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“O quadro álgico está presente em 60 à 80% dos pacientes com tumores
avançados”;

“Existem referências a métodos de controle primário da dor, como cirurgia,
RT e QT, nos quais a atuação é diretamente na doença neoplásica, e a de
controle sistemático como analgésicos sistêmicos, de bloqueios e
interferências nos mecanismos sensitivos e nervosos de condução da dor,
controle da ansiedade, e depressão...”

Fonte: TORRITESI, P; VERDRÚSCULO, DMS. A dor na criança com câncer: modelos de avaliação. 
Rev. latino-am. enfermagem - Ribeirão Preto - v. 6 - n. 4 - p. 49-55 - outubro 1998



“A enfermagem pela própria característica de seu trabalho, defronta-se
inúmeras vezes com situações dessa natureza, nas quais a dor
compromete o estado geral do paciente, provocando aumento da
ansiedade e do desconforto interferindo na qualidade do cuidado
prestado”.

Fonte: TORRITESI, P; VERDRÚSCULO, DMS. A dor na criança com câncer: modelos de avaliação. 
Rev. latino-am. enfermagem - Ribeirão Preto - v. 6 - n. 4 - p. 49-55 - outubro 1998



Fonte: World Health Organization (WHO). Cancer pain relief and palliative care in children. Geneva / 
England: WHO;1998.76p.
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Dor na Criança 
com Câncer

AGUDA CRÔNICA

É breve, de fácil 
localização, 
caracterizada por 
pontadas, podendo 
provocar dilatação da 
pupila, sudorese, 
maior esforço 
cardíaco, fraqueza, 
dentre outros 
sintomas.

Persistente, de difícil 
localização, causando 

distúrbio do sono, 
anorexia, diminuição da 

libido, desesperança e 
ansiedade.

Fonte: TORRITESI, P; VERDRÚSCULO, DMS. A dor na criança com câncer: modelos de avaliação. 
Rev. latino-am. enfermagem - Ribeirão Preto - v. 6 - n. 4 - p. 49-55 - outubro 1998



“... diagnósticas e terapêuticas tem se desenvolvido muitos nos últimos
anos”;

“Juntamente com o tratamento farmacológico e não farmacológico,
constituem um dos pilares do tratamento da dor crônica”;

“São usadas para o diagnóstico e tratamento de múltiplas síndromes 
dolorosas, incluindo dor de origem oncológica”.

Técnicas Intervencionistas

✓BRAUN, L; BRAUN , L. Técnicas intervencionistas no tratamento da dor. Cienc. Cult. vol.63 no.2 São 
Paulo Apr. 2011



Técnicas de Bloqueio e 
Procedimentos  Intervencionistas

podem ser divididas, de uma maneira geral, em três grandes grupos:

✓ diagnósticos, 
✓ prognósticos,
✓ terapêuticos.

Os bloqueios prognósticos podem ser realizados para predizer a eficiência 
de um procedimento neuroablativo terapêutico.

✓BRAUN, L; BRAUN , L. Técnicas intervencionistas no tratamento da dor. Cienc. Cult. vol.63 no.2 São 
Paulo Apr. 2011



Técnicas de Bloqueio e 
Procedimentos  Intervencionistas

A eficácia das técnicas intervencionistas no tratamento da dor dependerá
do correto posicionamento das agulhas e outros dispositivos em estruturas
nervosas conhecidas, sob parâmetros anatômicos bem estabelecidos.

O uso da fluoroscopia com intensificador de imagem ou tomografia
computadorizada é considerado essencial na obtenção dos resultados e na
prevenção de complicações; contribuindo assim, para o correto diagnóstico
e planejamento terapêutico.

✓BRAUN, L; BRAUN , L. Técnicas intervencionistas no tratamento da dor. Cienc. Cult. vol.63 no.2 São 
Paulo Apr. 2011



Radiologia Intervencionista no Alívio da 

Dor em Oncologia Pediátrica

Diagnóstico 

Biópsias Guiadas

USG TC Fluoroscopia



Biópsias Guiadas

USG TC Fluoroscopia
Cuidados com o 

material!!!



Biópsias Guiadas

USG TC Fluoroscopia

Caso 1 – Paciente de 15 anos, sexo

masculino, com Tumoração em Partes

Moles – Perna Direita:

AP: Rabdomiossarcoma



Biópsias Guiadas

USG TC Fluoroscopia

Caso 2 – Paciente de 17 anos, sexo

feminino, com Massa Mediastinal:

AP: Linfoma de Hodgkin



Biópsias Guiadas

USG TC Fluoroscopia

Caso 3 – Paciente de 18 anos, sexo

masculino, com Tumor em Femur

Distal Esquerdo:

AP: Osteossarcoma



Radiologia Intervencionista no Alívio da 

Dor em Oncologia Pediátrica

Tratamento

Quimioterapia 
Intra-Arterial 

USG Fluoroscopia

Ablação por 
Radiofrequência 

USG TC

Drenagens de Alívio: 
Cistos, Hematomas, 

Ascite, Derrame Pleural

USG
RX -

Fluoroscopia

Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG



Quimioterapia Intra-
Arterial 

USG Fluoroscopia

Punção da Artéria 
Femural D ou E 

guiado por USG

Artéria Carótida 
Interna D ou E

Artéria Oftálmica 
e administração 

da QT 



Ablação por 
Radiofrequência 

USG TC

A ablação por radiofrequência é um tratamento
minimamente invasivo para câncer localizado.

Requerem menos recursos, menor tempo, 
rapida recuperação e muitas vezes oferecem 
redução de morbidade e mortalidade, em 
comparação com métodos mais invasivos. 



Ablação por 
Radiofrequência 

USG TC



Ablação por 
Radiofrequência 

USG TC



Ablação por 
Radiofrequência 

USG TC

Caso 4: Paciente de 25 anos e 6 meses.
Osteossarcoma fêmur D. mestastático ao
diagnóstico, na 3ª. recidiva pulmonar de nódulo
único.



Ablação por 
Radiofrequência 

USG TC

Caso 4: Paciente de 25 anos e 6 meses.
Osteossarcoma fêmur D. mestastático ao
diagnóstico, na 3ª. recidiva pulmonar de nódulo
único.



Ablação por 
Radiofrequência 

USG TC

Caso 4: Exame de Controle 1 ano após ARF (2017)

Caso 4: Exame de 2017



Drenagens de Alívio:    
Cistos, Hematomas, Ascite, 

Derrame Pleural

USG

Iniciam com uma avaliação por ultrassonografia
para definir o local mais seguro da punção, feita
habitualmente com anestesia local, seguido da
passagem de um cateter.

O cateter pode ser usado para punção ou para
ser conectado a um sistema de pressão
negativa, promove a retirada do líquido.



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Definição:

Administração de anestésicos, substâncias anti-
inflamatórias (corticoides) ou álcool feita no
trajeto de nervos para alívio da dor.

Utiliza-se agulhas finas que são direcionadas ao
ponto mais adequado e seguro da injeção por
métodos de imagem



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Definição:

A maioria destes procedimentos proporciona
uma melhora temporária dos sintomas, sendo
que alguns alcançam a resolução completa dos
sintomas.

Indicado para dor aguda ou crônica, o bloqueio
com corticoides reduz os níveis de inflamação
do nervo e consequentemente a dor.



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Definição:

Quando o tratamento é realizado com álcool
objetiva-se a destruição do nervo de forma
definitiva, sendo indicada mais comumente
para dores decorrentes de invasão nervosa de
tumores diversos, como por exemplo pâncreas
ou intestino.



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG ou 
Fluoroscopia

Dor Oncológica Crônica

✓ Bloqueio Neurolítico de Plexo Celíaco: 
Inerva quase todas as vísceras abdominais, exceto 
vísceras pélvicas e cólon.

Alternativa para controle da dor em pacientes com 
neoplasia de pâncreas irressecável. 

✓ Bloqueio Neurolítico de Plexo Hipogástrico 
Superior: 

Indicado para dor pélvica oncológica crônica.



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG ou 
Fluoroscopia

Dor Oncológica Crônica

Neurólise é feita, após localização do plexo por 
fluoroscopia com injeção de álcool 50% ou fenol 6 
a 10%



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Dor Aguda 

Quanto aos medicamentos anestésicos locais:

✓ O aumento da dose do anestésico local resulta 
num bloqueio mais profundo, com anestesia 
satisfatória mais prolongada

✓ Lembrar que existe dose máxima para os 
Anestésicos Locais

✓ Atentar que para mesmo volume de um mesmo 
anestésico local, o que apresentar maior 
concentração terá maior duração (dose maior)



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Dor Aguda 

Quanto aos medicamentos anestésicos locais:
✓ Anestésicos tem diferentes tempos de ação, e a 

ligação proteica parece ser determinante. 
✓ A ação vascular periférica (vasodilatação) interfere 

na metabolização e consequentemente na duração 
do bloqueio

✓ Velocidade de absorção sistêmica:
IV > intercostal > paracervical > epidural > plexo 
braquial > ciátio > subcutâneo 
✓ Risco de intoxicação



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Dor Aguda 

localização de vias neurais no corpo humano 



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Dor Aguda 

Estimular as fibras nervosas em organismos
vivos com agulhas especiais de estimulação de
nervos, que mostram de forma convencional
uma impedância de contato muito alta, com o
objetivo de determinar sua posição espacial em
relação à ponta da agulha.



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Dor Aguda 

As agulhas de estímulo são construídas de
modo a injetar uma anestesia local próximo à
fibra nervosa, o que interrompe de forma
reversível a condutância do estímulo.

Medicamentos Utilizados em diferentes
concentrações :
✓ Ropivacaína
✓ Bupivacaína
✓ Lidocaína



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Indicações:

✓ Intervenções cirúrgicas nos membros 
superiores e inferiores 

✓ Analgesia pós-operatória, permitindo 
mobilização precoce e terapia física 



Bloqueio 
Neuromusculares 

Estimulador 
de Nervos 

USG

Contra - Indicações:

✓ Rejeição da anestesia regional pelo paciente
✓ Infecção no local de punção
✓ Disfunções neurológicas conhecidas antes 

da operação
✓ Anomalias anatômicas
✓ Distúrbios graves na coagulação 
✓ Disfunção hepática 



“O alivio da dor na criança com câncer é parte fundamental do
tratamento.
As avaliações da dor nessas crianças devem ser fidedignas e traduzir com
precisão sua intensidade para que se possa instituir o tratamento mais
adequado.
Intervenções farmacológicas e não farmacológicas além da abordagem
multidisciplinar devem ser incorporadas aos programas de tratamento,
com o objetivo de diminuir a dor e o sofrimento desses pacientes.”

Fonte: Araújo, CM; de Oliveira,BM; Silva, YP. Avaliação e tratamento da dor em 
oncologia pediátrica. Rev Med Minas Gerais 2012; 22 (Supl 7): S22-S31.
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