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1. N
Novo mecan
nismo de analgesia iinduzida po
or acupuntu
ura: desinib
bição retró
ógrada
endocanabinoide mediada po
or receptor o
orexina-1 na substância cinzenta perriaquedutal
Previamente, o atual
adores, reve
a
grupo de pesquisa
elou um nov
vo mecanism
mo analgésico na
substtância cinze
enta periaqu
uedutal venttrolateral (S
SCPvl), cuja
a ativação d
do receptorr póssináp
ptico orexina
a 1 (OX1Rs) resulta na
a síntese de
e 2-araquidonoilglicerol (2-AG) pela via
enzim
mática fosfolipase C (PCL
L) – diacilgliccerol lipase (DAGL). 2-A
AG é um end
docanabinoid
de que
produ
uz inibição retrógrada de liberaçção de GAB
BA (desinibição) por a
ativar recep
ptores
canab
binoides 1 pre-sináptico
p
os (CB1Rs) na SCPvl, conduzindo
c
a analgesia por ativar a via
desce
endente inib
bitória da do
or (1). A ele
etroacupuntu
ura (EA) nos
s acupontoss PC-5 (Jianshi) e
PC-6 (Neiguan) leva a diminuição na liiberação de GABA via CB1Rs
C
na S
SCPvl. Os au
utores
valida
aram uma hipótese de
e que a ele
etroacupuntura nos acupontos PC -5 e PC-6 induz
analg
gesia por libe
erar orexinas endógenass através deste mecanismo OX1R-PLLC-DAGL-2-A
AG de
desin
nibição retróg
grada na sub
bstância cinzzenta periaq
quedutal vetrrolateral.
Os effeitos da eletroacupuntura em dois o
outros acupo
ontos analgé
ésicos famossos, LI-4 (He
egu) e
ST-36
6 (Zhusanli)), também foram
f
avalia
ados. A ana
algesia induz
zida por elettroacupuntu
ura foi
avalia
ada pela res
sposta da pla
aca quente e
em camundo
ongos que re
eceberam esttimulação ellétrica
(2 Hz
z, 2 mA, 0,1
15 ms) dura
ante 20 min
nutos nos ac
cupontos, so
ob anestesia com isofluo
orano.
Eletro
oacupuntura
a nos acupon
ntos PC-5, P
PC-6 (EA/PC--5-PC-6), LI-4 (EA/LI-4)) e ST-36 (EA/ST36), mas não no
n grupo de
e não-acupo
ontos, induziu efeitos antinociceptiv
vos comparráveis.
Efeito
o antinocicep
ptivo induzid
do por EA/PC
C-5-PC-6 ou
u EA/LI-4 foi significante
emente prev
venido
por in
njeção i.p. ou
o microinjeção intra-SC
CPvl (i.scp) do
d antagonis
sta de OX1R
R (SB-33486
67, 15
mg/k
kg, i.p., ou 15
1 nmol, i.sc
cp) ou CB1R
R (AM251, 1.1
1 mg/kg, i.p., ou 30 n
nmol, i.scp.), mas
não p
por naloxon
na ou naltrexona (1 mg
g/kg, i.p.) e foi abolida
a em camun
ndongos noc
cautes
CB1R
R. Efeito an
ntinociceptivo
o induzido por EA/ST-36 foi parcialmente prrevenido por SB224867, AM251, naloxona e naltrexona.. EA/ST-36 em
e camundo
ongos nocau
utes CB1R in
nduziu
o antinocicep
ptivo residua
al que foi blo
oqueado porr naloxone. Camundongo
C
os que receb
beram
efeito
EA tiiveram mais
s neurônios
s orexina+ contendo marcação
m
c-F
Fos no hipo
otálamo late
eral e
tivera
am níveis de
e corticostero
ona plasmátticos mais ba
aixos do que
e os camundo
ongos controle.
Sugere-se que a EA ativa neurônios ore
exina+ hipotalâmicos e libera orexiinas que ind
duzem
gesia por um
m novo meca
anismo med
diado por de
esinibição rettrógrada inicciada por OX
X1R e
analg
2-AG na substtância cinze
enta periaq
quedutal ve
entrolateral. Este efeitto analgésiico é
avelmente in
ndependente
e de opioidess.
prova
(1)Ho
o YC et al., J Neurosci
N
31:14
4600 (2011).

Referrência: L.-C. CHIOU, Y.--H. CHEN, H .-J. LEE, Y.-T. WU, M.-S
S. HUNG, A. ZIMMER;De
ept. of
Pharm
macol., Natl. Taiwan University, Med
d. Col., Taipei, Taiwan; Grad. Inst. o
of Brain and
d Mind
Scien
nces, Col. of Med., Neuro
obio. and Co
ognitive Sci. Ctr., Natl. Taiwan
T
Univ
v., Taipei, Ta
aiwan;
Grad. Inst. of Ac
cupuncture Sci.,
S
China Med. Univ., Taichung, Taiwan;
T
Instt. of Biotech
h. and
Pharm
maceut. Res
s., Natl. Hlth
h. Res. Inst.,, Zhunan, Taiwan;
T
Inst.. for Mol. Pssychiatry, Un
niv. of
Bonn, Bonn, Germ
many. Congresso Neuro
oscience 2013.
2. Av
valiação da modulação emocional d
da percepção da dor e do processa
amento neural na
medu
ula espinhal cervical
A dor é complex
xa e envolve múltiplas influências,, incluindo a emoção. D
De acordo com
c
a
teoria
a do Motiva
acional Priming (MPT), estímulos ambientais como
c
predad
dores, choqu
ue ou
amea
aça ativam um sistema
a de motiva
ação "defensiva", enquanto que siinais como sexo,
comid
da e presta
ação de cuidados ativa
am um sistema de mo
otivação "ap
petitiva". Es
studos
anterriores demon
nstraram como os estím
mulos “apetittivos” e “defe
ensivos” alte
eram a percepção
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da dor, diminuin
ndo e aume
entando a resposta à dor, respec
ctivamente. Embora ex
xistam
estud
dos de resso
onância magnética na medula esp
pinal examin
nando a res posta neuro
onal a
estím
mulos emocio
onais e de estímulos d
dolorosos, os
o mecanism
mos neurona
ais subjacen
ntes à
modu
ulação da do
or emocional são descon hecidas. O objetivo
o
do presente
p
esttudo é a utiliização
da fM
MRI (Functio
onal magnettic resonance
e imaging) na medula espinal, jun tamente com
m um
mode
elo de dor estabelecido
e
s e estímulo
os emociona
ais padronizados (seguiindo o padrão de
imagens da Intternational Affective P
Picture Systtem), para examinar sse a modu
ulação
emoc
cional da dorr por estímu
ulos térmicoss resulta em
m alterações funcionais n
no tronco cerebral
e cerrvical espinal medula. A fMRI é um procedimen
nto de neuro
oimagem fun
ncional que utiliza
tecno
ologia de ressonância magnética
m
pa
ara medir a atividade no
n Sistema Nervoso Ce
entral,
detec
ctando alterrações asso
ociadas ao fluxo sang
guíneo. Estu
udos de fM
MRI espinais
s são
realiz
zadas utiliza
ando volunttários saudá
áveis, heterossexual, destros e de
e sexo fem
minino.
a tolerável foi
Então
o, uma estim
mulação térm
mica dolorosa
f aplicada (via
(
Medoc ® TSA- II th
hermic
Senso
orial Analyze
er) sobre a mão
m
direita d
dos participa
antes, corres
spondente a
ao dermátom
mo C6.
O lim
miar de dor por
p estimulaç
ção térmica para cada participante é definido an
ntes das ima
agens,
estab
belecido com
mo “capaz de
e produzir u
uma sensaçã
ão moderada
amente dolo
orosa”. Dura
ante a
execu
ução de cada teste, os participantes
p
s assistiram a imagens classificadass como nega
ativas,
neutrras ou positivas, com o tipo de imag
gem mantido
o constante ao longo de
e cada teste.. Após
cada ensaio, os participante
es relatam e
em intensida
ade e desag
grado da se
ensação utilizando
escalas de avalia
ação da dorr que variam
m de 0-100. A eficácia da manipula
ação emocio
onal é
confirrmada atrav
vés da utiliza
ação do Selff Assessmentt Manikin, o qual se tratta de uma té
écnica
de avaliação pic
ctórica não verbal que mede direttamente o prazer, alerrta e domin
nância
assoc
ciada com a reação afe
etiva de um a pessoa pa
ara uma gra
ande varieda
ade de estímulos
(Brad
dley e Lang, 1994).
A aná
álise dos da
ados envolve
e a aplicação
o de um mo
odelo linear geral, que leva também em
consideração o nível
n
de oxig
gênio sanguí neo. Apesarr dos resulta
ados não serrem apresen
ntados
pela não conclusão dos teste
es, os autore
es esperavam
m observar o aumento d
da intensida
ade de
sinal corresponde
ente ao segmento cerviical 6 da me
edula espinh
hal durante a visualizaç
ção de
imagem negativa
a, juntamentte com uma
a diminuição relativa na intensidade
e do sinal du
urante
agem positiv
va de visualização. Tam
mbém esperram observar mudançass significativ
vas do
a ima
sinal nas regiões
s do tronco cerebral en
nvolvidos co
om o processamento da
a dor, incluindo a
substtância cinze
enta periaqu
uedutal, bu lbo rostral ventromedial e dorso
olateral tegm
mento
pontino, com dife
erentes regiõ
ões desempe
enhando pap
péis na modulação nega
ativa e positiiva de
ostas à dor. Este estudo irá forneccer uma melhor compre
eensão sobre
e os mecanismos
respo
envolvidos na modulação da coluna
a vertebral emocional da perce pção da dor
d
e
essamento neural,
n
poten
ncialmente o
oferecendo novas consid
derações pa
ara pacientes
s com
proce
dor c
crônica e indivíduos com transtornoss do humor.
Referrência: T. A.
A Mciver, R.
R L. Bosma
a, C. E. Dobek, M. E. Beynon, H.. S. Khan, P. W.
Strom
man. Ctr. for
f
Neuroscii. Studies, Queens Un
niv., Kingsto
on, ON, Ca
anada. Cong
gresso
Neuro
oscience 201
13.
3. A c
conotoxina possui
p
um po
otente agoniista CB1 de grande pode
er analgésico
o
nte a qualid
A dor neuropátic
ca afeta sign
nificativamen
dade de vida
a de pacienttes com lesão de
nervo
os periférico
os e na med
dula espinal.. Atualmente conta-se com um nú mero limitado de
fárma
acos para co
ombater essa
a doença e o desenvolvimento de no
ovas aborda gens terapêuticas
se fa
az cada vez
z mais nec
cessário. Oss receptores
s de canabinoides fora
am recentem
mente
recon
nhecidos com
mo importan
ntes alvos p
para diversa
as condições
s clínicas, de
entre elas a dor.
Vário
os estudos pré-clínicos mostraram
m o potentte efeito an
nalgésico d os agonista
as de
recep
ptores CB1. Entretanto, grande parrte das drog
gas usadas terapeutica mente que agem
nos rreceptores de
d endocanabinoides é d
derivada de plantas do gênero
g
Cann
nabis e por causa
da s
sua atividad
de psicoativa
a não pode
e ser ampllamente utilizado. Porttanto, comp
postos

2

www
w.dol.innf.br
intera
agirem espe
ecificamente com recep
ptores CB se
em causar os
o efeitos ad
dversos serão de
grand
de valia na clínica.
c
O ve
eneno do ca
aracol marin
nho do gêne
ero Conus representa
r
uma
u
fonte n
natural de vários
v
peptíídeos com potente ativid
dade antinocciceptiva. Ne
esse estudo foi avaliada
a a capacidade de
vários extratos do
d veneno do
d Conus em
m interagir com
c
os rece
eptores CB1
1. Dessa forma, o
objettivo do traba
alho foi iden
ntificar as fra
ações do veneno capaze
es de induzi r a internaliização
do re
eceptor CB1 e testar o potencial
p
efe
eito analgésico dessas frrações. O ve
eneno extraíído de
seis e
espécies de Conus foi analisado
a
in vitro. Célula
as HEK 293 expressand o receptores CB1
foram
m tratadas com
c
os extrratos por 30
0 minutos, fixadas
f
e marcadas. A internalização do
recep
ptor CB1 fo
oi analisada por imunoffluorescência
a, sendo us
sado como controle po
ositivo
agonistas não seletivos
s
dos
s receptoress CB1, CP5
55,940 ou WIN55,212W
2. Os resultados
s taxas de internalizaçã
ão de receptores CB1 nas
n
células HEK 293 após o
mostraram altas
tratamento com os venenos proveniente s das espéciies C. Textile
e e C. Miles.
As frrações de HPLC
H
(sete frações porr espécie) desse
d
venen
no foram su
ubsequentem
mente
analis
sadas utiliza
ando a mesm
ma abordag em. As sub frações mais potente d
de C. Textile
e e C.
Miles foram capa
azes de reduzir o compo
ortamento no
ociceptivo no
o teste da fo
ormalina, se
endo o
veneno provenien
nte do C. Miles efetivo n
nas duas fase
es do teste da
d formalina
a. Após a dig
gestão
enzim
mática com proteases, as sub fra
ações mostrraram-se me
enos potenttes em causar a
intern
nalização do
o receptor CB1,
C
sugerind
do que a su
ubstância ativa poderia ser um pep
ptídeo.
Para identificar e isolar o ago
onista CB1 e
em potencial, as sub fra
ações de HPLLC de C. Tex
xtile e
C. M
Miles foram submetidas
s
a analises por HPLC, teste
t
de intternalização e a fração mais
poten
nte foi identificada. O pe
eptídeo fina l obtido a partir do veneno do Conu
us foi testad
do em
difere
entes modellos de dor para
p
avaliar sua ação analgésica e recentemen
nte seu gene
e está
sendo
o visto com grande pote
encial para a terapia gên
nica na dor neuropática.
n
Referrência: C. PEREZ,
P
A. JA
AIN, S. JERG
GOVA, S. GAJAVELLI,
G
L.
L IMPERIALL, B. OLIVER
RA, J.
SAGE
EN. Miami Project,
P
Univ. of Miam
mi, Miami, FL;
F
Univ. off Utah, Saltt Lake City
y, UT.
Congresso Neuro
oscience 2013.
4. Fra
actalcina ind
duz facilitaçã
ão da força sináptica na
a primeira sinapse que cconduz o esttímulo
dolorroso
Muito
os estudos mostram
m
que
e os mediad
dores inflam
matórios liberrados pela m
micróglia espinhal
contrribuem para
a hipersensib
bilidade em modelos de
d dor crônica. A poten
nciação de longa
duraç
ção da força
a sináptica (LTP) em v
vias nocicep
ptivas repres
senta um m
modelo celullar de
amplificação dor.. Evidências recentes ta mbém sugerem que as células gliai s são necessárias
para a LTP espinal. Neste tra
abalho foi in
nvestigado se a estimula
ação da micrróglia é suficiente
para induzir a amplificação
a
da força s ináptica na primeira sinapse da v
via nociceptiiva. A
quimiocina fracta
alcina (FKN) foi utilizada para estimu
ular especific
camente a m
microglial espinhal
atrav
vés do receptor CX3CR
R1, e foi ob
bservado se
e a FKN foi suficiente para modu
ular a
trans
smissão siná
áptica entre
es fibras afferentes prim
márias tipo C e a lâm
mina I verttebral.
Regis
stros de pottenciais pós
s-sinápticos excitatórios
s evocados (EPSCs) forram realizad
dos in
vitro em fatias trransversais da
d lâmina I v
vertebral de
e ratos, as qu
uais recebem
m a projeçõe
es das
fibras
s monossiná
ápticamente,, usando o whole-cell patch-clamp
p
. Para avali ações in viv
vo, os
poten
nciais evocados de campo por estim
mulação das
s fibras C fo
oram registra
ados nas lâminas
I/II d
de ratos adultos profun
ndamente an
nestesiados.. A administtração de FFKN nas fatias de
medu
ula espinhall in vitro resultou
r
em
m uma rápid
da facilitaçã
ão de EPSC
Cs, evocado
os em
neurô
ônios da lâm
mina I verttebral. Adici onalmente, a FKN aum
mentou o n úmero de EPSCs
E
espon
ntâneas reg
gistradas a partir de n eurônios da
a lâmina I. Foi verifica
ada facilitaçã
ão da
trans
smissão siná
áptica in viv
vo, onde a F
FKN potencia
alizou os po
otenciais evo
ocados de campo
c
mediados pela es
stimulação das
d fibras C,, que retorna
aram aos va
alores contro
ole após lava
agem.
A pré
é-incubação das fatias transversai s da lâmina
a I vertebra
al com o in
nibidor de células
c
micró
ógliais (minociclina ou um antico
orpo neutrallizante FKN), inibiu co
ompletamente as
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altera
ações induziidas por FKN
N na transm
missão sinápttica. A inibiç
ção da prod ução de cito
ocinas
pró-in
nflamatórias
s ou óxido nítrico
n
també
ém foi suficiiente para im
mpedir a faccilitação sináptica
induz
zida por FKN, sugerindo um pape l critico des
stes mediad
dores solúve
eis liberados
s pela
micró
óglia. A inclusão do BA
APTA (quelan
nte de Ca2+
+) ou o antagonista do
o receptor NMDA
(MK8
801) na solução imped
diu o efeito
o da FKN sobre
s
a forrça sináptica
a, sugerindo um
meca
anismo pós-s
sináptico e dependente
d
de Ca2+. Es
stes dados indicam que a estimulaç
ção de
célula
as microgliais, com FKN
N, induz um estado de atividade
a
pró
ó-nociceptiv
va, suficiente
e para
facilittar a força sináptica no
n corno do
orsal. Ambo
os os mecan
nismos pré e pós-sinápticos
contrribuem para a facilitação
o da força sin
náptica induzida pela FK
KN.
Referrências:
 A. K. Clark, D. Grube
er-Schoffneg
gger, R. Drdla-Schutting, J. Sandküh
hler. Ctr. for Brain
d. Univ. of Vienna,
V
Vien
nna, Austria; Wolfson Ctr. for Age Re
Related Dis., Kings
Res., Med
Col. Lond
don, London,, United King
gdom. Congresso Neuroscience 201 3.
ek, M. A. R.
R Thomas, G. I. Elme
er, J. P. Bru
uno, R. Sch
hwarcz. Marryland
 Pocivavse
Psychiatrric Res. Centter. Congres so Neuroscie
ence 2013.
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5. O papel do núc
cleo subtalâmico na emp
patia à dor: um estudo neurofisiológ
n
gico
Foi rrealizado um
m estudo com 11 pesssoas com doença de Parkinson, para estudar os
poten
nciais evocad
dos do núcle
eo subtalâm
mico (STN) durante a em
mpatia a dor.. A empatia a dor
era e
evocada atra
avés de vídeos que demo
onstravam sensação
s
dolorosa ou ne
eutra. Metad
de dos
vídeo
os mostraram sensação
o dolorosa e a outra metade
m
não. O espectro
o de potênc
cia do
poten
ncial de cam
mpos elétricos
s cerebrais e
entre a empatia e um co
ontrole foi co
omparado attravés
do M
MATLAB. Com
m os resultados, foi po
ossível obse
ervar que os
s vídeos qu
ue demonstrravam
sensa
ação doloros
sa tiveram uma pontua
ação signific
cativamente maior que o controle.. Esta
difere
ença foi enc
contrada atra
avés de osciilações na banda
b
Beta. Os pesquisa
adores concluíram
assim
m, que as os
scilações Be
eta podem cconfirmar o envolvimentto do STN n
na empatia à dor,
sugerrindo a nece
essidade de uma
u
avaliaçã
ão maior das propriedad
des da mente
e quando a STN é
elegív
vel para abo
ordagens de neuromodullação.
Referrência: Fabio
o Luiz Franc
ceschi Godin
nho, Michel Magnin, Gustavo Souza
a, Cibele Go
odinho
Moscolini, Luis Garcia-Larrea
G
a, Sheila Gu
uimarães Rocha, Andre Masciolli Cra
avo. 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. Us
so da acupun
ntura como método
m
tera pêutico de Fibromialgia
F
e Síndrome de Sjögren
Um e
estudo realiz
zado com uma
u
pacient e diagnostic
cada com fe
ebre reumáttica, síndrom
me de
Sjögrren, artrite reumatoide
e, cervicalgiia e dores nos memb
bros superio
ores associa
ada à
pares
stesia e com
m evolução pa
ara os mem bros inferiorres com intensidade 10 e o quadro da
d dor
piorava ao frio. A paciente
e também a
apresentava
a sinais de depressão e limitações das
ativid
dades diária
as. O tratamento prop
posto pelo grupo de pesquisadorres foi a te
erapia
medicamentosa (cloridrato de duloxettina 30 mg
g/dia, sulfatto de hidro
oxicloroquina
a 400
mg/d
dia, metotrexato 15 mg
g/semana) a
associada a sessões de acupuntura
a semanais. Com
este tratamento observou-s
se uma mel hora signific
cativa da dor que redu
uziu 7 pontos na
escala analógica da dor. Tam
mbém foi rel atada a mellhora na qua
alidade do so
ono e a reto
omada
das a
atividades diiárias. Diantte destes ressultados, este tratamento mostrou--se satisfatório no
tratamento da do
or destas pattologias e na
a melhora na
a qualidade de vida da p
paciente.
Referrência: Ruan
na L. Rúbia Gurgel Oliv
veira, Aline Vasconcelos
s de Carvalh
ho, Eva Sílv
via de
Aquin
no Magalhãe
es, Glena Ma
aria Almeida
a Marcelino, Isafran Emanuele Santtos Silva, Jé
éssyca
Augusta Teixeira
a Azevedo, Luciana
L
Araú
újo Sales, Sabrina
S
Álva
ares de And rade, Levi Higino
H
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Jales Junior. SIMBIDOR – Sim
mpósio Brassileiro e Enco
ontro Interna
acional Sobrre Dor (11º,2013;
São P
Paulo) 11º SIMBIDOR:
S
Arquivos
A
20
013 - (editorres) Cibele Andrucioli
A
de
e Mattos Pim
menta,
Gean
na Paula Kuriita, Claudio Fernandes C
Corrêa - São Paulo - Esfe
era Editora – 2013.
7. Pe
erfil de pacie
entes com do
or crônica q ue apresenttam pensamentos catasttróficos aten
ndidos
em um centro privado de tratamento de dor na cidad
de de São Pa
aulo
Um e
estudo realizado em Sã
ão Paulo – SP quis ide
entificar o perfil
p
dos pa
acientes com
m dor
crônica que pos
ssuíam pens
samentos ca
atastróficos e compara
ar a qualida
ade de vida
a dos
pacie
entes que tinham e qu
ue não tinh
ham pensam
mentos catastróficos po
ositivos. Hou
uve a
aplica
ação da Esca
ala de Pensa
amento Cata strófico sobrre Dor na prrimeira consu
ulta com a equipe
e
multiprofissional,, a quantific
cação da dorr foi feita de
e acordo a escala
e
verba
al numérica e um
stionário SF-36 foi aplica
ado para ana
alisar a qualidade de vid
da em 261 p
pacientes. Co
om os
Ques
resulttados obtido
os, observou-se que e
entre os pac
cientes que apresentara
ram pensam
mentos
catas
stróficos, prredominaram
m mulheres com idade
e média 45
5 anos. Qu
uase metade
e dos
pacie
entes relatou
u forte intens
sidade da do
or e quanto à qualidade de vida, um
ma grande maioria
m
dos pacientes com pensam
mentos catasstróficos ap
presentaram prejuízo no
o domínio físico,
social, emocional e mental, na vitalidade
e e na capacidade funcional, quand
do comparad
do aos
pacie
entes que nã
ão relataram pensamenttos catastróficos. De aco
ordo com o g
grupo, a avaliação
de pe
ensamentos catastrófico
os é relevantte na abordagem dos pacientes com
m dores crônicas,
para que haja me
elhorias no tratamento.
t
Referrência: Fabio
ola Peixoto Minson,
M
Marrcia Carla Mo
orete, Ana Paula
P
Silva. Centro Inte
egrado
de Trratamento da Dor. SIMB
BIDOR – Sim
mpósio Brasiileiro e Enco
ontro Interna
acional Sobrre 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.
8. Es
stimulação magnética
m
tra
anscraniana repetitiva (EMTr ou TMS) no contro
ole terapêutico da
dor ta
alâmica
Um e
estudo de ca
aso em paciente do sex
xo feminino que sofreu acidente va
ascular cere
ebral AVE ffoi realizado
o com objetiv
vo de relatarr um caso de dor talâmica controlad
da pela técnica de
âmica, a paciente
Estim
mulação Magnética Trans
scraniana de
e repetição (EMTr).
(
Além
m da dor talâ
apres
sentava alod
dinia e depre
essão. A pacciente foi sub
bmetida a 12 sessões nu
um intervalo
o de 3
sema
anas e após isso, observ
vou-se a red
dução signific
cativa da do
or e substitu íram o analg
gésico
opioid
de por parac
cetamol 75 mg, também
m houve melhora na dep
pressão e a paciente tam
mbém
apres
sentou melh
hora motora, deixando a cadeira de
d rodas e passou a se
e locomoverr com
auxiliio de bengalas e andado
or. Com os resultados obtidos,
o
os pesquisadore
p
es afirmam que a
EMTrr se apresen
ntou como um
u importan
nte instrume
ento terapêu
utico das se
equelas de lesões
l
enceffálicas e co
onstitui uma
a técnica v
válida para o tratamen
nto das seq
quelas de AVE
A
e
reabilitação física
a.
Referrência: Levi Higino Jale
es Junior, Le
evi Higino Jales
J
Neto, Patrícia Led
da Jales de Brito,
Waleska Jessiane
e S. do N. Freitas, Joã
ão Paulo M. Ribeiro, Júlia Daniele Tavares Teiixeira,
Julieli Naiane Tav
vares Teixeira, Maria do
o Desterro Leiros
L
Costa. Centro Clín
nico da Dor – RN.
SIMB
2013; São Paulo)
BIDOR – Sim
mpósio Brasileiro e Enco ntro Interna
acional Sobre Dor (11º,2
P
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.
9. O assoalho pélvico pode se
er fonte de d
dor?
A dorr crônica péllvica (DCP) é uma dor ccaracterizada
a por sensaç
ções de descconforto na região
r
pélvic
ca ocasionad
da por diverrsos fatores,, por isto de
eve-se conta
ar com vária
as áreas da saúde
para o tratamentto e diagnós
stico. Os ma
ais acometidos são as mulheres,
m
sen
ndo caracterizada
por u
uma dor não
o menstrual e não cíclica
a. Os tecidos envolvidos
s nas dores são os músculos,
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que s
sofrem tensão muscular (encurtam
mento muscu
ular e fascial), gerando dispareumia
a (dor
sexua
al geral), constipação (p
prisão de ven
ntre, intestin
no preso) e a síndrome m
miofascial (d
dor no
músc
culo caracterrizada pela presença de
e pontos ga
atilhos). Os músculos accometidos são
s
os
períneos, glúteos
s, piriforme e abdominal .
O qu
uadro de DC
CP leva o paciente
p
a possuir uma postura antálgica,
a
o u seja, a coluna
c
remo
odela-se para
a diminuir a sensação n
nociceptiva, com isto, o indivíduo pa
assa a ter pontos
p
podendo-se manifestar como um n
de ga
atilho (são lo
ocais bem delimitados,
d
nódulo ou loc
cal de
contrração do mú
úsculo) e de
e encurtame
ento miofasc
ciais na região pélvica e abdomina
al que
eleva
am a dor.
As té
écnicas de fis
sioterapia attuam minimiizando a dorr, contudo é necessário q
que haja um
m bom
diagn
nóstico para que se po
otencializem as formas de recuperação. Métod
dos como te
erapia
manu
ual, estimula
ação elétrica, cinesiote
erapia e biofeedback as
ssociados co
om mudanças de
hábittos aumentam os resulta
ados.
É ne
ecessário ressaltar
r
qu
ue o acom
mpanhamentto do paciente deve ser de forma
multiprofissional,, pois envolv
ve aspectos tanto biológicos, anatô
ômicos e psiicológicos. Com
C
a
devid
da intervenção no quadrro de dor do
o indivíduo pode
p
se devolver o reesstabelecimen
nto do
convíívio social e privado do paciente.
p
Referrências:
 Patrícia Vilela
V
Nayme
e Mazoni. Ce
entro Integra
ado De Tratamento Da Dor. SIMBID
DOR –
Simpósio
o Brasileiro e Encontro IInternaciona
al Sobre Dor (11º,2013
3; São Paulo
o) 11º
SIMBIDO
OR: Arquivos
s 2013 - (ed
ditores) Cibe
ele Andrucio
oli de Mattoss Pimenta, Geana
G
Paula Kurita, Claudio
o Fernandes Corrêa - São
o Paulo - Esffera Editora – 2013.
 http://ww
ww.reumatousp.med.br//parapacientes
s.php?id=40
0761836&idS
Secao=18294311 http://www.fm.u
usp.br/fofito/fisio/
pessoal/isabel/biome
ecanicaonline
e/complexos
s/pdf/Postura
a.pdf
ww.tuasaude
e.com/dor-p
pelvica/
 http://ww
ww.abcdasau
ude.com.br//artigo.php?9
94
 http://ww
10. In
nfluência da dor e opioid
des na funçã
ão cognitiva de voluntários sadios
A atu
uação no sistema nerv
voso centra l, tanto pella dor quan
nto pelo uso
o de analgé
ésicos
opioid
des pode intterferir na fu
unção cognittiva. A interfferência da dor
d aguda e crônica já possui
p
uma extensa carracterização através de estudos clín
nicos, porém
m a influênccia de opioid
des na
cogniição é caren
nte de tais avaliações. O presente estudo bus
scou avaliarr, em um modelo
m
experrimental, as
s interações entre níve is variados de dor, opioides e fun
nção cognitiiva. A
meto
odologia utilizada foi baseada em estudo controlado, aleatório e ccruzado, com 22
volun
ntários sadio
os do sexo masculino.
m
Fo
oram conduzidos três experimentoss que avaliaram a
funçã
ão cognitiva sob influênc
cia da dor le
eve e moderrada, os efeitos do remiffentanil e placebo
na fu
unção cognitiva e o efe
eito analgéssico do rem
mifentanil e da dor incid
dental na função
cogniitiva. A avaliação cognitiva foi rea lizada atrav
vés da medida do temp
po entre um
m sinal
sonorro e a ativa
ação de um
m botão, sen
ndo os men
nores tempo
os associado
os a uma melhor
m
funçã
ão cognitiva. O estímullo doloroso foi proveniente de um
m manguito pneumático
o cuja
press
são máxima foi de 180kPa. A cara cterização da
d dor a partir do estím
mulo foi realizada
pelos
s voluntários através da
d Escala V
Visual Analó
ógica (EVA). Os resulttados obserrvados
demo
onstraram uma
u
maior interferênccia cognitiva
a promovida
a pelo rem
mifentanil qu
uando
comp
parado à dor; além disso,
d
a co mbinação opioide
o
e dor
d
incidenta
al causou maior
interfferência na função cogn
nitiva. Apesa
ar das limita
ações do esttudo relacion
nadas à validação
do m
modelo utiliza
ado, os acha
ados revelam
m uma neces
ssidade de atenção
a
quan
nto aos efeittos do
uso d
de opioides sobre
s
a cogn
nição.
Referrência: Gean
na Paula Kurrita, Lasse P
Paludan Malv
ver, Trine An
ndresen, Rom
manas Polianskis,
Asbjo
orn Mohr Drrewes, Lona
a Christrup, Jette Hojsted, Per Sjogren. SIMBIIDOR – Sim
mpósio
Brasileiro e Enc
contro Interrnacional So
obre Dor (11º,2013; São
S
Paulo) 11º SIMBIIDOR:
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Arquiivos 2013 - (editores) Cibele
C
Andru cioli de Matttos Pimenta,, Geana Pau
ula Kurita, Claudio
Ferna
andes Corrêa
a - São Paulo - Esfera Ed
ditora – 2013.
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