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A pandemia da CO
OVID-19 prrovocou um
ma mudan ça abrupta
a nos
siste
emas de sa
aúde de todo o mund
do. Recurso
os humano
os, materia
ais e financ
ceiros
desses sistema
as foram re
ealocados p
para o trata
amento de pacientes infectados
s pelo
novo
o coronavírrus, e também para prevenção
o e proteçã
ão da equiipe de saú
úde e
outro
os pacienttes. Pacien
ntes, incluiindo os ac
cometidos por condiições dolorosas
crônicas, são aconselha
ados a sse manterrem em casa, parra respeita
ar o
dista
anciamento social e só
s procurarrem o serv
viço médico
o em caso de urgênc
cia. A
recuperação es
spontânea, em casoss de dor crônica,
c
é rara e oss pacientes
s que
espe
eram por trratamento da dor, no
ormalmente
e, reportam
m dor severra que inte
erfere
com a habilidad
de de realizar tarefass do dia-a-d
dia. A falta
a de acesso
o a profissionais
de sa
aúde pode levar ao in
nadequado tratamento
o da dor, que pode te r consequê
ências
graves como a automedic
cação, o ab
buso e até mesmo
m
a dependência
d
a de opioid
des, o
que por si só, já
j é uma epidemia cre
escente. Allém disso, pacientes ccom dor crrônica
têm maiores chances
c
de
e desenvolv
ver distúrb
bios do so
ono e psiq uiátricos, como
deprressão e an
ão crescente da
nsiedade. Esse panora
ama tem im
mpulsionado
o a utilizaçã
telem
medicina nos atendim
mentos de profissiona
ais especializados no tratamentto da
dor.
Antes da explosã o da pan
ndemia pe
elo novo coronavíru
us, a
aborrdagem de telemedicina, que se
e refere ao uso de tec
cnologias p
para a obte
enção
de assistência médica à distância,
d
já
á estava se
endo utiliza
ada por paccientes com
m dor
crônica como uma alternativa ecconomicamente viáve
el para o tratamen
nto e
manutenção do
d
tratame
ento dessa
a condição
o. A dor crônica p
possui natu
ureza
multtifatorial, re
equerendo acompanha
amento po
or diferentes tipos de especialisttas, o
que torna seu manejo co
omplexo e de alto cus
sto. Nesse sentido, a telemedic
cina é
uma aliada potencial
p
para
p
o c ontrole da
a dor crô
ônica, red
duzindo cu
ustos,
deslo
ocamentos e o temp
po dispend
dido no tra
atamento. A telemed
dicina, inclu
uindo
cons
sultas por telefone, mensagens iinformativa
as e vídeo-c
chamada, é difundida
a pelo
mundo desenvo
olvido como
o uma form
ma de mimetizar cons
sultas tradiccionais. Esttados
Unidos e Europ
pa possuem
m sistemass online qu
ue permitem
m que paccientes com
m dor
receb
bam atend
dimento à distância. Nesses sistemas,
s
os
o profissio
onais de saúde
s
pode
em revisar prontuário
os, avaliar a conduta terapêutica e conduzzir sua con
nsulta
virtualmente. Por
P
meio de
d chamad
das de víde
eo é possível avaliarr a aparência e
movimento do
o paciente, e até mesmo co
onduzir um
m autoexa
ame guiado. A
perspectiva de ampliar grradualmentte o uso de
essa abordagem para
a pacientes
s com
dor crônica em
m países em desen
nvolvimento
o, incluindo o Brasiil, é favorrável,
cons
siderando que
q
o atend
dimento po
or via remo
ota, pode lançar mão
o de tecnologias
bem difundidas
s e de baixo
o custo, com
mo a utiliza
ação de smartphones.
Por outro lado, estudos que avaliam as p
plataformas
s de
telem
medicina enfatizam
e
que
q
a prá
ática da saúde digital ainda p
precisa superar
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algum
mas limitações. Uma
a das princcipais é a falta de conhecimen
c
nto técnico
o dos
pacie
entes para acessar essas platafo
ormas, uma
a vez que boa parte de
e pacientes
s com
dor crônica sã
ão idosos. Pacientes com diferrentes tipo
os de deficciência tam
mbém
enco
ontram dific
culdade de acesso. Ou
utro ponto é a capacittação dos p
profissionais
s que
irão prestar o serviço online,
o
já que as ca
arreiras em
m saúde, até então,, são
praticadas presencialme
ente. Uma
a limitaçã
ão ainda mais re
elevante é o
estab
belecimento, cultivo e manutençção do vínc
culo terapêu
utico entre o profissio
onal e
o paciente, que
e se torna mais difícil no mundo
o virtual. Quando esse
e vínculo é bem
estab
belecido, nota-se maior adesão do paciente ao tratam
mento e me
enores taxa
as de
desis
stência. A população brasileira possui ba
arreiras ain
nda mais ffundamentais a
serem
m ultrapas
ssadas para
a que tenh
ha acesso à telemedicina. O accesso à internet
ainda
a é majorritário nas classes m
mais altas, e apenas 57% dos brasileiros
s nas
class
ses D e E possuem esse serviço. Boa parte da populaç
ção de classses mais baixas
b
que possui ace
esso à inte
ernet, é de
enominada “analfabettos digitais ”, ou seja,, não
possuem autonomia, conhecimento
o ou dese
empenho efetivo no
o manuseio de
ferra
amentas dig
gitais. O cu
usto de se iimplementa
ar o serviço
o de teleme
edicina e trreinar
profissionais para essa nova realid
dade nos hospitais brasileiros é outro ponto
p
cruciial, uma ve
ez que o sistema de saúde poss
sui uma ta
abela de va
alores defasada,
fatorr que leva a um sub-fiinanciamen
nto significa
ativo do SUS.
A pande
emia por ccoronavírus
s gerou uma
u
muda nça brusca no
cená
ário mundial. A principal ferrramenta para
p
a co
ontenção do vírus é o
dista
anciamento social, medida
m
qu
ue tem por
p
objetiv
vo evitar aglomerações,
entre
etanto, lim
mita o ac
cesso de pacientes com dor crônica a profissionais
espe
ecializados. A saída que os pa
aíses de primeiro
p
mundo
m
enccontraram foi a
adeq
quação do tratamento
o por via rremota, qu
ue já vem demonstra
ando resulttados
posittivos, embora aprese
ente inúme
eras limitaç
ções que vão
v
desde dificuldade
es de
acesso e capacitação até
é o comprrometimentto do vínculo de con
nfiança mé
édicopacie
ente. O panorama nos países em
m desenvo
olvimento, como
c
o Bra
asil, é agra
avado
pela desigualda
ade social,, considera
ando que a revolução digital cchega a pa
assos
curto
os à popula
ação mais carente
c
dessses países
s. Dessa forma, a tele
emedicina ainda
a
está longe de ser
s uma realidade na prática clínica em pa
aíses mais pobres. O atual
ológica, ac
conte
exto de criise econôm
mica e tecno
centuado pe
ela pandem
mia, torna ainda
mais
s distante a utilização massiva da assistência médica à distâ
ância no Brasil.
B
Dess
sa forma, embora
e
a telemedicin
t
na possa se
er considerrada uma a
abordagem com
potencial contrribuição pa
ara o conttrole da dor crônica, no atuall contexto,, seu
impa
acto em paííses em des
senvolvime
ento é ainda
a limitado.
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