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“Todos podemos controlar a dor excepto aquele que a sente” 

William Shakespeare 
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Resumo 

A dor é um fenómeno multidimensional desagradável com uma componente neuronal ou 

fisiológica, que é consequência de doenças ou distúrbios de estruturas regionais por 

disfunção do sistema nervoso. Decorre da ativação dos nocicetores e quando resulta de 

uma disfunção do SNC ou SNP, é designada por dor neuropática, nos casos de lesão do 

SNC, por dor central. 

Enquanto a dor aguda é um sintoma fisiológico que deve ser compreendida como um sinal 

de alerta para proteção do organismo. Por sua vez, a dor crónica (superior a 3 meses) 

deverá ser considerada uma doença ou disfunção.  

Os estímulos nóxicos ativam vários níveis corticais, particularmente a área 

somatossensitiva primária, por ser o centro de percepção da dor. Outras das regiões que 

pode ser ativada pelo estímulo nóxico é a região do córtex cingulado, que perante uma 

lesão, poderá conduzir à dor crónica. 

A neuroplasticidade é a capacidade que o SN tem para se reorganizar, perante estímulos 

continuados. A dor crónica resulta de neuroplasticidade mal adaptativa deste como 

consequência da sua lesão ou disfunção. O desequilíbrio patológico causado pelas 

alterações neuroplásticas contribui para o desenvolvimento da dor neuropática, induzindo 

potenciação sináptica e ativação das vias facilitadoras da dor. 

A reorganização cortical é a base do potencial de recuperação das funções neurológicas, 

uma vez que a integração motora pode promover neurogénese, sinaptogénese, 

angiogénese, modulação pré e pós sináptica, e todos estes mecanismos podem contribuir 

para resultados positivos na recuperação. 

Littlejohn considerou como doenças constitucionais, todas aquelas que afectam os sistemas 

do corpo, nomeadamente a coordenação da atividade funcional dos diferentes órgãos, 

tecidos e estruturas do organismo, como por exemplo a desordem estrutural e as disfunções 

degenerativas do SN. 

Sendo o ajuste osteopático um processo de integração e integridade mecano-fisiológica 

com o intuito de manter ou estabelecer o equilíbrio na relação entre o SNC e o SNP, 
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mantendo o equilíbrio entre a nutrição e a eliminação. Permite a remoção da obstrução e a 

coordenação das forças da vida permitindo restaurar a normalidade, e é feito com base na 

expressão do SN de cada organismo, sendo por isso de esperar resultados análogos uma 

biodiversidade que a espécie humana representa. 

 

Palavras-chave: Dor crónica; Neuroplasticidade; Osteopatia Clássica 
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Abstract 

Pain is an unpleasant multidimensional phenomenon with a neuronal or physiological 

component and it is a consequence of diseases or regional structures disorders due to a 

dysfunction of the nervous system. It results from the activation of harmful receptors and it 

is called neuropathic pain, when it results from a Central Nervous System (CNS) or 

Peripheral Nervous System (PNS) dysfunction, or central pain, when it results from a CNS 

injury. 

While acute pain is a physiological symptom that must be understood as a warning sign to 

protect the body, chronic pain (longer than 3 months) should be considered a disease or 

dysfunction. 

Noxious stimuli activate several cortical levels, particularly the primary somatosensory 

area, as it is the center of pain perception. Another region that may be activated by the 

noxious stimulus is the cingulate cortex region, which can lead to chronic pain when there 

is an injury. 

Neuroplasticity is the capacity that the Nervous System (NS) has to reorganize itself when 

confronted to continuous stimuli. Chronic pain results from non-adaptive neuroplasticity of 

the NS as a consequence of an injury or dysfunction. The pathological imbalance caused 

by neuroplastic changes contributes to the development of neuropathic pain, inducing the 

synaptic potentiation and the activation of pain-facilitating paths. 

Cortical reorganization is the basis for the recovery potential of the neurological functions, 

due to the fact that motor integration may promote neurogenesis, synaptogenesis, 

angiogenesis, pre and post synaptic modulation, and all these mechanisms may contribute 

to positive recovery outcomes. 

Littlejohn considered as constitutional diseases all those that affect the body's systems, 

namely the coordination of the functional activity of the different organs, tissues and 

structures of the organism, such as structural disorder and degenerative dysfunctions of 

NS. 
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Since osteopathic adjustment is a process of integration and mechano-physiological 

integrity that aims to maintain or establish the balance between the CNS and the PNS, 

maintaining the balance between nutrition and elimination. It allows the removal of the 

obstruction and the coordination of life forces allowing to restore normality, and it is done 

based on the expression of the NS of each organism, and therefore expect similar results in 

a biodiversity that the human species represents. 

 

Keywords: Chronic pain; Neuroplasticity; Classical Osteopathy 
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Introdução 

Estima-se que 31% da população portuguesa sofra de dor crónica (2.700.000 indivíduos), 

sendo que cerca de 14,3% da população adulta sofre de dor crónica moderada a severa 

(1.240.000 indivíduos). Os indivíduos tem média dor à 12 anos e passam em média 14 dias 

de baixa por ano. O impacto económico destes números representa mais de 290 milhões de 

euros por ano de custos salariais suportados pela Segurança Social.(1) 

Destes indivíduos, apenas 22% são seguidos por um especialista e 1% são seguidos em 

Unidades de Dor Crónica. A localização mais comum da dor crónica é na região lombar, 

com mais de 40% dos casos. A etiologia mais frequente são as doenças osteoarticulares 

degenerativas que representam mais de 50% dos casos, enquanto a dor relacionada com o 

cancro representa apenas 1% da dor crónica.(1) 

Dos indivíduos que reportam sofrer de dor crónica, mais de 40% afirmam serem incapazes 

de pensar ou agir normalmente. E, um em cada seis destes indivíduos afirma que a dor às 

vezes é tão má, que desejam morrer.(1) 

Os custos indiretos da dor crónica em Portugal são elucidativos acerca deste fenómeno, 

uma vez que 19% dos indivíduos perderam o emprego, 16% tiveram de mudar de função, 

13% tiveram mesmo de procurar outro emprego, 13% tiveram reforma antecipada, 4% 

perderam o emprego devido à reduzida funcionalidade, incapacidade e baixas frequentes e 

a 21% foi-lhe diagnosticada depressão. Os restantes 30% trabalham com dor ou estão 

inativos em casa (isolamento social).(1) 

Em termos económicos o impacto da dor crónica representa um custo total de 3.000 

Milhões de euros, distribuídos pelos custos diretos (1.600 Milhões de euros) e os custos 

indiretos (1.400 Milhões de euros). Se compararmos estas estimativas com as de outras 

patologias, percebemos o real impacto da dor crónica no nosso país. Sendo a Diabetes 

aquela que mais se aproxima destes valores com uma estimativa de 1.000 Milhões de 

euros, enquanto o Álcool e o Tabaco representam um valor de 679 Milhões de euros e a 

Obesidade cerca de 117 Milhões de euros.(1) 

No que diz respeito à prevalência das patologias em Portugal, os 31% da dor crónica, só 

são superados pelos 42,6% da hipertensão arterial. No que diz respeito aos hábitos 
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tabágicos a sua prevalência ronda os 19%, seguido pela disfunção eréctil 13% e a diabetes 

com uma prevalência de 11%.(1) 

Perante este cenário, considero oportuno o desenvolvimento de estratégias que possam 

reverter esta tendência de modo a criar ganhos em Saúde à população portuguesa e deste 

modo a intervenção osteopática poderá ter um papel muito importante, nomeadamente no 

que diz respeito à prevenção, não só terciária, mas também ao nível da prevenção primária 

com a sua aplicabilidade em indivíduos mais novos de modo a reduzir ou minimizar o 

impacto das alterações estruturais na fisiologia do organismo. 
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Objetivos 

Objetivo Geral: 

• Caraterizar a neuroplasticidade provocada pela dor crónica no organismo 

numa perspetiva das doenças constitucionais, do ponto de vista da 

osteopatia clássica. 

Objetivos Específicos: 

• Evidenciar a relação da dor crónica e a neuroplasticidade bem como a sua 

influência fisiológica no organismo; 

• Confrontar a evidência científica sobre a neuroplasticidade que a dor 

crónica causa ao organismo, com os propósitos das doenças constitucionais 

na perspetiva da osteopatia clássica; 

• Avaliar a eficácia da osteopatia clássica em caso de dor crónica. 

Hipóteses: 

- H1 – A osteopatia clássica, enquanto coadjuvante da terapia farmacológica, 

tem efeito na redução da dor crónica; 

- H2 – A osteopatia clássica, enquanto coadjuvante da terapia farmacológica, 

tem efeito na melhoria da qualidade de vida do indivíduo com dor crónica; 

- H3 – A osteopatia clássica, enquanto coadjuvante da terapia farmacológica, 

tem efeito na eficácia da medicação analgésica. 

- H4 – A intervenção osteopática tem efeitos sobre a neuroplasticidade dos 

indivíduos com dor crónica. 
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Metodologia 

A presente investigação consiste num projeto de investigação, onde serão analisados os 

registos dos indivíduos com dor crónica seguidos na Unidade de Tratamento da Dor 

Crónica do Centro Hospitalar de Leiria, que estejam submetidos a estratégias 

farmacológicas que revelem pouca eficácia terapêutica ou que apresentem efeitos 

colaterais da mesma. 

O protocolo de intervenção proposto a estes indivíduos, implica a disponibilização de 

técnicas não farmacológicas (Osteopatia Clássica), como complemento às estratégias 

farmacológicas.  

A intervenção osteopática realizada deverá ter indicação médica e terá que ser aceite de 

livre vontade pelos indivíduos, que se comprometerão a não modificar a tabela terapêutica 

prescrita, de modo a não interferir com o resultado da investigação. 

 

Participantes 

A amostra deste estudo é fundamentada com os registos clínicos dos indivíduos, que 

estejam a ser submetidos à intervenção osteopática na unidade de tratamento da dor do 

Hospital de Sto. André do Centro Hospitalar de Leiria. Um fator preponderante para a 

seleção destes, será a pouca eficácia farmacológica, consequentemente a pouca adesão 

terapêutica às estratégias farmacológicas e os seus efeitos secundários. 

A amostra será constituída por indivíduos com dor crónica, que apresentem prescrição 

médica para a realização de osteopatia clássica, a quem será solicitado que leiam e assinem 

o consentimento informado, autorizando deste modo a intervenção de osteopatia clássica. 

Considerar-se-ão como medidas adicionais de eficácia dos procedimentos utilizados: o 

número de crises diárias, intensidade da dor e a redução da medicação. 

A intervenção osteopática terá de ocorrer em pelo menos 8 sessão durante 12 meses 

(período do estudo). 
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O estudo será randomizado na seleção dos indivíduos a quem será efectuada uma RM 

dinâmica, antes de iniciarem o estudo, e será efectuada nova RM no final do estudo, de 

modo a aferir se esta intervenção interfere na estrutura e na fisiologia do SNC. 
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Critérios de escolha  

Os critérios de Inclusão no Estudo. 

Os critérios de inclusão neste estudo são a dor crónica não controlada, a ineficácia 

farmacológica, a indicação médica, a maioridade, a disponibilidade e o consentimento 

informado. 

Os critérios de Exclusão do Estudo. 

Os critérios de exclusão neste estudo são a dor crónica controlada, eficácia farmacológica,  

ausência de indicação médica, indisponibilidade e/ou o não consentimento. 

 

Métodos de recolha e análise de dados 

O instrumento de recolha de dados atualmente em uso na unidade de dor consiste num 

questionário composto por: 

I. Caraterização sociodemográfica: idade, género, anos de escolaridade, situação 

profissional; 

II. Aspetos clínicos: duração dos sintomas/diagnóstico; medicação analgésica 

(SOS); nº de crises, intensidade e a duração da dor; 

III. Dor: Escala de dor analógica visual (Price, McGrath, Rafil, & Buckingham, 

1983.) Questionário sobre o impacto da dor – Pain Impact Questionnaire – 6 

itens (Cavalheiro et al., 2011); 

 

Procedimentos e Fases do Estudo 

Fase Um: Desenvolvimento do projeto de investigação  

Período temporal: de Abril de 2016 a Dezembro de 2017 
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Fase Dois: Implementação do estudo  

Período temporal: de Janeiro a Dezembro de 2018 

Fase Três: Divulgação dos resultados  

Período temporal: Janeiro de 2019 
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Questões de ordem ética 

Protocolo e consentimento informado 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2] 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou 

que não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta 

que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

 

Título do estudo: A neuroplasticidade em dor crónica - A visão osteopática da dor crónica 

como doença constitucional. 

 

Enquadramento:  

O presente estudo consiste num estudo de caso, onde serão analisados os registos de 

indivíduos com dor crónica seguido na Unidade de Tratamento da Dor Crónica do Centro 

Hospitalar de Leiria, que estejam submetidos a estratégias farmacológicas que revelem 

pouca eficácia terapêutica. 

Pretende-se caraterizar a neuroplasticidade provocada pela dor crónica no organismo numa 

perspetiva das doenças constitucionais, do ponto de vista da osteopatia clássica. 

O protocolo de intervenção proposto a estes indivíduos, implica a disponibilização de 

técnicas não farmacológicas (Osteopatia Clássica), como complemento às estratégias 

farmacológicas.  

O presente estudo é coordenado pelo Enf. Sérgio Miguel Pereira Santos (D.O.), está a ser 

desenvolvido na Unidade de Tratamento da Dor, do Hospital de Sto. André do Centro 

Hospitalar de Leiria. 

                                                        
1	http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf		

2	http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf		
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Explicação do estudo:  

A amostra deste estudo é fundamentada com os registos clínicos de indivíduos, que 

frequentam a unidade de tratamento da dor do Hospital de Sto. André do Centro Hospitalar 

de Leiria. Um fator preponderante para a seleção destes, foi a pouca eficácia 

farmacológica, consequentemente a pouca adesão terapêutica às estratégias farmacológicas 

e os seus efeitos colaterais. 

A amostra será constituída por indivíduos com dor crónica, que apresentem prescrição 

médica para a realização de osteopatia clássica, a quem será solicitado que leiam e assinem 

o consentimento informado, autorizando deste modo a intervenção de osteopatia clássica. 

Considerar-se-ão como medidas adicionais de eficácia dos procedimentos utilizados: o 

número de crises diárias, intensidade de dor, a redução da medicação e a melhoria da 

qualidade de vida. 

 

Condições e financiamento:  

A investigação não envolve diretamente indivíduos privados do exercício de autonomia 

(crianças, menores, pessoas com incapacidade temporária ou permanente do exercício de 

autonomia).  

Não está contemplado qualquer ressarcimento ou remuneração para participação no estudo. 

Não haverá qualquer custo para o participante.  

O presente estudo envolve a equipa multidisciplinar da Unidade de Tratamento da Dor do 

Hospital de Sto. André do Centro Hospitalar de Leiria. 

Os exames e as tecnologias utilizadas no estudo não têm aqui como finalidade o 

diagnóstico de qualquer alteração patológica. Associado à presente equipa de investigação 

estará a equipa médica que diariamente está escalada no serviço que tomará as devidas 

providências para assegurar o pronto atendimento do participante perante qualquer 

acontecimento adverso. 

O presente consentimento informado deverá ser obtido antes da inclusão do participante 

voluntário no estudo. Somente o consentimento de pessoas capazes de compreender e 

comunicarem dúvidas sobre o estudo e/ou procedimentos, após lhes ser provida 
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informação oral e escrita sobre o estudo e/ou procedimentos, será considerado satisfatório 

para a inclusão no estudo. O presente estudo mereceu o parecer favorável da Direção 

Clínica e da Coordenação da Unidade de Tratamento da Dor do Hospital de Sto. André – 

Centro Hospitalar de Leiria. 

A sua participação será de caráter voluntário, não havendo quaisquer prejuízos, 

assistenciais ou outros, caso não queira participar e/ou escolha descontinuar a sua 

participação, junto da equipa de investigação. 

 

Confidencialidade e anonimato: Será salvaguardado o anonimato e a confidencialidade 

do participante (não haverá identificação nominal do titular, sendo aposto um código de 

participante no estudo). Garante-se a confidencialidade e uso exclusivo dos dados 

recolhidos para o presente estudo, em condições de anonimato (não registo de dados de 

identificação), sendo ainda que foi pedida e obtida autorização da Direção Clínica e da 

Coordenação da Unidade de Tratamento da Dor do Hospital de Sto. André – Centro 

Hospitalar de Leiria, garantindo, em qualquer caso, que a identificação dos participantes 

nunca será tornada pública. Todos os contatos serão feitos em ambiente de privacidade. 

Em nome da equipa agradecemos a sua participação. 

Investigador responsável: Enf. Especialista Sérgio Miguel Pereira Santos (D.O.) 

Assinatura/s: 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que 

me foram fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a 

possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de 

consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos 

dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para 

esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas 

pelo/a investigador/a. 

Nome: … … … … … … … …... … …......... … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … …  … … … Data: ……  /……  /……….. 
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SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 

(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

BI/CD Nº: ........................................... DATA OU VALIDADE ….. /..… /…..... 

GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 

ASSINATURA  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 3 PÁGINA/S E FEITO EM DUPLICADO: 

UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE 
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Revisão Bibliográfica 

1. Dor 

A ideologia utópica que a saúde é algo magnífico, onde há harmonia de todos os sistemas, 

até a morfologia corporal é estética. Mas, se observarmos com maior detalhe, iremos 

conseguir detetar manifestações clínicas das alterações fisiológicas ou em contexto agudo. 

A presença de um determinado padrão, onde existem diferenças ou alterações da harmonia 

estrutural, que por sua vez irão afetar o sistema nervoso e o sistema circulatório daquela 

zona ou globalmente. Pela sua interação, o nível de afetação é mútuo, que depois é 

replicado a nível orgânico, criando um ciclo vicioso de doença. 

Cada organismo provem de uma de duas células, com toda a informação genética e 

constitucional. No entanto, o processo de especialização orgânica e estrutural resulta de 

caraterísticas muito distintas. Este processo organizativo, é feito a nível molecular, por 

ação da gravidade e, pela forma que este se autorrepara (vitalidade). Os seus mecanismos 

adaptativos e compensatórios são idênticos mas com tempos de resposta diferentes, o que 

efetivamente se traduz em distintas manifestações clínicas. 

Para os fisiologistas houve alguma dificuldade em dissociar os princípios fundamentais 

físicos-químicos da fisiologia. Desde que criaram a sua própria nomenclatura, foi mais 

simples desenvolver os requisitos da vitalidade e da ausência dela (patologia). Após 

fazerem essa distinção, apuraram que a fisiologia das diferentes estruturas do organismo, 

retratava a patologia da vida atuando nas estruturas vitais, e que, a patologia de algumas 

estruturas anormais (com perturbações e irregularidades), ainda são vitais, estão associadas 

a algum grau de vida.(2) 

As doenças constitucionais foram pela primeira vez abordadas no século XIX, no oriente. 

Originalmente as concepções eram de doença interior e da doença exterior, e baseavam-se 

na natureza e na emoção, nos quadros ambientais e nos assuntos humanos, nomeadamente 

na boca, nos ouvidos, nos olhos e nos pulmões, no baço, no fígado e nos rins. A doença 

exterior era causada pela capacidade de escuta dos ouvidos, dos olhos para ver, do nariz 

para cheirar e da boca para degustar. A doença interior era caracterizada pela habilidade do 
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pulmão para estudar, do baço para perguntar, do fígado para pensar e do rim para julgar 

sobre os relacionamentos a pessoa e os outros.(3) 

A designação de doença constitucional foi utilizada pela primeira vez em 1894, por Dongyi 

Suse Bowon, com considerações como "a doença de vértebra lombar” induzida por 

patologia externa, e a "doença do intestino delgado” induzida internamente.(3) 

As expressões usadas atualmente partiram destas concepções, e foram escritas em 1900. 

Manteve-se a designação de doença exterior, imposição externa causada pela natureza, 

com tendência para a progressão lenta, e a doença interna, desenvolvida pela emoção com 

propensão para a rápida evolução. Os sintomas que em tempos foram comuns, foram a 

origem e a indicação para os reconhecer como sendo manifestações constitucionais de 

doença, e que agregaram em quatro categorias, sintomas constitucionais e doença 

constitucional, do qual resultaram, três grupos. No primeiro, a doença progredia para o 

próximo passo dos sintomas em tempos normais. No segundo, a sintomatologia era 

diferente e em tempos normais sob a mesma doença. E no terceiro, a manifestação era 

distinta dos sintomas em tempos normais na mesma constituição.(3) 

Para Littlejohn, as doenças constitucionais eram essencialmente de três modos: 1) incluem 

todas as doenças que afetam os sistemas do organismo; 2) assentam na constituição do 

indivíduo, e afetam a coordenação da atividade funcional dos diferentes órgãos, tecidos 

e estruturas do organismo, pelos quais a unidade orgânica viva é preservada; 3) qualquer 

que seja a origem da condição a reação é sempre constitucional e pode ocorrer de 

diferentes formas e através de diferentes vias.(4) 

Sabemos que a causa da doença é tudo aquilo que consiga modificar a fisiologia normal, e 

que, a modificação estrutural é simplesmente a resposta à perturbação funcional. A base 

está nas doenças que afetam o sistema nervoso, o transtorno primordial ocorre nos 

processos vitais que envolvem a medula, justificado pela frequência de lesões cervicais. A 

explicação passa pela desorganização das funções antagónicas ou agrupadas, e as causas 

predisponentes são o esgotamento mental, o excesso de trabalho, as ofertas excessivas e o 

uso excessivo de energia nervosa. Em suma, as doenças constitucionais começam por ser 

funcionais, mas na realidade são doenças nervosas de natureza funcional, que se 

manifestam em quatro áreas distintas: 1) Nervos (desordem estrutural do Sistema 
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Nervoso); 2) Fluídos corporais (alterações da concentração do sangue, linfa, bílis, LCR e 

secreções); 3) Traumatismo (nas estruturas moles) e 4) Disfunções degenerativas do 

Sistema Nervoso.(4) 

Maioritariamente as manifestações clínicas constitucionais ocorrem por disfunção do 

Sistema Nervoso, afetando todas as suas estruturas. Sendo a dor, a principal queixa dos 

indivíduos, passarei a explanar a fisiopatologia do mecanismo de dor. 

A dor percebida é consequência de doenças ou distúrbios de estruturas regionais, por 

uma disfunção do sistema nervoso, ou ainda por dor referida a partir de fontes distantes. 

Pode ser categorizada, de acordo com o mecanismo subjacente, em músculo-esquelética, 

neuropática, neurovascular e psicogénica.(5)  

É considerado “um fenómeno multidimensional desagradável com uma componente 

fisiológica ou neuronal e, uma dimensão psicossocial, espiritual e cultural que se 

percepciona como presente ou subjacente nas descrições das experiências de dor”.(6,7) 

Podendo ser caraterizada como “sensação corporal desconfortável, referência subjetiva de 

sofrimento, expressão facial característica, alteração do tónus muscular, comportamento 

de auto proteção, limitação do foco de atenção, alteração da percepção do tempo, fuga do 

contato social, comportamento de distração, inquietação e perda de apetite, compromisso 

do processo de pensamento”.(8)  

Deste modo, a dor é uma ”experiência individual subjetiva e multidimensional”.(9,10) Sendo 

a sua percepção caraterizada de forma multidimensional diversa, na qualidade, assim 

como, na intensidade sensorial, sendo ainda afetada por variáveis afetoemocionais.(11) A 

limitação para a sua compreensão resulta em parte do resultado da variedade e da forma 

como é exprimida e, da subjetividade com que é descrita.(12) Sendo estas as caraterísticas, 

que servem de base à definição dos domínios e métodos a serem utilizados na avaliação do 

doente com dor, e na seleção de estratégias para o controlo das queixas álgicas.(13) Os 

diferentes aspetos, tanto os biológicos, como os emocionais ou os culturais, da experiência 

dolorosa necessitam de intervenções múltiplas, farmacológicas e não-farmacológicas, para 

o seu alívio.(14) 
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Relativamente ao mecanismo da dor, este é denominado como o processo pelo qual um 

estímulo doloroso é consciencializado, e envolve quatro fases: transdução, transmissão, 

modulação e percepção. As duas primeiras implicam processar a mensagem de dor desde 

os nocicetores até à medula espinhal. A modulação, na medula espinhal, vai determinar se 

os estímulos serão ou não consciencializados como dor.(15) A Teoria do Gate Control 

confirma, que a dor não é apenas uma experiência sensorial, mas sim uma integração 

completa de dimensões sensoriais afetivas e cognitivas. A percepção da dor e as reações à 

dor não são previsíveis, diferindo em cada pessoa e em cada experiência.(15) Destarte, é 

possível perceber que processos psicológicos tais como, a memória da experiência passada, 

a atenção e as emoções, podem influenciar a percepção da dor e a reação consecutiva, 

atuando no mecanismo espinhal do Gate Control. Algumas destas atividades psicológicas 

podem abri-lo, outras podem fechá-lo.(16) 

As medidas para o alívio da dor, compreendem-se através desta teoria, dado que a mesma 

sugere que os impulsos da dor possam ser regulados ou até bloqueados por mecanismos do 

Gate Control ao longo do SNC. O mecanismo de portão (como é conhecido) ocorre na 

medula espinhal, tálamo, formação reticular e sistema límbico, os estímulos dolorosos são 

transmitidos quando o portão está aberto e não quando está fechado. O sistema opióide 

endógeno é constituído pelas endorfinas (β-endorfinas, encefalinas), péptidos semelhantes 

à morfina, que são produzidos naturalmente ao longo das sinapses neurais do SNC. As 

mesmas modelam a transmissão das percepções da dor, ao unirem-se a receptores opióides 

específicos, que estão em várias regiões do cérebro, e na substância gelatinosa dos cornos 

posteriores da medula. Muitos destes receptores estão em áreas associadas às emoções, que 

para além de aumentarem o limiar de tolerância à dor, produzem sedação e sentimentos de 

euforia.(17) 

A dor pode ser considerada aguda ou crónica, e em 2001 a Federação Europeia (European 

Pain Federation - EFIC) da Associação Internacional para o Estudo da Dor (Internacional 

Association of the Study of Pain - IASP), referiu que dor aguda pode considerar-se como 

um sintoma de uma doença subjacente ou lesão.(18,19) Com raríssimas exceções, é de 

ocorrência universal, constituindo assim um sintoma que alerta para a necessidade de 

assistência médica.(15) Trazendo por isso, até um certo ponto, benefícios para o organismo, 

enquanto sinal de alarme, ao avisar que ouve um traumatismo ou lesão. Sendo útil, no que 
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diz respeito ao diagnóstico e tratamento de determinadas patologias. A dor é a principal 

causa da procura de cuidados de saúde pela população em geral. Apesar de ser útil em 

muitas circunstâncias, a dor aguda deve ser combatida de modo a não perdurar e a não se 

tornar eventualmente numa dor crónica.(20) 

A dor crónica é comummente definida como uma dor persistente ou recorrente por um 

período de evolução de pelo menos 3 a 6 meses, persistindo por vezes, para além da cura 

da lesão que a originou, ou existindo sem lesão aparente. Ao contrário da dor aguda, a dor 

crónica não trás qualquer vantagem para a pessoa, dado que, para além do sofrimento que 

provoca, tem repercussões na saúde física e mental da pessoa.(21) Em 2001, a IASP, 

determinou, que a dor crónica, com as suas limitações para as atividades físicas, os 

encargos socioeconómicos e a diminuição da qualidade de vida, deve ser vista como uma 

doença em si.(18,19) A dor crónica, “é uma dor prolongada no tempo, normalmente com 

difícil identificação temporal e/ou causal, que causa sofrimento, podendo manifestar-se 

com várias caraterísticas e gerar diversos estádios patológicos”.(21) É um problema 

multidimensional, com uma complexidade biológica, psicológica e social que não cabe nos 

limites de uma só especialidade.(21) 

Tanto a dor crónica como a dor aguda têm como manifestações sintomáticas, as alterações 

do padrão do sono, do apetite e libido, manifestações de irritabilidade, alterações de 

energia, diminuição da capacidade de concentração, limitações na capacidade para as 

atividades familiares, profissionais e sociais.(20) Nos indivíduos com dor crónica, esta 

sintomatologia pode ser exacerbada devido à persistência da dor prolongada.(10) 

A experiência dolorosa é um fenómeno individual, sendo a sua caraterização efetuada 

através de avaliações sistemáticas, com as quais, se conseguem determinar os elementos 

que possam justificar, manter ou exacerbar a dor, sofrimento e a incapacidade, apurar o 

impacto da dor na vida da pessoa e verificar a eficácia das intervenções terapêuticas 

propostas.(7) 

O tratamento da dor crónica deve ser executado com o intuito de evitar múltiplas 

intervenções e iatrogenias. É importante uma atuação precoce na dor crónica, promovendo, 

o bem-estar do doente e o seu regresso a uma atividade produtiva normal mais 

facilmente.(21) Existe uma diversidade de técnicas, que podem ser utilizadas de forma 
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combinada, de acordo com as indicações específicas, para o tratamento eficaz da dor 

crónica. Sendo importante que após avaliação diagnóstica adequada, estas técnicas sejam 

disponibilizadas e utilizadas, de acordo com protocolos de atuação, definidos em cada 

unidade de dor.(21) 

Na maioria dos casos a dor resulta da ativação de neurónios aferentes primários 

específicos, os nocicetores ou da lesão ou disfunção desses nocicetores ou do SNC. Nos 

casos de estimulação excessiva dos nocicetores localizados na pele, vísceras e outros 

órgãos, a dor designa-se por dor nocicetiva e quando resulta de uma disfunção ou 

disfunção do SNC ou SNP é designada por dor neuropática, e nos casos de lesão do 

SNC, por dor central. (10) 

Os nocicetores são os neurónios do SNP responsáveis pela deteção e transmissão de 

estímulos dolorosos. Os neurónios aferentes primários possuem um pericário ou corpo 

celular, situado nos gânglios das raízes dorsais da espinhal medula, possuindo um 

prolongamento que se bifurca, dando assim origem a um prolongamento central, que se 

dirige e termina no corno dorsal da espinhal medula, e um prolongamento periférico que 

percorre os nervos sensitivos e termina nos diferentes órgãos periféricos (fibra sensitiva). 

Todas as terminações das fibras periféricas sensíveis a impulsos inócuos estão 

frequentemente envoltas em estruturas não neuronais, com as quais formam os corpúsculos 

sensitivos. No entanto, as fibras responsáveis pela transmissão dos estímulos dolorosos, 

aparentemente terminam sem qualquer tipo de especialização, e por isso denominados por 

terminações nervosas livres.(10) 

O diâmetro das fibras é determinado pela quantidade e espessura da mielina, que por sua 

vez determina a velocidade de condução. Com base nestes fatores, as fibras sensitivas 

cutâneas são agrupadas em três principais grupos: Aβ (mielina grossa, >10µm, velocidade 

de condução 30-100 m/s, cerca de 20%), Aδ (mielina fina, 2-6µm, velocidade de condução 

12-30 m/s, cerca de 10%) e C (sem mielina, 0,4-1,2µm, velocidade de condução 0,5-2 m/s, 

cerca de 70%).(7,10) 

Fisiologicamente, só as fibras C e Aδ conseguem transmitir informação nociceptiva. No 

entanto todas conseguem conduzir informações inócuas. Perante um estímulo nocicetivo 

aplicado a nível da pele, são os nocicetores Aδ que respondem imediatamente (dor aguda), 
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e são ativados os nocicetores C, para a dor mais difusa. Mas, em condições adversas (não 

fisiológicas), por exemplo após uma lesão dos nervos periféricos ou uma inflamação 

tecidular, podem ocorrer alterações anatómicas e neuroquímicas dos neurónios Aβ, 

passando a dor a ser mediada por estes neurónios aferentes primários.(10) 

Relativamente à neuroquímica, ambos possuem glutamato (o neurotransmissor mais 

abundante do SN), os nocicetores C peptidérgicos (a substância P (SP) ou o peptídeo 

relacionado com o gene da calcitonina (CGRP) que depende do fator de crescimento 

neuronal (NGF) para o seu desenvolvimento e sobrevivência), os nocicetores C não 

peptidérgicos (fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) e receptores purinérgicos 

ou determinadas enzimas), e os nocicetores Aδ (neurotrofina-3 e parte do BDNF).  Estes, 

sintetizam outras moléculas para a modulação ou transmissão do impulso dos neurónios 

para o corno dorsal da medula espinhal, nomeadamente o ATP, o óxido nítrico (NO) e as 

prostaglandinas.(10) 

Os impulsos podem ser mecânicos, químicos ou térmicos, e são considerados nocicetivos 

ou nóxicos quando ativam os nocicetores. A sua função principal é despoletar potenciais de 

ação, isto é, transformar a energia patente dos estímulos nóxicos em estímulos nervosos e 

conduzi-los até à espinhal medula. O processo de conversão energética é designado por 

transdução e depende de especificidades (canais iónicos e receptores da membrana) das 

terminações periféricas. A sua classificação é baseada nesta especificidade e apresentada 

do seguinte modo: 1) nocicetores C polimodais, a maioria, são sensíveis a impulsos 

químicos, térmicos e mecânicos; 2) nocicetores C mecano-insensíveis, apenas sensíveis a 

estímulos térmicos e químicos; 3) nocicetores C termonocicetores, que como o próprio 

nome indica reagem apenas a impulsos térmicos; 4) nocicetores C quimionocicetores, que 

respondem após estimulação química; 5) nocicetores Aδ do tipo I, com predomínio de 

estimulação mecânica, mas com capacidade para reagir a estímulos térmicos ou químicos, 

após sensibilização; 6) nocicetores Aδ do tipo II, reativos a impulsos térmicos, com 

possibilidade de reagirem aos químicos, mas insensíveis a mecânicos; 7) nocicetivos 

silenciosos (10-20% das fibras C das vísceras, das articulações e da pele) que não reagem, 

qualquer que seja o estímulo, mas após sensibilização química dos mediadores 

inflamatórios, respondem, ficando espontaneamente ativos, sendo responsáveis pela 

sintomatologia dolorosa que acompanha a patologia articular inflamatória.(10, 22) 
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A codificação de cada tipologia de nocicetores, depende da sua localização (distribuição no 

corno dorsal da espinhal medula), da sua intensidade (variabilidade e frequência dos 

potenciais de ação) e do tipo de estímulo a que são sujeitos. Assim, os impulsos mecânicos 

são possíveis nalguns casos, designadamente: a) ação sobre os canais iónicos; b) ação das 

proteínas; c) ativação das células não neuronais (que irão libertar substâncias pró-

inflamatórias capazes de agir sobre os nocicetores). Nos estímulos térmicos, a intensidade 

do limiar de ativação é variável, mas perante temperaturas superiores a 43º dá-se a abertura 

de canais iónicos que provoca uma despolarização e o surgimento de potenciais de ação, e 

indiretamente a libertação de mediadores inflamatórios. Os estímulos químicos são 

promovidos por substâncias algogénicas, exógenas (a capsaicina ou o formol) e as 

endógenas (relacionadas com a respostas inflamatória), desencadeando mecanismos 

diversos e contribuindo para a libertação de substâncias algogénicas, nomeadamente: 

prostaglandinas (Fibroblastos, Células de Schwann, SNS), ATP (células necróticas, 

endotélio e SNS), Protões (Macrófagos, células necróticas), NO (Macrófagos, endotélio), 

NGF (Fibroblastos, células de Schwann), Serotonina (Mastócitos, plaquetas), Histamina 

(Mastócitos), Citoquinas (Macrófagos, fibroblastos), Bradicinina (Sangue), Noradrenalina 

(SNS), Substância P (Nocicetores), CGRP (Nocicetores), Glutamato (Nocicetores).(10) 

O modus operandi destas substâncias passa por ativar os nocicetores originando a dor 

aguda associada à lesão tecidular, designada por hiperalgesia primária, devendo esta ser 

distinguida da hiperalgesia secundária, que ocorre na periferia da lesão. Ambos os 

conceitos são frequentemente agregados à alodínia, que ocorre em resposta a estímulos 

mecânicos. Portanto, a hiperalgesia refere-se ao aumento da percepção da dor provocada 

por um estímulo nóxico, enquanto a alodínia é a percepção da dor provocada por um 

estímulo que é inócuo. No enceto da hiperalgesia primária estão mecanismos periféricos 

que dirigem a sensibilização dos nocicetores e a ativação dos nocicetores silenciosos, e a 

hiperalgesia secundária decorre de mecanismos de sensibilização que despontam no corno 

dorsal da espinhal medula.(10) 

Se as substâncias algogénicas têm uma ação excitatória diretamente refletida pela sensação 

de dor aguda, perante uma ação continuada ocorre a sensibilização da membrana dos 

nocicetores, e deste modo contribuindo num estado de hiperexcitabilidade celular que 

retarda a resposta dos nocicetores a substâncias químicas ou estímulos nóxicos, 
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exprimindo-se em hiperalgesia e/ou alodínia. No entanto, as substâncias algogénicas que 

atuam indiretamente nos nocicetores, como as prostaglandinas e a bradicinina, que atuam 

durante a reação inflamatória, pela ativação dos nocicetores silenciosos. Os tecidos 

inflamados possuem substância com ação antiálgica, sobretudo os opióides produzidos e 

libertados pelas células do sistema imunitário. A reação inflamatória presente nos troncos 

nervosos em algumas neuropatias contribui para a dor neuropática. Perante um processo 

inflamatório que envolva o perinervo e o endonervo, este conduz para a produção e 

libertação de substância algogénicas, que podem ativar os nervi nervorum, provocando 

assim uma dor referida ao tronco nervoso, ou influindo o aparecimento de impulsos 

nervosos ectópios, causando dor referida ao território enervado, por exemplo, nevralgia 

pós-herpética.(10, 22) 

A área sensitiva primária é constituída pelo corno dorsal da medula espinhal e pelo seu 

homólogo bulbar representado pelo núcleo espinhal do nervo trigémio, e onde terminam os 

neurónios aferentes primários, que após estabelecerem sinapses com os interneurónios 

locais e com os neurónios espinhais de projeção, conduzem a informação para níveis 

superiores do SN. Esta zona contém ainda muitas fibras descendentes que provêm do 

sistema somatossensitivo, modelando assim a transmissão espinofugal do estímulo 

sensitivo, que corrobora a Teoria do Gate Control.(10, 22) 

A espinhal medula é constituída por dez lâminas, organizadas conforme as suas 

características citoarquitetónicas. O corno dorsal, composto pelas lâminas I-IV (a IV 

apenas nos alargamentos cervical e lombar), a zona intermédia e o corno ventral pelas 

lâminas VII a IX, e a zona que rodeia o canal central pela lâmina X. A lâmina I é 

usualmente conhecida por zona marginal, a lâmina II por substância gelatinosa, e as 

lâminas III e IV por núcleo da medula espinhal.(10, 23) 

As raízes dorsais da espinhal medula (fibras sensitivas finas) associam-se num fascículo 

lateral (fibras grossas) que ao entrarem na face dorsal da medula espinhal, dividem-se em 

ramos ascendentes e descendentes. Neste ponto, a maioria das fibras grossas, ascendem 

pelo cordão dorsal até aos núcleos gracilis ou cuneatus situados no bolbo raquidiano e 

terminam na substância cinzenta (zona medial – lâminas III a VI). As fibras finas (formam 

o trato Lissauer (funículo dorsolateral) e terminam a alguns segmentos acima ou abaixo do 

local onde penetraram (lâmina I e II).(10, 23) 
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As fibras nocicetivas C e Aδ oriundas da pele encerram nas lâminas I, II, V e X. As fibras 

nocicetivas procedentes das articulações, músculos e vísceras, terminam na lâmina I, V, VI 

e X. Mas, o fato delas possuírem um elevado grau de grau de convergência entre as 

distintas proveniências, fundamenta o conceito de dor mencionada.(10, 23) 

Na espinhal medula existe uma representação somatotópica do corpo tal como sucede no 

córtex sensitivo ou motor e que se expande paralelamente à superfície dorsal da medula. A 

maioria dos terminais centrais dos nocicetores localizam-se no corno dorsal ipsilateral do 

respetivo corpo celular, e os restantes terminam no lado contralateral, sustentando o 

propósito observado bilateralmente ainda que a estimulação seja unilateral.(10) 

Os neurónios espinhais classificam-se de acordo com o destino do seu axónio, em: 1) 

interneurónios (estão em maioria, os seus axónios ramificam-se perto do corpo celular, 

relacionam-se com outros interneurónios ou com neurónios proprioespinhais ou de 

projeção. Podem ter ação inibitória ou excitatória, e desempenham um papel 

importantíssimo na modulação local da transmissão da informação nocicetiva); 2) 

neurónios proprioespinhais (os seus axónios estão dispostos no sentido cefalocaudal para 

fazerem a ligação entre segmentos espinhais, sendo que alguns mantêm ligações com o 

corno dorsal contra lateral); 3) neurónios de projeção (estão em minoria, e os seus axónios 

longos ascendem nos feixes de substância branca, transmitindo a informação sensitiva do 

corno dorsal da espinhal medula para níveis superiores do neuroeixo, nomeadamente para 

o tronco cerebral e tálamo. Ativam os centros moduladores e outras estruturas responsáveis 

pelos componentes da dor, enviando axónios de volta para a espinhal medula, com o 

objetivo de exercer uma ação de facilitação ou inibição da transmissão nocicetiva).(10) 

Outra categorização é também usualmente utilizada, a classificação funcional, que divide 

os neurónios em três níveis: a) não nocicetivos (facilmente estimulados por impulsos 

inócuos, mas com possibilidade de serem ativados por estímulos nocivos e estão 

normalmente localizados nas lâminas II-IV); b) nocicetivos específicos (são ativados 

apenas por impulsos nóxicos, encontram-se nas lâminas I, II, V e VI); c) neurónios de 

largo espectro dinâmico (WDR) (a sua resposta é diretamente proporcional ao estímulo, e 

respondem de igual modo quer a impulsos inócuos, quer a nocivos. Deste modo, estão 

adequados para a codificação da intensidade do estímulo. Estão em maior número na 

lâmina V, mas também podem ser encontrados nas lâminas I, II, IV, VI e X). O seu 
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conteúdo químico é consertado por aminoácidos excitatórios, sobretudo glutamato e 

aspartato, que atuam como receptores ionotrópicos e metatrópicos. Podendo ainda conter 

peptídeos (ação pró-nocicetiva), neurotensina, colecistocinina, e libertarem substâncias 

excitatórias como o ATP, o NO ou as prostaglandinas.(10, 23) 

De acordo com os neurotransmissores que possuem, os interneurónios inibitórios podem 

ordenar-se em GABAérgicos, opioidérgicos, colinérgicos ou glicinérgicos. O GABA 

(ácido γ-aminobutírico), presente em qualquer tipo de interneurónios inibitórios, exerce 

uma ação sobre receptores de dois tipos (GABAA e GABAB) pós-sináptica (que ocorre 

nas neurónios espinhais e nas terminações aferentes primárias) fomentando a inibição pré-

sináptica, por redução da libertação do neurotransmissor lá contido. Os opioidérgicos são 

compostos por encefalinas e dinorfina, atuando sobre os receptores µ, δ e κ. Têm um 

posicionamento pré e pós-sinápticos. Os receptores muscarínicos, responsáveis pela 

atuação da acetilcolina libertada pelos interneurónios inibitórios colinérgicos, e os 

receptores tipo A da glicina têm localização pós-sináptica. Relativamente aos 

interneurónios espinhais que contêm a enzima produtiva de NO, cuja ação é pró-

nocicetiva, e o GABA antinocicetiva, o mesmo interneurónio conseguirá ter uma ação 

facilitadora (pré-sináptica) e uma ação inibitória sobre a propagação da informação 

nocicetiva.(10) 

Quer os interneurónios excitatórios, quer os inibitórios são diretamente impulsionados 

pelos aferentes primários (inócuos ou nóxicos) do tipo C, Aβ e Aδ. Enquanto que, nos 

excitatórios a sua ativação ocorre indiretamente (polissináptica) através dos neurónios de 

projeção (proprioespinhais ou de outros interneurónios), ou até na condução de alterações 

excitatórias das terminações aferentes primárias (ativação pré-sináptica). Analogamente 

nos inibitórios, a ativação também acontece pela via dos aferentes primários, mas por 

interneurónios excitatórios ou por fibras descendentes, procedentes de níveis superiores do 

neuroeixo, com o intuito de inibir a transmissão da informação nocicetiva, agindo desta 

forma diretamente sobre os neurónios de projeção ou terminações centrais dos 

nocicetores.(10) 

No que concerne à teoria do Gate Control, já inúmeras vezes aqui mencionada, esta é 

fundamentada por esta disposição anatomofuncional, onde os nocicetores ativam neurónios 

espinhais de projeção e inibem interneurónios inibitórios que são ativados por fibras 
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inócuas. Por sua vez, estes interneurónios vão inibir os terminais centrais dos nocicetores e 

os neurónios de projeção, que em conjunto estariam sob domínio de estruturas 

supraespinhais. Perante a perda destes interneurónios, por exemplo numa lesão isquémica 

medular, surgem assim fenómenos de alodínia e hiperalgesia que mostram a existência de 

um tónus inibitório em contexto fisiológico. Em suma, a ação deste interneurónios é 

essencialmente excitatória e pode ser bloqueada por substâncias antagonistas dos 

receptores do glutamato (principal aminoácido neurotransmissor).(10) 

A sensibilização central acontece por contraste à sensibilização periférica (que acabámos 

de expor), e depende de mecanismos que envolvem apenas os neurónios aferentes 

primários, como em casos de dor espontânea e de hiperalgesia primária induzidas pela 

sensibilização dos nocicetores. Fenómenos como a hiperalgesia secundária que obedece a 

mecanismos centrais que contribuem para o aumento da excitabilidade dos sistema 

nocicetivo. Estes mecanismos centrais, também contribuem para a hiperalgesia primária e 

para a dor espontânea, sendo refletidos em sensibilização dos neurónios dessa zona.(10) 

Existem dois tipos de fenómenos de sensibilização central. Os que acontecem 

instantaneamente após o impulso nóxico agudo e terminam pouco depois do fim do 

estímulo, não instigando qualquer modificação definitiva na capacidade funcional dos 

neurónios, e têm uma ação adaptativa, promovendo padrões de resposta e comportamentos 

essencialmente protetores, e que visam essencialmente o afastamento do estímulo nóxico 

impedindo o agravamento de lesões. E os fenómenos que resultam de um impulso nóxico 

de alta frequência e com maior durabilidade, que geram transtornos neuronais e se 

perpetuam para além do período de estimulação, tornando-se por isso autónomos do 

estímulo, estão referidos como precursores da dor crónica, uma vez que podem conduzir a 

mudanças permanentes no sistema nocicetivo sem aparente desígnio fisiológico. 

Perspetiva-se que o avanço do conhecimento sobre os mecanismos de plasticidade 

neuronal que estão na origem destes fenómenos possam contribuir para a interrupção 

destas alterações que conduzem ao aparecimento de dor crónica.(10) 

Assim, a dor crónica resulta da estimulação repetida dos nocicetores tipo C, quer seja por 

lesão tecidular, inflamação, estimulação química ou eléctrica, e que leva a um estado de 

hiperexcitabilidade dos neurónios WDR, caracterizando-se por quatro modos de alteração 

neuronal: 1) aumento da resposta aos estímulos (hiperalgesia primária); 2) incremento dos 
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campos recetivos (hiperalgesia secundária); 3) diminuição do limiar de ativação (alodínia); 

4) amplificação da sua atividade espontânea (dor espontânea).(10) 

O estado de hiperexcitabilidade prolongado no tempo, para além da estimulação que o 

originou, designa-se por potenciação a longo prazo (LTP) que consiste no aumento da 

eficácia de uma sinapse excitatória após um estímulo de curta duração e alta frequência 

dessa sinapse e, será um dos mecanismos cingidos na sensibilização central e respetivas 

variações neuroquímicas. É possível instigar LTP com estímulos cutâneos térmicos, 

mecânicos ou químicos, através do fenómeno de sensibilização central, windup, que 

consiste na amplificação da resposta dos neurónios WDR da medula espinhal, e que sucede 

quando se aplica um impulso repetitivamente, mas com baixa frequência e intensidade 

constante (oscilação!?), capaz de ativar as fibras C.(10, 22) 

 

1.1. Modulação ascendente 

A informação nocicetiva, transmitida pelos neurónios espinhais de projeção, através de 

várias vias, que se agregam em dois grupos: a) via ascendente lateral, referenciada com a 

componente sensorial e descritiva da dor, nomeadamente com a intensidade, a duração, a 

deteção, a percepção e a modalidade do estímulo nocicetivo; b) via ascendente medial, 

relacionada com aspetos cognitivos e afetivos da dor, ou seja, a relação entre a memória e a 

dor, os estados emocionais, a capacidade de tolerância, a racionalização e a interpretação 

afetiva da dor. Ambas as vias são ativadas simultaneamente e estão por isso interligadas a 

distintos níveis de interação mútua. Desta interligação resulta o conceção de que a 

experiência dolorosa decorre da ativação sinérgica de um conjunto de estruturas corticais e 

subcorticais dispostas em rede.(10, 23) 

As vias de projeção supraespinhal monossináptica são: 1) feixe espinotalâmico, que 

apresenta dois componentes (lateral e medial) que terminam na substância cinzenta 

periaqueductal e outras estruturas reticulares do mesencéfalo que estão envolvidas na 

modulação descendente; 2) feixe espinomesencefálico, que participa na modulação 

descendente, ostenta dois elementos (o espinobraquioamidalino – transmissão para a 

amígdala, e espinobraquiohipotalâmico – difusão para o hipotálamo), para a integração das 
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respostas autonómicas, cardiovasculares e motivacionais estimuladas pela dor; 3) feixe 

espinoreticular, cinge-se à integração afetivocognitiva da dor, uma vez que termina em 

núcleos (reticulares lateral e dorsal, e mediais do tálamo), envolvidos na modulação 

descendente; 4) feixe espinohipotalâmico, é uma via funcionalmente bilateral (as suas 

fibras terminam no hipotálamo contralateral e são colaterais que terminam no hipotálamo 

ipsilateral, tálamo e estruturas límbicas como a amígdala.(10, 23) 

As vias polissinápticas são usadas para a ascensão da informação nocicetiva e inócua. 

Embora, a informação nocicetiva atinja áreas supraespinhais, o tálamo é uma estrutura 

primordial para a consciência da dor, sendo o seu complexo ventrobasal responsável pelo 

elemento discriminativossensorial da dor, codificando e localizando o impulso e 

encaminhando-o para o córtex somatossensitivo primário e secundário, córtex cingulado 

anterior e outras áreas do sistema límbico. Desta forma, os núcleos talâmicos, estão 

relacionados com a componente emocional e cognitiva da dor.(10, 23) 

A nível cortical, os impulsos nocicetivos ativam várias zonas, particularmente, a área 

somatossensitiva primária (SI), apreciada por ser o centro de percepção da dor. 

Perante uma lesão desta zona, o organismo terá dificuldade em discriminar a 

intensidade e a localização da dor, mas não ameniza a expressão da mesma. Outra 

estrutura também ativada pelo estímulo nocicetivo, é a região anterior do córtex 

cingulado, que por receber as aferências talâmicas mediais, está envolvido nos aspetos 

afetivocognitivos relacionados com a dor. Neste caso, uma lesão desta área cortical, 

poderá reduzir a dor crónica. O córtex insular e o córtex pré-frontal medial, são duas 

zonas envolvidas na componente cognitivoemocional da dor e são indiretamente 

ativadas pelo SI e pelo córtex cingulado anterior.(10, 23) 

Como podemos aferir, a estimulação nocicetiva atinge direta ou indiretamente diferentes 

áreas corticais relacionadas entre si, e envolvendo o tálamo e outras estruturas do sistema 

límbico. Estas analogias estruturais e bilaterais, conjuntamente com fenómenos de 

plasticidade neuronal, estão relacionadas a estímulos intensos e prolongados, 

frequentemente acompanhados por ativação bilateral.(10) 
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1.2. Modulação descendente 

A modulação descendente é o resultado dos efeitos inibitórios ou facilitatórios sobre a 

transmissão do impulso nocicetivo, decorrente de uma prévia estimulação da área sensitiva 

primária da espinhal medula através dos diversos núcleos do tronco cerebral e de outras 

estruturas supraespinhais. Esta modulação pode pronunciar-se através da ação sobre as 

terminações nocicetivas (mecanismo pré-sináptico), facilitando ou inibindo a libertação de 

neurotransmissores, ou sobre os neurónios espinhais (mecanismo pós-sináptico), quer 

sejam neurónios de projeção, quer sejam interneurónios. A ativação da modulação 

descendente pode ser desencadeada por distintos mecanismos, através dos próprios 

neurónios espinhais nocicetivos (estabelecendo sinapses com neurónios pertencentes aos 

núcleos supraespinhais modulatórios, formando um circuito recíproco e ações de 

retroalimentação) ou através dos núcleos (onde se organiza a integração da informação 

sensorial e vegetativa, podem ser ativados por alterações dos padrões autonómicos, por 

exemplo a pressão arterial).(10, 23) 

A modulação descendente inibitória é exercida por diversos núcleos supraespinhais, 

principalmente pela substância cinzenta periaqueductal (PAG) e o grande núcleo do rafe 

(NRM) com a formação reticular adjacente (RVM), e ainda por outras estruturas 

confinadas a níveis mais altos do neuroeixo, tais como, a amígdala ou o córtex límbico. 

Relativamente à modulação descendente facilitatória, os núcleos envolvidos estão situados 

numa área restrita do bolbo raquidiano, onde o RVM tem ação bifásica na modulação 

dolorosa, isto é, perante o aumento da intensidade de estimulação local, assiste-se à 

passagem de efeitos hiperalgésicos para ações analgésicas. Outro núcleo do bolbo 

raquidiano (reticular dorsal) tem efeitos pró-nocicetivos uma vez que incute hiperalgesia e 

ativa os neurónios nocicetivos espinhais. Este núcleo está ainda envolto numa inibição 

descendente difusa (DNIC), que consiste na inibição de neurónios WDR espinhais após 

estimulação nocicetiva em áreas do corpo, localizadas fora dos campos receptores dos 

neurónios inibidos (associado a técnicas como a acupunctura, ou na aplicação de um 

estímulo doloroso numa área do corpo, para diminuir a dor noutra zona).(10, 23) 

A serotonina, a noroadrenalina e a dopamina, destacam-se por serem os 

neurotransmissores envolvidos na modulação descendente, e que exercem ação 

inibitória ou excitatória consoante o receptor onde atuem. Deste modo, perante um 
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estímulo de um neurónio espinhal, através deste mecanismo descendente, pode 

resultar na inibição da transmissão nocicetiva, no caso do neurónio excitado ser um 

interneurónio inibitório.(10) 
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2. Neuroplasticidade 

A neuroplasticidade é a habilidade que o Sistema Nervoso tem em responder a estímulos 

intrínsecos ou extrínsecos pela reorganização da sua estrutura, da sua função e suas 

conexões. Ocorre a nível molecular, sináptico, celular e circulatório: 

ü Molecular (alteração da função, pela fosforilação); 

ü Força sináptica (varia desde um estado de falência de indução de resposta pós-

sináptica (sinapse silenciosa) até um estado de potenciação, no qual estímulos 

subliminares já induzem despolarização pós-sináptica); 

ü Celular (alteração na frequência de despolarização espontânea do neurónio, assim 

como rotura do axónio e/ou do dendrito, degeneração e neurogénese).(24) 

Alterando os circuitos de processamento paralelo e em série atuam uns sobre os 

outros, aumentando ou diminuindo o seu grau de conectividade ou constituindo 

conectividade aberrante.(24) 

A dor aguda ou fisiológica pode ser entendida como sinal de alerta para proteção do 

organismo e do órgão. Enquanto, a dor crónica ou patológica é aquela onde a duração é 

superior a 3 meses, já não é considerada como um sintoma de lesão tecidular, mas sim por 

ser uma doença ou disfunção.(24)  

A dor neuropática resulta de neuroplasticidade mal adaptativa do SNC e do SNP 

como consequência da sua lesão ou disfunção. Caracteriza-se por dor espontânea, 

lancinante, hiperalgesia, alodínia e parestesias. Entre as causas mais comuns estão a 

diabetes mellitus, a nevralgia pós-herpética, a nevralgia do trigémio, AVC, esclerose 

múltipla, lesão medular, entre outras.(24) 

Na população geral, a prevalência da dor neuropática é de 8 a 10%, sendo a população 

mais idosa a mais queixosa (metade dos pacientes com dor neuropática tem mais de 65 

anos). Existe evidência que o envelhecimento se faz acompanhar por alterações 

neurológicas, imunológicas e endócrinas. Alterações compatíveis para a predisposição à 

neuroplasticidade mal adaptativa e consequentemente à dor neuropática.(24) 
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O conceito imunosenescência, designa o declínio da competência imunológica associada 

ao envelhecimento, tornando o indivíduo mais vulnerável. A sua característica principal é 

um estado inflamatório crónico (inflammaging) com aumento dos níveis séricos de 

citocinas pró-inflamatórias e de proteínas de fase aguda.(24) 

O SNC é um sistema com caraterísticas imunológicas específicas, que, embora tendo um 

mecanismo de proteção (barreira hemato-encefálica) contra a penetração de células e de 

grandes moléculas, não está imunologicamente isolado. Responde muito sensivelmente a 

mediadores anti e pró-inflamatórios, que podem modificar a função neuronal.(24) 

Estruturalmente os neurónios do SNC são suportados por várias células, não excitáveis, 

que são designadas por neuróglia, sendo menores que os neurónios e mais numerosas, 

numa proporção de 5 a 10 vezes. Representando metade do volume total do encéfalo e 

espinal medula. Existem quatro tipos de células estruturais, astrócitos, oligodendrócitos, 

microglia e epêndima, cada uma com função estrutural e de condução diferente.(25)  

As células da microglia estão diretamente relacionadas com o sangue, porque muitas delas 

são monócitos que migram dos sangue.(25) São as principais células imunes do SNC e a 

principal fonte de citocinas. Em condições normais, ficam em repouso e têm um aspeto 

ramificado. Quando estimuladas por eventos patológicos, como trauma, isquémia, 

inflamação, hipóxia, infeção viral ou bacteriana, sofrem transformação morfológica e 

podem assumir diferentes funções (fagocitose, libertação de neurotrofinas, quimiocinas, 

citocinas e espécies ativas de oxigénio) de resposta fisiológica de defesa e autolimitada, 

que pode ser mal adaptativa e cronificar.(24, 25) 

Designa-se por neuroinflamação ao processo de ativação crónica da resposta imune no 

SNC, com proliferação da microglia, aumento de citocinas pró-inflamatórias (interleucina 

(IL)-1β, fator de necrose tumoral (TNF)-α e IL-6) e redução das citocinas anti-

inflamatórias (IL-4), ocorre em doenças neurodegenerativas (Alzheimer, ELA, 

Parkinson) e em menor grau no envelhecimento normal. Perante uma lesão de um nervo 

aferente, ocorre ativação e proliferação microglial na medula espinhal com libertação 

de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1β, TNF-α e IL-6, que atuam sobre os 

neurónios, contribuindo assim para a hiperalgesia e a alodínia na dor neuropática.(24) 
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Há evidência de que as citocinas pró-inflamatórias aumentam a transmissão sináptica 

excitatória e diminuem a transmissão sináptica inibitória no neurónio de projeção na 

medula espinhal. Inibindo o neurónio responsável pela libertação de cálcio e de NO 

(óxido nítrico), perpetuando a transmissão do impulso doloroso. Por ativarem o fator 

de transcrição (CREB), as citocinas pró-inflamatórias provavelmente induzem  a 

neuroplasticidade de longo prazo.(24) 

As citocinas pró-inflamatórias atuam sobre receptores neuronais no cérebro, alterando o 

padrão de conectividade entre as estruturas da matriz da dor, como o tálamo, o córtex 

somatossensorial e estruturas límbicas, potenciando a percepção da dor e o sofrimento a 

ela associado. Durante um processo de inflamação aguda, o sickness behavior, que se 

caracteriza por alterações psicológicas e comportamentais, adinamia, sonolência, 

diminuição do apetite e isolamento social. Trata-se de uma estratégia fisiológica de 

proteção do organismo e de combate à inflamação, mas que, se perpetuada, pode levar 

à depressão (34% dos doentes com dor neuropática).(24) 

A depressão e a dor partilham as mesmas áreas de processamento central, como o córtex 

cingulado anterior, o córtex pré-frontal (em especial nas suas porções ventro-mediais, a 

ínsua, os gânglios da base, a amígdala e o hipocampo (áreas envolvidas com emoções 

negativas). A dor e a depressão partilham ainda mecanismos fisiopatológicos, nos 

quais as citocinas pró-inflamatórias desempenham um papel central.(24) 

O inflammaging e a neuroinflamação associada ao envelhecimento oferecem o substrato 

ideal para uma resposta neuroinflamatória exagerada após lesão periférica.(24) 

A substância cinza periaquetal (PAG) é a estrutura chave na modulação da dor, rica em 

neurónios opióides e que recebem aferências do hipotálamo, de estruturas límbicas e 

aferências ascendentes da medula. A PAG tem conexões bidirecionais com a região bulbo 

rostroventral (BRV) que é definida funcionalmente como uma área que induz analgesia 

após estimulação eléctrica ou microinjeção de opióide.(24) 

O BRV tem projeções serotoninérgicas e noradrenérgicas descendentes, sendo estas vias 

inibitórias. Atuando assim como receptor serotoninérgico do tipo canal iónico excitatório. 

Perante um desequilíbrio patológico com predomínio das vias descendentes, causado 
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pelas alterações neuroplásticas supraespinhais, contribui assim para o 

desenvolvimento da dor neuropática.(24) 

Estudos farmacológicos e neurofisiológicos identificaram três tipos de neurónios BRV:  

- Células On (mostram abrupto disparo no momento que antecede os reflexos 

nocicetivos); 

- Células Off (cessam abruptamente – inibindo a aferência dolorosa); 

- Células neutras (não alteram o seu padrão).(24) 

Perante uma lesão no nervo aferente, há uma alteração no padrão de disparo das células-on 

e das células-off passando ambas a apresentar respostas a estímulos não dolorosos e 

amplificação da resposta a estímulos dolorosos, representando-se em alodínia e 

hiperalgesia.(24) 

As células da glia, ao libertarem citocinas pró-inflamatórias atuam sobre receptores 

glutamatérgicos excitatórios, induzindo potenciação sináptica e ativação de vias 

descendentes facilitadoras da dor.(24) 

A neuroinflamação ajuda a desenvolver respostas de ativação neuroglial nas estruturas de 

modulação nociceptiva, que contribui para o risco de desenvolvimento da dor 

neuropática. Resultando assim de complexos mecanismos de neuroplasticidade mal 

adaptativa.(24) 

A lombalgia crónica pode induzir reorganização de áreas (motoras) do córtex. Um facto 

promissor é que o tratamento mecânico/estrutural pode reverter a reorganização dos 

circuitos neuronais do córtex em pessoas com dor lombar recorrente.(24) 

A transmissão dos impulsos nóxicos na coluna e no nervo trigémio é mediada por sinapses 

glutamatérgicas excitatórios usando ácido Alfa Amino-3-hidroxi-5-Metil-4-isoxazol-

Propiónico (AMPA) e N-Metil-D subpartes de Aspartato (NMDA) de receptores de 

glutamato. As sinapses glutamatérgicas apresentam múltiplas formas de plasticidade 

sináptica de curta duração e de longa duração.(26) 
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A melhoria da transmissão nociceptiva, conhecida como "sensibilização central", é uma 

forma de plasticidade duradoura que é mecanicamente idêntica à potencialização de longo 

prazo da transmissão do glutamato em outras regiões do sistema nervoso central. Essa 

potencialização da transmissão AMPA depende da atividade dos receptores NMDA, que se 

tornam aperfeiçoados após a estimulação periférica nociva como resultado de vários 

mecanismos convergentes.(26) 

Em síntese, a sensibilização central é uma expressão do aumento do ganho sináptico de 

glutamato nos neurônios da transmissão nociceptiva central e, desse modo, contribui de 

forma importante para a hiperalgesia. A compreensão dos papéis da microglia pode levar a 

novas estratégias para o diagnóstico e tratamento da dor neuropática.(26) 

Para melhor entender esses papéis, importa rever que são quatro os mecanismos de 

plasticidade cerebral: 1) as alterações do equilíbrio inibição-excitação ocorrem 

instantaneamente, e dependem da região e das conexões anatómicas; 2) a intensificação ou 

diminuição das sinapses existentes; 3) alteração da excitabilidade da membrana celular; 4) 

alterações anatómicas, que possam desencadear a formação de novos terminais 

axónicos e novas sinapses. Esta reorganização cortical é considerada a base do 

potencial da recuperação das funções neurológicas.(27) 

A plasticidade cerebral resulta do que é aprendido, induzindo mudanças plásticas e 

dinâmicas no SNC. A integração motora pode promover neurogénese, sinaptogénese, 

angiogénese, modulação pré e pós sináptica, e todos estes podem contribuir para 

resultados positivos na recuperação. Porém, quer a intensidade, quer a especificidade 

do tratamento, bem como o intervalo de tempo, entre a lesão e o início do 

procedimento, influenciam o restabelecimento da função neurológica.(27) 

Resumindo, a dor crónica está associada a alterações regionais do encéfalo (alterações 

do volume da massa cinzenta). Essas alterações estão relacionadas com a morfologia e 

com a funcionalidade.(28) 

De acordo com a minha perspectiva e raciocínio osteopático, a neuroplasticidade, deverá 

ser classificada como uma doença constitucional. É de extrema importância relacionar os 
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conceitos até aqui mencionados, com os fundamentos da osteopatia e a sua definição de 

doença constitucional. 

Segundo Bauer (1942) que definiu doença constitucional como um “estado anómalo 

universal, com uma base biológica específica e com uma sintomatologia reconhecida 

clinicamente.”(4) 

Para Littlejohn (1985) as doenças constitucionais incluíam todas as doenças que afectam 

os sistemas do corpo, a coordenação de atividade funcional dos diferentes órgãos, 

tecidos e estruturas do organismo, pelos quais é preservada. Classificou em quatro 

formas primárias todas as doenças constitucionais, nomeadamente: 1) Nervos – desordem 

estrutural do SN; 2) Fluídos corporais (sangue, linfa, LCR, bílis); 3) Traumatismo 

(alterações estruturais dos tecidos moles); 4) Disfunções degenerativas do SN.(4) 

Com base no que até foi exposto, e relacionando com os conceitos recentes de 

neuroplasticidade causada pelo estímulo nóxico constante (dor crónica), acho que 

recentemente se demonstrou que a dor crónica pode ser considerada uma doença 

constitucional. De acordo com os conceitos osteopáticos, há maior susceptibilidade 

(constitucional e variabilidade genética) de alguns organismos do que de outros.  

Este pressuposto já era corroborado por Bauer (1942) que reconhecia os “factores 

genéticos representam o destino imutável de um indivíduo”. No entanto o autor, assegura 

ainda que a osteopatia é “capaz de fazer muito por aqueles cujas tendências herdadas os 

levam a condições indesejáveis.”(4) Perante este incentivo, irei tentar fundamentar e 

demonstrar que a intervenção osteopática irá de encontro com o desejável para o 

restabelecimento da saúde ao indivíduo, se tal ainda for possível. 
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3. Tratamento osteopático de ajuste do corpo  

Empiricamente a noção de biomecânica corporal está diretamente relacionada com a 

osteopatia, no entanto, importa perceber qual o papel da biomecânica do organismo e qual 

a sua influência na biologia e as suas implicações/manifestações em termos fisiológicos e 

fisiopatológicos. 

Em 2003, Ingber estudou a relação entre a mecanobiologia e as doenças da 

mecanotransdução. Concluiu que a maioria das causas que contribuem para a dor e para a 

morbilidade, resultam de alterações estruturais ou da mecânica dos tecidos, isto é, o 

principal papel da força física, matriz extracelular e estrutura celular na interação, e 

controlo do desenvolvimento, da manutenção e da função, normais dos tecidos.(29) 

A reavaliação da fisiopatologia humana, neste contexto revela que uma ampla gama de 

doenças, partilham características comuns: a etiologia ou apresentação clínica resultam da 

mecanotransdução anormal. Estudos recentes, revelam que a mecanotransdução celular - o 

mecanismo molecular pelo qual as células percebem e respondem ao stress mecânico - 

converte um sinal noutro ou um estímulo em outro.(29) 

Este processo pode ser alterado por mudanças na mecânica celular, variações na estrutura 

da matriz extracelular ou pela desregulamentação do mecanismo molecular, sinais 

mecânico-sensoriais e convertê-los em resposta química ou elétrica.(29) 

As moléculas que medeiam a mecanotransdução, incluem moléculas de matriz 

extracelular, receptores de integração transmembranar, estruturas cistoesqueléticas. As 

respostas anormais de células e tecidos ao stress mecânico contribuem para a etiologia e 

para a manifestação clínica de muitas doenças, nomeadamente asma, osteoporose, 

aterosclerose, diabetes, AVC e insuficiência cardíaca, lombalgia e síndrome do cólon 

irritável.(29) 

Em 1919, Sir William Mackenzie, defendia que a saúde resultada da correlação de todos os 

sistemas do organismo com a postura corporal. Para Thompson, em 1942, as forças 

mecânicas eram consideradas influentes para a biologia.(29) 
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Recentemente, Inger descreveu o renascimento pelo interesse da mecanobiologia nas 

últimas três décadas. Fisiologistas e clínicos reconhecem lentamente a importância das 

forças mecânicas para o desenvolvimento e fisiologia de órgãos como o coração, o pulmão, 

o crescimento da pele e dos músculos, a manutenção da cartilagem e do tecido ósseo, bem 

como a etiologia de muitas doenças debilitantes.(29) 

O biólogo identificou o papel regulador das forças mecânicas a nível celular, molecular e 

igualmente relevantes na estimulação química. Sendo o organismo construído com 

unidades biológicas e composto por sistemas e tecidos inter-relacionados pela matriz 

extracelular que cria uma rede de colagénio e glicoproteínas, mantendo a relação e 

interação entre si.(29) 

Cada célula contém uma membrana celular, organitos intracelulares, núcleo e um 

citoesqueleto filamentoso que conecta todas essas estruturas e são penetrados por um 

líquido viscoso. A matriz extracelular liga células e tecidos do corpo. Portanto, só vemos 

os efeitos das forças e não a ação. As forças induzem mudanças na estrutura celular e na 

mecânica: transmissão de forças tencionais através do citoesqueleto.(29) 

As mudanças nas forças de micro escala que alteram o equilíbrio de forças do citoesqueleto 

e modelam a forma celular também controlam comportamentos celulares complexos que 

são críticos para o desenvolvimento e homeostase do tecido. O crescimento celular, a 

diferenciação, a polaridade, a mobilidade, a contractilidade e a morte celular programada 

podem ser influenciados por distúrbios físicos das células através de suas adesões à matriz 

extracelular.(29) 

Segundo Inger (2002), a aplicação direta de forças tensionais às células endoteliais 

cultivadas promove de forma similar o crescimento capilar em géis de colagénio e as 

células nervosas respondem às forças de tensão exercidas em suas superfícies ao ampliar o 

progresso do nervo na direção do stress aplicado. As alterações locais na estrutura da 

matriz extracelular e as modificações associadas à mecânica do citoesqueleto contribuem 

de forma semelhante para controlar a angiogénese.(29) 

As transformações morfológicas resultam da interferência das linhas de gravidade 

AP e PA, sendo a sua influência resultante da direção, magnitude e sentido de 
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aplicação. São capazes de promover alterações na pressão das cavidades, alterações 

sobre os fluídos e na dinâmica do organismo, estimulando os mecanismos internos ao 

ajuste contínuo.(29) 

Os efeitos dessas forças quando sustentadas pelos tecidos por uma força constante e 

não fisiológica, originam alterações estruturais, em algumas situações irreversíveis. A 

manutenção dos processos fisiológicos, nomeadamente a respiração, a dinâmica de 

fluidos, os diferenciais de pressão das cavidades, o diferencial do sistema de tensão 

dos ligamentos e dos músculos com efeito nas alterações posturais, o reflexo visceral 

ou lesões dependem da adaptação constante do organismo.(29) 

Perante as mais variadas modificações nos diversos sistemas do organismo, que serão 

transmitidas ao SNC. Se de forma continuada irão dar origem a modificações estruturais e 

fisiológicas do SNC, isto é, dão origem à neuroplasticidade. 

O ideal será as forças representarem o equilíbrio em ação. Sendo linhas verticais num eixo 

simétrico, nas quais o corpo tenta centrar os seus movimentos. Sendo as curvas 

compensatórias e adaptativas, tentativas do organismo em preservar a tensão nesse eixo. 

Os distúrbios fisiológicos resultam da passagem inadequada das forças nessas 

estruturas.(29) 

Para Littlejohn, a doença era uma relação entre o estímulo sensorial da gravidade e a lesão 

estrutural. Sendo essa lesão o resultado de um jogo entre a força e a linha de gravidade.(29) 

As alterações posturais que podem dar origem a alterações fisiológica, resultam de 

traumas, podem ser adquiridos ou estar relacionados com questões laborais. No entanto, há 

ainda outros factores que influenciam essa postura, nomeadamente o nascimento, o 

desenvolvimento e a carga genética, as funções do SNC e SNP, bem como as alterações 

neuroendócrinas muitas vezes relacionadas com os hábitos alimentares, hábitos alcoólicos 

e/ou de consumo de drogas, as doenças, a marcha, o modo como nos sentamos ou até como 

dormimos e até o tipo de atividade física praticada.(29) 

Para Wernham (1956), a lesão é uma alteração estrutural com um distúrbio funcional 

associado através do sistema nervoso e do sistema circulatório (nervi vasorum e vaso 

nervorum), isto é, lesão é uma condição anatomofisiológica. No tratamento, não é 
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suficiente “empurrar ou forçar uma vértebra”, sendo “essencial corrigir toda a linha de 

gravidade antes que possamos ajustar a lesão local, ou mantê-la ajustada”. O objectivo da 

terapêutica osteopática é “ajudar o corpo a retornar para encontrar seu caminho de volta 

para si mesmo”.(29) 

O ajuste osteopático é um processo de integração mecano-fisiológica, com o intuito de 

manter ou restabelecer a saúde, mantendo o equilíbrio na relação entre  SNC e SNP, 

mantendo o equilíbrio entre a nutrição e eliminação. Manter o equilíbrio homeostático do 

organismo, nomeadamente a nível respiratório, digestivo, metabólico e até 

psiconeuroendócrino.(29) 

Este ajuste do organismo, é uma forma de análise e tratamento, relacionando a linha do 

centro de gravidade com a base de apoio do organismo, que é sustentado por um conjunto 

de princípios (Rotina; Ritmo; Rotação; Mobilidade; Motilidade; Integridade Articular; 

Coordenação; Correlação; Estabilização e Leis Mecânicas).(29) 

Desta forma, a integridade fisiológica do organismo baseia-se na relação com o Centro de 

Gravidade (CG) com o centro de estrutura e função, criando relações entre condições 

nutritivas e tróficas e as adaptações contínuas ao nosso meio ambiente. A força do sangue e 

do nervo são vistas como os dois fatores reguladores em relação à integridade postural.(29)  

A integridade fisiológica do organismo é mantida pelo equilíbrio na relação entre o SNC e 

o SNP, sendo esta bioquímica e neuroendócrina. Sendo mediada pelo mecanismo de 

circulação dos nervos, assente na relação entre o LCR e a circulação sanguínea e 

linfática.(30) 

Relacionando o objectivo do ajuste osteopático com a neuroplasticidade provocada pela 

dor crónica, importa referir as funções do LCR, nomeadamente a proteção mecânica do 

cérebro e da medula espinhal de lesões e forças relacionadas ao movimento, a defesa 

imunológica, a nutrição e drenagem, a regulação do fluxo sanguíneo no crânio 

(perfusão constante), a manutenção e regeneração dos nervos, o transporte de 

neurotransmissores e prevenção de doenças.(30) 

Estudos recentes demonstraram que a drenagem do LCR, é feita pelo gânglio linfático do 

nariz, rosto e pescoço (no campo craniano) e os linfáticos da coluna vertebral 
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desempenham um papel predominante na sua reabsorção. A presença de vasos linfáticos 

no crânio apoia a importância desse sistema em nutrição e desintoxicação do SNC.(30) 

A hidrodinâmica craniana e o seu ritmo são influenciados por fatores intrínsecos e 

extrínsecos, como por exemplo: a circulação craniana; a pressão sanguínea; o ritmo 

respiratório; as mudanças na vasomoção e as alterações posturais. A secreção de LCR é um 

processo ativo, que precisa de energia para ser desenvolvido e processo passivo, que 

depende da postura vertical e as mudanças relacionadas à pressão das cavidades 

(bomba linfática). A reabsorção de LCR depende principalmente da ação dos gânglios 

linfáticos.(30) 

Quer na produção, quer na reabsorção de LCR, não podemos ignorar o papel do SN 

Autónomo, no controle da vasomoção e distribuição de sangue em todo o organismo, as 

condições do sistema linfático e da função mecânica dos arcos na manutenção da função 

antigravitacional.(30) 

O SN como centro coordenador do todos os processos fisiológicos do organismo, depende 

da harmonia de todos os sistemas, que será conseguida depois de integrar e processar todas 

as informações enviada pelos nervos e pelos fluidos (LCR e sangue). Toda a atividade 

cerebral depende da força vital e da nutrição, ambas controladas pelo cérebro e sua 

atividade rítmica, através de secreções e vibrações. Sendo a vitalidade, uma característica 

inerente do organismo – expressa-se como uma força (o princípio do organismo como uma 

unidade) e como um processo (que anima as atividades separadas do organismo).(30) 

As forças vitais estão associadas ao córtex cerebral porque este é o grande centro de 

expressão de todas as ações vitais através do LCR e dos nervos. O ritmo da vida orgânica é 

influenciado pelos impulsos do SN e do LCR: o SNS ou "acelerador da vida" é coordenado 

em sua relação com o SNPS ou "inibidor da vida" no controle funcional do organismo.(30) 

Para Beale (1872), o bioplasma puro e sem estrutura, engloba as principais características 

da mobilidade e tem o poder de vitalizar a matéria não viva. Contém a força da vida, 

determina-se para si mesmo sem todas as substâncias nutritivas, vitalizando-as, de modo a 

formar uma base para novos núcleos no processo de desenvolvimento celular. É a base 

para a nutrição e restauração de todas as partes do corpo.(30) 
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O bioplasma puro como matéria vitalizada é o único que o organismo tem que assimilar. 

Está relacionado com a qualidade dos alimentos, mas também com a atividade celular e 

química dos fluidos. Um bioplasma normal é responsável pela manutenção da saúde, a 

geração de tecidos e nervos normais, a nutrição normal do corpo através da 

assimilação.(30) 

O bioplasma alterado está envolvido em todas as condições nutricionais relacionadas 

à assimilação, nas doenças degenerativas e infecciosas, na produção de febre em 

resposta à intoxicação e às infecções.(30) 

O ajuste osteopático, permite a remoção da obstrução e a coordenação das forças da 

vida permitindo restaurar  a normalidade, mas isso deve ser completado e corrigido 

ao restaurar uma distribuição normal das vibrações dos nervos ao longo do 

organismo - uma força fisiológica inerente que correlaciona e coordena todos órgãos 

internos.(30) 

Se em termos fisiológicos é possível restituir, se não totalmente, em parte, algumas das 

alterações provocadas pela dor crónica (neuroplasticidade). Importa aqui sintetizar qual o 

papel do ajuste do organismo realizado na intervenção osteopática. 

Partindo dos princípios  da osteopatia, como base para a justificação para aplicação deste 

tipo de intervenção não farmacológica em doentes com dor crónica, passarei a expor os 

pressupostos pelos quais se rege a osteopatia, como forma de fundamentar a atuação em 

doentes crónicos. 

Sendo a base da osteopatia a interação entre estrutura e função, onde o sistema nervoso é o 

grande coordenador e modulador do corpo em relação aos impulsos eferentes e aferentes 

recebidos. Perante um organismo está em lesão (neuroplasticidade causada pela dor 

crónica), todo o organismo reage e está em lesão (conceito de lesão total), sendo os efeitos 

locais e globais.(30) 

O diagnóstico em osteopatia é sustentado pelos efeitos nos tecidos da irritação fisiológica, 

a hiperalgesia da pele, músculos e ossos, a hiperirritabilidade e hipertonia dos tecidos 

musculares, as modificações na textura dos tecidos, muscular, conjuntivo e pele, as 
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alterações da circulação local e os transtornos das funções viscerais e outras 

autonómicas.(30) 

A intervenção osteopática é feita com base na expressão do SN que cada organismo 

representa, sendo os resultados esperados possivelmente diferentes uma vez que os 

organismos funcionam de forma diferente. Os tratamentos diferem casuisticamente, uma 

vez que há processos diferentes para cada patologia, e têm dois sentidos (informação 

sensorial e motora).(30) 

O tratamento das doenças constitucionais, passa por ser paliativo, com o objectivo de 

“coordenar o desequilíbrio e utilizar o equilíbrio restaurado como uma alavanca para a 

correção estrutural com respeito às lesões e às mudanças secundárias nos tecidos e nos 

órgãos.”(4) Devemos ajustar a pressão das cavidades através do ajuste da coluna, tendo por 

base o equilíbrio vaso, víscero e secreto moção.(4) 

A técnica de eleição é a “técnica de alavanca longa na integridade estrutural do sistema 

sensorial aferente dentro e à volta da coluna onde se encontra a coordenação dos 

impulsos e a cooperação dos centros nervosos.”(4) 

Nestes casos, as áreas de incidência deverão ser as seguintes: 1) abertura dos canais de 

eliminação (pulmões, pele, intestinos e rins); 2) estimular as glândulas desintoxicantes no 

corpo; 3) pesquisar dentes desvitalizados, abcessos, gânglios inflamados, estômago e 

intestino; 4) normalizar a relação sacro com ilíaco e depois focar a atuação no eixo axial, 

OAA, C7 e D1 e nas suas relações com a cintura escapular; 5) atuar nas lesões 

encontradas; 6) centros nutritivos D4 e D9; e 7) coordenação entre a circulação superficial 

e profunda D2 a D5.(4) 

Importa ressalvar que a intervenção osteopática não é um protocolo de tratamento, e deste 

modo nem sempre foi cumprida esta sequência. Tentei sentir o organismo ao mesmo tempo 

que  o ia ajustando à medida que ia percebendo qual seria a sua necessidade. 
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Pertinência do estudo 

Considero muito pertinente este estudo, porque me incitou a relacionar a teoria com a 

prática. Procurei fundamentar o meu raciocínio com conceitos neurofisiológicos recentes 

que atestam que a dor crónica é uma patologia. Resulta na maioria dos casos, da adaptação 

da estrutura (SN) ao estímulo nóxico constante, impulso esse que contribui para a  

neuroplasticidade.  

A revisão bibliográfica sustentou o meu argumento, de que o SN é vulnerável, uns mais 

que outros, e susceptível a desencadear fenómenos de neuroplasticidade mal adaptativa, 

que estão relacionados com a exposição do organismo ao meio interno e ao meio externo. 

Essa susceptibilidade é resultado da relação do organismo com o meio interno e externo, e 

no meu entender comprova que a dor pode ser entendida como uma doença constitucional, 

baseando-nos nos pressupostos da osteopatia clássica e das doenças constitucionais.  

A título pessoal, deixo aqui o meu compromisso que irei apresentar esta proposta 

formalmente à diretora clínica do Centro Hospitalar de Leiria, no sentido de 

operacionalizar um estudo, e demonstrar que a Osteopatia Clássica pode ser uma boa 

opção terapêutica no controlo da dor crónica. 
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