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Editorial do
d mês - A
Afinal, que
em é John J. Bonica?
?
Miriam das D
Dores Mend
des Fonseca
a*
Em uma
a rápida consulta no meu laboratório,, que tra
abalha
majoritariamente
e com dor, perguntei
p
aoss meus colegas: quem foi
f John J. Bo
onica? E nin
nguém
mesmo porq
soube
e me respon
nder! Não me assustei, m
que eu tamb
bém não sab
bia da importtância
desse
e grande homem, e só questionei
q
m
meus colegas ao descobrir que se trratava de um
m dos
maiores e mais importantes
i
especialista
as em dor crônica, que dedicou sua
a vida em prol da
saúde
e de outrem
m. Assim, comecei
c
a rrefletir sobre o quanto somos neg
gligentes em
m dar
importância a quem realmente é importa
ante.
Bonica nasceu na Itáliia, perto da Sicília, mas a sua famíl ia mudou-se
e para
os Es
stados Unidos em 1927
7, quando e
ele tinha onze anos. A vida não e
era fácil em Nova
Iorqu
ue para um menino
m
que não falava i nglês; ficou ainda pior quando
q
seu p
pai morreu quatro
q
anos mais tarde. Assim, Joh
hn passou a sustentar sua família vendendo jjornais e fazendo
bicos
s após o colé
égio. Ele tinh
ha um sonho
o de se torna
ar médico, mas
m até aque
ele momento
o esse
sonho
o parecia impossível, pois tudo cconspirava contra esse
e sonho. En
ntretanto, Bonica
B
semp
pre se esforç
çou e foi um excelente a
aluno desde o colégio. Conseguiu
C
in gressar na Escola
E
de Me
edicina da Universidade
U
de Marquettte e se grad
duar médico em 1942. P
Pouco tempo
o após
ingre
essar na facu
uldade, casou
u-se com Em
mma Baldettti, a quem co
ortejou por 6 anos.
Quando Bonica
B
entro
ou na faculd
dade, ele prrecisava se manter alé
ém de
ajuda
ar sua família. Para isto
o, se tornou profissional em luta liv
vre, esporte que já praticava
desde
e o ensino médio.
m
Assim
m, ele particcipava de lu
utas durante
e à noite e ffinais de sem
mana,
usand
do o pseudônimo de "Touro Walk er" ou "Mas
sked Marvell", no intuitto de mante
er em
segre
edo essa sua
a dupla jorna
ada e preserrvar sua carrreira na med
dicina. Mas, este segredo
o veio
à ton
na quando ele foi coroado campeão m
mundial na categoria
c
peso-pesado.
No início de sua br ilhante carrreira médica
a, Bonica fe
ez seus esttágios
obrigatórios e, em
e seguida, residência e
em anestesiologia no Hospital
H
St. Vincent em Nova
Iorqu
ue. Em 1944
4, no período
o da segunda
a guerra mu
undial, foi en
nviado para M
Madigan, Ho
ospital
do Ex
xército em Washington
W
e prontamen
nte se tornou chefe da anestesiolog
a
gia. E mesmo
o com
tanto
os afazeres ele
e complementava sua rrenda com lutas livres.
Foi durante a Segun
nda Guerra Mundial, que John Bo
onica começ
çou a
perce
eber a neces
ssidade de uma
u
nova ab
bordagem para tratar pa
acientes com
m dor crônic
ca. No
hospiital do exérc
cito, ele rece
ebeu muitoss pacientes que
q
sofriam de dor no m
membro fanttasma
e outtras síndrom
mes pós-amp
putação, com
mo dor musc
cular, lesões músculo-essqueléticas e uma
variedade de tra
anstornos ne
eurológicos associados à dor, que ele não con
nseguia ente
ender.
uela época, já havia algu
uns estudos relatando o tratamento da dor pelo
o bloqueio de vias
Naqu
nervo
osas, com aplicação de anestésicos locais. A fim
m de tentar ajudar os ssoldados sob
b seus
cuida
ados Bonica aderiu à estta nova técn
nica. Entreta
anto, até aquele momen
nto, ele não tinha
tido e
experiência com tais procedimentoss e, então, fez
f
uma bus
sca na litera
atura e adqu
uiriu o
máximo de conhe
ecimento que pôde. Com
mo bom auto
odidata, ele aprendeu so
ozinho técnic
cas de
anesttesia local e,, indo além, aprendeu té
écnicas para anestesia cirúrgica.
Ao promov
ver bloqueio
o de nervos em paciente
es com dor, ele notou que
q
os
pacie
entes com tipos simples de dor resp
pondiam à te
erapia, mas os paciente
es com problemas
de do
or crônica, mais complexos, não rrespondiam. De repente
e ele perceb
beu que, co
omo a
maioria dos ou
utros médicos, ele nã
ão conhecia
a os princíp
pios básicoss envolvido
os na
comp
plexidade da
a dor crônic
ca. Frustrado
o por não encontrar
e
informações q
que precisav
va na
literatura, Bonica
a sugeriu para vários ccolegas em várias área
as da mediccina - neuro
ologia,
neuro
ocirurgia, orrtopedia, psiq
quiatria - pa
ara que cada
a um examin
nasse os paccientes e tod
dos se
reunissem para comparar
c
notas em reun
niões semana
ais.
Assim, es
ssa foi a primeira vez que a dor teve uma abord
dagem
multidisciplinar, e essa abo
ordagem é feita até hoje,
h
no dia
agnóstico e tratamento
o dos
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pacie
entes com dor
d
crônica.. Até o fina
al de sua passagem
p
pelo
p
exército
o, Bonica estava
e
conve
encido de qu
ue a abordag
gem multidissciplinar parra o manejo da dor era o caminho para
p
o
seu ttratamento e mais inves
stigações era
am necessárias para a compreensã
ão desta patologia
tão complexa. Além disso, elle sentia faltta de um livro sobre dorr, mesmo qu
ue este contiivesse
inform
mações básicas. Portantto, depois da
a guerra, ele
e se propôs a fazer algo sobre isso.
Além da sua
s
participa
ação no exé
ército, outra experiência
a vivida por ele o
fez se
e dedicar ma
ais aos estudos sobre d or, quando sua
s
esposa, anestesiada
a com éter, quase
veio à óbito dura
ante o parto do seu prim
meiro filho. Com esse episódio, Bon
nica projetou
u uma
nova missão - a introdução de
d técnicas a
anestésicas regionais pa
ara anestesia
a obstétrica.. Após
isso, Emma foi uma
u
das primeiras mullheres a serr submetida à anestesia
a epidural para
p
o
nascimento de se
eu segundo filho.
f
Após o ex
xército, Bon
nica foi para
a Tacoma trrabalhar no Hospital Ge
eral e
come
eçou a colo
ocar suas id
deias em p
prática. Nes
ste hospital ele estabe
eleceu um grupo
multidisciplinar para
p
lidar com paciente
es com dorr. Até 1950,, ele tinha reunido reg
gistros
médicos sobre dor
d
de mais
s de 2.000 pacientes civis
c
e milittares, que e
ele havia trratado
isolad
damente ou
u em colabo
oração com outros mé
édicos. Ainda, após rev
visar a literratura
mund
dial sobre o tratamen
nto da dorr, começou a escrever seu prim
meiro livro, "The
Mana
agement of Pain", que foi
f publicado
o pela prime
eira vez 195
53, e aborda
a o diagnóstico e
tratamento de pa
acientes com
m dor. Este l ivro já foi re
e-editado alg
gumas vezess e traduzido
o para
seis iidiomas. Ele
e é considera
ado atualme
ente a bíblia para o estu
udo da dor ccrônica, um texto
clássico e de leitu
ura obrigatória para que
em trabalha com dor.
Em 1960
0, Bonica tornou-se o presidente do D
Departamento de
anesttesiologia da
a Universidade de Wash ington em Seattle,
S
fican
ndo no cargo
o até 1978. Como
profe
essor emérito
o continuou a trabalhar até sua apo
osentadoria em 1992. E ele não parrou de
traba
alhar em tem
mpo integral até poucos meses antes de sua mo
orte. Durante
e seu manda
ato na
Unive
ersidade de Washington
n, criou nessta universiidade a residência em anestesiolo
ogia e
torno
ou seu deparrtamento um
ma referênci a mundial em
e pesquisa, ensino e p
programas cllínicos
em anestesiologia. Os estagiários vinham
m de muitos países ao redor do mun
ndo e de tod
dos os
Estad
dos Unidos para se especializar no departamento cheffiado por B
Bonica. Uma
a das
prime
eiras coisas que fez na
n Universid
dade de Wa
ashington, em
e
colabora
ação com outros
o
profis
ssionais, foi implantar uma clínica d
de dor multid
disciplinar. Este
E
grupo d
de profissionais da
saúde
e e pesquisa
adores reunia-se regula
armente parra discutir problemas ap
presentados pelos
pacie
entes com do
or crônica e para delinea
ar estratégia
as de tratam
mento eficaze
es. Este prog
grama
atraiu
u jovens anestesiologisttas interessa
ados no tratamento da dor para a Universidade de
Wash
hington, esta
abelecendo, assim, em m
meados da década
d
de 1970, o prim
meiro program
ma de
forma
ação médic
ca para o tratamento da dor. Assim,
A
a Universidade
U
e criou o centro
c
multidisciplinar de
d dor em 19
978.
Bonica se esforçou m
muito no intu
uito de tornar o tratam
mento da dor, um
item muito impo
ortante nos cuidados d e saúde de
e um pacien
nte hospitalizzado e um tema
prioriitário a ser pesquisado
o, o que até
é então era
a negligenciado pela cla
asse médica
a. Ele
press
sionou os congressistas
c
s, visitou g
governos e representan
ntes da saú
úde e esperou o
momento certo para fazer o seu ma
aior movime
ento – a criação
c
de u
uma organiização
intern
nacional ded
dicada à pes
squisa e tra
atamento da
a dor. Assim
m, em 1973,, após elabo
orar o
progrrama, convidou pessoas importanttes de vária
as partes do mundo pa
ara um sim
mpósio
intern
nacional sob
bre dor. Assiim, a boa ci ência, fascin
nantes "insig
ghts" clínicoss e a consta
atação
de qu
ue havia pes
ssoas no mu
undo todo qu
ue compartilhavam do seu
s
sonho, d
deu mais ânimo à
Bonic
ca e, desse encontro,
e
su
urgiu a Assocciação Intern
nacional parra o Estudo d
da Dor (IASP) e a
revistta Pain. Obv
viamente, Bo
onica foi o prrimeiro presidente da IA
ASP.
Bonica determinou qu
ue a IASP te
eria que ser interdisciplin
nar. Segund
do ele,
a IAS
SP não seria apenas um grupo de prrestadores de
d serviços médicos,
m
serria uma socie
edade
para coexistir en
nfermeiros, dentistas,
d
fissioterapeuta
as e terapeutas ocupacio
onais, psicólogos,
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assisttentes socia
ais, farmacê
êuticos e ccientistas. Todos
T
os prrofissionais interessado
os em
minim
mizar a dorr e o sofrim
mento de sseus pacienttes foram convidados
c
a participarr, em
condiições de igu
ualdade. Co
omo resultad
do de todo esse esforço, a IASP é referênciia em
pesqu
uisa sobre dor
d
no mundo e tem siido uma forrça importan
nte no intuitto de estimu
ular o
traba
alho científico básico e clínico
c
sobre dor. Além disso,
d
a proliferação de clínicas e ce
entros
de do
or em todo o mundo ate
esta o grand e impacto que a criação
o dessa asso
ociação teve sobre
a prá
ática da medicina no trattamento da d
dor.
A explosão da nova cciência e ativ
vidades clíniicas relacion
nadas à dor levou
Bonic
ca a planejarr uma revisã
ão do seu liv
vro "The Man
nagement off Pain" com a ajuda de muitos
m
outro
os colaboradores. Assim,, publicou em
m 1990 a se
egunda ediçã
ão deste livro
o. Além diss
so, ele
tamb
bém escreve
eu o livro "P
Principles an
nd Practice of Obstetric
c and Analg
gesic Anesth
hesia",
torna
ando-se usad
do no mund
do inteiro. C
Como també
ém escreveu
u centenas d
de outros artigos
a
muito
o importante
es.
utros vissem
m o mundo a sua mane
eira foi uma das
Conseguirr que os ou
habiliidades mais
s brilhantes de Bonica. Ele foi capa
az de influen
nciar tanto g
governo qua
anto o
setorr privado parra apoiar os seus esforço
os e colocarr a investigaç
ção e o trata
amento da dor
d no
conte
exto de outro
os sinais e sintomas imp
portantes no
o tratamento de paciente
es.
O que muitos não sab
bem é que ele
e sofreu muito com su
uas próprias dores
crônicas. Os muittos anos de luta levaram
m ao desenv
volvimento de
d artrite em
m sua coluna e em
grand
des articulaç
ções; assim ele foi sub
bmetido a várias intervenções cirúrrgicas, em várias
v
parte
es de seu corpo. Ele se esforçava
e
pa
ara permane
ecer ativo. Muitas
M
vezes , Bonica tev
ve que
consu
umir muitos medicamen
ntos para se
eguir com se
eu trabalho,, mas isto n
não o desan
nimou.
Pelo c
contrário, co
omo ele senttiu e vivencio
ou a dor de perto, seria impossível p
para ele ignorar a
dor n
nas outras pessoas. Jo
ohn lutou ccom sua do
oença, assim
m como dessafiou a falta de
tratamento adequado para a dor. Bonica
a se preocupava com a pesquisa
p
e co
om os cientistas e
comp
prometeu-se
e a compreen
nder os meccanismos da dor. Sua pre
eocupação e
era constante
e com
aqueles que sofriiam com dorr em lugaress distantes; o seu desejo
o era que to
odos aprende
essem
sobre
e o tratamen
nto da dor. Ele se preo
ocupava com
m seus estud
dantes, estag
giários e colegas.
Ele se
e preocupav
va com seus filhos e sua
a esposa, ap
pesar de sua
a carreira o tter deixado muito
temp
po longe dele
es.
John Boniica foi assim
m, um home
em intenso que não vi via em sonhos e
fazia as coisas ac
contecerem;; sua vontad
de era contagiante. Mas,, como todo ser humano
o, seu
fim c
chegou. A morte de sua esposa, Em ma, foi um golpe insupe
erável e, no mesmo mês veio
ecer.
a fale
Todos aqu
ueles que b
buscam o conheciment
c
o sobre a dor ou estã
ão na
tenta
ativa de aliviiar a dor e o sofrimento
o em seus pacientes,
p
de
evem reconh
hecer que Jo
ohn J.
Bonic
ca teve visão
o e desvendo
ou ao mundo
o a importân
ncia de traba
alhar em equ
uipe. Aquele
es que
estud
dam dor serã
ão etername
ente gratos a ele.
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https://w
www.ted.com
m/talks/latif_
_nasser_the_
_amazing_sttory_of_the_
_man_who_gave
_us_mod
dern_pain_re
elief
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