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1. Inv
vestigação da
d histone de
eacetilase 4 em neurônios sensitivos
s periféricos
No ú
último Cong
gresso da Neuroscience
N
e promovido
o pela Society of Neu
uroscience norten
amerricana foi ap
presentado um
u trabalho que investigou o papell da histona deacetilase
e 4 na
dor. Normalmen
nte as histo
onas estão carregadas positivamen
nte, devido a presença
a dos
aminoácidos lisin
na e arginina
a, e essa ca rga positiva auxilia na interação da
as histonas com
c
o
DNA (carregado negativame
etilação pro
ente). A ace
omovida pelas histonas acetilases é um
proce
esso natural que neutraliza as ca
argas positivas das histonas e co
onsequentem
mente
dimin
nuia a capa
acidade das histonas em
m ligar-se ao DNA, facilitando asssim a exprressão
gênic
ca, pois a cromatina es
stá pouco co
ondensada. Por outro lado, as histtona deacettilases
remo
ovem grupos
s acetila lig
gados nas h
histonas, re
eestabelecen
ndo as carg
gas positivas das
cauda
as das histo
onas e propiiciando ligaçções de alta
a-afinidade entre
e
as histtonas, sendo que
esse processo condensa o DNA e dificculta a transcrição gênica. Nesse sentido, div
versos
traba
alhos demon
nstraram qu
ue os inibido
ores da his
stona deacettilase possu
uem propriedades
analg
gésicas, poré
ém não se sa
abe qual a co
ontribuição da histona deacetilase
d
4 (HDAC4) na dor.
Resultados prévios demonsttraram que a criação de animais knock
k
out pa
ara a HDAC
C4 por
méto
odos tradicionais não é viável,
v
por issso, nesse trabalho os pesquisadore
p
es investigaram o
papel da HDAC4 em neurrônios sensiitivos usand
do o sistem
ma Cre-loxP
P, posteriorm
mente
carac
cterizar os efeitos
e
transc
cricionais e comportame
entais de an
nimais naive
es e submetiidos a
lesão
o de nervos.. A deleção condicional (cKO) da HDAC4
H
de uma
u
populaçção de neurrônios
Nav1.8 positivos
s não causo
ou alteraçõe s morfológic
cas ou alterações comp
portamentais nos
animais de anim
mais naive. Ao
A analisar o perfil gên
nico de gene
es envolvido
os com a do
or nos
gânglios da raiz dorsal
d
da reg
gião lombar de animais naives com a técnica Re
eal-Time qRT
T-PCR
(Reall Time quan
ntitative Rev
verse Transccription PCR)) indicaram que o HDA
AC4 é dispen
nsável
para expressão dos
d
transcrittos analisad os. A expressão do HDA
AC4 não é n
necessária para
p
o
desen
nvolvimento da hipernoc
cicepção em
m um modelo
o de dor neuropática de ligação parc
cial do
nervo
o ciático (PN
NL). A avalia
ação das altterações tra
anscricionais 28 dias ap ós a PNL re
evelou
que o
os animais HDAC4 cKO possuem n
níveis diminu
uídos do RN
NAm do fato
or transcricio
onal 3
(ATF--3) e neurop
peptídio Y. De
D modo sim
milar, 24 hora
as após a transecção do
o nervo ciático, os
níveis
s de RNAm
m do ATF--3 também
m estavam reduzidos nos anima
ais HDAC4 cKO.
Corro
oborando co
om esses re
esultados, re
esultados de
e um experimento pilotto indicam que
q
o
HDAC
C4 talvez tenha
t
relev
vância na rregeneração de nervos
s, mas não
o nas resp
postas
nocic
ceptivas. Em
m suma, esse
e estudo mo
ostrou que se faz neces
ssário invesstigar o pape
el dos
diverrsos subtipo
os de histona deacetil ase em ne
eurônios sen
nsitivos e e
em um seg
gundo
momento auxiliara no desenv
volvimento d
de terapias para
p
a dor e regeneração
o nervosa.
Referrência: M. Crow,
C
S. B. Mcmahon; N
Neurorestora
ation Group,, Kings Col. London, Lo
ondon,
Unite
ed Kingdom.
2. Au
umento de proteínas
p
no
o líquido ceffalorraquidia
ano após estimulação d a medula espinal
huma
ana tenta elu
ucidar mecanismos de a lívio da dor neuropática
O ob
bjetivo deste
e trabalho fo
oi elucidar o mecanism
mo analgésico
o da estimu
ulação da medula
m
espin
nal (SCS) em
m pacientes com dor ne uropática. Sendo
S
a SCS
S é uma opçção de tratam
mento
dispo
onível para alguns
a
pacientes com ou
utra forma de
d tratamentto dor neuro
opática resistente.
Mais de 50 % de
e alívio da dor é obtido durante o ensaio de esttimulação da
a SCS para 60-70
% do
os pacientes. Embora us
sado com su
ucesso desde
e os anos 19
960, o meca
anismo analg
gésico
da SC
CS na dor neuropática ainda
a
é descconhecida. Para algumas
s pessoas a SCS é em muitos
m
aspec
ctos um trattamento ideal. No entan
nto, não se sabe por qu
ue 30-40 % dos doente
es não
respo
ondem, além
m disso, a SCS
S
inicialme
ente tem um
m custo elev
vado e tamb
bém um tra
abalho
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intensivo, uma vez
v
que incllui a estimu
ulação, cirurrgia, alteraçõ
ões da bate
eria e, em alguns
a
casos
s, leva a cirurgia de correção
c
de migração. A compreen
nsão do me
ecanismo de
e SCS
analg
gesia em dor neuropáttica pode l evar a melhorias dos tratamento
os atuais de dor
neuro
opática e revelar
r
alvos terapêuticcos anteriormente desconhecidos diretamente em
pacie
entes com trratamento be
em sucedido
o. o líquido cefalorraquid
c
diano (LCR) pode espelh
har as
parte
es do mecan
nismo de alterações mo leculares relevantes que
e ocorrem n
na CSN dura
ante a
estim
mulação.
Os m
métodos utiliz
zados neste trabalho forram amostra
as de LCR coletadas de p
pacientes com dor
neuro
opática SCS -responsivo
os (n = 12 ) em duas ocasiões
o
distintas , a prrimeira depo
ois da
SCS ter sido des
sligada por 48
4 horas , e
e, após a SC
CS ter sido usado norm
malmente po
or três
sema
anas. Os pro
oteomas com
m e sem a estimulação de cada paciente
p
forram quantificados
relativamente utiilizando uma
a abordagem
m proteômica
a com espectrometria de
e massas.
Como
o resultado deste trabalho foi mo
ontado um painel composto por ssete proteín
nas, 5
reguladas (angiotensinogênio
o , calicreína
a -6 ,proteína beta-amiló
óide A4 A4, gangliosídeo
o GM2
SAP3
3 ativador e proteína Ly
y-6/neurotox
xin-like1) e duas sub-re
eguladas (co
omplementarr C2 ,
prote
eína 6 de ligação ao fator de ccrescimento semelhante
e à insulina
a) que esttariam
relacionadas sign
nificativamen
nte (P ≤ 0,0 1) no alivi0 da dor por SCS
S
em hum
manos.
Este trabalho não
o apresentou
u uma concllusão apenas
s abriu o leq
que de mais questionam
mentos
sobre
e o mecanism
mo terapêutico de estim ulação da medula
m
espinal.
Referrência: Lind, M. Sjödin,, L. Katila, M. Wetterhall, T. Gord. Dept. of A
Analytical Chem.,
Uppsala, Sweden
n; Dept. of Surgical Sciiences, Uppsala Univ., Uppsala, Sw
weden. Cong
gresso
Neuro
oscience 201
13.
3. Mo
odelo de dorr neuropática por lesão dos ramos tibial e fibular com presservação do ramo
na pele de ratos, na região da pata traseira
sural (SNI) induz
z brotamento
o simpático n
A dorr neuropática
a é uma con
ndição debilittante e poss
sui grande influência sob
bre a qualida
ade de
vida. Sabe-se que as neuropatias em mo
odelos anima
ais estão ass
sociadas com
m a reorganiização
da in
nervação da pele. O mo
odelo SNI é atualmente um dos modelos
m
ma is usados de
d dor
neuro
opática e co
onsiste de uma
u
desene rvação parc
cial da pele da pata do
o rato produ
uzindo
comp
portamentos relacionado
os com a d
dor de longa duração. Enquanto a
as mudanças nas
do estudada
inerv
vações dos nervos periféricos têm sid
as em outros
s modelos be
em conhecid
dos de
neuropática, pouco se sa
abe sobre as alterações na
n inervação
o após SNI. O propósito deste
dor n
estud
do foi caracterizar as mu
udanças nass inervações sensitiva e simpática na
a pele da pa
ata de
ratos
s com cirurgiia SNI. Foram realizadass, em ratos machos Sprrague - Daw
wley (230 - 250g),
2
duas ligaduras ap
pertadas (fio
o 5.0 seda), seguidas po
or transecçõe
es completass dos ramos
s tibial
e fibu
ular, deixand
do o ramo su
ural intacto. Filamentos de Von Frey
y foram usad
dos para ava
aliar a
hiperralgesia mec
cânica. Os an
nimais foram
m perfundido
os e a pele da
d pata trase
eira foi excis
sada e
proce
essada para imuno-histoquímica. A
Anticorpos pa
ara a substâ
ância P (SP
P) e NF200 foram
usado
os para identificar as fibras nocciceptivas peptidérgicas
p
s e aferenttes mieliniz
zadas,
respe
ectivamente.. Um anticorpo monoclo
onal dopamina β-hidroxilase (DBH) foi utilizado
o para
marc
car as fibras simpáticas.. Todos os a
animais SNII apresentarram pronuncciada hiperalgesia
mecâ
ânica na reg
gião lateral da
d pata ope
erada, o que
e correspond
de ao territó
ório inervado
o pelo
nervo
o sural. Esta
a sensibiliza
ação durou até seis sem
manas, send
do o último ponto de tempo
t
avalia
ado. O padrão de inerva
ação foi ava liado, separa
adamente, na
n pele sem pelos gross
sos da
superrfície plantar da pata traseira,
t
nass regiões lateral, media
al e central.. SNI induziiu um
surgimento de fib
bras simpáticas na derm
me superior da pele, nas
s regiões cen
ntral e medial. Na
região lateral, qu
ue é inervad
da pelo nerv o sural intac
cto, foram vistos
v
poucoss brotamenttos de
fibras
s simpáticas
s. Todas as regiões d
da pata mo
ostraram pe
erda consid
derável de fibras
mielin
nizadas gro
ossas que são normalm
mente não- nociceptivas. As inerv
vações das fibras
peptidérgicas forram reduzida
as. Em concclusão, SNI induziu mudanças na i nervação da
a pele
espes
ssa da pata
a traseira de
d ratos. Diiferenças co
onsideráveis foram enccontradas qu
uando
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comp
parada a pe
ele dos territórios inerv
vados pelos ramos cortados, tibial e fibular, contra
c
aqueles inervado
os pelo nerv
vo sural po upado. Fibrras simpáticas parecem brotar mais em
áreas
s que foram quase comp
pletamente d
desnervadas
s. Estudos futuros visarã
ão estudar o papel
desta
as fibras simpáticas na gênese
g
e ma nutenção da
a dor após SNI.
Referrência: F. Na
ascimento, C.
C Magnusse
en, A. Ribeiro-Da-Silva; Pharmacol.. and Therapeut.,
McGill Univ., Mon
ntreal, QC, Canada.
C
Cong
gresso Neuroscience 2013.
4. TR
RPM8 é o principal
p
me
ediador da analgesia in
nduzida por mentol nass dores agu
uda e
inflam
matória
O me
entol, um produto
p
natu
ural da horttelã-pimenta, é amplam
mente usado
o em preparrações
medicinais para o alívio das
s dores agu
uda e inflam
matória em injúrias espo
ortivas, artrrites e
as condições dolorosas. O mentol ind
duz sensação
o de refrescâ
ância por atiivar o recepttor de
outra
poten
ncial transie
ente melasttatina 8 (TR
RPM8), um canal iônico em neu
urônios sens
sitivos
perifé
éricos sensíveis ao frio
o. Estudos recentes ide
entificaram alvos adicio
onais do mentol,
incluiindo o rec
ceptor TRPA
A1, canais iônicos dependentes de voltage
em e recep
ptores
neuro
otransmissorres. Permanece obscuro
o se esses alv
vos contribuem para a a
analgesia ind
duzida
por m
mentol ou para os efeitos colateraiss irritantes associados à terapia co
om mentol. Nesse
experrimento, os
s pesquisad
dores usara
am abordag
gens genétic
cas e farm
macológicas, com
camu
undongos, para
p
investig
gar o papel de TRPM8 na analges
sia induzida por L-mentol, o
enanttiômero do mentol pre
edominantem
mente usado em prepa
arações farm
macêuticas. O Lmenttol diminuiu
u efetivamen
nte o comp
portamento de dor eliciado por e
estímulo qu
uímico
(caps
saicina, acro
oleína, ácido
o acético), calor nocivo
o e inflamação (adjuva
ante comple
eto de
Freun
nd). A deleç
ção genética de TRPM8 aboliu comp
pletamente a analgesia por L-mentol em
todos
s esses modelos e com outros analg
gésicos (acetaminofeno)
), esta perm
maneceu efettiva. A
ausên
ncia da analgesia induzid
da por L-me
entol foi resta
abelecida em
m camundon
ngos tratados com
um in
nibidor selettivo TRPM8, AMG2850. A
Ativação sele
etiva de TRP
PM8 com WS
S-12, um derrivado
do m
mentol, caracterizado co
omo um ag onista espe
ecífico TRPM8 em cultu ras de neurrônios
sensitivos e in vivo,
v
também
m induziu a
analgesia de
ependente de TRPM8 na
as dores aguda e
inflam
matória. L-m
mentol e WS-12
W
induzziram analg
gesia que fo
oi bloquead
da por nalo
oxona,
sugerrindo ativaçã
ão da via an
nalgésica dep
pendente de
e opioides en
ndógenos. O
Os dados mostram
que T
TRPM8 é o principal mediador
m
da analgesia induzida porr mentol na
as dores aguda e
inflam
matória. Em contraste ao
a mentol, o agonista seletivo TRP
PM8 pode p
produzir analgesia
mais efetivamentte com efeito
os colateraiss reduzidos.
Referrência: B. Liu, L. Fan, S.
S Balakrishn
na, A. Sui, J. B. Morris, S. E. Jordt; Pharmacol., Yale
Sch. of Med., New
N
Haven, CT; Pharm
maceut. Sci.,, Univ. of Connecticut,
C
Sch. of Ph
harm.,
Sch. Med., NEW
N
HAVEN,, CT. Congre
esso Neurosc
cience
Storrrs, CT; Dept Pharmacol, Yale Univ. S
2013.
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5. Dia
agnóstico te
ermográfico em
e paciente com dor de
evida à doença de Paget
A do
oença de Pa
aget é uma doença noss ossos, de
egenerativa, que altera a velocidad
de do
metabolismo óss
seo. Estudos evidenciam
m a importân
ncia da técniica termográ
áfica para au
uxiliar
no diagnóstico de
e pacientes com
c
esse tip
po de doença
a que possue
em queixa d
de dor.
A pac
ciente do estudo possuía
a dor em ap
perto em pellve anterior com irradiaçção para me
embro
inferior direito, com
c
intensid
dade 6/10 n
na Escala Visual
V
da Do
or. A partir dessa técnica foi
possíível diferenciar áreas de diferentes ttemperatura
as e visualiza
ar artificialm
mente a luz dentro
d
do espectro infrravermelho. A partir da
ai, foi poss
sível relacion
nar o avançço dessa doença
degenerativa com
m padrões té
érmicos de a
anormalidade
e de radiação emitida pe
elo corpo.
A tom
mografia é uma
u
importa
ante ferrame
enta de diag
gnóstico, sen
ndo complem
mentar a div
versos
outro
os métodos, para identifiicar e qualifiicar a origem
m da dor no caso da Doe
ença de Page
et.
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Referrência: G. L. Moreira, M.L.
M
Brioschii, Z. G.M.V.P. Barbosa, A. N.S. Feiitosa, F. R. S. de
Freita
as, S. Carlotto, D. Sales
s, A. Barros.. Faculdade São Lucas, Infra Red M
Med. SIMBID
DOR –
Simp
pósio Brasile
eiro e Enco
ontro Interrnacional So
obre Dor (11º,2013; São Paulo)) 11º
SIMB
BIDOR: Arqu
uivos 2013 - (editores) Cibele Andrucioli de Mattos
M
Pimen
nta, Geana Paula
Kurita
a, Claudio Fe
ernandes Co
orrêa - São P
Paulo - Esferra Editora – 2013.
6. En
nfrentamentto e terapê
êuticas analg
gésicas parra alívio da dor crônicca em idoso
os de
instituições de longa permanência
Estud
dos evidenc
ciam que as
ssociação e
entre estraté
égia de enffrentamento
os e terapêuticas
farma
acológicas e não farmacológicas, au xiliam no aliivio de dores
s crônicas em
m idosos.
A pes
squisa feita com 79 idos
sos de nove Instituições de longa pe
ermanência, que possuía
am 60
anos ou mais, co
om queixas dor
d crônica. A estratégia
a de enfrenta
amento por p
práticas relig
giosas
ou n
no problema
a associou significativa mente, qua
ando comple
ementar ao tratamento
o não
farma
acológico ne
esses idosos..
Pode--se concluir que a intens
sidade da do
or crônica em
m idosos é reduzida
r
de fforma mais eficaz
mediante a tera
apêutica farrmacológica e não farmacológica associada a estratégia
as de
enfre
entamento na prática religiosa e no p
problema.
Referrência: L. A. F. Souza, R.
R R. Fernan
ndes, M. M. de
d Oliveira, C. F. Pedrosso, T. C. Silv
va, D.
P. M. A. Santos, L. A. de Mo
oura, A. Y. K
K. Nakatani, L. V. Pereira. Faculdade
e de Enferm
magem
da Un
niversidade Federal de Goiás.
G
SIMB
BIDOR – Sim
mpósio Brasileiro e Encon
ntro Internacional
Sobre
e Dor (11º
º,2013; São
o Paulo) 11
1º SIMBIDO
OR: Arquivo
os 2013 - (editores) Cibele
C
Andru
ucioli de Ma
attos Pimenta, Geana Pa
aula Kurita, Claudio Fernandes Corrrêa - São Pa
aulo Esferra Editora – 2013.
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7. Po
ontos-gatilho
os miofasciais cervicais: inativação te
ermoguiada
Pesqu
uisas demonstram a importância da termografia como ferramenta
a para iden
ntificar
ponto
os- gatilhos miofasciais,, orientar o bloqueio an
nestésico, e documentarr o acometim
mento
musc
cular, para uma possível intervenção
o.
Pacie
ente do sexo
o masculino,, 65 anos de
e idade, com
m dor em re
egião cerviccal com irrad
diação
dorsa
al há dois meses, exp
posto a tra
atamento, porém
p
sem melhoras foi submettido a
termo
ografia por infraverme
elho, infiltra
ação de po
ontos identiificados com
m lidocaína sem
vasoc
constritor e agulhamento.
A termografia no
n paciente
e facilitou e possibilito
ou documen
ntar a eficá
ácia do blo
oqueio
queio de po ntos latente
es não
anesttésico com a inativação dos pontoss-gatilhos e guiou o bloq
relata
ados como dolorosos à palpação inicial, send
do uma ferrramenta prromissora para o
tratamento dessa
a síndrome.
Referrência: R. P.
P S. Lima, M.
M L. Brioscch. NeuroThermo Scan − Termogra
afia Médica. USP.
SIMB
BIDOR – Sim
mpósio Brasileiro e Enco ntro Interna
acional Sobre Dor (11º,2
P
2013; São Paulo)
11º S
SIMBIDOR: Arquivos
A
2013 - (editore
es) Cibele An
ndrucioli de Mattos Pime
enta, Geana Paula
Kurita
a, Claudio Fe
ernandes Co
orrêa - São P
Paulo - Esferra Editora – 2013.
8. Inc
cidência de dor
d pós-operatória entre
e crianças su
ubmetidas a cirurgias am
mbulatoriais
Este estudo teve
e como objetivo estimarr e verificar a intensidade de dor p
pós-operatórria em
crianças de 5 a 12 anos. Um estudo lo
ongitudinal, com 150 crrianças de 6 a 12 anos
s, que
foram
m submetida
as sequencia
almente a ciirurgias amb
bulatoriais de porte I, n
na Santa Ca
asa de
Miserricórdia e Hospital
H
da Criança de
e Goiânia − GO, Brasiil. 40,7% ssubmeteram-se a
herniorrafia inguinal, 98,7% receberam bupivacaína
a 0,5% C/V na ferida op
peratória anttes da
incisã
ão cirúrgica,, 100% ane
estesia gera
al inalatória (77,3% − halotano), 84,7% analgesia
intrao
operatória (d
dipirona IM). A incidênc ia de dor Pó
ós- Operatória foi de 40%
% e a intens
sidade
classificada como
o leve. Pode- se concluirr que apesar da anestes
sia a dor póss- operatória
a leve
tem iincidência elevada em crrianças subm
metidas em cirurgias
c
ambulatoriais.
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Referrência: M. A. dos Santos
s Silva, R. T
T. Carvalho, K. A. de Alb
buquerque, C
C. A. M. Pim
menta,
L. A. Moura, D. P.M. A. dos Santos, N. C. Borges, A.
A P. C. Pes
ssoa, C. F. P
Pedroso, M. M. de
Oliveira, R. R. Fe
ernandes, G. A. Pereira, L. V. Pereira
a. Escola de Enfermagem
m da Univers
sidade
de Sã
ão Paulo – EEUSP. Hospital das Clíínicas da Faculdade de Medicina da
a Universidade de
São P
Paulo, Unive
ersidade Fede
eral de Goiá
ás − Goiânia – GO, Unive
ersidade Fed
deral do Triâ
ângulo
Mineiiro – Uberab
ba – MG. SIMBIDOR – Simpósio Brasileiro
B
e Encontro
E
Intternacional Sobre
Dor ((11º,2013; São
S
Paulo) 11º SIMBID
DOR: Arquivo
os 2013 - (e
editores) Cib
bele Andruciioli de
Matto
os Pimenta, Geana Paula
a Kurita, Cla
audio Fernandes Corrêa - São Paulo - Esfera Edittora –
2013.
9. Estimulação ellétrica transc
craniana porr corrente co
ontínua no controle da d
dor fibromiálg
gica
da como dor de origem
o
pre
edominantem
mente
A fiibromialgia (FM) é caracterizad
musc
culoesquelética e hipers
sensibilidade
e, que pode
e vir acompanhada de fadiga, insô
ônia e
distúrbios do hum
mor. Estes sintomas
s
sã o consequen
ntemente ac
companhado
os por uma perda
na qualidade de
e vida. Acre
edita-se que
e na FM há um desequilíbrio enttre nocicepç
ção e
meca
anismos end
dógenos da percepção d
dolorosa. Podendo ser uma
u
atividad
de exacerbada de
descendente
vias aferentes nociceptivas
s ou uma deficiência em vias inibitórias d
es da
nocic
cepção. O dia
agnóstico é clínico, base
eado nas qu
ueixas do paciente e em
m alguns testtes de
sensibilidade.
O tra
atamento da FM é multip
profissional e tem como
o objetivo o controle da dor e melho
ora na
qualid
dade de vida deste paciente. P
Porém muito
os pacientes não resp
pondem bem ao
tratamento o que
e tem levado
o a busca de
e novas opçõ
ões terapêutiicas.
Considerando a etiologia da
d doença, técnicas de
e neuromodulação com
mo a estimu
ulação
trans
scraniana po
or corrente continua
c
(ET
TCC) podem
m ser benéficas para esste paciente. Esta
técnic
ca utiliza co
orrentes elétricas de ba
aixa amplitu
ude na área
a motora prrimária M1(c
córtex
moto
or primário). Diferentes tipos de ele
etrodos (ânodo ou cátodo ligados ao
o couro cabe
eludo)
são u
utilizados para causar ao
o tecido cere
ebral excitaç
ção ou inibiçã
ão neuronal (comprovad
do por
neuro
oimagem). Ensaios
E
clínicos aleatório
os duplo-ceg
go já enconttraram melh
hora na qualidade
de vida de pacientes com FM
M submetido
os a ETCC, e em alguns países já h
há protocolos
s bem
belecidos de segurança e uso da ET
TCC na clínica. Esta po
ode ser uma
a alternativa
a nãoestab
farma
acológica válida para o tratamento
t
d
da FM.
Referrência: L. Ja
ales. SIMBID
DOR – Simp
pósio Brasile
eiro e Encon
ntro Interna
acional Sobre Dor
(11º,,2013; São Paulo) 11º
º SIMBIDOR
R: Arquivos 2013 - (ed
ditores) Cibe
ele Andrucio
oli de
Matto
os Pimenta, Geana Paula
a Kurita, Cla
audio Fernandes Corrêa - São Paulo - Esfera Edittora –
2013.
10. T
Técnica de ex
xposição parra diminuir o medo do movimento
m
O medo é o prrincipal senttimento de proteção do indivíduo e está mu
uito presentte em
pacie
entes com dores crônica
as, porém se
e manifesta para prevenir a dor de
e um movim
mento,
receb
bendo o nom
me de cinesio
ofobia, resullta em uma vulnerabilidade à lesão dolorosa ou
u uma
nova lesão. Esse
e comportam
mento de e
evitação gerralmente se torna perssistentes pod
dendo
mesm
mo levar à síndrome do desuso, cau
usando mais dor. Dessa forma se ca racteriza tam
mbém
por interferir na
as atividade
es cotidiana
as e incapa
acidade funcional, dim
minuindo ass
sim a
qualid
dade de vida
a dos pacien
ntes (muitos desenvolvem
m hipervigilâ
ância e ansie
edade).
O ind
divíduo que sofre uma lesão
l
pode ccompreendê
ê-la de forma adaptativa
a (Se a lesã
ão e a
experriência dolorrosa são percebidas de u
uma forma não
n
ameaçad
dora, podem
m ser confron
ntadas
e trattadas) ou mal-adaptativ
m
va (as lesõess são enfren
ntadas como
o ameaçadorras) e os mo
odelos
atuais predizem as formas em que o medo e a evitação podem
p
levarr a incapaciidade.
Basea
ados nisso, dois tratame
entos são prropostos parra o medo e evitação da
a dor/movim
mento,
a exp
posição ao vivo - EV e atividade gradual - AG.
A
A EV co
onsolida-se como tratam
mento
basea
ado na hiera
arquia de me
edo, em que
e os paciente
es são expos
stos a ativida
ades identificadas
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na hierarquia da dor, iniciand
do pelas ativ
vidades men
nos temidas. Dessa form
ma esses pacientes
faz u
uma autoav
valiação sobre suas cre
enças consttruídas sobre suas ativ
vidades e podem
p
desco
onstruir essas. Na AG há um aum
mento gradual das ativ
vidades e re
reforço posittivo a
comp
portamentos saudáveis. Nesse trata
amento os pacientes
p
pa
articipam de
e atividades até o
limite
e de 70% a 80% de tolerância e posteriorme
ente são au
umentadas. Conforme alguns
a
estud
dos, as atividades gradu
uais são me nos eficazes
s no tratame
ento do med
do do movim
mento
do qu
ue a exposição ao vivo.
O auttor, mediantte revisão sistemática, v
verificou que
e para pacientes com do
or lombar crônica,
há ev
vidências de qualidade moderada,
m
q
que em curto
o prazo a ex
xposição ao v
vivo é mais eficaz
do que a ativid
dade gradua
al e que a terapia com
mportamenttal é mais eficaz do que
q
o
tratamento usual para o alívio da dor, mas nenhum tipo especcífico de te
erapia
comp
portamental é mais efica
az do que o o
outro.
Referrência: Vieirra, E.B.M. SIMBIDOR – Simpósio Brasileiro
B
e Encontro
E
Intternacional Sobre
Dor ((11°: 2013: São Paulo) 11º SIMBID
DOR:Arquivo
os 2013 - (e
editores) Cib
bele Andruciioli de
Matto
os Pimenta, Geana Paula
a Kurita, Cla
audio Fernandes Corrêa - São Paulo - Esfera Edittora –
2013
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