RBO

ISSN 0102-3616

Consenso Brasileiro sobre Dor
Perioperatória em Ortopedia e
Traumatologia Desportiva

SUPLEMENTO

Consenso Brasileiro sobre Dor Perioperatória em
Ortopedia e Traumatologia Desportiva

Rogerio Teixeira da Silva1, Adriano Marchetto2, André Pedrinelli3, Claudio Santili4, Cristiano Frota de Souza Laurino5,
Eduardo de Souza Meirelles6, Eliseth Ribeiro Leão7, Irimar de Paula Posso8, João Carlos Belloti9, José Luiz Runco10,
Marco Kawamura Demange11, Osvandré Lech12, Roberto Sergio Tavares Canto13, Roberto Monclùs Romanek14,
Rodrigo Pace Lasmar15, Sergio Zylbersztejn16

Introdução
A dor é um dos sintomas mais frequentes que o ortopedista atende no seu dia a dia. Apesar disto, poucos são
os estudos específicos sobre a dor no Brasil, apesar da
literatura mostrar que, aproximadamente 70% das pessoas que procuram os médicos em nosso país, o fazem
em decorrência de uma queixa dolorosa(1).
Na área de ortopedia, além da dor que é referida pelo
paciente, muitos dos procedimentos cirúrgicos realizados
envolvem um mecanismo álgico extremamente comple-

xo, e vários estudos vêm demonstrando que o controle
da dor perioperatória ainda merece maior atenção por
parte dos médicos(2). Mais do que simplesmente piorar
a qualidade de vida dos pacientes, a dor persistente após
um procedimento cirúrgico ambulatorial, por exemplo,
vem se transformando em um grave problema de saúde
pública em alguns países, uma vez que os custos de
reinternações para o tratamento da dor não controlada
estão se tornando cada vez maiores(3,4).
Além de preocupar médicos e enfermeiros no hospital, é importante lembrar que a dor pós-operatória tam-
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bém representa a principal preocupação dos pacientes
quando da realização de uma cirurgia. Para se ter uma
ideia da importância do estudo da dor na nossa especialidade, a literatura relata que a cirurgia ortopédica é a
principal causa de dores intensas em pacientes submetidos à cirurgia ambulatorial(5).
Outro dado que merece atenção é o quanto o controle
adequado da dor pode estar relacionado a um bom resultado cirúrgico geral. Sabemos que pacientes cirúrgicos
que apresentam analgesia adequada são mais aderentes
ao programa de reabilitação pós-operatório, por exemplo, e isso é fundamental para recuperação almejada
após a cirurgia. Uma das principais metas desta analgesia é a melhora dos resultados cirúrgicos, em termos
de mobilidade articular e geral do organismo, no intuito
de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos
pacientes, objetivo maior da profissão médica.
A dor é um sintoma subjetivo e, apesar de toda dificuldade em se estudar este assunto, estudos científicos
demonstram as diferentes formas de se controlar este
sintoma com eficácia adequada(4-7). Na atualidade, o
manejo multimodal da dor perioperatória tem sido a
prática mais indicada, a qual consiste na utilização de
vários medicamentos, com diferentes mecanismos de
ação, para potencialização do efeito analgésico e redução das complicações(6,7). Tal medida deve ser adotada para diminuir a incidência de dores persistentes no
pós-operatório, o que pode levar a quadros dolorosos
crônicos de difícil tratamento no futuro.
O grande problema que enfrentamos para um melhor
controle da dor é que parcela significativa dos achados
científicos advêm da literatura internacional, decorrentes, portanto, de outras realidades sociais e demográficas, e este fato pode dificultar, em muito, o seguimento
adequado dos pacientes. Aspectos diversos, incluindo
a liberação ou não de um determinado analgésico pela
agência regulatória do país, até experiências pessoais
com determinado tratamento, podem influenciar na decisão clínica dos profissionais para o adequado tratamento
da dor em determinado serviço. Essas informações, vez
por outra, chegam de forma não uniforme ao médico
cirurgião, que se depara com uma série de tratamentos
que podem ser realizados, muitos sem o devido embasamento científico.
O objetivo da realização deste 1o Consenso Médico
sobre Dor Perioperatória em Ortopedia e Traumatologia
foi o de reunir a maior parte da literatura atual sobre
o tema e apresentá-la de forma resumida e prática ao
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ortopedista brasileiro, no sentido de facilitar a leitura e
o acesso à informação especializada. As recomendações
que se seguirão poderão servir de base para a conduta
clínica no manejo da dor nos pacientes cirúrgicos ortopédicos, aspecto importante para melhora da qualidade
de vida destes pacientes e para que o médico possa ter
melhores resultados clínicos no seu dia a dia. Como
era de se esperar e uma vez que não tínhamos como
meta esgotar o assunto, mas sim, suscitá-lo de maneira
abrangente em nosso meio, não foi possível englobar
todas as cirurgias realizadas na ortopedia, tendo em vista a metodologia utilizada, pois nem todos os procedimento cirúrgicos de nossa especialidade são publicados
levando-se em conta o controle da dor como desfecho
principal. Esperamos que este seja o primeiro trabalho
de muitos que possam vir no futuro, e que o material
apresentado sirva de incentivo para que outros pesquisadores desenvolvam novos estudos na área de dor em
ortopedia e traumatologia desportiva.

Metodologia
Iniciamos a organização do Consenso propondo uma
divisão dos temas revisados em cinco categorias: 1)
Aspectos gerais no tratamento da dor, 2) Cirurgias ortopédicas em geral, 3) Joelho, 4) Ombro, e 5) Outras
articulações. Para avaliação dos graus de recomendação e dos níveis de evidência científica foram adotados
os apresentados pelo Projeto Diretrizes da Associação
Médica Brasileira(8).
A metodologia se baseou no sistema Basce, método
organizacional desenvolvido por uma consultoria externa especializada, com o objetivo de minimizar desvios
e direcionamentos dos resultados e baseada em critérios
científicos já estabelecidos pela literatura. Esta metodologia já foi aplicada anteriormente para elaboração de
outros consensos médicos em diversas sociedades de
especialidades no Brasil.
O sistema Basce propõe uma abordagem sistemática
para adaptação de diretrizes (guidelines) e consensos
produzidos em diferentes cenários, observando a resposta de questões relevantes ao cenário local, por meio
da apresentação de resultados de forma explícita e transparente, para que o material produzido tenha qualidade
e validade científica, obtido a partir das seguintes fases
de desenvolvimento:
a) Busca ampla e sistemática na literatura médica
por diretrizes (guidelines) e consensos referentes à determinada doença;
Rev Bras Ortop. 2010;45(3): 3
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b) Avaliação estruturada das diretrizes encontradas,
com participação de quatro especialistas (três ortopedistas, um médico especialista em dor, um médico anestesista);
c) Seleção do material a ser utilizado, baseada em
pontuações determinadas pela literatura internacional;
d) Realização de um painel de consenso e revisão
externa com 16 especialistas; e
e) Estruturação de material adaptado para a realidade
nacional.

O processo inicial foi dividido em duas etapas:
A. Primeira etapa – Preparação das questões para
posterior deliberação pelo grupo do Consenso. Para esta
etapa foi realizada ampla pesquisa bibliográfica em bases de dados eletrônicas que resultou no levantamento de diretrizes (guidelines), meta-análises e revisões
sistemáticas sobre dor pós-operatória em ortopedia e
traumatologia desportiva.
As seguintes fontes de pesquisa foram utilizadas:
NGC National Guidelines Clearinghouse (http://www.guideline.gov/); Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/);
Bireme (http://www.bireme); Centro Cochrane (http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php); NHS National
Institute of Health and clinical Excellence (http://www.
evidence.nhs.uk/search.aspx?t=pain); European Society of
Regional Anaesthesia and Pain Therapy (www.postoppain.org); Google Escolar (http://scholar.google.com.br).
Os seguintes termos foram utilizados na busca: Pain
OR Analgesia AND Orthopedic OR Surgery OR Acute
OR Chronic OR Arthroscopy OR Knee OR Ankle OR
Hip OR Shoulder OR Elbow OR Wrist OR Hand OR
Foot OR Ankle OR Spine. A busca dos artigos foi realizada por médicos e epidemiologistas com experiência
em pesquisa em base de dados científicos.
Na fase inicial seis especialistas em dor pós-operatória e ortopedia (grupo I) avaliaram as diretrizes obtidas na pesquisa utilizando um instrumento próprio para
este tipo pontuação, conhecido como Agree (Aprraisal
of Guidelines Research and Evaluation), que permite
a avaliação e comparação entre diferentes diretrizes,
permitindo assim a utilização dos melhores critérios de
cada uma(9). Os guidelines internacionais na discussão
local foram avaliados a partir deste critério e revisados
de forma independente (cada um dos seis especialistas
não tinha conhecimento dos resultados da avaliação dos
outros colegas).
A metodologia proposta pelo Agree para avaliação
das diretrizes é bem detalhada, e avalia tanto a qualiRev Bras Ortop. 2010;45(3): 4

dade do enunciado como a qualidade de alguns aspectos intrínsecos às recomendações, e é dividida em seis
domínios: 1) Âmbito e finalidade (objetivo global da
norma de orientação); 2) Envolvimento das partes (representação de todas as partes interessadas e potenciais
utilizadores); 3) Rigor do desenvolvimento (processo
de coleta de evidência utilizado e formulação das recomendações); 4) Clareza e apresentação (avaliação da
linguagem e formato), 5) Aplicabilidade (aplicação das
recomendações em termos organizacionais, comportamentais e de custos); e 6) Independência editorial (isenção das recomendações e reconhecimento de conflitos
de interesse).
Baseando-se neste método de avaliação foram escolhidas as diretrizes que alcançaram um percentual maior
ou igual a 51% em todos os domínios. Essas diretrizes
selecionadas serviram de base para que se elaborasse um
questionário inicial para a construção do Consenso. Este
questionário inicial foi então avaliado pelo coordenador
do projeto (RTS), e repassado ao grupo I para ratificação
dos resultados.
Em seguida, na metodologia proposta, outros artigos,
meta-análises e revisões sistemáticas que não passaram
pelo método Agree também foram avaliados pelos especialistas do grupo I, que decidiram pela incorporação ou
não dos mesmos na lista de recomendações e artigos a
serem estudados, considerando o grau de recomendação
e nível de evidência dos mesmos.
Na descrição dos resultados obtidos com a análise
geral, foram apresentados, além dos trabalhos contidos
nas diretrizes, as referências que originaram a recomendação, em um total de 386 artigos científicos indexados.
Estes artigos foram revisados em conjunto pelo coordenador do projeto com o grupo I de especialistas, e os que
não continham informação sobre o tema principal (dor
perioperatória em ortopedia e traumatologia desportiva)
foram excluídos.
Uma vez concluída a elaboração desta avaliação pelo
grupo I, passamos à segunda etapa do projeto.
B) Segunda etapa – A etapa seguinte consistiu na
reunião entre médicos de várias especialidades que lidam com dor pós-operatória, com a finalidade de votarem na sua concordância ou não com as afirmações
elaboradas pelo grupo I a partir dos estudos incluídos
na discussão. A reunião ocorreu no dia 30 de setembro
de 2009, e foi integralmente gravada (vídeo e áudio)
para posterior arquivamento e revisão das dúvidas que
pudessem aparecer na elaboração do documento final.
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Participaram desta reunião final de consenso 16 especialistas: 12 ortopedistas (de várias subespecialidades,
como cirurgia de trauma, mão, coluna, joelho, ombro,
ortopedia infantil e traumatologia desportiva), um reumatologista que trabalha com pacientes ortopédicos e dor
crônica, dois anestesistas com foco especial de trabalho
em cirurgias ortopédicas e terapia da dor, além de uma
enfermeira especialista em dor. Na época da realização
da reunião, todos os envolvidos pertenciam às respectivas sociedades médicas nacionais (Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia, Sociedade Brasileira de
Anestesiologia, Sociedade Brasileira de Reumatologia
e Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, além de
serem profissionais de reconhecido saber na área de educação continuada nas especialidades em que atuam.
A votação das afirmações elaboradas foi eletrônica, e
os participantes não foram identificados individualmente,
aparecendo somente o resultado do grupo. No momento
da votação, todos os especialistas foram alertados de que
as recomendações deveriam ser avaliadas de acordo com
seu grau de recomendação e aplicabilidade no Brasil.
Todas as recomendações foram votadas como SIM
ou NÃO, sendo que somente aquelas que tiveram uma
votação SIM ou NÃO igual ou superior a 75% do grupo
foram consideradas consensuais. As afirmações que não
obtiveram consenso na primeira votação foram motivo
de argumentações entre um especialista favorável e outro
contrário. Após o término desse debate realizava-se nova
votação. As questões que após a segunda votação não
atingiram o percentual estabelecido foram consideradas
como não tendo alcançado consenso e, portanto, não foram incluídas nas recomendações finais. Os participantes
decidiram, inclusive, sobre a retirada de recomendações
que não julgassem apropriadas de acordo com as realidades vividas em nosso país, no tocante a terapia para
controle da dor perioperatória ortopédica.
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Resultados
Aspectos gerais no tratamento da dor. Quadro 1
Quadro 1 – Avaliação da dor
Recomendação

Nível de
Força de
evidência recomendação

1. A avaliação regular da dor resulta em melhor tratamento
da dor aguda perioperatória

C

93%

2. Há boa correlação entre as escalas análogas visuais e
a quantificação numérica

C

90%

3. A educação pré-operatória do paciente e do cuidador melhora e incentiva a atitude mais positiva para o alívio da dor

A

93%

4. A educação da equipe e o uso de diretrizes melhora a
avaliação da dor, alívio da dor e as práticas de prescrição

C

100%

5. A implementação de um serviço de dor aguda pode melhorar o alívio da dor e reduzir a incidência de eventos adversos

C

85%

6. A avaliação da dor deve incorporar os seus diversos
componentes. Nos pacientes que se encontram em pósoperatório, isto deverá incluir a dor em repouso e dor em
movimento (p. ex.: dor ao sentar, ao tossir)

C

100%

7. A ferramenta escolhida para a avaliação da dor deve ser
apropriada para cada paciente, devendo ser considerados os
fatores de desenvolvimento cognitivo, emocional e cultural

D

100%

8. O autorrelatório de dor deve ser usado sempre que possível,
visto que a dor é uma experiência subjetiva, por definição.

D

100%

A literatura e a experiência prática nos mostram que
o primeiro passo para um adequado tratamento é estabelecer uma normatização para se medir a dor. Sempre que
possível, como visto nas recomendações 7 e 8 principalmente, as ferramentas para medida da dor devem lembrar que a autoavaliação pelo paciente é fundamental,
e que em cada contexto social a sua aplicação deve ser
testada. Este fato é importante de ser lembrado quando
cuidados de cirurgias em crianças, pois o entendimento
da dor muitas vezes é difícil de ser transmitido. Para
esta população especial preconizamos a escala de WongBaker modificada (Figura 1).

Figura 1 – Escala numérica (acima) e escala de Wong-Baker modificada para documentação da dor em adultos e crianças, respectivamente
Rev Bras Ortop. 2010;45(3): 5
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Recomenda-se o uso da escala visual analógica(10)
que é um padrão bem estabelecido da literatura – mas,
como mostra a nossa recomendação 2, a escala numérica
pode ser usada, o que alguns preferem pela facilidade.
Recomendamos ainda que a dor seja comparada com a
pior experiência dolorosa que o paciente já teve, sendo
esta a referência para o número 10 na escala de dor – e
zero correspondendo à ausência de dor. O ideal, portanto, é solicitar ao paciente esta avaliação em cada consulta ou em determinados períodos de pós-operatório.
Quadro 2.
Quadro 2 – Educação do paciente e estado psicológico
Recomendação

Nível de
Força de
evidência recomendação

9. A ansiedade pré-operatória e depressão estão associadas a um número aumentado de demandas de analgesia
controlada pelo paciente (PCA) e insatisfação com a PCA

C

79%

10. O treinamento em métodos de superação ou instrução
comportamental antes da cirurgia reduz a dor, o seu efeito
negativo e o uso de analgésico

A

100%

11. A ansiedade pré-operatória, sensação de catástrofe,
transtornos psicológicos/psiquiátricos e depressão estão
associados com maior intensidade da dor pós-operatória

C

85%

12. Inclusive as técnicas simples de orientação para o alívio
da dor (supervisão de enfermeira especializada, educação
do paciente e do cuidador) podem ser mais eficazes se for
dada atenção à educação, documentação, avaliação do paciente e fornecimento de diretrizes e políticas apropriadas

C

88%

Outro dado bem interessante do Consenso e amplamente discutido na literatura, é a relação que existe entre
os estados depressivos e a dor. Na realização de um
procedimento cirúrgico ortopédico, muitas vezes nos
esquecemos deste fator, o qual deveria fazer parte de
toda anamnese de um paciente cirúrgico – o questionamento de estados depressivos ou uso de medicamentos
para controle da depressão e ansiedade(11-22).
Outro aspecto de extrema importância é a observação
de que quando os serviços médicos e hospitalares dispõem de equipe de enfermagem e diretrizes que orientem o direcionamento na avaliação e controle da dor,
por si só, são medidas que já se mostram extremamente
eficazes(10,12). Este tipo de serviço não requer alto investimento financeiro, além do que a educação do corpo
clínico e dos pacientes deveria ser o objetivo de todo
hospital que atende casos ortopédicos. Em conformidade com a recomendação 12, mesmo orientações consideradas simples sobre a dor podem ser muito importantes
para se melhorar a analgesia. Quadro 3.
Rev Bras Ortop. 2010;45(3): 6

Quadro 3 – Técnicas e vias de administração de medicamentos
analgésicos(23‑36)
Recomendação

Nível de
Força de
evidência recomendação

13. Existe pouca evidência de que um opioide por PCA é
superior a outros, em relação aos efeitos analgésicos ou
adversos em geral; considerando que um opioide pode ser
melhor tolerado que o outro dependendo de cada paciente

A

100%

14. A administração de opioides por PCA intravenosa não
causa menor consumo de opioide, permanência hospitalar
reduzida ou baixa incidência de eventos adversos relacionados ao opioide, em comparação com os métodos tradicionais de administração intermitente de opioide parenteral

A

94%

15. A PCA com opioide intravenoso fornece melhor analgesia que os regimes de opioides parenterais convencionais

A

100

16. As injeções intermitentes de morfina por via subcutânea
são tão eficazes quanto as injeções por via intramuscular,
sendo mais bem aceitas pelos pacientes

A

100

17. O bloqueio do nervo femoral fornece analgesia no pósoperatório comparável com àquela obtida com uma técnica
epidural

A

100

Estes dados são de análise relevante, principalmente
no que se refere à administração intravenosa controlada
pelo paciente (bomba de PCA), uma vez que em alguns
serviços hospitalares é considerada muito importante
para o tratamento. Apesar de ser um método comprovadamente eficaz para o controle da dor no ambiente
hospitalar, e de ter apresentado na análise evidência (A),
com grande força de recomendação, outras revisões da
literatura mostram que os seus efeitos são comparáveis,
por exemplo, à administração de morfina subcutânea.
Todavia, este dado parece ainda necessitar de maiores
comprovações na literatura médica, em diferentes tipos
de cirurgia ortopédica, para que possamos atestar se realmente o uso das bombas de PCA (que envolvem elevados custos de aquisição de equipamentos e treinamento
especializado) devem ser recomendados rotineiramente
nos hospitais. Mas, apesar de sabermos que isso é necessário, não podemos deixar de enfatizar a importância de
alguns trabalhos que mostram que uma terapia menos
dispendiosa para o sistema de saúde (como a simples
aplicação de morfina por via subcutânea) pode ser tão
efetiva quanto a aplicação de bomba de PCA(33,37-42).
Como também foi visto na recomendação 10, o opioide a ser escolhido quando utilizada a PCA não é um
fator determinante do potencial analgésico da bomba,
e apesar da morfina ser o fármaco de escolha devese ponderar muito bem os riscos do uso de opioides
fortes em pacientes que não necessitam desta potência
analgésica.
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Para quem usa de rotina a morfina no pós-operatório e
não pode dispor da bomba de PCA, deve ser preferida a administração pela via subcutânea, pois ambas demonstram
eficácia semelhante para o controle da dor após cirurgias.
A recomendação 17 fala a respeito do bloqueio femoral e, em nossa opinião, essa técnica deve ser estimulada, pois apresenta boa analgesia para cirurgias
do joelho, principalmente aquelas que apresentam uma
baixa morbidade (como as cirurgias artroscópicas para
ressecção de menisco e plica sinovial), comparada inclusive com a analgesia que se obtém com o bloqueio
epidural. Quadro 4.

Quadro 5 – Analgésicos não opioides e anti-inflamatórios (AINEs)

Quadro 4 – Acupuntura
Recomendação

Nível de
Força de
evidência recomendação

18. A acupuntura auricular reduz a necessidade de ibuprofeno depois da cirurgia artroscópica de joelho realizada sob
anestesia geral

B

77%

A acupuntura vem sendo utilizada nos últimos anos
como uma terapia interessante para o controle da dor
perioperatória em ortopedia, porém a literatura ainda
apresenta poucos trabalhos randomizados e controlados. Encontramos poucos estudos para inclusão neste
Consenso, e praticamente tivemos somente esta recomendação, que gerou muita discussão no grupo de especialistas. Apesar disto, resolvemos manter o registro
desta recomendação, até mesmo no intuito de que mais
trabalhos para comprovação desta terapia não medicamentosa para o controle da dor nas cirurgias ortopédicas
sejam realizados.

Terapia medicamentosa
Os autores(43-174) falam a respeito das terapias medicamentosas mais utilizadas para a analgesia em dor
ortopédica perioperatórias e foram as usadas para basear
todas as recomendações a seguir. Quadro 5.
Anti-inflamatórios e analgésicos não opioides são
medicamentos muito utilizados para o controle da dor
perioperatória em ortopedia, pois controlam bem a dor
com baixa incidência de eventos adversos, desde que
haja adequado controle do paciente, principalmente
aqueles com idade acima de 60 anos.
Vários medicamentos são efetivos, e a escolha deve
depender do caso cirúrgico a ser tratado e do período
de utilização dos medicamentos. O que se preconiza
hoje é a utilização do anti-inflamatório na menor dose,

Recomendação

Nível de
Força de
evidência recomendação

19. Uma dose única de paracetamol (600 a 1.000mg) proporciona analgesia eficaz para aproximadamente a metade
dos pacientes com dor aguda no pós-operatório ortopédico,
por um período de aproximadamente quatro horas e está
associado com alguns eventos adversos, principalmente
moderados

A

100

20. A dipirona é eficaz na analgesia pós-operatória de cirurgias ortopédicas (dose recomendada varia de 1,5g a 2g a
cada seis horas)

A

100

21. Os anti-inflamatórios não esteroides tradicionais (AINEs)
e os inibidores da ciclo-oxigenase 2 (iCOX-2) são analgésicos eficazes, com eficácia similar para a dor aguda

A

100

22. A administração dos AINEs (incluindo os inibidores seletivos COX-2) por via parenteral ou retal é mais eficaz que a
administração por via oral

A

100

23. A nimesulida é um fármaco anti-inflamatório oral eficaz,
de ação rápida e bem tolerada após a cirurgia ortopédica de
paciente ambulatorial

A

100

24. O piroxicam (20 e 40mg) apresenta eficácia similar aos
outros AINEs e morfina intramuscular 10mg quando usado
como uma dose única oral no tratamento de dor moderada
a grave no pós-operatório ortopédico

A

93%

25. A combinação de cetoprofeno e morfina é útil para tratar
a dor moderada a intensa após cirurgia ortopédica

A

100

26. O etoricoxibe é um fármaco adequado para utilização
antes da cirurgia ortopédica, por ter aumentado a analgesia
no pós-operatório e ter reduzido a necessidade de morfina

A

87%

27. No pós-operatório o celecoxibe melhora significativamente os escores da dor em repouso em 48 e 72 horas,
como também o consumo de opioide nos primeiros três dias
após artroplastia total do joelho, sem aumentar os riscos de
hemorragia

A

93%

mais efetiva possível, pelo menor tempo necessário,
para efetuar a analgesia adequada. Esta recomendação,
inclusive, faz parte das diretrizes das agências regulatórias de vários países, incluindo o Food and Drug Administration FDA e o EMEA (as agências regulatórias dos
Estados Unidos e da Europa, respectivamente).
Alguns médicos se preocupam com os efeitos da
cicatrização de tecidos com o uso de AINEs e esses
resultados ainda são motivos de discussão na literatura
(colocar ref. da cicatrização óssea e AINEs). No momento não temos como avaliar isso à luz da evidência
médica existente, e acreditamos que mais trabalhos são
necessários neste campo.
Apesar de evidência (A), sobre a aspirina ser um
analgésico eficaz para dor moderada a intensa após cirurgia ortopédica, o grupo de especialistas participantes
no Consenso optou por não recomendar sua utilização,
em função dos eventos adversos significativos.
Rev Bras Ortop. 2010;45(3): 7
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Outro grande benefício dos AINEs no pós-operatório
de cirurgias ortopédicas é que o seu uso concomitante
com outros medicamentos faz com que se necessite de
menor dose de opioides para o adequado controle da
dor, o que é extremamente benéfico para o paciente
submetido a esquemas de tratamento de analgesia com
uso de vários fármacos – a chamada terapia analgésica multimodal, hoje considerada consenso na literatura
mundial.
Apesar do baixo custo e da facilidade de prescrição, o
uso do paracetamol como agente isolado é desencorajado para o tratamento da dor pós-operatória, pelo fato da
maior parte dos trabalhos demonstrar eficácia somente
com doses muito altas, o que aumenta a incidência de
complicações, principalmente gastrointestinais(43,44). Recomendamos que o paracetamol seja sempre usado em
associações quando utilizado em terapias multimodais
de controle da dor. Quadro 6.
Quadro 6 – Opioides
Recomendação

Nível de
Força de
evidência recomendação

28. A associação tramadol mais paracetamol (37,5/325mg)
administrada por via oral proporciona analgesia eficaz em
pacientes com dor aguda moderada a intensa

A

100

29. Os opioides subcutâneos podem ser tão eficazes quanto
à PCA intravenosa

A

100%

30. O uso de opioide de liberação controlada como agente
único para tratamento precoce da dor aguda é desencorajado, devido às dificuldades dos ajustes de dose de curto
prazo necessárias para a titulação

D

100%

31. A titulação da dose de opioides para dor aguda intensa é
melhor alcançada usando doses intravenosas intermitentes
em bolus, visto que permite a titulação mais rápida do efeito
e evita a incerteza da absorção do fármaco por outras vias

D

100%

Complicações com uso de medicamentos analgésicos e antiinflamatórios
Quadro 7 – AINEs
Recomendação

Os opioides são medicamentos utilizados de rotina
no controle da dor perioperatória e devem fazer parte
do arsenal de tratamento de todo ortopedista.
O que despertou interesse nesta revisão foi a evidência existente entre a eficácia analgésica similar das
bombas de PCA quando comparadas com injeções
subcutâneas de opioides. Como já citamos anteriormente, sabemos que hoje o elevado custo das bombas
de PCA e a necessidade de treinamento especializado
das equipes de cuidadores fazem com que o seu uso
seja restrito, mas podemos recomendar, com base neste Consenso, que o uso adequado de doses de opioides
subcutâneos tem efeito similar nos resultados, e deve
ser encorajado.
Rev Bras Ortop. 2010;45(3): 8

A associação de medicamentos para o controle da dor
(analgesia multimodal), quando se utilizam opioides, foi
mais uma vez ressaltada como de fundamental importância para a analgesia. Esta proposta é interessante de
ser seguida no pós-operatório ortopédico, pois a associação de diferentes agentes com diferentes mecanismos
de ação diminui os efeitos adversos de cada fármaco.
No momento é o que procuramos recomendar em toda
prescrição que vise o controle da dor após uma cirurgia
ortopédica.
Outro dado que merece atenção é a não recomendação, por parte dos especialistas do Consenso, da terapia
única com opioide de liberação controlada, o que por
vezes é muito usada em nosso país. O grande problema
desta terapia como forma isolada para controle precoce da dor aguda é a dificuldade para ajustar sua dose,
caso isso seja necessário. E como apontado em outras
recomendações deste Consenso existem outras terapias
efetivas no manejo da dor aguda, com boa eficácia e boa
tolerabilidade, desde que controladas de forma adequada. Quadro 7.

Nível de
Força de
evidência recomendação

32. Com a seleção e monitoração cuidadosas do paciente,
observa-se baixa incidência de insuficiência renal induzida
por AINEs no perioperatório.

A

100%

33. Os inibidores COX-2 e os AINEs possuem efeitos adversos similares sobre a função renal.

A

88%

34. Os inibidores do COX-2 apresenta importantes eventos
adversos cardiovasculares

A

94%

35. O pré-tratamento com ibuprofeno antes da cirurgia de
grande porte de quadril não melhora os escores da dor ou
reduz a necessidade de morfina, mas aumenta significativamente a perda de sangue.

A

100%

Este tema é bem atual, e nos últimos anos vem tomando um grande espaço na literatura médica, desde a
retirada do mercado do rofecoxibe em 2004, por eventos
adversos cardiovasculares(117). A literatura tem apresentado vários trabalhos discutindo este tema, e acredita-se
que os coxibes tendem a apresentar, em longo prazo,
maiores eventos adversos cardiovasculares, quando
comparados com outros AINEs tradicionais(118,119).
Como vimos anteriormente, os AINEs são medicamentos muito usados na prática ortopédica e apresentam
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boa eficácia para tratar a dor perioperatória em ortopedia. Alguns médicos não utilizam o AINE tradicional
pelo risco de sangramento, principalmente em cirurgias
de coluna e artroplastias, complicação que pode ser diminuída quando utilizados os coxibes(120). Quadro 8.
Quadro 8 – Opioides
Recomendação

Nível de
Força de
evidência recomendação

Temas específicos
Quadro 9 – Bloqueios centrais e periféricos
Recomendação

A

88%

A

100%

36. A avaliação do nível de sedação é um modo de detecção precoce da depressão respiratória induzida por opioides
mais confiável do que a medida da diminuição da frequência
respiratória

D

100%

37. A incidência de efeitos adversos clinicamente significativos dos opioides está relacionada com a dose

A

100%

Quadro 10 – Analgesia intra-articular

38. O tramadol apresenta menor risco de depressão respiratória e prejudica menos a função motora gastrointestinal do
que outros opioides com doses analgésicas equivalentes

A

92%

C

40. A naloxona, naltrexona, nalbufina e droperidol são tratamentos eficazes de prurido induzido por opioide

A

81%

100%

O uso de opioides no pós-operatório pode apresentar
algumas complicações, entre elas a constipação intestinal e a depressão respiratória, principalmente em pacientes idosos submetidos a cirurgias de grande porte e
que já apresentem história pregressa positiva para essas
condições clínicas. A depressão respiratória, complicação que pode ser grave, está relacionada à dose utilizada
do opioide, e o adequado controle é o segredo para se
evitar esta complicação, como mostram essas recomendações – o mesmo vale para a constipação, que pode
ser melhorada com a mudança do tipo de opioide a ser
utilizado ou a diminuição da dose associada ao uso de
outros analgésicos concomitantemente. O tratamento
das complicações são relativamente simples, se forem
usados os medicamentos adequados. No caso específico da constipação, a melhor medida é a prevenção nos
pacientes de risco (pacientes idosos, com antecedentes
de constipação pregressa). Quadros 9 e 10.
A terapia analgésica intra-articular é muito utilizada
por alguns cirurgiões, principalmente na área da cirurgia
do joelho. Nosso Consenso encontrou dados interessantes sobre os diferentes tipos de medicamentos que
podem ser utilizados, e essas recomendações apresentaram força de recomendação muito alta, podendo ser
utilizadas como uma boa referência para os cirurgiões.

Nível de
Força de
evidência recomendação

41. Não há diferenças consistentes entre a ropivacaína,
levobupivacaína e bupivacaína quando administradas em
doses baixas para analgesia regional, em termos de qualidade de analgesia ou bloqueio motor.
42. Os bloqueios contínuos de nervo periférico fornecem
analgesia prolongada após a cirurgia ambulatorial e mostraram ser seguros se forem fornecidos recursos adequados e educação do paciente.

39. No contexto geral, a infusão intravenosa contínua de
opioides está associada com risco aumentado de depressão
respiratória em comparação com outros métodos de administração parenteral de opioides
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Recomendação

Nível de
Força de
evidência recomendação

43. Tramadol intra-articular 50mg fornece analgesia equivalente a morfina 5mg intra-articular

A

94%

44. O tramadol promove analgesia quando administrado por
via intra-articular. Os eventos adversos do tramadol 100mg IA
não foram mais severos que aqueles do tramadol 50mg IA.

A

100%

45. A morfina intra-articular pode ser o método de escolha
para o alívio da dor de cirurgia artroscópica do joelho

A

100%

46. A morfina injetada em dose única no espaço intra-articular causa analgesia que dura até 24 horas

A

94%

47. A ropivacaina intra-articular é droga analgésica segura,
de boa ação local e de longa duração, abrangendo a totalidade das primeiras 24 horas do período pós-operatório

A

100%

Vale ressaltar que por si só a analgesia intra-articular
tem efeito fugaz, e não substitui a terapia medicamentosa, principalmente após a alta hospitalar e em modelos
cirúrgicos de maior dor. Quadro 11.
A cirurgia de ombro pode ser um fator causal de
dor intensa no paciente após a cirurgia. O que se recomenda é a realização do bloqueio interescalênico associado ou não a técnicas intra-articulares de infusão
de medicamentos, além do controle analgésico com
a terapia multimodal (anti-inflamatórios, opioides e
coadjuvantes, segundo a necessidade). Este controle
deve ser usado de rotina, após a alta hospitalar para,
inclusive, proporcionar boa qualidade de sono para o
paciente, já que este fator está relacionado diretamente com a melhora analgésica em pacientes submetidos
a cirurgias de ombro. O sono e a fadiga, como vocês verão também a seguir nas recomendações sobre
cirurgia do joelho, são fatores importantes de serem
controlados para maximizar a terapia medicamentosa
analgésica. Quadro 12.
Rev Bras Ortop. 2010;45(3): 9
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Quadro 11 – Cirurgia de ombro
Recomendação

Cirurgia de joelho
Nível de
Força de
evidência recomendação

Recomendação

48. A analgesia contínua por bloqueio interescalênico fornece melhor analgesia, redução dos eventos adversos
relacionados ao opioide e melhor satisfação do paciente
em comparação com PCA intravenoso após cirurgia aberta
do ombro

A

49. A analgesia por bloqueio interescalênico apresenta
melhores resultados quando comparados com analgesia
intra-articular, quanto às avaliações de dor e consumo de
opioides

A

50. A infusão contínua em interescaleno de levobupivacaína é um método eficaz de analgesia no pós-operatório
após cirurgia de grande porte do ombro

A

100%

100%

100%

51. A analgesia controlada pelo paciente, a infusão subacromial de bupivacaína e a injeção intravenosa de fentanil
e cetorolaco são métodos de controle da dor igualmente
eficazes e clinicamente equivalentes na dor pós-operatória
de reparos artroscópicos de manguito rotador

A

52. A infusão controlada pelo paciente de bupivicaína por
via subacromial é uma alternativa eficaz ao bloqueio de
interescaleno para tratamento da dor de pacientes ambulatoriais após cirurgia artroscópica do ombro

A

53. A bomba de infusão para controle da dor com bupivacaína intra-articular é um meio eficaz para diminuir a
dor no pós-operatório pós descompressão artroscópica
subacromial

A

54. Devido ao menor potencial de toxicidade e de suas
propriedades farmacocinéticas, a ropivacaína pode ser
alternativa vantajosa e mais segura que a bupivacaína
para fornecer analgesia controlada pelo paciente por via
bloqueio interescalênico

A

100%

55. A combinação de um bloqueio interescalênico e infusão
intraincisional contínua de um anestésico local é um método eficaz e seguro de controlar a dor no pós-operatório de
cirurgia artroscópica do ombro

A

100%

100%

100%

100%

O Consenso encontrou muitos dados sobre a analgesia para cirurgia do joelho, pois este procedimento é
muito estudado na literatura, principalmente com relação às cirurgias de curta permanência, em que o paciente
permanece por menos de 24 horas internado. Nesses
pacientes, o controle da dor é muito importante, para
evitarmos as reinternações para tratamento da dor, o que
pode ocorrer em alguns casos.
Várias terapias e medicamentos para infiltração intraarticular foram estudados, e as evidências estão anteriormente descritas. Ressaltamos a recomendação de que
a associação de bloqueio periférico e infiltração intraarticular apresentou foi indicada em diversos estudos,
com alta força de recomendação.
Rev Bras Ortop. 2010;45(3): 10

Quadro 12 – Artroscopia
Nível de
Força de
evidência recomendação

56. O sono e a fadiga podem ser um fator importante
no tratamento efetivo da dor após artroscopia do joelho. Os regimes de tratamento devem tratar o sono e
a fadiga para maximizar os efeitos analgésicos nestes
pacientes

A

100%

57. A injeção periarticular intraoperatória com analgesias multimodais pode reduzir significativamente a
necessidade de analgesia controlada pelo paciente e
pode melhorar a satisfação do paciente, sem riscos
aparentes, após a artroplastia total do joelho

A

100%

58. O efeito analgésico da morfina e bupivacaína é diferente, dependendo do tipo de cirurgia artroscópica.
A bupivacaína intra-articular é eficaz em cirurgias com
resposta inflamatória baixa. Para cirurgias com resposta
inflamatória mais alta, a morfina tem melhor efeito de
analgésico. Portanto, a terapia analgésica intra-articular
no pós-operatório deve ser indicada de acordo com o
procedimento artroscópico realizado

A

100%

59. A injeção intra-articular de morfina e sufentanil reduz a dor e a necessidade de analgésicos adicionais
pós artroscopia de joelho

A

100%

60. A dose de 5mg de morfina intra-articular não causa
alívio da dor clinicamente significativo em pacientes com
dor moderada ou grave após artroscopia de joelho

A

80%

61. A combinação de bupivacaína com quetamina intraarticular fornece melhor alívio da dor que a quetamina
intra-articular isolada após artroscopia de joelho realizada em sistema de cirurgia de curta permanência

A

100%

62. A co-administração intra-articular de morfina e clonidina resultará em melhor alívio da dor no pós-operatório, quando comparado com cada um destes fármacos
administrados individualmente

A

92%

63. A administração intra-articular de sufentanil somente
e a combinação de sufentanil e metilprednisolona após
a meniscectomia de joelho são técnicas analgésicas
eficazes, confiáveis e bem toleradas. A combinação sufentanil mais metilprednisolona reduziu de forma eficaz
a dor e o uso de analgésico adicional

A

93%

64. A combinação de morfina, bupivacaína e adrenalina,
como também a combinação de bupivacaína e adrenalina quando usada no pré-operatório e no pós-operatório
intra-articular fornece excelente controle da dor em cirurgia artroscópica de joelho

A

93%

65. A clonidina e o cetorolaco podem reduzir a dor no
pós-operatório, quando administrados por via intra-articular depois da cirurgia artroscópica de joelho

A

100%

66. A dose de 60mg de cetorolaco intra-articular fornece melhor efeito analgésico que 10ml de bupivacaína
0,25% ou 1mg de morfina pela mesma via

A

93%
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Artroplastia

Cirurgia de quadril

Os especialistas do Consenso acataram por unanimidade a recomendação do Prospect para artroplastia
de joelho, um estudo bem realizado sobre este tema,
publicado na literatura internacional(152,153). A decisão se
baseou na apreciação da metodologia deste estudo, que
reuniu um grupo grande de especialistas, e visou a recomendação de diretrizes para analgesia em artroplastias
de quadril e joelho, descritas a seguir. Quadro 13.

Artroplastia
Como já citado anteriormente, os especialistas do
Consenso acataram por unanimidade a recomendação
do Prospect para artroplastia de quadril(153). No Quadro 14 são apresentadas as principais recomendações.
Quadro 15.
Quadro 15 – Cirurgia de coluna
Recomendação

Nível de
evidência

Consenso

67. A adição de AINEs aos analgésicos opioides na cirurgia
da coluna lombar fornece melhor controle da dor que o
analgésico opioide isoladamente.

A

100%

68. A triamcinolona peridural (20 ou 40mg) reduz a dor
após cirurgia da coluna lombar e reduz o tempo até a
alta hospitalar

A

100%

69. O uso de analgesia neuroaxial (raqui/peridural) para
tratamento da dor no pós-operatório associado com cirurgia de grande porte da coluna pode ter alguma propriedade benéfica sobre a analgesia intravenosa

A

100%

Quadro 13 – Recomendações para terapia analgésica nas cirurgias de artroplastia de joelho(152)
Recomendações para o pré-operatório
• Analgesia regional:
− Bloqueio do nervo femoral (A)
− Anestesia espinhal + opioide (não como primeira escolha – D). Morfina é o
opioide recomendado (A)
Recomendações para o intraoperatório
• Analgesia/anestesia regional:
− Anestesia geral + bloqueio do nervo femoral (D) ou
− Anestesia espinhal + bloqueio de nervo femoral (D) ou
− Anestesia espinhal + morfina (não como primeira escolha – D)
Recomendações para o pós-operatório
• Analgesia sistêmica:
− AINE tradicional/coxibe (A) + opioide forte (A) titulado (para dores de grande
intensidade) + paracetamol (B)
− AINE tradicional/coxibe (A) + opioide fraco (B) titulado (para dores de
intensidade leve a moderada) + paracetamol (B)
• Analgesia regional:
− Bloqueio do nervo femoral (A)
• Mobilização contínua passiva (por razões que não sejam para analgesia, e sim
para melhor mobilidade) (grau A de recomendação)
• Reabilitação intensiva (por razões que não sejam para analgesia, e sim para
melhor mobilidade) (grau D de recomendação)

Não encontramos muitos estudos específicos relativos à cirurgia de coluna e analgesia. Entretanto, participou do nosso Consenso um especialista em cirurgia
de coluna (SZ), que lembrou da preocupação destes
cirurgiões com o uso de AINEs (principalmente os tradicionais) e as complicações que podem advir da não
consolidação de artrodeses. Todavia, não encontramos
nenhum dado na literatura que pudesse mostrar a evidência ou não desta afirmação, e preferimos, portanto,
somente mostrar o que foi recomendado com base nas
evidências encontradas. Quadro 16.

Quadro 14 – Recomendações para terapia analgésica nas cirurgias de artroplastia de quadril
Anestesia geral isolada

Bloqueio de NP + AG

Pré-operatório

Intraoperatório

Anestesia espinhal ± AG ou
sedação EV

Anestesia epidural ± AG

Analgesia pré-operatória não é recomendada
Opioides fortes de liberação lenta
para assegurar analgesia quando o
paciente acordar

Bloqueio do nervo femoral ou plexo
lombar posterior

Anestesia espinhal (single shot) +
morfina

Anestesia Epidural + opioide. Não
usar clonidina

Drenos e infiltração na ferida cirúrgica não são indicados
PO
Dor intensa

Bloqueio contínuo de nervo (infusão Controlar a dor sistêmica a medida
Infusão epidural a medida que
Paracetamol + coxibe ou AINE
contínua ou PCRA) + paracetamol +
que regride o bloqueio, usando
regride o bloqueio ± PCEA, + coxibe
tradicional + opioide EV por PCA ou
coxibe ou AINE tradicional ± opioide coxibe ou AINE tradicional ± opioide ou AINE tradicional ± opioide forte
infusão regular (SC/IM)
forte EV (resgate)
forte EV (resgate)
EV (resgate)

PO
Dor moderada / leve

Paracetamol + coxibe ou AINE tradicional ± opioide fraco (de resgate, se necessário)
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Quadro 16 – Analgesia pré-emptiva
70. O tramadol de liberação lenta administrado no pré-operatório é ineficaz para a redução da dor no pós-operatório
de artroscopia de joelho em cirurgia de curta permanência
(um dia)

A

94%

71. Há evidência de que algumas intervenções analgésicas possuem efeito na dor pós-operatória e/ou consumo
de analgésico que excede a duração esperada de ação
da fármaco, definida como analgesia preventiva ou préemptiva

A

100%

72. As drogas antagonistas do receptor n-metil-D-aspartato
(NMDA) nas dosagens entre 0,15 a 1mg/kg podem mostrar
efeitos analgésicos imediatos e preventivos (ex.: tramadol,
quetamina, metadona)

A

100%

73. A injeção intra-articular pré-cirúrgica de uma solução
de 0,25% de bupivacaína, morfina e epinefrina fornece
controle da dor e diminui o uso de opioide. O aumento da
dose de morfina não melhora o resultado clínico

A

100%

74. O tratamento com diclofenaco de potássio no préoperatório e no pós-operatório é igualmente eficaz em
pacientes submetidos à cirurgia artroscópica de joelho

A

93%

Este ainda é um tema controverso na literatura médica quando falamos em analgesia perioperatória. Os
trabalhos são conflitantes em termos de resultados positivos e negativos, muitos deles realizados em centro
único, fazendo com que não tenhamos como recomendar de rotina a prática da analgesia pré-emptiva.
Apesar disso, encontramos alguns trabalhos que falam que a analgesia pré-emptiva pode ser um caminho
interessante de estudo para o controle da dor. Como podemos observar na nossa recomendação 74, as evidências começam a surgir no sentido de podermos associar

algum medicamento antes da realização da cirurgia para
melhorar o controle da dor pós-operatória. Acreditamos
que em uma futura revisão do nosso Consenso possamos
encontrar mais trabalhos para recomendar ou não seu
uso de forma regular.

Conclusões
Este 1o Consenso sobre Dor Perioperatória em Ortopedia e Traumatologia Desportiva teve o objetivo principal de revisar o que há de mais moderno e atual nesta
área, e acreditamos que esse objetivo foi atingido. Este
trabalho encontra-se constituído das 74 recomendações
mais importantes sobre diferentes temas, que podem
ser muito úteis para quem atende pacientes cirúrgicos
ortopédicos. Vale ressaltar que um consenso baseado em
evidências deve ser reconhecido como algo dinâmico e
passível de atualizações regulares.
Esperamos que este texto sirva de guia prático para
os ortopedistas e demais profissionais que atuam com
essa clientela, no sentido de melhorar a qualidade de
vida dos seus pacientes que precisam de adequado controle de dor após a realização de cirurgias.
Enfatizamos que este adequado controle da dor – além
da melhora evidente da qualidade de vida proporcionada
aos pacientes – melhora os resultados no pós-operatório
e deve ser uma norma a ser institucionalizada como rotina. Somente a monitorização e o adequado tratamento
desta dor poderá proporcionar, no longo prazo, melhora
na saúde da população de pacientes que precisam se
submeter a estes procedimentos cirúrgicos.
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