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Gue
erra dos se
exos! Por que será q
que a sensibilidade à dor é diiferente entre
home
ens e mulh
heres?
Lariss
sa Garcia Pinto
P
*
Não, este
e não é um
m editorial “machista”, que vai d
discutir sobre as
difere
enças que ainda existem
m na socieda
ade entre ho
omens e mu
ulheres. Poré
ém, parece que a
dor é “machista” sim e difere
encia os gên
neros masculino e feminino quanto a sua prevalência.
De ffato, existe
em diversos
s estudos na literaturra que demonstram uma prevalência
esma
agadoramentte maior em mulheress (cerca de
e 80%) em
m diferentess tipos de dores
crônicas! Mas qual a explicaç
ção para estte fato? Será
á que as variações horm
monais contriibuem
para este fenôm
meno? O que protege m
mais os hom
mens da do
or? Quais m
mecanismos estão
envolvidos na percepção da dor
d nos diferrentes gênerros?
No editorial deste mêss, vamos ten
ntar compreender melho
or o que aco
ontece
no orrganismo hu
umano para que mulhe
eres e home
ens percebam
m a dor de forma diferente.
Ainda
a, como a pesquisa básica,
b
atra
avés do es
studo em animais
a
exp
perimentais, vem
contrribuindo nos
s mecanismo
os envolvido
os nesse vié
és sexual. Além disso, v
vamos discu
utir se
um tratamento diferenciado
d
para cada g
gênero seria
a uma opção
o mais efetiv
va no contro
ole da
dor e tentar enttender por qual
q
motivo,, apesar da intensa pesquisa no ccampo da do
or, há
muito
os anos não são descobe
ertos novos medicamenttos com ação
o analgésica
a.
Historicam
mente, fez-sse uma correlação entre a senssibilidade da
a dor
indiviidual com a força físiica ou morral, sendo que
q
uma maior
m
sensib
bilidade à dor
d
é
tradic
cionalmente vista como uma fraque
eza, enquantto aquelas pe
essoas meno
os sensíveis à dor
são c
consideradas
s fortes. Para
a se ter uma
a ideia desde
e quando es
ssa crença ex
xiste, no inicio do
século III a.C. foi
f fundado em Atenas,, por Zenão
o de Cítio, o estoicismo
o, uma esco
ola de
filoso
ofia helenística onde se
e ensinava que as emo
oções destru
utivas resul tam de erros de
julgamento, e qu
ue um sábio
o, ou pesso
oa com “perrfeição mora
al e intelectu
ual”, não so
ofreria
dessa
as emoções. Assim, esto
oico significa
a uma pessoa que pode suportar a d
dor ou sofrim
mento,
sem demonstrarr seus sentimentos ou reclamar. Olhando
O
porr este aspeccto, não é de se
surprreender que culturalmen
gil”, já que existe
nte as mulhe
eres sejam consideradas
c
s o sexo frág
a cre
ença de que elas são ma
ais sensíveiss, expressam
m mais as em
moções e su
ua sensibilida
ade, e
aqui podemos inc
cluir sua sen
nsibilidade au
umentada à dor.
Pois é, muitas
m
crença
as culturais sustentam que os hom
mens são menos
m
sensííveis à dor do
d que mulheres e estass impressões
s têm perdurado, apesa
ar da evidênc
cia de
grand
de variabilidade interindividual, das diferenças culturais,
c
e da
d complexid
dade na avaliação
da se
ensibilidade à dor. Devido a isso, e
existe um ca
ampo de pe
esquisa em cconstante avanço
que v
visa compree
ender melho
or as diferen
nças na sens
sibilidade à dor
d entre o ssexo feminin
no e o
masc
culino.
Em geral,, muitos esstudos têm reportado menor
m
limia r de dor, menor
m
tolerâ
ância à dor e maior dor evocada em
m mulheres em
e comparaç
ção com hom
mens. Realm
mente,
foi ob
bservado qu
ue as mulheres são as m
mais acome
etidas com dores
d
crônica
as, considerrado o
problema de saú
úde mais prrevalente na
a população,, atingindo 1/4 da popu
ulação mundial e
cresc
cendo sua incidência à medida
m
que a população envelhece. Entre as do
oenças onde a dor
crônica é um sin
ntoma prevalente, as q
que atingem
m mais mulh
heres do qu
ue homens são a
fibrom
mialgia, cistite intersticial, síndrome
e da fadiga crônica, sínd
drome do in
ntestino irritá
ável e
desorrdens na artticulação tem
mporomandiibular. Isso sem contar síndromes q
que só acom
metem
mulheres, como é o caso da endometrio
ose, vulvodin
nia e das cólicas menstrruais. Além disso,
estud
dos epidemio
ológicos tam
mbém obserrvaram que entre as sín
ndromes de dor crônica
a com
maior prevalência no gerall, que são: dor de ca
abeça, enxa
aqueca, lom
mbalgia, dore
es de
garga
anta e no joe
elho (princip
palmente ostteoartrite); todas
t
elas tê
êm prevalên cia maior no
o sexo
femin
nino. Mas é claro que as mulheres não poderia
am ser tão “sortudas”
“
a
assim; existe
em as
dores
s crônicas qu
ue são mais prevalentess em homens, como a específica do sexo mascu
ulino -
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prosttatite crônica
a. A gota e a cefaleia ta
ambém acom
metem mais
s homens, p orém estas dores
crônicas tendem a ser menos
s prevalente
es entre todo
os os tipos de dores crôn
nicas existen
ntes.
Ok, já pe
ercebemos que as mu
ulheres, no quesito do
or ganharam
m dos
home
ens. Mas surrge a pergun
nta: por qua
al motivo isso ocorre? Ex
xistem algum
mas explicaç
ções e
outra
as hipóteses na literaturra a respeito
o disso. Um
ma delas seria que as m
mulheres são
o mais
perce
eptíveis do que
q
os homens em vário s domínios sensoriais,
s
in
ncluindo a do
or.
Aqui vale relembrar que conceitualmente, a dor é de
efinida pela IASP
(Asso
ociação Inte
ernacional para
p
o Estu
udo da Dorr) como “uma experiê
ência sensorial e
emoc
cional desagradável asso
ociada a da no tecidual real ou pote
encial ou de
escrita em te
ermos
que s
sugerem tal dano”, ou seja, existe
em dois com
mponentes da dor: a no
ocicepçāo e a sua
perce
epção. A no
ocicepção (d
do latim no cere, “ferir””), ou sensa
ação nocice
eptiva, resulta da
detec
cção seletiv
va de estím
mulos capazzes de com
mprometer a integridad
de física de
e um
organ
nismo. A pe
ercepção é uma função
o integrativ
va modulada
a por condi ções emocionais,
motiv
vacionais e psicológicas,
p
, bem como experiências de vida de
e cada pesso
oa. Portanto,, além
de e
envolver a percepção dos
d
estímullos nocivos pelo sistem
ma nervoso
o central qu
uando
recep
ptores senso
oriais espec
cializados ( nociceptores
s) são ativados, a do
or apresenta
a um
comp
ponente afetivo-motivacional, incluin
ndo atenção e aprendizagem.
Após term
mos recapitu lado o conceito e os co
omponentes da dor, pod
demos
pensa
ar em fatos do dia-a-dia que mosttram (també
ém comprovados cientifiicamente) que
q
as
mulheres detecta
am melhor as diferente
es sensações
s (olfativa, gustativa,
g
v
visual, térmica,...)
em comparação com os hom
mens: 1) mu lheres detec
ctam pequen
nas variaçõe
es de temperratura
com melhor acu
uidade do que
q
os hom
mens; 2) as
s mulheres também tê
êm as sens
sações
gusta
ativas, o pa
aladar mais aguçado, p
percebendo pequenas variações
v
en
ntre os diferrentes
tipos de gostos; 3) mulhere
es têm tamb
bém maior acuidade
a
olfativa e melh
hor discriminação
tátil d
do que os ho
omens; 4) fo
oi observado
o, ainda, que as mulherres têm melh
hor discernim
mento
visua
al, distinguem
m variações de tons den
ntro de um mesmo
m
espec
ctro de core s (ex.: azul claro,
escurro, turquesa... laranja, salmão,
s
pês sego, coral...), já que uma
u
grande porcentagem
m das
mulheres aprese
entam mais classes de ffoto-pigmentos na retin
na do que o
os homens, o que
lhes permite perc
ceber mais cores.
c
Assim
m, este conju
unto de fatores pode serr associado à alta
capac
cidade de re
esposta a dor no sexo fe minino, o qu
ue implica um
ma melhor d
distinção sen
nsorial
a dorr em mulherres, ao invés
s de uma diiferença emo
ocional ou de atitude em
m resposta à dor.
(Não somos fra
acas, apena
as consegui mos perceb
ber melhor as sensaçções e assim as
demo
onstramos!)..
eria em rela
plicação para
a essa variab
bilidade sexu
ual na dor se
ação à
Outra exp
respo
osta ao esttimulo nociv
vo e o tip
po de fibra nociceptiva
a envolvida
a em cada caso
(brev
vemente, sabe-se que para
p
alguns estímulos nociceptivos as mulheress percebem a dor
atrav
vés da ativaç
ção de fibras
s do tipo Aδ, as quais de
etectam estím
mulos que p rovocam um
ma dor
do tipo aguda, afiada,
a
corta
ante; já os homens res
spondem a dor como u
uma sensação de
queim
mação, ardência tipo de dor este asssociado a estímulos
e
dolorosos dete
ectados por fibras
do tip
po C).
ão de horm
Existe ain
nda a parte hormonal, onde não só
s a variaçã
mônios
sexua
ais, que ocorre mensalmente nas mulheres, mas també
ém o comp
ponente horm
monal
masc
culino, estão
o envolvidos nas variaçõ
ões na sens
sibilidade à dor.
d
De fato
o, existem relatos
onde a testosterona pode agir modula
ando a dorr. Além diss
so, tem sid
do debatido se o
estro
ogênio e a progesterona
p
a seriam antti- ou pró-no
ociceptivos. Contudo, m
muita coisa a esse
respe
eito ainda prrecisa ser esclarecida e ffica para ass
sunto para um próximo e
editorial.
Focando agora
a
na pessquisa básica
a, onde gran
ndes avançoss têm ocorriido na
comp
preensão dos mecanism
mos envolvid
dos entre a diferença de sensibilida
ade da dor entre
mach
hos e fêmeas
s, vou desta
acar estudoss de um grup
po de pesqu
uisa do Cana
adá, em partticular
ao arrtigo que deu origem a essa matéri a. Há vários
s anos o gru
upo de pesqu
uisa liderado
o pelo
Dr. Je
effrey Mogil da Universidade McGill no Canadá, vem estuda
ando as diferrenças individuais
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na se
ensibilidade a dor. O interesse do p
pesquisador surgiu dura
ante experim
mentos realizados
na é
época do se
eu doutorad
do, a partirr da observ
vação de qu
ue existiam mecanismo
os de
analg
gesia específficos para ca
amundongoss machos e fêmeas. Ao longo de m
mais de 20 anos
a
o
grupo
o avançou muito neste
es mecanism
mos e tem contribuído
o de forma significativa
a nas
difere
enças sexua
ais na respos
sta a dor. R
Recentementte o grupo publicou
p
um artigo na Nature
N
Neuro
oscience dem
monstrando que no mo
odelo de dorr crônica (ne
europática) o
ocorre a ativação
de um
m tipo de células do sistema imune, a micróglia, que é esse
encial para o desenvolvim
mento
da h
hiperalgesia mecânica em camun dongos machos, mas não é im portante pa
ara a
sensibilidade a dor nas fême
eas. Ainda, o
os autores ob
bservaram que
q
a hiperse
ensibilidade à dor
em m
machos depe
ende da proteína BDNF e
expressa pela micróglia, mas que na
as fêmeas a maior
sensibilidade à dor
d
após lesã
ão do nervo
o é mediada por algum outro meca
anismo. O mesmo
m
o já havia re
eportado antteriormente que o recep
ptor do tipo TLR4
T
(outro componente
e com
grupo
papel importante
e na dor crônica) espina
al está envolvido na hipersensibilida
ade neuropá
ática e
matória em machos, ma
as não em fê
êmeas. De acordo
a
com os pesquisa
adores, o ob
bjetivo
inflam
do grrupo agora é entender quais meca
anismos estã
ão envolvido
os na modu
ulação da do
or em
fêmeas e, assim,, propor nov
vos alvos parra medicame
entos com ação analgés ica que visem um
tratamento espec
cífico, que diferencie ma
achos e fême
eas, homens
s e mulheress.
Para finaliizar, uma qu
uestão que deve ser abordada e re
efletida por todos,
t
mas principalmen
nte para os pesquisadorres da área básica: a utilização de a
animais de ambos
a
os se
exos nos exp
perimentos comportame
c
entais. De fa
ato, pode se
er observado
o nos milharres de
artigo
os científicos
s encontrados na literattura que existe uma predominância
a na utilizaç
ção do
gênero macho em experime
entos compo
ortamentais de dor. Muitos pesquissadores (inc
clusive
eu) o
optam por não utilizarr em seus experimenttos as fême
eas por cau
usa de variiações
horm
monais e no ciclo estrall. Contudo, acredito qu
ue isto deva
a mudar, já
á que em nossos
n
estud
dos estamos excluindo a representa ção do gêne
ero de uma grande
g
parte
e da populaç
ção e,
pelo que argume
entamos até
é aqui, a ma
ais acometid
da com os diferentes tip
pos de dor, e que
muita
as vezes nã
ão tem um tratamento adequado. Ainda, abo
ordando a tterapêutica, outra
questtão vem à cabeça:
c
já que não utilizzamos as fê
êmeas em nossos estudo
os, será que
e este
seria o motivo pelo
p
qual os promissore s analgésico
os, que surg
giram após a
anos de pes
squisa
básic
ca na procura por novos alvos para o tratamentto da dor, não emplacam
m nos estud
dos de
fase clínica e porr isso há mu
uitos anos n
não é descob
berto um no
ovo medicam
mento analgé
ésico?
sar que sim! Creio que com estudo
os direcionad
dos, mostran
ndo quais as vias
Tudo leva a pens
estão
o envolvidas
s na dor em homens e quais es
stão em mulheres, po
odemos chegar a
analg
gésicos mais
s específicos
s e, aí sim,, acredito que diferenciar homens e mulheres
s será
vanta
ajoso e não mais um cas
so de “mach ismo” na ciê
ência.
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