www
w.dol.innf.br
2017
7, o ano internacio
onal contra a dor após
a
ciru
urgias
Man
ni Indiana Fu
unez*
Paulo Gustavo B
Barboni Danttas Nascimento*

Este ano de
d 2017 foi e
escolhido pe
ela IASP (Intternational A
Association for
f the
Study
y of Pain) como
c
o ano
o de luta co
ontra a dor após cirurgias. Todo a
ano, mais de
e 300
milhõ
ões de cirurgias são rea
alizadas mu ndo afora e mais da metade
m
deste
es procedim
mentos
implic
cam em epiisódios de dor severa p
pós-cirúrgica. Existe tam
mbém a ocorrrência da dor
d
de
longa
a duração ap
pós cirurgias
s e que tamb
bém está no escopo dos esforços de
esta mobiliza
ação e
é um tema de estudo da próp
pria Associaçção.
Como obje
etivos desta ação, a Ass
sociação pre
etende disse minar inform
mação
sobre
e a dor pós--cirúrgica, re
ealizar açõe
es educativas com profissionais de Saúde que lidam
com este tipo de
e dor em su
uas relações com pacien
ntes; aumen
ntar a perce pção da dorr póscirúrg
gica de gesto
ores públicos, meios de comunicação e público em
e geral.
m grupo de
e trabalho para
p
este A
Ano Internac
cional,
A IASP constituiu um
lidera
ado pelos doutores Dan
niel B. Carr e Bart Morrlion, cujo trabalho
t
mo
obilizará os 7.000
membros da IAS
SP e seus 90
0 capítulos n acionais no atendimento
o dos objetiv
vos acima, com
c
a
realiz
zação de eve
entos, cursos
s e promoçã
ão do materia
al desenvolv
vido.
Um materrial extrema
amente rico foi preparado pelo gru
upo de traba
alho e
está sendo trad
duzido para
a divulgaçã o mundial. Na página
a do Ano Global na IASP
(http://www.iasp
p-pain.org/G
GlobalYear) e
estão dispon
níveis 14 folhas de fato
os sobre div
versos
temas ligados à Dor
D Pós-cirúrgica.
Um contra
aste muito cclaro da perspectiva bus
scada já apa
arece na priimeira
Folha
a, que trata
a do que o público le
eigo deve saber
s
sobre a Dor apó
ós Cirurgias
s. Um
intere
essante conttraste é utiliizado como estratégia, mostrando uma
u
visão a
antiga e retró
ógada
sobre
e este tipo de
d Dor, que
e infelizmentte é a realid
dade em gra
ande parte d
do mundo e uma
visão
o atual do tip
po de abord
dagem que e
esta Dor apó
ós Cirurgias deveria recceber pelo público
em geral.
O estabellecimento d
de que a Dor
D
após Ciirurgias dev
ve ser trata
ada e
acom
mpanhada é uma priorid
dade. O gerrenciamento desta Dor é tão impo
ortante quan
nto os
dema
ais aspectos relacionado
os à cirurgia
a e demais complicaçõe
c
s advindas d
do procedim
mento.
Esta dor deverá ser acompanhada, mon
nitorada, sujeita a um plano terapêu
utico diversificado
com analgésicos e anestésico
os de manei ra a diminuir a dependência de med
dicamentos únicos
ú
(morffina).
Um contra
aste nítido a
ao fatalismo da Dor antecipada de um procedim
mento
cirúrg
gico e a uma dor ao pa
aciente em a
alta hospitala
ar que deve
erá ser geren
nciada por ele
e ou
familiares e sem nenhum ac
companhame
ento futuro ou mesmo um
u especial ista de referência
em dor.
O problem
ma se estend
de também aos
a
profissio
onais de Saú
úde envolvid
dos no
relacionamento com
c
estes pacientes
p
su
ujeitos à Do
or após Cirurgias. Hoje existe um corpo
teóric
or que devem ser
co extenso sobre
s
vários componente
es importantes do tratamento da Do
de co
onhecimento
o do profissio
onal de Saúd
de. Infelizme
ente, a trans
sição deste cconhecimento em
proce
edimentos práticos
p
é lenta e falha muitas vezes, daí a im
mportância d
de campanhas de
consc
cientização como
c
esta. Hoje o proffissional de Saúde deve estar atentto e devidam
mente
treina
ado no recon
nhecimento da dor e na
a sua preven
nção de maneira a perm itir conforto físico
e emocional. A avaliação da dor deve se
er feita em re
epouso e em
m alguma atiividade relev
vante,
de maneira a pos
ssibilitar a te
erapia da do r com reabilitação de função.
Existe a necessidade
n
também da
a identificação de pacie
entes vulnerráveis,
com necessidade
es especiais ao controle da Dor pós--operatória, com dor crô
ônica, histórico de
abuso
ade e depre
o de drogas
s, distúrbios comportam
mentais como
o catastrofis
smo, ansieda
essão.
Estes
s necessitam
m de cuidados especiais q
quanto ao ge
erenciamentto da Dor.
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A IASP salienta de ma
aneira veem
mente que o objetivo não
o é obter es
scores
0 de intensidade de dor pós--operatória, mas sim, personalizar os
o regimes d
de gerenciam
mento
de do
or de acordo com a variabilidade e necessidad
de individua
ais de pacien
ntes, levand
do em
conta
a diferenças
s genéticas,, de gênero
o e idade, etnia, na nocicepção, farmacocin
nética,
metabolismo, fa
atores psico
ológicos, fa
atores socia
ais, entre outros. Re
eceber o melhor
m
tratamento para
a a dor de um serviço
o de tratam
mento de Saúde é um
m direito hu
umano
funda
amental.
O trauma de um proccedimento cirúrgico
c
leva
a aos mais variados tip
pos de
dor p
pós-cirúrgica, dependend
do dos tecido
os afetados diretamente
e e também adjacentes, tanto
pela ação de mediadores
m
nociceptivo
n
locais e sis
stêmicos quanto pela a
acidose e hipóxia
decorrrente do prrocedimento,, que tem se
eu compone
ente de sensibilização pe
eriférica. Asp
pectos
relacionados à resposta hum
moral e mig
gração leuco
ocitária após
s incisões ciirúrgicas tam
mbém
influe
enciam no de
ecorrer do desenvolvime
ento da dor pós-cirúrgica
a.
orama pró-n ociceptivo fa
acilita a ativ
vação de no
ociceptores, a sua
Este pano
sensibilização e o aparecimento da hiperralgesia, con
ntribuindo pa
ara o estabe
elecimento da
d dor
pós-c
cirúrgica. Nã
ão podemos
s descartar a ocorrênc
cia de lesõe
es nervosass iatrogênica
as no
decorrrer destas intervenções
i
s, que então
o passam a contribuir co
om aspectoss neuropátic
cos da
dor p
pós-cirúrgica, potencializ
zando a posssibilidade de cronificação
o desta Dor.
Além da atuação pe
eriférica de ativação no
ociceptiva, e
existe tamb
bém o
comp
ponente de sensibilização
s
o central deccorrente da dor pós-cirú
úrgica, atuan
ndo tanto nas vias
de facilitação qua
anto nas vias
s descenden
ntes inibitória
as, com múltiplos mecan
nismos relev
vantes
ao de
esenvolvimento do proce
esso álgico e de terapias
s farmacológ
gicas.
Este quadro de Dor p
pode não ap
penas se con
nfigurar apóss o procedim
mento
cirúrg
gico, mas progredir parra além do momento agudo,
a
torna
ando a Dor pós-cirúrgic
ca em
uma Dor após Cirurgia. Se este quadro d
doloroso perrsiste por ma
ais de três m
meses, esta passa
ser c
considerada uma Dor Crônica.
C
Esta
a não deve estar presente antes do procedim
mento
cirúrg
gico, estar lo
ocalizada no sitio cirúrgi co ou em um
ma área refe
erida e ter ou
utras causas
s para
ela ex
xcluídas.
A ocorrência deste tip
po de transiç
ção não é pouca: cerca de 10 a 20
0% de
pacie
entes cirúrgic
cos referem Dor Crônica
a, sendo que
e a intensidade desta do
or pode ser severa
s
à into
olerável em 2 a 1% dos
s casos. O ti po de cirurg
gia e o local do procedim
mento influenciam
na o
ocorrência deste
d
tipo de
d agravam
mento e inttensidade e existe o envolvimentto de
comp
ponentes noc
ciceptivos e neuropático s.
v
pesqu isas no sentido de pred
dizer fatoress clínicos do
o risco
Existem várias
mentos para
desta
a cronificaçã
ão, assim co
omo procedim
a a sua prevenção por farmacotera
apia e
anesttesia regiona
al.
Além diss
so, o cuidad
do específic
co com pop
pulações ido
osas, pediáttricas,
pacie
entes em cuidados crítico
os também é discutido.
Enfim, um
m material q
que deve serr amplamente divulgado
o para ating
girmos
os ob
bjetivos destte 2017 Glob
bal Year Aga inst Pain Aftter Surgery.
Referrências:
 http://ww
ww.iasp-pain
n.org/Global Year
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A
Surgerry, 1 to 14
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