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Ano global da
d IASP co
ontra a dorr nos mais vulneráveeis:
uma cha
amada eme
ergencial
Kênia
a Fonseca Pires
P
*

Desde 20
004 a IAS
SP desenvo
olve anos temáticos
t
que enfoca
am a
atenção mundia
al em tipos
s específico s de dor e o gerenciamento mulltidisciplinar que
pode
eria ajudar a reduzi-la
a ou aliviá--la. O tema
a de 2019 é Ano Glob
bal Contra a Dor
nos M
Mais Vulnerráveis e seu escopo e stá dividido
o em quatro subtemass:





Dor em bebês e em
m crianças;
Dor nos idosos, inc
cluindo a do
or na demê
ência;
A dor do
os sobreviventes de to
ortura e guerra;
deficiências
Dor em
m indivíduos com d
s cognitivas
demência) ou trans
stornos psi quiátricos.

(não

relacionada
as

à

Nestes grupos
g
de pacientes frequentemente são
o incapaze
es de
comu
unicar efica
azmente co
om os presttadores de cuidados de
d saúde, ccolocando-o
os em
alto risco de do
or inadequada avaliaçã
ão e gestão
o.
Para o presidente d
da IASP, os desafios não o faze
em desacre
editar
que muitos dos
s problemas
s sejam inssolúveis, ainda na sua
a mensagem
m reforça que
q
a
espe
erança - em
mbora muito
os grupos d
de paciente
es tenham diversas ex
xperiências
s com
dor e tratamentos – esteja intrinsica
amente agregada no trabalho da IASP durante o
Ano Global e qu
ue esse apo
oio trará m
mais pesquis
sa, educaçã
ão e ênfase
e no tratam
mento
da dor para aju
udar as pop
pulações ma
ais vulneráv
veis (ARENDT-NIELSE
EN,2019).
A IASP lid
dera e une
e as diversa
as as comunidades da
a dor em prrol da
educ
cação de um
m ano e ca
ampanha de
e divulgaçã
ão para gerrar esperan
nça e acele
erar a
ajuda.
A Sociedade Belga da Dor e Médicos
M
Se
em Fronteirras organiz
zaram
um e
evento sobrre dor em vítimas
v
de conflitos, to
orturas e re
efugiados ((13 de março de
2019
9). A Dor crônica
c
con
nsequente d
da tortura pode desencadear fa
alta de sinc
cronia
nos s
sistemas nervoso, imunológico e endócrino
o, os quais podem afe
etar fisiolog
gia da
dor e experiênc
cia subjetiv
va. E ainda é observado que o fe
enômeno d
de sensibiliz
zação
centrral induz a hipersensibilidade à dor e outrros sintoma
as somáticcos e quand
do se
relac
ciona a mo
odulação de
escendente
e da dor e a percepç
ção dolorossa em situa
ações
variá
áveis, particularmente
e durante a sensaçã
ão prolonga
ada de am
meaça (estresse
pós-ttraumático) a sinaliza
ação da do
or é facilita
atória com diminuição
o da inibiçã
ão da
dor.
Avaliar os
o paciente
es, vítimas de conflittos, tortura
as e refugiados
deve
e englobar questionários sobre as condiç
ções atuais
s e os risccos contínu
uos à
saúd
de como aco
omodação ou falta de
e moradia, sono interrrompido, m
má alimenta
ação /
dinhe
eiro inadeq
quado para alimentaçã
ão, isolame
ento, incertta imigraçã o, estado civil
c
e
qualq
quer outro problema em curso. Um compo
onente con
nsiderado a
agravante e que
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ainda
a carece do
d incentiv
vo a pesq uisa cientíífica é que
e muitas d
das escala
as de
avaliiação da dor não estão disp
poníveis no
os idiomas
s necessárrios (AMRIS &
WILL
LIANS, 2015).
Contudo, a dor nã
ão pode deixar de ser
s
avaliad
da com es
scalas
simp
ples de dor,, por escalas de interrferência da
a dor ou in
nventários d
de qualidad
de de
vida e por final as autoras
s compleme
entam que a angústia
a deve ser a
avaliada, porém
com expertise no
n assunto (WILLIANS
S & ALAYAR
RIAN, 2019
9).
Outro co
ontexto psiicossocial da
d dor crô
ônica muito
o pesquisa
ado e
cons
siderado pa
arte integrante da e xperiência e tratame
ento da do
or é a dor em
pessoas com HIV.
H
As pesquisas reve
elam que as
a caracteríísticas do a
ambiente social,
como
o invalidar ou estigm
matizar as rrespostas de
d outros, estão asso
ociadas a piores
p
desfe
echos de do
or.
Para Sco
ott (2019) os fatores sociais macrorreve
elados, com
mo a
organização do
os sistemas de atençã
ão à saúde e políticas de benefíccio por inva
alidez
tamb
bém podem
m impactar a qualida
ade de vid
da das pessoas com
m dor crônica e
quan
ndo relacion
namos os fatores
f
socciais com a neurofisiologia da do
or, a inibiçã
ão da
modulação des
scendente da dor e a experriência da dor dos pacientes são
cons
siderados am
meaçadores a inclusão
o social.
Uma que
estão imporrtante a se
er destacada para o le
eitor da áre
ea da
saúd
de é a sens
sibilidade para a utilizzação de uma linguag
gem acessív
vel e atualizada
na a
avaliação, sendo nec
cessária q uando se discute in
njustiças e desiguald
dades
socia
ais. A litera
atura científica ressaltta que as descrições
d
de
d percepçções de inju
ustiça
relac
cionadas à dor como prejudiciais
p
e mal adaptativas são problemá
áticas.
Scott (20
019) ainda nos adverrte quanto ao uso de linguagem
m que
enfattiza a parrte patológ
gica para sse referir as experiê
ências, que
e podem estar
enraizadas na injustiça sistêmica attual e que, pode inad
dvertidamen
nte perpetuar o
estig
gma e a inju
ustiça.
Outro cuidado a serr observado
o é a garan
ntir durante
e a avaliaçã
ão da
dor o excesso de exagerro a respon
nsabilidade
e pela injus
stiça relacio
onada à dor às
pessoas vítimas
s e portado
oras do HIV
V. As conse
equências do
d excesso
o de foco po
odem
dimin
nuir o foco
o dos esfo
orços para criar siste
emas socia
ais mais e
equitativos para
melh
horar a vida
a de grupos
s estigmatizzados e ma
arginalizado
os.
A Dor nos
n
idososs, incluindo
o a dor na
n demênccia requer alta
prevalência em
m cuidados de longa d
duração e a dor é freq
quentemen
nte subtrata
ada e
em p
parte devido à capacid
dade limita
ada de muittos pacientes de comu
unicar a do
or por
caus
sa das defic
ciências cog
gnitivas e liinguísticas que acomp
panham a d
demência. A dor
não controlada é uma gra
ande preoc upação parra os profis
ssionais da área da sa
aúde,
não a
apenas afe
etando a qualidade de vida, mas também re
esultando e
em aumento dos
gasto
os com saúde,
s
bem
m como estresse e sobrecarga entre a equipe
e de
enfermagem.
Pesquisas
s com a equipe de
d
Hadjista
avropoulos et al (2
2016)
atrib
buíram a av
valiação inc
correta da dor à pres
scrição inad
dequada de
e medicame
entos
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psico
otrópicos, q
que podem
m ter efeito s colaterais perigosos
s e que po
odem acele
erar a
mortte.
O relato de dor po
ode ser um
m desafio para pesso
oas idosas com
comp
prometimento cognitivo secu
undário à demênc
cia e ou
utras doe
enças
neurrodegenerativas, acid
dentes vassculares cerebrais,
c
culturais ou fatores
s de
lingu
uagem, sen
ndo essencial obter um
m histórico colateral, como
c
obserrvação dire
eta ou
escalas de dor observacio
onais valida
adas reconhecem com
mo a dor o u o descon
nforto
pode
em levar a mudanças comportam
mentais (SA
AMPSON & PAUTEX, 20
019).
As Diretrrizes da Am
merican Ge
eriatrics Society (2002
2) incluem uma
série
e de indic
cadores co
omo expre
essões faciais, verba
alizações e vocalizações,
nas intera
movimentos do
o corpo, mudanças
m
ações interpessoais, mudanças
s nos
padrrões de attividade ou
u rotinas e o estado
o mental para serem
m adotado
os na
avaliiação e tam
mbém indicam as ferra
amentas Es
scala de Do
or da Abad ia, Avaliaçã
ão da
Dor na Demênc
cia Avançad
da (PAINAD
D) e Avaliaç
ção da Dor Checklist p
para Idosos
s com
Capa
acidade Lim
mitada de Comunicaçã o (PACSLAC).
A IASP e seus alia
ados fortes, como a European Pain Federration
(EFIC
C) dedicam
m para desttacar as ne
ecessidades
s de pessoa
as incapaze
es de expressar
suas
s dores de
e uma forrma que os profissionais de saúde po
ossam ente
ender
facilm
mente.
Nesse se
entido o DO
OL tem tra
abalhado para inform ar a socied
dade,
pacie
entes, proffissionais de saúde por meio de divulg
gação cien
ntífica com
mo os
edito
oriais e ale
ertas sobre
e a dor e ccom isso aproximar
a
e facilitar a relação entre
pacie
ente e profissionais da
a área da s aúde.
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