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A osteoartrose (OA) é o diagnóstico musculoesquelético mais frequente na população idosa, e a causa 
mais comum de incapacidade; 40% das mulheres e 25% dos homens com idades de 60 a 70 anos são 
diagnosticados com OA. A última etapa do tratamento da OA é a substituição total da articulação.  Dois 
grandes procedimentos de substituição de articulação são a substituição total do joelho (PTJ) e a 
substituição total dos quadris (PTQ).  Para estes procedimentos, ocorre a dor pós-operatória crônica em 
aproximadamente 20 por centos dos pacientes de PTJ e 10% de pacientes de PTQ. 

Fatores de risco para a dor pós-operatória crônica  

Não há uma explicação definitiva de por que alguns pacientes desenvolvem dor pós-operatória crônica 
depois da substituição da articulação, enquanto outros têm uma recuperação livre da dor. Muitos 
fatores de risco pré-operatórios foram identificados que podem levar à dor pós-operatória crônica: 

• Pouca idade 

• Sexo feminino 

• Comorbidades não tratadas e problemas adicionais de dor 

• Cirurgia anterior 

• Intensidades agudas de dor pré-operatória e pós-operatória  

• Depressão e dor por esperar uma catástrofe antes da operação 
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• Sensibilização pré-operatória do sistema nervoso 

 

Pesquisar antes da substituição da articulação 

A dor por esperar uma catástrofe é um estilo cognitivo que dificulta a adaptação provocada por 
distúrbios de ansiedade e depressão do paciente, e que leva a uma previsão negativa dos eventos 
futuros.  A espera de catástrofe pré-operatória já mostrou ser um fator de risco para a dor pós-
operatória crônica. Uma ferramenta muito usada de pesquisa é a Escala da Catastrofização da Dor. 

Os limites da dor da pressão (PPTs), dor da soma temporal (TSP), e modulação de condicionamento da 
dor (CPM) são três tipos de medições de teste quantitativo sensorial (QST) que são usados para 
diagnosticar o processamento alterado da dor em pacientes com OA nos quadris e nos joelhos. É 
evidente que a dor e a sensibilização da dor pré operatória em pacientes com OA podem ser 
normalizadas depois da substituição da articulação, se o paciente estiver livre de dor.   

TSP pré-operatória aumentada e hiperalgesia  generalizada antes da operação (ex., PPTs baixos nos 
locais extra segmentares) como indicadores da sensibilização são associados ao desenvolvimento da dor 
pós-operatória crônica depois de cirurgia da articulação. CPM é associada com o desenvolvimento da 
dor pós-operatória crônica depois de toracotomia e cirurgia abdominal, mas isto não foi documentado 
em pacientes com dor nas articulações.  

Nenhuma associação, ou uma pequena associação, foram encontradas entre os mecanismos 
radiológicos de OA e dor e da sensibilização à dor.  Graduação baixa da OA radiológica e dor forte são 
associadas à hiperalgesia altamente difundida, TSP facilitado, e CPM menos eficiente em comparação 
com pacientes com alta graduação de OA radiológica e pouca dor. Os pacientes de OA com valores 
Ahlbeck baixos e dor pré-operatória alta têm um risco maior de baixo funcionamento e intensidades 
altas de dor 12 meses depois da cirurgia da articulação.  Atualmente, nenhuma medida única de 
anormalidades sensoriais, radiológicas ou cognitivas podem prever o desenvolvimento da dor pós-
operatória crônica, e recomendam-se abordagens multimodais. 

Dor crônica depois da revisão da cirurgia da articulação 

A cirurgia de revisão PTJ (re-PTJ) tem pouca chance de sucesso em comparação à primeira cirurgia. 
Pacientes com dor depois da cirurgia re-PTJ mostram hiperalgesia mais espalhada, TSP facilitado, e 
menos eficiente em comparação com pacientes sem dor depois da cirurgia re-PTJ.  Pacientes de re-PTJ 
com dor têm geralmente intensidades de dor mais altas em comparação com pacientes com dor depois 
da cirurgia primária. Isto pode indicar um start nociceptivo continuado, apesar da remoção da 
articulação afetada pela OA, também indicando que a sensibilização pode ter um papel fundamental na 
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cronificação da dor pós-operatória e sugerindo que a sensibilização deva ser considerada antes da 
cirurgia re-PTJ. Não se recomenda a cirurgia re-PTJ baseada somente na dor como indicação.  
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Sobre a Associação Internacional para o Estudo da Dor® 
 
IASP é o fórum líder profissional para a ciência, prática e educação no 
campo da dor. A associação é aberta a todos os profissionais envolvidos 
na investigação, diagnóstico ou tratamento da dor. IASP tem mais de 
7.000 membros em 133 países, 90 capítulos nacionais e 20 Grupos de 
Interesse Especial.   
 
Plano para se juntar aos seus colegas no 16º Congresso Mundial de 
Dor, 26-30 setembro de 2016 , em Yokohama, Japão. 
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Como parte do Ano Mundial Contra a Dor nas articulações , IASP oferece uma série de Fichas de 20 de 
Fatos que abrangem temas específicos relacionados com a dor nas articulações. Estes documentos 
foram traduzidos para várias línguas e estão disponíveis para download gratuito. Visite www.iasp-
pain.org/globalyear para mais informações. 
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