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A DOR PÓS-OPERATÓRIA
A American Pain Society defende que a dor deve ser tratada como o quinto sinal vital1, para que maior atenção seja
dada a esse problema. Com isso, 2017 foi escolhido pela
International Association for the Study of Pain (IASP) como
o ano mundial contra a dor pós-operatória2. Então, nada
mais importante e atual do que discutir esse tema.
De acordo com a IASP, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada à lesão real ou
potencial dos tecidos3. Nesse contexto, há diversas classificações, dentre elas: aguda, crônica e recorrente4.
A dor aguda, foco deste artigo, é aquela que se manifesta
transitoriamente durante um período relativamente curto,
podendo durar de minutos a algumas semanas, devido a
lesões em tecidos ou órgãos4.
Sabe-se que, a cada ano, milhões de pacientes apresentam dor após uma cirurgia, e que o tratamento inadequado
dessa dor pode prolongar o sofrimento, levar a incapacidades e a deficiências e evoluir para dor crônica5. É importante
salientar que a possibilidade da evolução para dor crônica
não está limitada a grandes cirurgias, mas pode também
ocorrer após cirurgias menores, como depois da correção de
uma hérnia inguinal6. A incidência de dor crônica após uma
grande cirurgia, por exemplo, mastectomia, varia de 20% a
50%7; depois de cirurgias menores, por exemplo, hérnia inguinal, é de cerca de 10%6,7; e, de forma geral, a prevalência
de dor crônica severa varia de 2 a 10%8.
Portanto, é de extrema importância que a dor pósoperatória aguda não seja subestimada e, sim, tratada de forma adequada, de modo a diminuir a incidência de complicações crônicas. Um estudo9 avaliou 249 pacientes submetidos
a cirurgias ortopédicas (fratura do quadril [n=51], artroplastia
de quadril [n=64] e artroplastia de joelho [n=134]), posteriormente encaminhados para a reabilitação. O grupo que recebeu um protocolo de analgesia superior apresentou menor
número de complicações pós-operatórias, menor incidência
de dor crônica e mudanças funcionais mais significativas.
No entanto, acredita-se que cerca de 50% dos pacientes
no período pós-operatório não recebam analgesia adequada10.
As principais razões para o manuseio ineficaz da dor incluem:
falta de preparo dos profissionais envolvidos, subestimar a intensidade da dor e ter pouca habilidade para prescrever adequadamente os medicamentos, sem o conhecimento necessários de seus respectivos benefícios e efeitos adversos11.

TRAMADOL E PARACETAMOL
Nesse contexto, o uso da associação pode auxiliar na recuperação pós-operatória, na melhor função e na menor morbidade. O tramadol e o paracetamol é composto por 37,5 mg
de cloridrato de tramadol e 325 mg de paracetamol12,13.
O tramadol é um analgésico opioide fraco, atípico e de
ação central; age como um agonista dos receptores μ, δ e
κ com maior afinidade pelo receptor μ. É considerado um
opioide fraco porque apresenta afinidade pelo receptor μ
10 vezes menor que pela codeína e 6.000 vezes menor que
pela morfina12,14. Além da ativação do receptor μ, o tramadol
inibe as recaptações da noradrenalina e da serotonina12.
Sendo assim, o tramadol age de duas maneiras distintas:
redução dos sinais aferentes da dor e amplificação dos sinais
eferentes inibitórios da dor12. Isso torna o tramadol diferente
de outros opioides, pois ele tem uma ação multimodal e inibe a
transmissão e a percepção da dor12. O tramadol não tem efeito
hemodinâmico e, diferentemente de outras drogas que agem
no receptor μ, tem efeito mínimo para o trato gastrintestinal15.

Figura: Cirurgia para reconstrução do aparelho extensor do membro
inferior.

O paracetamol tem ação analgésica e antipirética, mas
não apresenta ações anti-inflamatórias significativas; ainda, não apresenta efeitos gastrintestinais adversos quando
usado em sua dose recomendada12. Apesar do mecanismo
de ação do paracetamol não estar totalmente determinado, acredita-se que seu efeito analgésico ocorra por diversos mecanismos, principalmente de ação central: inibição
da síntese de prostaglandinas, ativação supraespinhal da
via serotoninérgica descendente (potência à ação da serotonina), inibição do óxido nítrico sintetase e aumento da
concentração de canabinoides endógenos no sistema nervoso central16-19.

ASSOCIAÇÃO TRAMADOL/PARACETAMOL
A associação do tramadol com o paracetamol traz diversos
benefícios ao paciente. A combinação dos dois medicamentos com mecanismos de ação complementares e que agem
em diferentes locais pode levar à analgesia mais eficaz19,20.
Um estudo com camundongos mostrou que a sinergia das
duas drogas leva a um poder analgésico superior ao de cada
droga individualmente21. Além disso, um estudo clínico - cross
over, duplo-cego e controlado por placebo, com 17 pacientes
- mostrou o efeito superior da combinação das drogas. Os autores relataram diminuição média da dor de 11,7% pelo uso
de tramadol (75 mg EV), melhora média de 9,8% pelo uso de
paracetamol (650 mg) e melhora de 15,2% devido ao uso das
duas drogas combinadas (37,5 mg + 325 mg)22. Além disso,
o uso da combinação tramadol/paracetamol leva à menor

sonolência quando comparado ao da combinação codeína
e paracetamol23.
O poder analgésico da associação tramadol/paracetamol
já foi avaliado após diferentes cirurgias: odontológica24-26,
ortopédica27,28, abdominal28 e de mão29. De forma geral, os
estudos mostraram melhor resposta analgésica da associação quando comparada ao placebo, além de analgesia
adequada e satisfação dos pacientes com o controle da dor.
Além do bom poder analgésico, esses estudos clínicos mostraram boa tolerabilidade ao uso da medicação, apresentando raros eventos adversos sérios12. Outro fator importante é
o rápido efeito da associação tramadol/paracetamol, já que
sua ação analgésica ocorre em 15 a 30 minutos12,19,20.
Um guideline recente, publicado pela American Pain Society10, fez algumas recomendações para o tratamento da
dor pós-operatória (Tabela 1).

Tabela 1: Recomendações para o tratamento da dor pós-operatória (Adaptada de:
Chou R, et al., American Pain Society, 2016)10

RECOMENDAÇÃO

MOTIVO

Uso de variedade de
analgésicos, com
mecanismos de ação
distintos, para obter
analgesia adequada

Evidências científicas
de alta qualidade;
forte recomendação

Uso preferencial de
drogas por via oral
no pós-operatório,
quando for possível

Evidências científicas
de qualidade
moderada; forte
recomendação

Uso do paracetamol
como uma das
drogas para
aqueles pacientes
que não tiverem
contraindicações

Evidências científicas
de alta qualidade;
forte recomendação

O tramadol e o
paracetamol preenchem
essas três recomendações
para tratamento da dor
pós-operatória e seu uso
poderá melhorar a dor e a
funcionalidade do paciente
nesse período. Portanto, a
associação do tramadol/
paracetamol, tem ação
analgésica multimodal e
rápida com longa duração
e boa tolerabilidade. Além
disso, a associação das
duas drogas pode levar à
maior adesão à medicação
por parte do paciente12.
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