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1.Fisiopatologia da dor
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Paulo (UNICID)

“
Uma experiência sensitiva e
emocional desagradável associada
a dano tecidual real ou potencial,
ou descrita em termos de tal lesão.
(IASP, 1994)
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• Dor aguda
• Prevalência 30% Gatchal e Okifuji 2006, Teixeira et al. 1995
•

Ocorrência universal

• Sofrimento e impacto econômico

• Dor crônica
-

Prevalência 10 – 48% Gatchal e Okifuji 2006, Teixeira et al. 1995

-

Impacto econômico nos EUA
Tratamento > U$ 70 bi

• Novos hábitos de vida: sedentarismo, estresse;
• Modificações do meio ambiente: ruído;
• Prolongamento da sobrevida em geral, incluindo-se as
doenças naturalmente fatais;
• Aumento prevalência das doenças crônicas;
• Decréscimo da tolerância ao sofrimento do homem
moderno;
• Brasil semelhante aos países industrializados.

Absenteísmo, produtividade e compensações > U$ 150 bi
-

Dor 5º sinal vital

-

Joint Comission on Acreditation of Health Care Organizations

-

Década 2001-2010 “controle e pesquisa da dor” Clinton, 2001
–
‒
‒

Dor
fisiológica

Grave problema de saúde pública

Negligência e tratamento inadequado
Modelos experimentais insatisfatórios
Modelos clínicos inadequados Charaton, 1999

Dor
por excesso de
nocicepção

Dor
Neuropática

Dores
»Disfuncionais »

Administração rotineira ou medicamentos de liberação controlada
reduz o consumo de analgésicos e a dor incidental

Supermedicação
Medicação routineira

Estímulo
nociceptivo

Lesão
inflamatória

Lesão
nervosa

Dor incidental

Fibromialgia
SII
Cefaléias
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Dor CRÔNICA

Dor AGUDA

³3 meses

<1 - 3 meses

• Valor biológico: função protetora
(fuga, defesa), alarma, restauração da

•

tecidual ou doença identificáveis que
ao serem solucinadas eliminam a dor

• Frequentemente autolimitada

Afetiva

Contínua ou recorrente com duração superior a
3 meses

•

Cognitiva

Persiste além do período razoável de resolução
da condição causal ou que acompanha doenças

integridade do organismo;

• Frequentemente resulta de lesão

Dor experiência multidimensional

naturalmente crônicas.
•

Persiste mesmo após a retirada do fator causal

•

Desprovida de valor biológico: usualmente não

Sensitiva

exerce função protetora
•

Altera os comportamentos e afeta a saúde e a
qualidade de vida

•

Pode ser considerada como doença por si só.

1.Cole BE. Hosp Physician. 2002; 38: 23-30. 2.Turk and Okifuji. Bonica’s Management of Pain. 2001. 3. Chapman and Stillman. Pain
and Touch. 1996. International Association for Study of Pain. 2007
http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Definitions&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=1728#Pain

Definição

2.Avaliação instrumentalizada da dor

QST
PREP

Pesquisa
Exc.
Cortical

Clínica

Aplicabilidade
Clínica

Biópsia
de Pele
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Nervo Periférico

VIA NOCICEPTIVA

Aα
ENMG

= Lesão ou disfunção

Aβ

+
Sistema Nervoso
CENTRAL

=

Aδ

DOR
NEUROPÁTICA*

C

Potenciais evocados por estímulo nociceptivo:

• Laser (LEPs)
• Calor (CHEPs)
• Intra-epidérmicos

Sistema Nervoso
PERIFÉRICO

*Merskey H, Bogduk N. Classification of chronic pain. Seattle: IASP Press, 1994

Teste Quantitativo Sensitivo

Teste Quantitativo Sensitivo

◎Técnica baseada na Piscofísica
◎Única forma de quantificar a sensibilidade clinicamente
◎Única forma de se aferir sintomas POSITIVOS

Avaliação Térmica

Avaliação
Cognitiva

Avaliação
Tátil

◎Diferente sensibilidade em diferentes situações clínicas
◎Diagnóstico

Palestesímetro

◎Seguimento e acompanhamento dos pacientes
◎Litígio
◎Predição de resposta a tratamentos

(Yarnitsky, 1995; Rolke et.al., 2006a; Rolke, 2006b;
Backonja, 2009; Magerl, 2010)
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Achados comuns no QST
NORMAL
Normal

Diabetes

CRPS

Pós-AVE

Cognição
comprometida

Limiar dor quente
Aδ

~44°C
Limiar detecção quente
~34°C

~28°C

Limiar detecção frio

~10°C

Limiar dor frio

C

Aδ

C

(Shy, 2003; Hansson, 2007)

Termografia durante estímulo CHEPS
Neuroscience Letters 2001;613:79-85

Contact heat evoked potentials as a valid means to study
nociceptive pathways in human subjects
Chen A, Nibbem D, Arendt-Nielsen L

70ºC/s

S

100 ms
20 µV
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Condition Pain Modulation

Condition Pain Modulation

Teste

Condionante

VAS2

VAS1

Teste

VAS2<VAS1

Potencial Evocado Relacionado a Dor (PREP)
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Potencial Evocado Relacionado a Dor (PREP)

Potencial Evocado Relacionado a Dor (PREP)

(Lefaucheur etal., 2012)

Estímulo: sural
Registro: bíceps femoral

25 µV
20 ms

Hospital Clínic, Barcelona, 2007

RIII (90-120 ms)
Veiculado por fibras Aδ

E

RII (40-60 ms)
Veiculado por fibras Aβ
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Biópsia de pele

Pathway
Temperature
rising
Advantages

Disadvantages

QST

LEPs

CHEPs

Nociceptive:
Pain receptors, Ad and C fibers
+ spinothalamic tract

Nociceptive:
Pain receptors, Ad and C fibers
+ spinothalamic tract

Nociceptive:
Pain receptors, Ad and C fibers
+ spinothalamic tract

10º/s
Practical
- Cognition-dependent
- Not specific

500º/s

70º/s

- Evoked potentials
- Selectivity
- Rapid stimuli

- Evoked potentials
- Multiple promediation

- Skin lesions

- Concomitant Aß stimulus
- Long duration stimulus

◎ Paul Langerhans descreve fibras nervosas
intraepidérmicas em 1868;
◎Descoberta do PGP9,5 (anticorpo contra proteína
de produto de gene) foi possível corar fibras
nervosas na pele-imunohistoquímica;

BIÓPSIA DE PELE IMUNOFLUORESCÊNCIA
Excitabilidade Cortical
◎anticorpo anti PGP9.5 (ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase);
marcador pan-axonal;

◎Medidas não invasivas de redes neuronais
presentes no Córtex Motor

◎-fibras nervosas dérmicas e intraepidérmicas;
◎-IENF; densidade de fibras (n fibras/comprimento da epiderme);
◎-Quantificação fibras amielínicas intraepidérmicas,
Características da patologia das fibras nervosas dérmicas
mielinizadas e quantificação e morfologia dos corpúsculos de
Meissner.

◎Medidas indiretas:
1.Glutamatérgica;
2.Gabaérgica (A e B);
3. Colinérgica;
4.Canais dependentes de IONs;

(Chen et al., 2008)
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Ultrassonografia em quadros dolorosos

Ultrassonografia em quadros dolorosos

(Sikdar, 2008)

(Sikdar, 2008)

Quadro 1. Componentes da avaliação da experiência dolorosa.
1.História clínica da doença/trauma, doenças prévias e antecedentes familiares
2.História da dor
Características da dor
Localização
Início
Freqüência
Padrão de instalação
Duração
Intensidade
Presença de picos de
dor
excruciante/intensa.

3.Avaliação através de questionários validados

Qualidades
Sensitivas
Afetivas
Fatores
Desencadeantes
Agravantes
Tratamentos
Anteriores
Quais e resultados
Efeitos indesejáveis
Uso de drogas
ilícitas
Atuais
Quais e resultados
Efeitos indesejáveis
Uso de drogas
ilícitas

Instrumentos
de avaliação
Intensidade
escala visual
analógica

escala
numérica (0 a 10)
escala não numérica
(faces, copos)
escala de palavras
(leve, moderada,
intensa,
insuportável)
Questionário de Dor
McGill
versão integral
versão reduzida
Localização
diagrama corporal
Diário de dor

3.Exame físico geral
Exame neurológico

Sensibilidade
alodínea,
hiperpatia,
hipoestesia,
disestesias,
parestesias, etc.
Motricidade
massa, tônus e força
muscular
Dermatômeros
acometidos
Alterações
neurovegetativas
pilificação, sudorese
Exame músculoesquelético
sinais de inflamação
pontos dolorosos
pontos-gatilho
contraturas
musculares
movimentação
articular
Exames de imagem e
outros

4.Avaliação de outros
constructos
Atividades de vida diária
Qualidade de vida
Depressão
Ansiedade
Estratégias de
enfrentamento
Auto-eficácia
Crenças e atitudes
frente à dor e
tratamento
Expectativas quanto ao
quadro
Significado simbólico da
dor
Experiências anteriores
com dor
Perda e Luto
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