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Este é o ano interrnacional de luta con
ntra a dor pós-operatória,
prom
movida pela Associa
ação Interrnacional para
p
o Es
studo da Dor, a IASP.
I
Proce
edimentos cirúrgicos tem semprre um fatorr inflamatórrio e doloro
oso associado e,
além
m disso, um
m risco de
e cronificaçção do esttado de do
or decorren
nte da ciru
urgia.
Existtem estudo
os variados no sentido
o de melho
orar o gerenciamento da dor durante
todo o período peri-opera
atório, no ssentido de minimizar a ocorrênciia e intensidade
do q
quadro dolo
oroso. Existte também
m a identific
cação de fa
atores de rrisco para a dor
crônica pós-op
peratória, como
c
dor prévia ao procedimento anesttésico-cirúrrgico,
ansie
edade, gênero, dentre
e outros (Scchug, 2011
1).
A colocaç
ção de prótteses é pro
ocedimento
o comum a vários tipo
os de
cirurrgia, pelos mais variados motivo
os, desde trauma
t
agu
udo até sit uações crô
ônicas
de d
doenças como a osteoartrite. O envelhecimento da população tem eleva
ado o
número de com
mplicações ortopédicass devido à osteoartrite de joelho
o. A interve
enção
cirúrrgica da arttroplastia total de joe
elho pode melhorar
m
a dor e a fu nção (Carv
valho,
2016
6). Uma mé
édia de 14
400 casos a
anuais destte tipo de procedimen
p
nto foi realizada
no e
estado de São Paulo
o no perío
odo de 20
003 a 201
10. Maior prevalência foi
enco
ontrada em
m mulheres
s (72%) e um aume
ento anual do númerro de pacie
entes
tamb
bém foi ob
bservado (C
Carvalho, 2
2016). O interessante
e é que qu
uando o es
studo
comp
para seus achados
a
com estudos internacion
nais, este aumento
a
de
e procedime
entos
no p
período estu
udado é pe
elo menos três vezes maior que
e um dos e
estudos citados.
Também ocorre
eu aumentto de proce
edimentos de revisão
o da artrop
plastia, ou seja,
uma nova cirurgia, sendo apontada
as como principais
p
causas: téccnicas cirúrrgicas
inade
equadas, tomada de decisão in adequada para o perrfil clínico d
dos pacientes e
infec
cções de síttio cirúrgico
o (3º lugar entre as In
nfecções Re
elacionadass à Assistên
ncia à
Saúd
de – IRAS, antigamente nomead as de Infec
cções Hospitalares).
Pode-se sugerir
s
tam
mbém que existe
e
outro
o fator asso
ociado, que
e não
foi levado em conta na
a pesquisa,, que aum
menta o número de procedime
entos
cirúrrgicos... Pro
opina.
Neste me
esmo perío
odo analisa
ado, a Zimmer Biome
et Holdings
s Inc.
assumiu ter pa
articipado de
d um esqu
uema de su
uborno para a venda de produto
os de
órtes
ses e próte
eses. Ela e mais set e empresa
as multinac
cionais fora
am denunc
ciadas
form
malmente pe
ela Abramg
ge (Associaçção Brasileira de Planos de Saúd
de) ao Minis
stério
da S
Saúde por fraudes
f
e são
s
alvos d
de investiga
ação nos Estados Uni dos da Am
mérica
(Collucci, 2017)).
Os tipos de cirurgiias relacion
nadas a es
stas fraude
es são as mais
varia
adas inclusive aquelas
s que têm altos índic
ces de dor crônica pó
ós-operatórria. O
tipo de procediimento cirú
úrgico influ encia tanto
o a incidência deste ttipo de dorr (por
exem
mplo, 35% após tora
acotomia e cirurgia de
d mama, 20% após artroplastia de
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joelh
ho e 10% após artro
oplastia de quadril) e sua inten
nsidade (po
or exemplo
o, na
artro
oplastia articular a do
or é maior d
do que gin
necológica ou
o cirurgiass que envo
olvem
manipulação da
a cavidade abdominal e vísceras)) (Lavand’h
homme, 20 17).
Empresas
s nacionaiss também praticam estes atoss. A Assem
mbléia
Legis
slativa do Estado do Rio Grand
de do Sul,, em 2015
5, realizou uma Com
missão
Parla
amentar de
e Inquérito
o das Próte
eses e dos
s Medicame
entos, mottivada por uma
reportagem televisiva. O relatório re
elata as aç
ções da então proclam
mada máfia
a das
próte
eses, com indícios de atuação a mais de
d duas dé
écadas no estado do
o RS.
Reprresentantes
s comercia
ais, distribu
uidores, dispensadorres, médico
os, advogados,
gesto
ores de ho
ospitais, en
ntre outross atuavam em conjunto para ffraudar e obter
lucro
os desmediidos em cirurgias sup
perfaturada
as. As denúncias dattam do final do
século XX.
As vítim
mas foram submetida
as a cirurgias para
a colocação de
impla
antes ortopédicos ou
u até messmo cardía
acos. Os motivos
m
pa
ara a busc
ca de
médicos foram
m referidos como forttes dores nas costas
s, dores no
o nervo ciá
ático,
forte
es crises de dor lomb
bar, fratura
a de fêmu
ur, dores na coluna ccervical, do
or na
perna, dor no pescoço,
p
do
or pós-trau
umática, arttrose, etc. Nem todass lograram,, pois
já ha
avia conten
nda jurídica por parte de segurad
doras e plan
nos de Saú
úde. Casos como
o ped
dido de ciru
urgia com custo
c
de R$
$ 725.000,00 por 14 parafusos p
para tratam
mento
de dor lombar. A depoentte não se ssubmeteu a cirurgia, tinha 72 a
anos à époc
ca da
CPI, caminhava
a normalme
ente e bem de saúde (Comissão Parlamenta
ar, 2015).
ntes brasileiras
Em um estudo so
obre a ostteoporose em pacien
agua
ardando arttroplastia foi possível verificar que
q
não existe dor sig
gnificativam
mente
diferrente entre
e um grupo com ostteoporose e um com
m osteopen
nia (Sadigu
ursky,
2017
7). Desta maneira, mesmo
m
um
m paciente com indic
cação conc lusiva para
a um
artro
oplastia tem
m dor sem
melhante a pacientes com outra
as possíveiss indicaçõe
es de
trata
amento. O problema
p
acaba
a
sendo
o a disponibilidade de equipes m
multiprofissionais
nto desta dor
que possam rea
alizar um gerenciamen
d de maneira efetiva
a.
No Distrito Federa l, no finall de 2016 o mesmo
o ocorreu, com
denú
úncia da Pro
omotoria de Justiça C
Criminal de Defesa dos
s Usuários dos Serviços de
Saúd
de (Pró-Vid
da) e de Defesa da S
Saúde (Pros
sus) de 19
9 envolvido
os na máfia
a das
próte
eses. De acordo co
om as inv estigações,, os médiicos envolv
vidos rece
ebiam
indev
vidamente 30% do total de ca
ada cirurgia. A operração policcial denominada
Operração Mr. Hyde com
mprovou q
que os ac
cusados utilizavam recursos como
decla
arações fra
audulentas e documen
ntos falsific
cados para impor às v
vítimas ciru
urgias
e pro
ocedimento
os desneces
ssários (MP
PDFT, 2016).
A Socied
dade Brasilleira para o Estudo da Dor – SBED, affiliada
brasileira da IA
ASP, possuii um serviçço em sua página cha
amada Cen
ntro de Dorr. Um
serviiço que visa
a oferecer aos
a familia res, cuidad
dores e pacientes com dor, bem como
a qualquer in
nteressado,, uma lissta de clínicas, pro
ofissionais e/ou hospitais
referrências em tratamentto da dor e
em cada Re
egião do Brasil. No R
RS existem nove
ende
ereços citad
dos e sete médicos liistados. No
o DF apena
as dois end
dereços citados,
send
do eles o Hospital
H
de
e Base e o Hospital Universitárrio. Não ex
xistem mé
édicos
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listad
dos e/ou outros
o
proffissionais o
ou clínicas. O estado de Goiás apresenta sete
ende
ereços e dois médicos listados.
Até que ponto a falta de equipes
e
e referenciall para fornecer
trata
amento e gerenciam
mento dos quadros dolorosos pode te r auxiliado
o no
estab
belecimento destes es
squemas e
espúrios ain
nda tem de
e ser avalia do. A discu
ussão
da m
máfia das próteses
p
até
é agora sem
mpre tem sido
s
pautad
da no dano
o econômico, no
monttante mon
netário das fraudes a
aos planos de Saúde
e e ao Sisstema Únic
co de
Saúd
de. Pouco tem sido falado quanto
o aos pacie
entes.
A pergunta que se m
mantém é o que pode
e ser feito p
para promo
over o
gerenciamento adequado da dor nessta populaçã
ão?
Promover e divulga
ar o conhec
cimento ge
erado por p
pesquisadores e
profissionais da
a equipe multidisciplin
m
nar acerca de achado
os da prátiica clínica é um
camiinho válido. O papel da
d IASP e S
SBED são fundamenta
f
ais, assim ccomo as de
emais
associações de
e pesquisa e educaçção para a dor que possam ser envolv
vidas.
Divulgar o tema,
t
cap
pacitar eq
quipes, promover a multi ou interr ou
trans
sdisciplinarridade, no sentido d e oferecerr o cuidado integral aos pacie
entes,
garantindo aten
ndimento de qualidade
e são funda
amentais.
Existem propostass para ga
arantir bo
oas prática
as clínicas
s no
diagn
nóstico de indicações cirúrgicas,, assim com
mo os sistemas de con
ntrole de planos
de S
Saúde estarrem alertas
s a possíve
eis fraudes
s. Mas a do
or é individ
dual. Cada caso
único
o, imbuído de nuanc
ces de agra
avo próprio, pois a Dor, para quem a sente,
s
cons
stitui uma dimensão de tormen
nto pessoal que impa
acta a qua
alidade de vida,
deprrime, e exis
ste geralme
ente com ou
utras como
orbidades (N
Nascimento
o, 2016).
Esse seria um bom ponto para
a começar...
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