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RESUMO 
A dor é o problema médico mais antigo, sendo relatado mesmo antes de Aristóteles. Sua ligação com 
a guerra e as Forças Armadas sempre foi observada na história. O uso de opióides tornou essa 
relação mais próxima entre a guerra e a dor, assim criando problemas de dependência. Isso gerou a 
necessidade de melhor entendimento da dor para seu tratamento, seja dos militares, quanto da 
população civil. O objetivo desse trabalho é esclarecer sobre a importância da Algologia no Exército 
Brasileiro, assim como gerar subsídios para os seus gestores. Por isso , foi realizada essa revisão 
sistemática exploratória para auxiliar nessa modernização e auxiliar na criação de medidas  
inovadoras no Exército Brasileiro. Foi explorado nesse estudo a relação da Clinica de Dor e as Forças 
Armadas, seja na história, no uso de opiáceos, nas dores em diferentes tipos de Armas e Serviços, na 
dor nos Tempos de Guerra e de Paz, nas questões orçamentárias, no seu tratamento,  nas suas 
divisões em aguda e crônica, assim como organogramas de atendimento. Com isso , após o 
levantamento e comparação com a Força Armada Americana, foram apresentados diversos números 
que corroboram na modernização do Exército Brasileiro.  
   
Palavras-chave: Dor, História da Dor, Militar e Exército Brasileiro  
 
ABSTRACT 

The pain is the oldest medical issue, it has been quoted even earliest Aristoteles. Its connection with the war 

and the Armed Forces has always been observed during the history. The opioids usage became closer to this 

relationship between the war and pain, following it had yielded addictions troubles. Then, this one 

produced the necessity to improve the knowledge about the pain for its management, either the militaries, 

as the civilian population. The goal of this research is to clarify about the Algology significance in the 

Brazilian Army, as well as it has been producing subsidy for its managers. Therefore, it was done an 

exploratory peer-reviewed article for helping the modernization and aiding in the creation of breakthrough 

measures for the Brazilian Army. It was explored at this study the relationship among the Pain Clinic and 

the Armed Forces, being at the history, at the opioids usage, at the different types of pain depending on the 

specialization, at the pain in the Peacetime or Wartime, at the budget issues, at the treatment, at its different 

types as acute or chronic pain, as well as the medical assistance flowchart. Thereby, afterward this survey 

and comparison with the American Armed Forces, it was presented multifarious aspects that help for the 

Brazilian Army evolution. 
 

Keywords: Pain, History of Pain, Military and Brazilian Army. 

 
  



1 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor – 

International Association for the Study of Pain – IASP (1986, p.217) como sendo 

“uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com dano tecidual 

real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano”. Atualmente, existem diversas 

variações desse conceito, devido a dificuldade de se compreender e explicar a dor, 

uma vez que depende da percepção do paciente, que pode ser modificada por 

fatores afetivos e cognitivos (MELDRUM, 2003).  No entanto, apesar de diversas 

definições feitas por diversos autores, a ideia central se mantem, assim como o 

conceito de sua influência pelo quadro psíquico do indivíduo. 

A dor é o problema médico mais antigo, tendo diversas teorias sobre a sua 

causa ao longo da história. As teorias se iniciam desde Aristóteles, que acreditava 

que a dor era como uma paixão da alma, e ajudava a manter o equilíbrio dos 

desejos; até o Cristianismo, no qual se vivenciou como uma prova da fé, ou uma 

prova de força (BONICA, 1991; MELDRUM, 2003). Antigamente, a dor era 

visualizada como um ato de sacrifício para se ter a misericórdia, assim muitos 

religiosos configuravam a dor do parto, sendo uma prova importante para a 

maternidade. Todas essas hipóteses transcorreram no meio social, religioso, político 

e filosófico, geralmente buscando a melhor compreensão da dor até os dias atuais. 

Atualmente, com maiores estudos sobre o assunto, verificou-se que a melhor 

abordagem seria o tratamento biopsicosocial devido as suas influências no campo 

biológico, psíquico e social(MELDRUM, 2003). 
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FIGURA 1 – Organograma da Nocicepçao, Dor, Sofrimento e Comportamento Doloroso. 
Fonte: https://www.2net.com.br//Repositorio/1731/Publicacoes/55230/4a4c22f5-8.jpg 

 

O surgimento do ópio  como forma de tratamento foi fundamental na história 

da dor, não há uma data precisa para esse fato, mas há relatos de uso antes do ano 

6000 antes de Cristo(AC). Nos tempos  da Grécia Antiga, no Egito, Índia, China e 

Roma, já se faziam referências com relação a sua utilização no tratamento da dor e 

seu efeitos não terapêuticos, como a euforia e a dependência pelo ópio (BROOK; 

BENNETT; DESAI, 2017). No século XIX , foi isolada a morfina, substância com 

altas propriedades analgésicas, que auxiliava na sedação, por isso o nome morfina, 

oriunda de Morpheus, Deus do Sono, na Grécia Antiga (BROOK; BENNETT; DESAI, 

2017). Essa nova substância analgésica veio perfeitamente em um dos períodos   

mais sangrentos, com a Guerra da Franco-Prussiana, Guerra Civil Americana, 

Guerra do Ópio, Guerra da Criméia, assim como a Primeira Guerra Mundial e 

Segunda Guerra Mundial. Juntamente com essas guerras e o uso descontrolado da 

morfina e outros opióides para controle da dor em campo de batalha, se apresentou 

um grande problema pós-guerra, a adicção. A dependência química de muitos sol-

dados, gerou um grande dificuldade, quando esses retornaram para casa. Segundo 

Courtwright (1978), nos Estados Unidos , até o ano de 1900, já haviam sido con-
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tabilizados em torno de 200.000 pessoas com complicações de adicção, período 

após a Guerra Civil Americana. 

Com isso, na Segunda Guerra Mundial , devido a essas intercorrências de 

adicção com o mal uso do opióide, foi criado um  departamento para cuidar de pa-

cientes com dor severa , em 1944, pelo jovem anestesiologista John J. Bonica. Esse 

pioneirismo ocorreu no maior Hospital do Exército americano na época, o Hos-pital 

de Madigan, com mais de 7000 leitos, com o objetivo de otimizar o controle da dor , 

diminuindo o número de dependentes de opióides e outras drogas psico-ativas (BE-

NEDETTI; CHAPMAN ,2005). Assim, através de procedimentos oriundos dos blo-

queios anestésicos e outras técnicas, esse jovem médico deu início a Algologia, no-

me técnico para a Clínica de Dor. Após esse período nas Forças Armadas ameri-

canas, ele deu continuidade ao legado da especialidade em dor na década de 50 e 

60 em hospitais civis. Formentado pela Guerra Fria, Bonica captou  diversos investi-

mentos nessa área pelo governo americano, desenvolvendo equipes multidisciplinar-

res para melhorar o atendimento desses pacientes (MELDRUM, 2007). Com o cres-

cimento da especialidade em diversas áreas, tanto da medicina, quanto da enferma-

gem, psicologia, psiquiatria e outras; em 1973, ele criou a IASP, a maior associação 

de dor do mundo, abrangendo todos esses profissionais da área de saúde no estudo 

e conhecimento sobre a dor ( BENEDETTI; CHAPMAN, 2005). 

Com esse importante passo, os estudos sobre a dor começaram a avançar de 

forma mais rápida, vindo “The Gates Theory” (Teoria das Comportas), fundamental 

para a compreensão da dor; novos tratamentos com bloqueios; uso de opióides 

intratecal; estimuladores medulares e outros avanços. Inicialmente os investimentos 

e pesquisas, devido as guerras, seriam focados em patologias específicas como 

dores crônicas causadas por traumas oriundos da batalha, dentre essas pode se 

exemplificar as dores neuropáticas, a síndrome do membro fantasma e a causalgia, 

hoje denominada síndrome dolorosa complexa regional (MELDRUM, 2007). 

Entretanto posteriormente, houve uma extensão para problemas rotineiros de dor 

crônica ou aguda na população civil, como lombalgia, cefaléia, tendinites, artrite, 

artrose e outras, popularizando a Algologia nos Estados Unidos. 

O investimento em novos fármacos e conhecimento foi enorme na década de 

50- 70, graças ao apoio do governo americano e o suporte  da IASP. Assim, novos 

conhecimentos e tratamentos não somente para traumas de guerra, mas também 

para doenças comuns da vida cotidiana foram adquiridos ao longo do tempo.  Esse 
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fato veio ganhando relevância com a redução das guerras e com o aumento da faixa 

etária da população mundial. Segundo alguns trabalhos, a dor crônica apresenta 

uma prevalência alta, no entanto ao mesmo tempo, ela é muito pouco pesquisada 

em relação a sua epidemiologia. Apesar de se calcular que a população com dor 

crônica pode variar entre 11-40% nos Estados Unidos, em alguns estudos pode 

chegar até a 58%, dependendo da metodologia de coleta de dados. No Brasil, 

calcula-se algo em torno de 38% segundo a SBED – Sociedade Brasileira para 

Estudo da Dor (SBED,2015). Nas Forças Armadas Americanas, essa parte 

epidemiológica é bem estudada para trazer maior eficiência com relação 

previsibilidade dos gastos e da reposição no fronte de guerra. Segundo Reif et al. 

(2018), em uma amostra de 297.120 soldados, 63% tiveram algum tipo de dor, 

sendo que desses 49 % tiveram critérios para dor crônica durante o 

acompanhamento.  

Esse estudos são fundamentais para o planejamento do orçamento e 

aplicabilidade dos investimentos, uma vez que vem se mostrando que a dor crônica 

é mais prevalente que a diabetes e a hipertensão arterial crônica (KIRSCH et al., 

2000; WALID et al., 2008).  Apesar disso, a  atenção a esses pacientes ainda é 

muito precária, principalmente no Brasil e nas Forças Armadas. Mesmo sendo a 

queixa em 7 das 10 doenças mais atendidas nas emergências americanas, e estar 

presente de forma constante nos hospitais dos Estados Unidos e do Brasil, isso 

ainda é uma realidade distante nos hospitais das Forças Armadas Brasileiras. Em 

2008, calcula-se que em torno de 100 milhões de pessoas apresentavam dor 

crônica, com um custo somente para essa patologia em torno de 560-635 bilhões de 

dólares em 2010, em um orçamento de U$ 2,3 trilhões de dólares. Isso significa em 

torno de 25 a quase 30 % do orçamento para a saúde, gerando assim um grande 

impacto na economia americana(GASKIN; RICHARD, 2012). 

Com isso para otimizar o atendimento a esse grande imbróglio da saúde 

pública mundial, viu-se a necessidade de organizar e estratificar o atendimento 

desses pacientes, separando-os em três níveis de complexidade, assim como 

doentes de dor aguda e crônica. A necessidade dessa hierarquização é devido ao 

grande volume de pacientes e da criação de protocolos para cada atendimento, uma 

vez que o tratamento é interdisciplinar, e isso demanda tempo para implementação 

(SBED,2012).  
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Esses protocolos são importantes para prestar o melhor atendimento ao 

paciente e evitar, detectando de maneira precoce, problemas como adicção, 

tolerância e síndrome da abstinência. As novas drogas e tratamentos para a dor vem 

surgindo a cada dia e as Forças Armadas têm que estar preparadas para a 

necessidade do paciente e de seus familiares, com o advindo da ozônioterapia, 

plasma rico em plaquetas (PRP), e o uso de canabidiol no tratamento da dor crônica. 

Esses tratamentos devem ser abordados de maneira mais ampla e discutidos melhor 

nas Forças Armadas, a fim de evitar politização e discussões não científicas. 

A Sociedade Americana de Dor e a Agencia Americana de Pesquisa e 

Qualidade em Saúde Pública descrevem a dor como o quinto sinal vital, na qual 

deve ser registrado no prontuário médico, além dos outros sinais vitais, como 

pressão arterial, pulso, temperatura e saturação (DAVIS; WALSH, 2004; MERBOTH; 

BARNANSON, 2000). Por isso , é  fundamental que as Forças Armadas, 

principalmente o Exército Brasileiro, comece a dar a importância para a dor crônica, 

como doença, assim como o restante do mundo a visualiza atualmente. Deve-se ter 

como prioridade modernizar e prestar atendimento de melhor qualidade ao militar e 

ao usuário do sistema, principalmente para poder avaliar a particularidade de cada 

arma, infantaria, aviação, cavalaria , uma vez que cada uma apresenta atividades 

diferentes e problemas distintos com relação a essa patologia. Esse objetivo do 

trabalho visa que se realize uma exploração mais adequada sobre o assunto, a fim 

de modernizar e tornar mais eficiente o treinamento do militar, assim como o 

atendimento ao usuário.    

 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, observa-se, um grande vão no atendimento desses pacientes 

com quadro de dor crônica que não têm melhora com a medicação tradicional, anti-

inflamatórios, analgésicos, opióides fracos e até o uso equivocado de opiáceos. 

Observa-se o uso indiscriminado de cloridrato de petidina (dolantina) de forma 

errônea , tornando pacientes com dor crônica em verdadeiros dependentes, 

acarretando uma demanda para a psiquiatria de forma desnecessária. Além disso, 

ocorre a falta de cuidado desses pacientes, que ficam sofrendo sem ter um 

tratamento como um todo , de maneira biopsicosocial, de forma interdisciplinar, 

visando assim a terapêutica adequada da doença com suas variações cognitivas e 

afetivas.  
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Esse fato é muito relevante, uma vez que a dor não ser tratada de forma 

ideal, contribui para: o aumento da mortalidade hospitalar; aumento no número e no 

tempo das internações; aumento no número de afastamento de militares para a 

reserva; gastos com treinamento de novos militares que ocuparão a vaga daqueles 

que foram reformados de forma precoce; falta de cuidados paliativos e sofrimento 

das pessoas com dores crônicas, principalmente as com dor oncológica; 

atendimentos na emergência; gastos de forma indevida no tratamento de dor 

crônica; tratamento inadequado, com aumento de dependentes de opióides; 

aumento na infecção hospitalar , devido ao tempo de internação de maneira 

desnecessária; aumento do custo anual do paciente e , com isso tudo, aumento da 

judicialização de muitos casos por falta de tratamento, ou tratamento inadequado.  

Outro grande problema , seria a falta de protocolos de atendimento, para 

estratificação e uso adequado de opiáceos nesses pacientes nas Forças Armadas, 

além da falta de estrutura para o melhor atendimento, com o tratamento 

biopsicosocial e interdisciplinar da dor crônica. 

Com isso, temos os exemplos dos pacientes que possuem dor oncológica e 

morrem sem tratamento eficiente para a dor, gerando muito sofrimento e insatisfação 

de familiares em um momento tão difícil. Por isso, a parte de cuidados paliativos com 

o adequado manejo da dor, é tão importante nessa situação, uma vez que esse 

sofrimento nesses indivíduos também gera diminuição da sobrevida e qualidade de 

vida. Outro exemplo,  seriam os inúmeros militares que ficam afastados mais tempo 

que o necessário, sendo muitas vezes encaminhados para a reserva por causa do 

quadro álgico, que não é tratado corretamente. Por último, um grande desafio de 

não haver uma Clínica de Dor que possa entender a questão dessa injúria nos 

militares, seria o fato de não haver uma integração entre o problema  que  mais 

afasta militares para a reserva de forma precoce, e adequações no treinamento para 

melhorar o desempenho e otimizar o preparo do jovem militar. Essa é um obstáculo 

no qual a Clinica de Dor integrada nas ações militares pode auxiliar através de 

pesquisas e protocolos para que o cadete tenha o preparo desde o início na 

caserna, para evitar dores que são mais comuns no Quadro de Armas escolhida por 

ele.  

Estes pequenos exemplos, formentam a ideia de como a Clínica de Dor é 

imprescindível para o Exército Brasileiro, para melhorar no desempenho e 

efetividade do mesmo. 
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1.2 OBJETIVOS 

A fim de demonstrar a importância da Clínica de Dor, esse trabalho analisa 

através de uma revisão sistemática, porque essa especialidade é fundamental, 

visando explicar o que é a dor, a diferença entre sintoma  e doença, e como se 

tornou o quinto sinal vital aferidos em todos os hospitais americanos e hospitais de 

excelência pelo mundo. 

O objetivo é explanar o funcionamento da clínica e sua estratificação, assim 

como trazer a viabilização do seu atendimento de forma interdisciplinar com 

treinamento e criação de protocolos, para adequado tratamento do paciente. 

Além disso, as dores crônicas em tempos de paz e de guerra, serão 

abordadas, com o objetivo de mostrar a importância nas duas situações. 

Conjuntamente serão expostas a divisão em dor aguda e crônica, para diferentes 

ambientes e demandas, uma vez que os públicos atendidos são totalmente 

diferentes, assim como a estrutura das duas clínicas. Será discutida a dor no fronte 

de guerra e suas influências, uma vez que o retorno ao Teatro de Operações, pode 

ficar prejudicado, sendo somente de 13% para dor lombar, 14% para cervicalgia e 

33,6 % para cefaléia após 6 meses da evacuação, como ocorreu em operações no 

Iraque e no Afeganistão do Exército Americano (COHEN et al.,2009; COHEN et al., 

2010a; COHEN et al., 2010b). 

  Adicionalmente, serão discutidas possíveis soluções para atender as 

necessidades do usuário e criando o fluxograma de atendimento; tentando 

estabelecer um atendimento integrado com outros hospitais militares menores. Será 

discutida a importância da otimização do tratamento, do uso de opióides e de novos 

medicamentos, da importância do treinamento de equipes em outros hospitais 

militares. 

 Com isso, serão abordados aspectos com relação a história da Clínica de 

Dor, questões de orçamento , vantagens e benefícios, reabilitação, judicialização e 

soluções para esse problema. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A história da dor sempre teve de alguma forma conectada a guerra e as 

Forças Armadas, desde a sua criação com John J. Bonica em um hospital do 
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Exército Americano, até antes na Guerra Civil Americana, Primeira Guerra Mundial e 

outras mais (BENEDETTI; CHAPMAN ,2005; MELDRUM, 2007). 

A dor está presente em um grande percentual de brasileiros, segundo a SBED 

(2015), variando de 28% no Nordeste a 42 % no Sul do Brasil, sendo mais presente 

que a hipertensão arterial sistêmica (21,4 - 32,3%) e diabetes mellitus ( 8,5%) 

(GUARIGUATA et al., 2014; MALTA et al., 2018). Com relação a população militar, 

foi utilizado como referencia as Forças Armadas Americanas, uma vez que 

constantemente está mobilizada em guerras e apresenta o maior conteúdo científico 

sobre o assunto, devido a preocupação sobre essa dificuldade durante a batalha.  

É fundamental na preparação da tropa ter o maior conhecimento possível das suas 

armas e os seus problemas particulares, por isso  os Estados Unidos investe tanto 

para conhecer uma das maiores razões de afastamento, desde a sua  etiologia, até 

os problemas sociais e psíquicos que ela causa. De acordo com Walker, Zambraski 

e Williams (2017), 82 % do grupo de militares analisados em 2014, que não foram 

mobilizados para a Guerra, tiveram que fazer o uso de alguma medicação para a 

dor. Sendo que uma das patologias mais comuns é cefaléia, principalmente, a pós-

traumática, afetando 20%  dos militares durante a Guerra do Iraque e Afeganistão, 

sendo que após  6 meses, apenas 33,6% retornaram ao Teatro de Operações  

segundo Cohen et al.(2011). Além disso, a cefaléia pós- traumática pode se 

apresentar, não somente nos primeiros 7 dias após o trauma, como definido pela 

ICHD-3(The International Classification of Headache Disorder), podendo se iniciar 

posteriormente, de acordo com alguns  trabalhos. Segundo Finkel et al.( 2012), esse 

número de pacientes com cefaléia pós-traumática pode chegar a 92% após 

avaliação com médico especialista.  De acordo com a Armed Forces Health 

Surveillance Branch(2008), a cefaléia  foi a razão da piora da qualidade de vida dos 

militares e perda de serviço em muitas ocasiões. durante os anos anteriores a esse 

levantamento.                  

Assim, se verifica, somente com esse pequeno exemplo acima citado, que a 

Clínica de Dor é fundamental, tanto em tempos de paz , quanto de guerra, 

principalmente para auxiliar no treinamento dos militares. Sendo crucial a criação de 

estrutura e treinamento de pessoas para atendimento, e inclusive na seleção de 

militares. Isso se deve, uma vez que segundo alguns artigos o grupo de militares 

com maior tendência a desenvolver dor musculoesquelética, principalmente dor 

lombar baixa, se encontram nos da ativa, temporários, que trabalham a maior parte 



9 

do tempo dirigindo veículos, do sexo feminino e , dentre as 3 Forças  Armadas, a 

que mais sofre com essa questão é o Exército (GEORGE et al., ,2012; KNOX et al., 

2011; ROY; LOPEZ, 2013). Então tudo isso deve ser avaliado e discutido de forma 

mais precoce, desde o processo de admissão, até os testes físicos e treinamentos. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução do Exército 

Brasileiro, no qual se espera otimizar o treinamento, com menos baixas e menos 

militares sendo reformados de forma antecipada, seja por  queixas de dor ou 

alterações psíquicas, que acompanham o quadro de dor crônica em mais de 50 % 

dos casos( WALKER et al., 2005). 

O trabalho pretende, ainda, abastecer os gestores dos projetos de 

modernização, para criar subsídios para auxiliar na inovação do EB, principalmente 

devido ao fato de que alguns autores como Clifford et al.(2014) defenderem que 

para obterem melhores resultados, se deva ter uma equipe treinada próxima ao 

campo de batalha a fim de ter o atendimento precoce e diminuir o número de baixas. 

No entanto, para isso é necessário treinamento de pessoas, alteração do fluxograma 

no campo de batalha e estratificação do atendimento. No entanto isso deverá ser 

avaliado pelos gestores responsáveis para implementação desse novo 

organograma, algo que será sugerido e é um dos principais objetivos desse trabalho. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou uma leitura analítica e 

fichamento das fontes. Realizada uma revisão sistemática e foram coletado os 

poucos dados que há no Hospital Central do Exército, somente para auxiliar na 

quantificação dos achados da literatura. O presente estudo bibliográfico foi realizado 

dentro de um processo científico, calcado em procedimentos metodológicos e de 

natureza aplicada e objetivo exploratório. Foi realizado um levantamento nesse três 

meses de funcionamento da Clínica de Dor no Hospital Central do Exército (HCE) e 

realizada uma breve análise. Adicionalmente, foram utilizadas fontes como PubMed, 

Google Scholar e Scielo, pesquisando as seguintes palavras –chave : “The History of 

Pain”, “The History of Opiates” e “Military and Pain” . Foram achadas somente nessa 
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última palavra- chave 7202 referências, com isso foram adotados critérios de 

inclusão e exclusão para otimizar o estudo. 

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa buscou trazer o grande 

problema que seria a falta da especialidade de Clínica de Dor e quais seriam as 

vantagens e desvantagens de ter essa especialidade nas frentes de atendimento do 

Exército Brasileiro. O objetivo e a discussão serão em torno da importância da 

Clínica de Dor para tratamento dos militares, assim como as vantagens e 

desvantagens no âmbito econômico e militar, uma vez que a dor é a vida do militar, 

seja no seu treinamento, na guerra ou no seu dia-a-dia em tempos de paz. Os 

critérios de inclusão dos artigos são:  

- Estudos publicados em português, inglês e espanhol.  

- Revisões sistemáticas, metanálise e estudos prospectivos 

-  Estudos publicados entre 1975 e 2020. 

-  Estudos sobre dor crônica e Exército 

-  Estudos relacionando a dor ao meio militar, tanto em tempos de guerra, 

quanto de paz 

Com relação aos critérios de exclusão, seriam:  

- Relato de caso, série de casos, comentários , estudos qualitativos e 

editoriais. 

- Estudos que não estejam em inglês, português ou espanhol. 

- Estudos antes de 1975 

- Estudos sobre dor aguda, ou  procedimentos anestésicos 

- Estudos que tenham algum tipo de viés de seleção, informação ou outro 

tipo. 

          Com relação a revisão sistemática, caso coloque as palavras “Military and 

Pain and Army” foram achados 13 artigos na Pubmed, caso coloque “Chronic”, só se 

encontra um artigo. Com meta-análise, foram achados 7 artigos com as mesmas 

palavras acima descritas, caso colocasse “Chronic” altera somente para 1. Por isso, 

foi optado por usar as palavras “Military and Pain” e selecionar os artigos  que 

estavam relacionados com a pesquisa, porém não tinham as palavras selecionadas 

escritas iguais as palavras solicitadas. Assim foram selecionados 72 artigos, que 

serviram de base para a discussão. 

Através da revisão sistemática e coleta de dados foram realizados paralelos e 

comparações com o Exército Brasileiro, visto que não há dados consistentes de 
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longa data no EB para comparação, uma vez que não há a especialidade de 

Algologia nas fileiras de saúde dessa Força Armada. Foram apresentados os dados 

iniciais da Clínica de Dor no Hospital Central do Exército, porém esse dados são só 

de dezembro de 2019 a início de março de 2020, os quais serão discutidos 

juntamente nos resultados e discussão, tentando fazer um paralelo com o Exército 

Americano.  

A base da discussão será a comparação com o Exército Americano, uma vez 

que praticamente não temos nenhum trabalho, enquanto eles apresentam milhares 

de artigos sobre o assunto, se tornando uma força terrestre com maior preparo e 

melhor treinamento, com estratégia e previsibilidade. Visando otimização do 

tratamento , será discutido também sobre a influência da Algologia na terapia, assim 

como o organograma do atendimento, confrontando com estruturas já estabelecidas 

conforme descrito pela SBED (2015). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas sobre a dor nas Forças Armadas, trazem uma história 

riquíssima, mostrando como essa especialidade é imprescindível para o Exército 

Brasileiro. A fim de orientar o entendimento do assunto abordado no presente 

trabalho, é de suma importância a compreensão do conceito de dor, sua 

classificação e epidemiologia, as abordagens terapêuticas e manejo da dor, assim 

como os protocolos e algoritmos na atenção primária à dor. A definição de dor 

segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor – International 

Association for the Study of Pain - IASP (1986, p. 217), se baseia em : “uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada com dano tecidual real 

ou potencial, ou descrita em termos de tal dano”. Nos dias atuais , esse conceito 

modificou um pouco, mas mantem a base, sendo que alguns autores adicionam que 

é uma experiência, uma sensação, genuinamente subjetiva e pessoal(SILVA; 

RIBEIRO-FILHO,2011). Com isso, Carvalho (2003, p. 105) defende que para o 

tratamento da dor incide não somente no alívio da mesma, mas principalmente no 

alívio do sofrimento que envolve o sentir dor, esse que pode ser modulado por 

fatores psicológicos, sociológicos, culturais e espirituais (CARVALHO, 2003, p.103).  

Apesar de surgirem algumas modificações ao longo dos anos, a base 

conceitual se mantem a mesma, chegando a conclusão que dor crônica se 
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caracteriza cronologicamente por dor persistente ou intermitente por mais de 3 

meses. Essa dor deve ser tratada em seu âmbito biopsicossocial de forma 

interdisciplinar,  como defendida por Bonica desde a década de 50 

(MELDRUM,2003). Conforme os estudos realizados por Bonica no período da 

Segunda Guerra Mundial sobre a Algologia, as pesquisas continuaram avançando 

de forma acelerada no período da Guerra Fria. Assim se intensificou a necessidade 

permanente de cuidados e estudos intensivos sobre esse assunto, principalmente 

para entendimento no número de baixas durante a guerra e no treinamento. 

Consequentemente, se identificou que as maiores causas de afastamento em 

militares não mobilizados eram o estiramento muscular e o uso excessivo de tal 

grupamento muscular ou articulação, sendo a dor lombar o mais prevalente 

(CLIFFORD et al., 2014). Com relação ao fronte de guerra no Teatro de Operações, 

o politrauma e os explosivos são as maiores causas de dor no período pós-guerra, 

sendo que quanto maior o número de sobreviventes, maior é a quantidade de 

pacientes com dor crônica (BADER et al., 2018; CLIFFORD et al, 2014). Porém além 

da dor crônica, associadamente aumentaram-se os problemas psiquiátricos, uma 

vez que são afetados um conjunto de fatores, por isso deve essa doença deve ser 

tratada como uma doença multimodal de forma interdisciplinar (MELDRUM,2007).  

A dor vem ganhando cada vez mais o papel de protagonista, sendo discutida 

todos os dias em espaços acadêmicos e seu tratamento biopsicossocial . Segundo 

Vallerand et al. (2015), o entendimento do aspecto multimodal da dor minimiza os 

impactos do estresse psicológico, reduzindo assim o número de incapacitados, isso 

está diretamente relacionado com os militares que poderiam evitar de serem 

reformados de forma tão precoce. Para exemplificar com o Exército Americano, Lew 

et. al. (2009) fez um levantamento com 340 veteranos oriundos do Iraque e 

Afeganistão, no qual 82% apresentava dor crônica, 68% com síndrome de estresse 

pós-traumático e 67 % permaneciam com sintomas pós-concussão, além disso 42% 

apresentavam os 3 sintomas. Isso corrobora com o trabalho de alguns autores, que 

encontraram a síndrome de estresse pós-traumático em torno de 40 % entre os 

militares, enquanto que entre os civis fica em torno de 6% (BRYANT et al., 2010; 

CARLSON et al., 2009; GIRONDA et al., 2009; LEW et. al., 2009).  

A síndrome do estresse pós-traumático muitas vezes se relaciona após  

traumatismo crânio-encefálico (TCE) leve que evolui com cefaleia pós-traumática em 

95% dos casos, segundo um artigo que também relata que entre 22-97% dos 
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militares empregados no Iraque ou Afeganistão tiveram TCE leve durante sua 

mobilização na guerra ( HOGE; MCGURK; THOMAS, 2008; SCHWAB et al., 2007; 

THEELER; FLYNN; ERICKSON, 2010; UOMOTO; ESSELMAN, 1993).  Essa relação 

é importante para exemplificar a importância da Clinica de Dor no campo de batalha, 

principalmente o de dor aguda, que trata a dor imediata, após o trauma , cirurgia  ou 

outro processo agudo, com anestésicos e bloqueios regionais . Isso implica 

diretamente na vida na caserna, uma vez que o treinamento, colocação de coletes, 

manejo de explosivos, dirigir veículos pesados, levantar peso, exercícios exaustivos 

e a mobilização das tropas afetam diretamente no quadro de  dor 

musculoesquelética e cefaleia ( BADER et al., 2018).  

Nos Estados Unidos , isso é verificado em vários estudos, para se ter o 

planejamento de reposição durante a guerra, assim como procurar soluções para 

otimizar o treinamento e tornar a sua tropa mais capacitada.  Através dessas 

informações, as  causas dos afastamentos podem ser identificadas e solucionadas. 

São estudadas as adversidades de forma específica, por exemplo uma pesquisa de 

Knox et al. (2011) fez um estudo comparando o Exército, Marinha e Aeronáutica, 

onde se concluiu que o militar do Exército Americano tinha 2,19 vezes mais risco de  

risco de apresentar dor musculoesquelética. Outros estudos demonstraram que as 

mulheres teriam 1.45 vezes mais risco de apresentar dor lombar, já os homens 

seriam 0,644 (GEORGE et al., ,2012; KNOX et al., 2011). Outras particularidade 

importantes seriam nas armas, por exemplo a cavalaria por passar boa parte do 

tempo dirigindo e se deslocando, tem maior chance de apresentar dor lombar baixa 

devido ao tempo no veículo ( KNOX et al., 2014). Já os soldados da aviação, em um 

estudo realizado por Nevins e Means (2009)  demonstrou que em 69,1 % 

apresentavam dor em um ou mais lugares. No entanto, muitos apresentavam dor 

inguinal devido ao equipamento, enquanto outros, apresentavam dor lombar devido 

ao tempo de vôo, vibração e má postura exigida no assento do helicóptero. Assim 

eles começaram a tentar desenvolver equipamento mais leve, assim como ocorreu a 

implantação de suporte nas cadeiras para a coluna, fazendo com que diminuísse o 

número de casos. Esse são alguns dados das tropas americanas, na qual tem 

estudos para Infantaria, Cavalaria , Intendência, Engenharia e outras armas.  

Nas Guerras esses dados podem ser fundamentais para o bom desempenho 

da tropa, uma vez que 90 % das tropas, segundo um estudo americano, 

sobreviveram a guerra do Iraque e Afeganistão (GAWANDE, 2004). O que significa 
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que quanto mais pessoas sobrevivem, maior o número de pacientes com  dor 

crônica, uma vez que de acordo com Lew et al. (2009) chega a 82% dos casos ( 

CLIFFORD et al., 2014; KING; BEEHLER; WADE, 2015). Enquanto isso, King, 

Beehler e Wade (2015) complementaram esse estudo, verificando que 37,5 % dos 

veteranos de guerra tinham dores todos os dias da semana, necessitando de 

acompanhamento médico constante. O que significa que muitos desses veteranos, 

provavelmente foram reformados devido as dores, que eram incompatíveis com o 

campo de batalha. 

 Esse controle sobre os problemas de saúde são fundamentais, principalmente 

a dor, uma vez que 78% das baixas dos militares americanos se devem por esse 

problema médico (BELL et al.,2008).  Além disso, estudo de Cohen et al. (2011), dos 

militares mobilizados no campo de batalha que tiveram que ser evacuados, 30,8% 

foram devido a dores na coluna, sendo que destes, apenas 3,2 % voltaram as linhas 

de frente, enquanto devido a cefaleia, apenas 33,6% voltaram. Esses dados devem 

ser discutidos principalmente no Exército Brasileiro e fazer parte do treinamento do 

militar para o avanço e modernização da tropa. Uma das ideias defendidas por 

Clifford et al. (2014) era montar equipes treinadas no tratamento de dor que ficassem 

mais próximas do fronte para evitar contratempos na evacuação. Com isso, se 

conseguiria determinar de forma mais eficaz quem seria necessário evacuar ou não, 

fazendo com que ele possa retornar ao campo de batalha de forma mais precoce, e 

assim, diminuir as chances de desenvolver dor crônica devido à evacuação de forma 

equivocada. Isso foi demonstrado em 65% dos pacientes, com piora da dor durante 

o transporte, gerando maior custo e diminuindo a o número de combatentes, uma 

vez que esses eram evacuados para locais longe do Teatro de Operações, e às 

vezes, até de volta aos Estados Unidos (BUCKENMAIER CC3rd. et al., 2009). Por 

isso se criou o fluxograma de evacuação do paciente no campo de Guerra com 

maior proximidade do atendimento da dor, a fim de evitar sofrimento desnecessário 

e melhores resultados na recuperação do militar (CLIFFORD et al., 2014) 
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Figura 1: Organograma do atendimento dos pacientes no fronte de Guerra e como fazer a evacuação.                                                                                                                                        
Fonte: Clifford et al.,2014  

 A grande complicação desse transporte inadequado é que além de não 

realizá-lo de forma correta, isso acarreta muitas vezes no mau uso de opioides, 

assim como ocorre em muitas emergências pelo mundo. Segundo Nelson et al. 

(2018), em um período de Julho/2011 até Setembro/2014, um público de 2,5% dos 

militares do Exército Americano (n=552.193) utilizaram o opióide de forma crônica. 

Esse estudo coorte retrospectivo e longitudinal é importante para avaliar o número 

de pacientes que foram expostos ao mau uso de opióide, podendo levar a 

complicações de adicção quando não compreendido sintomas por exemplo de 

dependência, tolerância e abstinência, algo comum na Algologia. Principalmente 

com relação a interação medicamentosa, que muitas vezes ocorre pelo fato de 

serem utilizadas diversas medicações para cobrir todas as diferentes vias da dor, 

devendo ser avaliado o papel de cada uma. Com o surgimento de novas 

medicações, isso tem se tornado fundamental para perceber novas queixas dos 

efeitos colaterais, excepcionalmente devido a insurgência de novos produtos.  
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Essas novas medicações cada vez mais utilizada no mundo devem ser 

discutidas com relação a sua aplicabilidade e seu contexto, primordialmente para se 

evitar politização da mesma. Esse é o caso dos medicamentos derivados do 

canabidiol, que tem chegado ao Brasil, e cada vez mais os pacientes tem 

questionado com relação ao seu uso e se serve para o caso deles. Cada dia mais, o 

seu uso para dor neuropática vem crescendo, principalmente em suplementos e 

outros produtos como sucos e alimentos a base de canabidiol, porém seus estudos 

são em grande maioria relato ou série de casos, ou revisão sistemática. No Brasil, 

ainda é muito restrito, mas os pacientes cada vez mais tem criado demanda para 

essa novidade do mercado, depositando sua esperança nesse novo tratamento da 

dor crônica. Neste momento, os trabalhos ainda são muito novos e um pouco 

contraditórios, porém de uma forma geral tem surgido uma nova luz na terapia dos 

pacientes com dor neuropática. 

 Por isso é importantíssimo discutir com a Clínica de Dor sobre os tratamentos 

impostos, seus efeitos colaterais e interações, criando protocolos e condutas. Em 

tempos de paz, essa discussão se faz pertinente, pois algumas patologias como a 

cefaléia na tropa não mobilizada em guerra, não se diferencia muito da população 

civil, porém afetam no treinamento, número de faltas ao trabalho e reformas. 

 Segundo um estudo inédito no Brasil realizado em 2015 pela SBED, a 

população de dor crônica foi separada por regiões do Brasil, na qual variava entre 

24% na Região Centro-Oeste até 42% na Região Sul do Brasil (SBED, 2015). 

Somente para se ter um esboço, os números da Clínica de Dor no Hospital Central 

do Exército, que ficou aberto de dezembro de 2019 até início de março de 2020, 

devido a pandemia mundial de COVID-19 serão expostos abaixo . Considerando 

que esses meses, são geralmente meses de férias e de festas culturais muito fortes 

no Brasil, este era o início de uma clínica e especialidade, muito pouco conhecida no 

nosso país, que está dando os seus primeiros passos. Sendo que fevereiro teve 1 

semana de Carnaval e marco funcionou somente 1 semana e alguns dias devido ao 

início da epidemia no Rio de Janeiro, onde se localiza o hospital. No entanto, se 

consegue visualizar que o departamento vinha em atendimento crescente, mesmo 

com alguns membros entrando de férias. Esses dados são só informativos, porque 

são cheios de viés, como viés de confusão e de instrumento. 
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Fonte: Hospital Central do Exército 

Outro fator importante para visualizar a importância da clínica, são os 

procedimentos logo no início, superando em volume muitas clínicas, devido a 

demanda reprimida.  

 

     Fonte: Hospital Central do Exército 
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Esses fatores são importantes devido a alta prevalência da dor crônica, no 

qual esse grupo pode variar entre 11-40% nos Estados Unidos, em alguns estudos 

pode chegar até a 58%, dependendo da metodologia de coleta de dados. No Brasil, 

calcula-se alo em torno de 38% segundo a SBED (SBED,2015). Sendo assim a dor 

crônica é mais prevalente que a diabetes e a hipertensão arterial crônica, porém a 

atenção a esses pacientes ainda é muito precária. Apesar de estar presente em 7 

das 10 doenças mais atendidas nas emergências americanas, e estar presente de 

forma constante nos hospitais dos Estados Unidos, isso ainda é uma realidade 

distante nos hospitais das Forças Armadas Brasileiras. Em 2008, em torno de 100 

milhões de pessoas apresentavam dor crônica, com um custo somente para essa 

patologia em torno de 560-635 bilhões de dólares em 2010 (GASKIN; RICHARD, 

2012).  Por isso a dor é uma discussão primordial nos Estados Unidos, , uma vez 

que  hoje em dia é considerado o quinto sinal vital, sendo avaliado em todas as 

instituições . Essa importância se deve ao fato de ser a queixa em 80 % das 

consultas médicas, afetar 76,2 milhões de americanos, sendo estimada que é  

subtratada em 80% dos casos e, com isso, se tem um gasto de mais de 100 bilhões 

de dólares por ano, segundo Walid et al. (2008). Os números diferenciam um pouco 

dependendo da metodologia estabelecida, porém todos os pesquisadores chegam a 

conclusão que o número é bem alto, superando diabetes, doenças cardíacas e 

câncer juntos (KIRSCH et al., 2000; WALID et al., 2008). Segundo King et al. (2015), 

no meio militar americano, esses números não podem ser desconsiderados também, 

se avalia que 37,5 % dos veteranos de guerra dos Estados Unidos apresentavam 

dor  todos os 7 dias na semana, afetando muito o orçamento e os riscos para a 

população subtratada de ter sérias complicações com opióide e outras medicações. 

Um dos infortúnios mais comuns que incapacita tanto na vida civil quanto 

militar, é a dor lombar , sendo responsável pela queixa de 2,5 milhões de pessoas 

por dia (ELLIOTT et al.,1999). É importante ter conhecimento sobre essas doenças 

para o planejamento, segundo Turk and Swanson (2007), o absenteísmo no trabalho 

chega a 140 milhões de dias por ano nos EUA, tendo 9 dias de afastamento em 

média em território americano e até 40 dias na Suécia. No Reino Unido, 12,5 % das 

pessoas relataram que estavam desempregadas devido a essa dor nas costas. Isso 

teve um impacto de mais de 28 bilhões de dólares em um estudo realizado há mais  

de 20 anos, segundo Maetzel e Li (2002) e Luo et al. (2004).  Já no meio militar, 
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essa dor pode variar principalmente devido as características da tropa, atividade 

realizada, se está empregada ou não no Teatro de Operações, equipamento 

utilizado e outros fatores que influenciam na dor lombar e incapacidade desse 

combatente, podendo chegar a 77% de incidência, de acordo com Roy e Lopez 

(2013) (TANJA et al., 2013). 

Todos esses dados dizem respeito ao orçamento de um país, seja pelos 

gastos médicos diretos ou indiretos, como pagamentos de benefícios, ausência do 

trabalho, diminuição da arrecadação dos impostos, ou perda da produtividade. 

Segundo fontes buscadas na Auditoria do Hospital Central do Exército. Um 

procedimento feito pela Clínica de Dor pode variar entre $200-1.000 reais, já um 

procedimento de artrodese de coluna lombar, que é o tratamento neurocirúrgico para 

muitos problemas de coluna variou entre $8.000-22.000 reais, no custo total da 

cirurgia mais a internação. Esses dados são somente os custos diretos do 

procedimento, podendo os custos indiretos variar mais ainda, uma vez que 

geralmente após o procedimento na Clinica de Dor no dia seguinte o paciente pode 

retornar ao trabalho, enquanto na cirurgia de artrodese não. Outro fator importante, 

seria que o procedimento da Clinica de Dor, não é impeditivo para realização de 

procedimentos neurocirúrgicos, mas sim um complemento no seu diagnostico e 

avaliação.  

Um dos grandes objetivos desse trabalho é discutir os custos, uma vez que 

Segundo Frymoyer e Durett (1997), os custos de saúde diretos eram de 33,6 bilhões 

de dólares, 11-43 bilhões de dólares com benefícios, 4,6 bilhões com perda de 

produtividade e 5 bilhões com burocracia, em um orçamento em torno de 1 trilhão de 

dólares. Isso se torna inviável no sistema, gastar mais de 5% somente com uma 

doença, que incapacita quase 2-5% dos que são afetados por ela, no sistema de 

saúde americano que é basicamente privado.  

Por isso nos Estados Unidos esse departamento tem sido priorizado, uma vez 

que segundo Turk (2002) e o Centro de Controle de Doenças (1997), o impacto 

somente da dor lombar no orçamento de 1997 foi o seguinte: 317.000 cirurgias 

lombares realizadas a um custo de 15.000 dólares em 1997. Como os custos dos 

procedimentos da Clínica de Dor são muito mais baixos, muitos pesquisadores 

tentam avaliar os custos e os benefícios da Algologia, verificando que até 

procedimentos mais caros como implante de eletrodo medular, cerebral ou bomba 

de fármaco, compensam com relação aos gastos diretos e indiretos em 5 anos 
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(TURK, 2002). Algo que deve ser considerado nesse artigo de Turk, seria o fato de 

enquanto os serviços de fisioterapia e reabilitação aumentaram os seus custos, 

assim como a medicação desde 2002, esses aparelhos diminuíram muito o seu valor 

com a concorrência de outras empresas. Com isso, os custos nos dias atuais se 

mostram ainda mais relevantes na Algologia, mesmo em procedimento com implante 

de próteses, que seriam os mais caros.  

No entanto para se conseguir esse impacto no orçamento, é necessário a 

formação de uma equipe e o treinamento de pessoas para o atendimento desses 

pacientes, com a adequada triagem e infraestrutura para prestar o melhor serviço a 

esse usuário. No entanto para isso existem alterações necessárias, na preparação 

de equipes para atendimento em tempos de paz e de guerra, uma vez que as 

equipes são diferentes, assim como as doenças. No primeiro momento não seria 

possível ter  equipes para dor  crônica e dor aguda, que são entidades e equipes 

totalmente diferentes, com diferentes especialistas e tratamentos. Enquanto uma se 

baseia mais em atendimento ambulatorial de dores com mais de 3 meses, como a 

dor oncológica, neuropática, dor fantasma. A equipe de aguda é formada 

basicamente por anestesistas, realizando bloqueios regionais e técnicas anestésicas 

para controle da dor em queimados, amputados, politraumatizados e pós-operatório, 

basicamente atendimento de emergência. Por isso, inicialmente, será exposto 

somente o modelo para a dor crônica baseado nos ideais da IASP que são a criação 

de unidades de dor, obedecendo ao sistema de hierarquização conforme a 

complexidade e abrangência do caso. No caso, essa ideia se originou em Portugal 

através do Modelo do Plano Nacional de Luta Contra a Dor do Ministério da Saúde 

de Portugal., com isso esse modelo foi adaptado a realidade do sistema de saúde do 

Exército no Rio de Janeiro para os tempos de paz, uma vez que o organograma para 

o Teatro de Operações já foi exposto anteriormente. As unidades se tornam mais 

complexas conforme sua hierarquização, tendo maior número de profissionais e 

especialistas, assim como mais recursos para tratamento da dor. Elas se dividem 

basicamente em : 

1- Unidade de Dor- Nível Básico: O nível básico, seria representado por uma 

equipe do PSF, podendo ser no caso militar os hospitais de Guarnição ou 

Policlínicas. Unidade Terapêutica de Dor- Nível I:Direcionada para o diagnóstico e 

orientação terapêutica de doentes com dores crônicas, com capacidade para atuar 

em urgências, aplicar alguns tratamentos e referenciar para especialidades 
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complementares de apoio. É uma unidade que pode não garantir uma abordagem 

multidisciplinar, funciona em espaço próprio, tem atividade organizada, registro dos 

doentes, e um coordenador. Tem dois ou três médicos treinados e um psiquiatra ou 

alternativamente um psicólogo. Seria representado por uma cidade pólo e, 

funcionaria como um centro de distribuição de medicamentos. 

2- Unidade Multidisciplinar de Dor- Nível II: Com capacidade para tratamento 

de doentes com dores, ambulatoriais, internados ou em situações de urgências. 

Funciona em espaço próprio, possui atividade organizada, registro dos pacientes e 

um coordenador. Atua em dores agudas e crônicas, oncológicas ou não. É dotada 

de uma equipe multidisciplinar (médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, 

assistente social), de forma a bordar o doente com dor na globalidade 

biopsicossocial. A equipe que além dos outros profissionais, é constituída por três 

médicos treinados, sendo um deles um psiquiatra ou alternativamente um psicólogo. 

Está capacitada para investigação clínica, formação de profissionais de saúde, 

sendo um centro de formação para os profissionais das unidades básicas a nível I. 

Essa seria a sede regional de várias cidades polos e, funcionaria como uma central 

de distribuição de medicamentos, podendo se adaptar com o hospital Geral no caso 

do meio militar e, principalmente do Rio de Janeiro. Além disso, cada região militar 

pode se adaptar conforme a sua infraestrutura, não sendo algo fixo e imutável 

(SBED,2012).  

3- Centro Multidisciplinar de Dor- Nível III: Unidade com capacidade acrescida 

em relação ao Nível II, desenvolvendo com regularidade investigação de maior 

complexidade e formação de pessoal. Tem que estar integrada ou afiliada à uma 

instituição hospitalar de atenção terciária podendo ou não ser um hospital 

universitário. Sendo necessária a estrutura para realização de cirurgias complexas 

para controle da dor, como o implante de eletrodo cerebral, implante de eletrodo 

medular, mielotomia, cordotomia e outros procedimentos. Nessa situação, 

geralmente, não são procedimentos de emergência, por isso podem ser transferidos 

facilmente para um hospital de área ou hospital com neurocirurgião 

funcional(SBED,2012). 

Essa estrutura visa o atendimento de qualidade e otimização do paciente com 

quadro de dor crônica, no caso de dor aguda, o fluxograma e a estrutura seriam 

outras. A equipe de dor aguda teria que ficar disponível e alcançável 24h por dia, 
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todos os dias, para atendimento da demanda que a sua área necessita, algo mais 

parecido ao necessário no campo de batalha. Isso  tudo são medidas fundamentais 

para o melhor atendimento ao usuário e otimização do tratamento, assim como 

diminuir o número de casos de problemas de dependência pelo opióide. 

Todos esses dados e fluxograma foram baseados em estudos e protocolos 

criados por outros países com seus dados pesquisados e avaliados. Essa é uma 

função primordial na Unidade nível III, sendo possível assim entender, prevenir e 

tratar melhor a dor no militar brasileiro, assim como em sua família. Infelizmente, os 

dados brasileiros não são tão fidedignos quanto os americanos, dificultando a 

exemplificação no nosso meio, por isso foram utilizados muitas estatísticas referente 

aos americanos, que pelo que se tem avaliado, não se diferenciam muito da 

população brasileira. No entanto , se faz necessário , realizarem maiores pesquisas 

no Brasil para melhor identificação dos obstáculos a serem atacados , assim como 

nas Forças Armadas, com suas particularidades em cada arma e serviço. 

Alguns fatores e viés devem ser colocados, principalmente com relação aos 

benefícios sociais e culturais de cada país, uma vez que o mesmo influenciam na 

percepção de dor dos indivíduos, podendo ser uma variável com relação à países 

com menos direitos trabalhistas. Além disso , esses benefícios influenciam nos 

custos indiretos do paciente com dor crônica que deverão ser considerados em 

pesquisas futuras sobre orçamento da dor no Brasil. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho se baseia em uma revisão de literatura, com alguns dados 

atualizados no curto tempo que a Clínica de Dor do Hospital Central do Exército 

funcionou. Os dados são muito poucos no Exército Brasileiro, sendo necessário 

expandi-los para melhor tratamento dos usuários e melhor aplicabilidade dessa 

especialidade em campo. Colocou-se em questão a importância da Algologia tanto 

em tempos de Paz , como em de Guerra, podendo alterar o curso de uma guerra 

devido ao número de baixas, com demora na reposição e evacuação inadequada.  

No entanto para isso, se faz necessário a adequação da infraestrutura, treinamento, 

pesquisa e conhecimento sobre a dor crônica no EB. Por isso concluímos que o 

serviço de dor nas Forças Armadas é fundamental no seu processo de 

modernização e otimização no treinamento e tratamento do militar e seus familiares. 
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