pinto
P
*
Tanto doe
enças inflam
matórias com
mo degenera
ativas das a
articulações estão
entre
e as maiores
s causas de
e dores crôn
nicas. A dorr articular é um dos m
maiores problemas
clínicos, levando o paciente a procurar ttratamento, uma vez qu
ue incapacita
a a realizaçã
ão das
ativid
dades diárias, comprom
metendo a qu
ualidade de vida do ind
dividuo. A d
dor articular pode
ocorrrer enquanto
o a articulação é mantid
da imóvel (dor espontânea), mas prrincipalmente
e esta
é induzida ou agravada dura
ante movime
entos ou com
m a estimula
ação mecân ica da articu
ulação
comp
prometida, como
c
quando recebe um
ma sobrecarrga de peso. Neste caso
o a denomin
namos
hiperralgesia. A hiperalgesia
h
é associada
a à sensibiliz
zação das fibras nocicep
ptivas, ou seja, a
dimin
nuição do limiar de dor, e esta é desencadeada pela presença de um pro
ocesso
inflam
matório nas articulações
s. De fato, d
durante a inflamação arrticular, num
merosos neurrônios
afere
entes primárrios peri-artiiculares são sensibilizad
dos, e esta sensibilizaçã
ão ocorre ta
anto a
nível periférico co
omo central. As articula ções são alttamente inerrvadas por fiibras nociceptivas
de pequeno diâm
metro, tamb
bém conheccidas como fibras C, as quais são
o sensibilizadas e
possu
detectar os
uem um im
mportante papel
p
em d
s estímulos dolorosos. Os media
adores
inflam
matórios libe
erados duran
nte a inflama
ação são res
sponsáveis pela
p
indução
o da sensibiliização
perifé
érica das fibras aferen
ntes primári as articularres. Dentre estes med iadores pod
demos
desta
acar as citoc
cinas (IL-1β,, TNF-α, IL- 17), as pros
staglandinas, a bradiciniina, entre outros.
Já entre os me
ecanismos moleculares
m
responsáve
eis pela sensibilização a nível ce
entral,
podemos incluirr o papel dos amin
noácidos ex
xcitatórios (glutamato) , neuropep
ptídios
(subs
stância P) e as prostagla
andinas espin
nais.
O grupo de
d doenças q
que afetam as articulaçõ
ões e provoccam dor é amplo.
a
A dorr articular é multifatoria
al, e para se
er caracteriza
ada é depen
ndente da an
nálise de div
versos
parâm
metros, com
mo: a vivên
ncia clinica, de uma minuciosa
m
ab
bordagem in
nvestigacion
nal de
anam
mnese, exam
me físico, lab
boratorial e de imagem
m para definir sua causa
a. A dor artticular
aguda é considerrada, em terrmos cronoló
ógicos, como aquela com
m duração d
de até três meses
m
desde
e a sua orige
em, e a dor crônica, com
mo a de dura
ação maior de
d três mese
es.
ue apresenta
am como sin
ntoma a dorr das articullações
Dentre as doenças qu
podemos destaca
ar a artrite reumatoide
r
(AR), a artrrite idiopática
a juvenil (AIIJ), a osteoa
artrite
(OA),, a gota, enttre outras.
A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica
a, de patogênese
autoimune e etio
ologia descon
nhecida que apresenta manifestaçõ
m
es locais e ssistêmicas. É uma
doença que aco
omete várias articulaçõ
ões, ou seja
a, poliarticu
ular, simétri ca e que atinge
a
principalmente articulações dos
d
pés, mã
ãos e joelhos
s. A dor na AR
A surge a partir de div
versos
meca
anismos, env
volvendo inflamação, prrocessamento da dor a nível
n
perifériico e central, com
a pro
ogressão da doença, mudanças esttruturais de
entro da articulação. De
este modo, a dor
prese
ente na AR
R tem uma vasta gam
ma de cara
acterísticas, podendo sser constantte ou
interm
mitente, loc
calizada ou generalizad
da e é freq
quentemente
e associada com sofrim
mento
psico
ológico e fadiga. Os pacientes com A
AR ativa des
screvem a dor articular como: “dolo
orida”,
“agud
da/ cortante
e”, “latejante
e”, “penetra
ante”, já os pacientes com
c
a doençça menos ativa a
descrrevem como: “angustian
nte”, “incômo
oda”.
A dor também está prresente na artrite idiopática juvenil e é sem duv
vida, o
fator mais importtante na incapacidade d o que a progressão da doença
d
em ssi. Alguns es
studos
tem demonstrad
do que me
esmo com o controle efetivo da doença a dor permanece
persis
stente. A AIJ
A é uma artrite inflam
matória crônica que atin
nge criançass e adolesce
entes,
podendo ser sisttêmica, oligo
oarticular (a
atinge meno
os de cinco articulaçõess) ou poliartticular
(ating
gindo mais de
d cinco articulações). O processam
mento da dor no sistema nervoso juv
venil é
difere
ente dos ad
dultos, os limiares nocciceptivos sã
ão menores e os siste
emas de controle
endógenos da do
or são mais lentos. Aind a, tem-se observado qu
ue a lesão te
ecidual que ocorre
o
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duran
nte a infânciia pode ter efeitos
e
prolo
ongados no desenvolvim
mento do sisttema nocice
eptivo.
Assim
m, a lesão, a inflamação
o e o estressse no inicio
o da vida pode levar a u
um “priming
g” dos
nocic
ceptores periféricos e do
os circuitos ccentrais de dor, de tal forma que a dor associada à
inflam
mação tecidu
ual é potencializada na v
vida adulta do
d paciente.
A osteoarrtrite (OA) é uma doen
nça musculo
oesquelética com prevalência
mund
dial que resulta em dorr e diminui a qualidade de vida dos
s pacientes. A AO é tam
mbém
considerada uma
a doença das articulaçções, caracterizada por degeneraçã
ão da cartillagem
articu
ular, remode
elamento ósseo subcond
dral, formaçã
ão de osteófitos e altera
ações sinoviiais. É
mais comum nas
s mãos, punh
ho, cotovelo
os, ombros, joelho
j
e nos pés. As cau
usas estão ligadas
ao e
envelhecimen
nto e a mo
ovimentos rrepetitivos ou incorreto
os. Contudo
o, outros fa
atores
tamb
bém têm influência, com
mo a obesida
ade, trauma
as ou cirurgias prévias, inatividade física
bem como histórrico familiar. A dor aparrece como resultado
r
da inflamação na região, que é
decorrrente de um
ar-se ao outro, e
m desgaste da cartilage
em, a qual leva um oss
so a encosta
com o tempo aca
aba limitando
o a movimen
ntação.
Também podemos
p
de
estacar a gotta como outtra patologia
a que acome
ete as
articu
ulações e tem a dor com
mo um de sseus principa
ais sintomas. A gota é u
um tipo de artrite
a
inflam
matória dec
corrente da
a deposição
o de crista
ais de uratto nas artticulações, sendo
carac
cterizada por níveis elev
vados de áccido úrico no sangue do
os pacientess. Os cristais são
sitados preferencialmen
depos
nte ao redor das articula
ações periférricas, nos pé
és, joelhos, mãos
e cottovelos, na forma
f
de um
ma camada ssuperficial na cartilagem
m articular, o
osso subcondral e
nos ttecidos peri-articulares fibrosos,
f
sen
ndo também evidentes na
n forma de “tofo” (depósitos
o entanto qu
de ác
cido úrico) subcutâneo. A gota tem um longo período assintomático, no
uando
ocorrre um “ataque” agudo, este é extrremamente doloroso e leva
l
o pacie
ente a procu
urar o
médico.
Existem diversas
d
man
neiras para tentar contrrolar a dor a
articular pre
esente
nesta
as artropatia
as. Entre eles
s podemos d
destacar:
 tratamen
nto farmaco
ológico: AIINES, corticóides, me
etotrexato, imunobiológicos,
antidepre
essivos tricíc
clicos, gabap
pentina e pre
egabalina. No
N caso da g
gota a colchicina e
ão recomendados
o alopurinol e da ostteoartrite o sulfato de glucosamina
g
, também sã
como tratamentos mais específiccos.
 aspiração
o do liquido sinovial;
s
 exercícios físicos, fisioterapia;
 acupuntu
ura;
 cirurgia.
Novos me
edicamentos analgésicos
s, bem com
mo outras drrogas que atuem
a
impedindo o dese
envolvimentto e a progre
essão destas
s patologias, com maiorr eficácia e menor
m
possibilidade de reações adv
versas são ccada vez mais necessários. Nesse meio tempo
o, um
uso m
mais criterio
oso dos tratamentos ex
em o potenc
cial de melh
horar a vida dos
xistentes te
indivííduos com dor articular.
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