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Dor persistente é um sintoma comum e pouco com-
preendido. Dor crônica e persistente tem sido des-
crito para uma série de doenças de duração variada, 
com uma característica comum: - falta de compre-
ensão dos fatores que iniciaram ou mantiveram seu 
desenvolvimento. A prevalência de dor crônica, em 
estudos bem conduzidos, varia entre 11,5 a 55,2%, 
com prevalência média de 35,5%.  O individuo com 
dor crônica (persiste além do tempo habitual de 
cura de lesão e por mais de 3 meses) cursa com in-
capacidade física, uso de analgésicos e procura com 
frequência unidades de emergência. Isso implica em 
gastos por dias não trabalhados para o estado aus-
traliano em torno de cinco bilhões de dólares anuais. 
Nos EUA, os gastos com despesas médicas e perda 
de produtividade alcançam cem bilhões de dólares 
anuais. Por outro lado, na dor aguda, o sintoma se 
manifesta no curso da doença. 
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Portanto, espera-se que a dor decorrente de uma 
colecistite aguda termine após uma colecistecto-
mia. Isso, entretanto, pode não acontecer e a dor se 
tornar persistente. Importante é entender que a dor 
persistente é iniciada por um evento e mantida inde-
pendente da doença que a causou. Os fatores envol-
vidos nesse processo de cronificação são  biológicos,  
psicológicos e  sociais. Qualquer estímulo de nature-
za térmica, química ou mecânica pode sensibilizar o 
nociceptor (terminações das fibras nervosas A-delta 
e C) a ponto de provocar mudanças fisiológicas no 
neurônio que perdurem. Este fenômeno é denomi-
nado plasticidade neuronal. 
O trauma periférico com lesão do nervo (neuroma 
ou desmielinização) amplifica a sensibilização peri-
férica (aumento da sensibilidade de neurônios de 
alto limiar). O trauma provoca na periferia, liberação 
de várias substâncias (prostaglandinas, bradicinina, 

Tabela 1 - Consequências do tratamento inadequado da dor
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substância P, CGRP - peptídeo relacionado ao gene 
da calcitonina) e outros peptídeos, ativa a quimiota-
xia para células do sistema imune como os mastó-
citos, facilita a liberação de histamina com vasodila-
tação local e edema. Isso aciona a manutenção do 
estado inflamatório, com participação de macrófa-
gos e linfócitos, e outros elementos, como as citoci-
nas pró-inflamatórias que provocam a tradução de 
sinal intracelular com indução e formação de uma 
nova expressão fenotípica no neurônio. A expressão 
de novos canais de sódio ou de cálcio na membrana 
celular, assim como o aumento da síntese de neuro-
transmissores excitatórios induzem a descargas elé-
tricas ectópicas que ativam o gânglio da raiz dorsal, 
que contém o corpo celular dos aferentes primários 
das fibras A-delta e C. 
Os canais de sódio voltagem dependente (Nav 1.8) 
aumentam sua expressão nas fibras nervosas forta-
lecendo a hipótese de que  estão implicados nessa 
fisiopatologia, incluindo a da dor neuropática.  
O sistema nervoso neurovegetativo simpático tam-
bém está envolvido nas causas da manutenção da 
dor crônica somática, visceral ou neuropática. 
Há formação de brotamentos nervosos de eferentes 
simpáticos em torno de células de grande diâmetro 
do gânglio da raiz dorsal. As fibras simpáticas liberam 
adrenalina que além de excitar diretamente os no-
ciceptores repletos de receptores α2, provoca vaso-
constrição periférica com hipóxia, facilitando a ação 
de bradicinina e outras substâncias excitatórias. 
A lesão do sistema nervoso periférico, então, com 
estimulação excessiva do corno dorsal da medula 
espinhal, aumenta a liberação de susbstância P, as-
partato e glutamato.  Há a ativação de receptores NK 
(neurocinina), AMPA (Amino hidroxi metil isoxazol 
propiônico) e NMDA (N-metil D-aspartato), com in-
fluxo de cálcio para o intracelular, ativação de segun-
dos mensageiros como a cinase de proteína C (PKC). 
A expressão do gene c-fos correlaciona bem com o 
estímulo doloroso e a proteína Fos é um dos fatores 
transcricionais induzidos que controla a expressão 
dos genes. No corno dorsal da medula espinhal, os 
mecanismos que contribuem para o aumento da efi-
cácia da transmissão sináptica seriam, então, decor-
rentes da fosforilação dos receptores de membrana 
e das alterações do tempo de abertura dos canais 
iônicos, ou da formação e transporte de substâncias 
excitatórias do interior da célula para a fenda sinápti-
ca. No corno dorsal da medula espinhal, as proteino-

cinases ativadas por mitógenos (MAPK) modulam a 
fosforilação dos receptores NMDA e AMPA, amplifi-
cando a resposta nociceptiva. 
Esse conjunto de alterações neuroplásticas modifica 
o campo receptor do neurônio, reduz o limiar para 
dor e amplifica a resposta nociceptiva facilitando a 
ocorrência de alodinia (estímulo não doloroso pro-
vocando dor)  e hiperalgesia (resposta exacerbada a 
estímulo doloroso).  
A lesão do nervo pode modificar a expressão e o 
trânsito de canais de sódio no neurônio, provocando 
atividade elétrica espontânea, inclusive de nervos 
próximos não traumatizados. 
Há aumento da expressão de canais de cálcio, de 
neurotransmissores, de receptores e genes que 
modificam a transmissão dolorosa. Isso associado a 
atividade elétrica espontânea, aumenta a sensibili-
zação central. 
Outros fatores, como a interação neuroimune entre 
citocinas e células da glia auxiliam na amplificação 
desse efeito. Pode haver perda da conexão entre o 
sistema nervoso periférico e o central, com morte 
dos neurônios do corno dorsal da medula espinhal e 
do córtex cerebral, incluindo os do circuito inibitório.
No cérebro, a ativação de certas regiões, implica em 
respostas neuro-endócrinas, respiratórias, metabóli-
cas e motoras e há reorganização do córtex soma-
tosensorial, subcortex e tálamo, principalmente, na 
desaferentação após trauma ou amputação.  
A dor aguda persistente após cirurgia tem sido o 
principal fator que interfere no retorno do individuo 
as atividades da vida diária.  A definição de dor crô-
nica persistente é aquela que se mantém por 3 a 6 
meses após a cirurgia, quando se exclui outras cau-
sas de dor como câncer ou infecção crônica. 
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Figura 1 -  Conceito de dor crônica 
persistente pós-operatória



Tem sido descrito após diversos procedimentos, in-
cluindo mastectomia, toracotomia, correção de hér-
nia, amputação de membro, com ocorrência variada 
entre 5 e 80%. 

Os fatores preditivos da dor aguda persistente in-
cluem dor pré-existente no local da cirurgia, história 
de cirurgia prévia, doenças associadas (síndrome do 
cólon irritável, migrânea, fibromialgia, Doença de 
Raynaud), fatores genéticos e psicológicos.  
O polimorfismo genético funcional da catecola-
mina-O-metiltransferase (COMT) está associado à 
alteração da sensibilidade a dor. Atividade elevada 
da  COMT  aumenta a possibilidade do  indivíduo de-
senvolver dor na articulação temporomandibular.  
Os fatores intraoperatórios estão relacionados ao 
tipo de cirurgia e de técnica utilizada. A extensão do 
trauma tissular associada a lesão do nervo intercos-
tobraquial ou do nervo intercostal decorrente das 
cirurgias torácicas,  das mastectomias com coloca-
ção de prótese parece ser um fator de risco para dor 
crônica. Além disso, a toracotomia realizada pela via 
póstero-lateral  também contribui para a ocorrência 
do sintoma. 
Os fatores pós-operatórios como intensidade da dor 
pós-operatória, radioterapia, neurotoxicidade pela 
quimioterapia e vulnerabilidade psicológica (indiví-
duos neuróticos, com ansiedade ou depressão) faci-
litam a ocorrência de dor crônica persistente.

Figura 2 - Fatores predisponentes para dor crônica 
persistente

Um estudo recente, entretanto, evidenciou que os 
fatores preditivos para dor persistente, são: 1) a pre-
sença de dor no pré-operatório; 2) expectativas do 
médico ou do paciente relacionados a intensida-
de da dor no pós-operatório; 3) medo do paciente 
quanto ao resultado a curto prazo da cirurgia; 4) ida-
de.  A incidência é maior em jovens, principalmente 
após correção de hérnia inguinal, mastectomia ou 
reconstrução de mama; é mais presente em obesos 
e em mulheres,  após cirurgias de colecistectomia ou 
toracotomias. A intensidade da dor pós-operatória 
pode aumentar a ocorrência da dor de membro ou 
da mama fantasma e da dor após colecistectomia.
Assim, no período pós-operatório imediato, a ativa-
ção direta de nociceptores, a inflamação e possível 
lesão de nervo, expressa, do ponto de vista clínico, 
dor em repouso ou incidental no local da cirurgia ou 
em região próxima.  
Há dor evocada pelo toque da ferida cirúrgica, pelo 
movimento, pela respiração ou tosse e pela ativida-
de gastrintestinal.  
Se ocorre lesão de nervo, um componente neuropá-
tico pode se desenvolver imediatamente após a ci-
rurgia, e persistir na ausência de estímulo periférico 
nociceptivo ou inflamação. Desse modo, definir dor 
neuropática é essencial para elaborar estratégias de 
prevenção e tratamento da dor crônica persistente. 
Existem sinais de lesão de nervo, principalmente 
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Tabela 2 - Ocorrência de dor crônica 
persistente após diversos tipos de cirurgias



após, herniorrafias, mastectomias, toracotomias 
e osteotomias mandibulares. Após mastectomia, 
as mulheres podem apresentar vários tipos de dor 
neuropática ou desconforto, incluindo neuralgia in-
tercostobraquial, dor de mama fantasma ou de neu-
roma local. Os afastadores utilizados na toracotomia, 
por exemplo, podem reduzir a condução elétrica dos 
nervos intercostais adjacentes entre 50 e 100%. Isso 
também está associado a maior intensidade da dor 
do pós-operatório. A delimitação da área de hiper-
algesia mecânica primária e secundária, após cirur-
gias de grande porte, pode contribuir para seleção 
de pacientes de risco:

Lembrando que quanto maior a área de hiperalge-
sia, maior o risco de desenvolver dor crônica persis-
tente e esses pacientes devem ser tratados de forma 
agressiva e de maneira preventiva.

Figura 4 -  Esse gráfico relaciona a área de hipe-
ralgesia em cm2 com a incidência de dor crônica 
pós-operatória, evidenciando que quanto maior a 
área de hiperalgesia maior a incidência de dor crônica. 
A correlação é forte e significativa do ponto de vista 
estatístico.

Como evitar e tratar a dor persistente

Estudos em humanos e em animais de experimenta-
ção, indicam que algumas das alterações neuroplás-
ticas (sensibilização medular) após o trauma podem 
ser prevenidas após tratamento agressivo da dor. A 
hipótese de que a analgesia pré-emptiva ou preven-
tiva pode provocar uma redução clínica significante 
na intensidade ou duração da dor após cirurgia con-
tinua, entretanto, sem resposta.
Os dados de estudos clínicos controlados não foram 
favoráveis, muito embora existam estudos com re-
sultados positivos. Também, nem todos os pesqui-
sadores acreditam que a lesão nervosa seja o maior 
fator que determinar a ocorrência de dor crônica em 
pacientes susceptíveis. 
É importante diferenciar que existem estratégias que 
previnem a dor neuropática e outras que interferem 
na dor inflamatória. Assim, os inibidores de COX-2 e 
os opioides possuem ação específica para dor infla-
matória, mas não para a neuropática. Os bloqueios 
regionais podem ser efetivos no tratamento da dor 
neuropática após uma amputação, contudo, tam-
bém são insuficientes. O emprego de cetamina ou 
outro inibidor de receptor NMDA parece que au-
menta a eficácia da técnica. Desse modo, a analgesia 

Figura 3 -  Avaliação da dor, além de escalas 
habituais, requer delimitar a área de alodina 
ou hiperalgesia primária e secundária.

Pág. 11

Dor Crônica Persistente - Como evitar e tratar



multimodal utilizando fármacos que possuam me-
canismo de ação distinto, parece interferir de forma 
adequada na complexidade da transmissão doloro-
sa. Isso pode reduzir a dor em repouso e em movi-
mento e com pouco relato de efeito adverso. 
O conceito de analgesia multimodal foi introduzi-
do há mais de 15 anos, com o objetivo de combi-
nar analgésicos com efeito aditivo ou sinérgico.  De 
forma que essas associações, além de contemplar 
a complexidade de alvos inibitórios relacionados a 
fisiopatologia da dor, provocam reduções significa-
tivas nos efeitos adversos dos opioides entre 20 a 
40%, sobretudo, para náusea, vômito e sedação. Por 
outro lado, importante é minimizar o trauma tissular 
e do nervo. Nesse caso, preferir a abordagem antero-
lateral para toracotomias e educar a equipe cirúrgica 
para optar por técnicas menos invasivas.

Figura 5 -  Técnicas minimamente invasivas  
reduzem a dor crônica persistente

Para herniorrafia, por exemplo, o cirurgião deve evi-
tar: 1) divisão indiscriminada do tecido celular sub-
cutâneo; 2) remoção das fibras do músculo cremas-
térico; 3) dissecção excessiva do nervo ileoinguinal; 
4) agredir as estruturas neurais (estirar, contundir, 
cortar, triturar, cauterizar, suturar) ; 5) apertar exces-
sivamente o anel inguinal; 6) suturar a margem do 
músculo obliquo interno.    O tipo de anestesia (geral 
x regional), entretanto, parece não intervir na ocor-
rência de dor crônica.

Alguns autores acreditam que o uso prévio por via 
oral de antidepressivos e anticonvulsivantes (gaba-
pentina ou pregabalina) também podem evitar a 
ocorrência de dor crônica persistente. 
Um estudo clínico randomizado, em pacientes sub-
metidos a tireoidectomia, demonstrou que o uso 
prévio de gabapentina reduziu a incidência de dor 
neuropática até 6 meses após o procedimento. 
Outro trabalho com analgesia multimodal, incluindo 
gabapentina e anestésico local por diversas vias em 
pacientes submetidos a mastectomia, evidenciou 
que houve menor consumo de analgésicos, melhor 
controle da dor e redução da dor persistente em tor-
no de 30% nesse grupo, quando comparado ao con-
trole.  Um artigo de revisão concluiu que pacientes 
que fizeram uso de  gabapentina (doses entre 300 
e 1800 mg/dia) em dose única (N= 1437)  24 horas 
antes da cirurgia (de várias especialidades) ou os 
que mantiveram por até dez dias de pós-operatório 
(N=629) obtiveram menor consumo de opioide. Os 
escores de dor pós-operatória foram menores em 
75% dos estudos com gabapentina pré-operatória 
e em 55,6% do grupo pré e pós.
O consumo de opioide no período pós-operatório no 
grupo gabapentina dose única foi menor em 14 dos 
17 estudos avaliados. No grupo pré e pós, o consu-
mo de opioide foi menor nos pacientes tratados com 
gabapentina em sete estudos e não houve diferença 
nos outros dois. Avaliação tardia da dor foi realizada 
em quatro estudos (após 30 dias em dois e após três 
meses em dois) e houve diferença somente em um 
deles.  Os autores concluíram que para se conseguir 
melhora a dose única de 1200 mg  no pré-operatório 
parece ser suficiente.  A utilização de gabapentina em 
doses maiores e por um período maior aumentou a 
incidência de efeitos colaterais relacionados, como 
sedação, tontura, náusea e vômito. O mecanismo 
de ação da gabapentina, consiste na redução da hi-
perexcitabilidade dos neurônios do corno dorsal da 
medula espinal induzida pela lesão que é responsá-
vel pela sensibilização central. Isso ocorre por ligação 
pós-sináptica da gabapentina à subunidade alfa2-
delta de canais de cálcio dependente da voltagem 
nos neurônios do corno dorsal da medula espinal, 
diminuindo a entrada de cálcio nas terminações ner-
vosas e reduzindo a liberação de neurotransmissores 
excitatórios. Além disso, a gabapentina pode agir em 
receptores NMDA, canais de sódio, vias monoami-
nérgicas e no sistema opioide.
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A cetamina também pode ser utilizada na preven-
ção da dor crônica persistente. Em 85% de pacientes 
que se submeteram a ressecção de cólon, o empre-
go desse agente associado a anestesia peridural re-
duziu em 100% a ocorrência de dor crônica. 
A neurofarmacologia da cetamina é complexa, uma 
vez que sua molécula interage com vários tipos de 
receptores presentes em diversos locais de ligação, 
como receptores gabaérgicos, opioides, monoa-
minérgicos, colinérgicos, glutamatérgicos e canais 
iônicos de cálcio, sódio e potássio. Sua principal 
atividade analgésica acontece através do antagonis-
mo pelo receptor NMDA, pois o mesmo apresenta 
importante papel no processamento do estímulo 
álgico porque prolonga e amplifica as respostas no-
ciceptivas. 
A cetamina inativa o receptor através de um blo-
queio não competitivo, ao se ligar ao local fenciclidí-
nico intracanal do receptor NMDA (N-metil-D-aspar-
tato), que recobre parcialmente o local de fixação do 
magnésio, alterando desta forma o tempo de aber-
tura do canal. 
A afinidade da cetamina S(+) por esse local de liga-
ção é três a quatro vezes maior em relação ao isô-
mero R (-). O poder analgésico e anestésico da ceta-
mina S(+) é duas vezes superior à mistura racêmica 
e justifica-se pela hipótese de que o bloqueio do 
receptor NMDA seja o principal mecanismo de ação 
desse fármaco. 
Todavia, a cetamina, apresenta também proprieda-
des analgésicas por um mecanismo diferente do an-
tagonismo pelos receptores NMDA, como a ativação 
do sistema inibitório descendente monoaminérgi-
co, que está envolvido na modulação de processos 
nociceptivos e geralmente ativados por opioides 
sistêmicos; ativação de outros sistemas de recepto-
res, como opioides e colinérgicos; e o mecanismo 
de ação semelhante à dos anestésicos locais, como 
bloqueio dos canais de sódio.
Outro estudo em cirurgia de cólon, demonstrou que 
o emprego de clonidina intratecal em dose de 300 
mcg reduziu a incidência de dor crônica após 6 e 12 
meses de pós-operatório quando comparou ao em-
prego de bupivacaína pela mesma via. 
A clonidina provoca analgesia através da ação se-
letiva pós-sináptica em receptores α2-agonistas no 
corno dorsal da medula espinhal, mimetizando a 
ação de noradrenalina. Há, também, interação com 

vias colinérgicas, visto que a administração subarac-
nóidea de clonidina aumenta a concentração de ace-
tilcolina em carneiros e em humanos. Há inibição da 
adenilciclase e de canais de cálcio voltagem depen-
dente e aumento do tempo de abertura de canais 
de potássio. Isso provoca a supressão da liberação de 
neurotransmissores excitatórios e da excitação neu-
ronal em áreas do sistema nervoso central relacio-
nadas a percepção da dor.  Outros agentes têm sido 
estudados, contudo, com resultados insatisfatórios. 
Mais estudos são necessários para que surjam novos 
fármacos com efeitos analgésicos preventivos e para 
que sejam determinadas doses e duração apropria-
da de tratamento necessário para reduzir a sensibili-
zação central  e periférica. 
Alguns fármacos têm sido estudados, como a mi-
nociclina que modula a glia e inibe a apoptose das 
células do gânglio da raiz dorsal, bloqueadores de ca-
nais de sódio (Nav 1.7, Nav 1.8, Nav 1.3), agentes que 
facilitem a abertura de canais de potássio, hiperpo-
larizando a membrana, antagonistas de receptores 
excitatórios nas células da glia, inibidores de canais 
de cálcio, capsaicina em alta concentração, agonista 
de receptor canabioide entre outras possibilidades.
Uma outra área para pesquisa clínica objetiva o de-
senvolvimento de protocolos que identifiquem a 
variação interindividual da resposta a dor para um 
mesmo estímulo cirúrgico. O estudo genético deve 
aumentar a habilidade dos clínicos em diferenciar os 
pacientes que respondem com dor leve ou intensa a 
um mesmo estímulo nociceptivo. A farmacogenética 
também irá identificar polimorfismo genético de re-
ceptores para fármacos que poderá influenciar na ne-
cessidade ou resposta a determinados analgésicos.

Anestesia regional e prevenção de dor crônica

Os anestésicos locais sempre foram utilizados na 
anestesia regional e analgesia. Ao bloquear o canal 
de sódio na membrana do nervo, esses agentes in-
terrompem a condução do estímulo nociceptivo do 
local da lesão para o sistema nervoso central.

Infiltração de parede

A infiltração de parede (pele e tecido celular sub-
cutâneo) antes da incisão é um método simples, 
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duzir a morbidade pós-operatória e o risco de ocor-
rer trombose venosa profunda. Também, pode mi-
nimizar o risco de desenvolver síndrome complexa 
regional após cirurgias ortopédicas. Os pacientes de 
risco para desenvolver síndrome complexa regional 
devem, então, ser identificados (dor pré-operatória 
com duração maior que 1 mês, dor intensa, consu-
mo alto pós-operatória de opioide, ansiedade, risco 
intraoperatório de lesão de nervo). A anestesia suba-
racnóidea reduz o risco de dor crônica após histerec-
tomia, que é alto e chega a 30%. 

Conclusão

A dor crônica persistente de pós-operatório é entida-
de complexa de etiologia ainda não esclarecida que 
interfere na qualidade de vida do  paciente. A dor 
neuropática decorrente do trauma cirúrgico ainda 
é a expressão mais comum dessa entidade. Técnicas 
que evitem a lesão do nervo estão recomendadas e 
devem ser utilizadas quando possível. Apesar do es-
forço dos investigadores em entender e selecionar 
os pacientes de risco, o manuseio e a prevenção des-
sa síndrome continuam inapropriados.

seguro, de fácil aplicação, com poucos efeitos ad-
versos e baixo risco de toxicidade. Apesar de alguns 
autores terem evidenciado que a administração de 
anestésico local antes da incisão reduz o consumo 
e  aumenta o tempo para requisição de analgésicos, 
outros não encontraram diferenças entre os que re-
alizaram a infiltração da parede depois da cirurgia. 
Também, não está claro se esse método evita a dor 
crônica, pois a maioria dos trabalhos somente avalia 
a dor no período de 24 a 48 horas. A infusão de anes-
tésico local intra-articular (para reconstrução de li-
gamento cruzado anterior, para cirurgias de ombro) 
pode reduzir a dor e o consumo de opioide. Além 
disso, na retirada de enxerto da crista ilíaca, essa téc-
nica pode evitar a incidência de dor crônica no osso 
ilíaco em seguimento de 4 anos. É importante lem-
brar, que a infusão de anestésico local em pequenas 
articulações (mão) pode causar condrotoxicidade e 
infecção.   

Bloqueio de nervo periférico

O emprego de bloqueio de nervo periférico está as-
sociado a melhor recuperação e menor taxa de rea-
dmissão hospitalar do paciente quando comparado 
a anestesia geral. A infusão contínua via cateter pro-
voca melhor analgesia,  reduz o consumo de opio-
ide e os efeitos adversos (náusea, vômito, sedação 
e prurido).  A habilidade técnica e a infra-estrutura 
necessária para o manuseio de cateteres, contudo, 
ainda é um fator que dificulta a aplicabilidade des-
se método. Não existe evidência para prevenção da 
dor crônica, contudo, há relato da melhora da fun-
cionalidade do membro operado, redução da dor 
incidental e melhor grau de satisfação do paciente 
quando comparado a morfina por via venosa.

Bloqueio espinhal

O bloqueio peridural pode inibir a resposta ao trau-
ma (vide tabela 1 - pág. 04). A dor crônica persistente 
após toracotomia pode reduzir após o uso de anal-
gesia via cateter peridural torácico com anestésico 
local em torno de 30% quando comparado com 
opioide por via venosa. Isso sugere que em cirurgias 
torácicas a via peridural parece mais efetiva que a 
venosa no bloqueio da sensibilização medular.  Em 
cirurgias ortopédicas, o bloqueio peridural pode re-
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