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Trabalhos apresentad
a
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Congresso Mundial
M
Sobre Dor da Associação
o
Interrnacional pa
ara o Estud
do da Dor, rrealizado em
m Boston, Estados
E
Uniidos, no perríodo
6 de setemb
bro de 2018
8
de 12 a 16
1. U
Um detec
ctor de dor basead
do em Realidade
R
Aumentad
da Clínica
a de
Neuroimagem
m e Inteligência Arti ficial (CLA
ARAi)
No c
contexto clínico é fun
ndamental a avaliaçã
ão e contro
ole da dor,, especialm
mente
durante interrvenções terapêutica
as. Atualm
mente a avaliação
o da do
or é
frequ
uentemente
e realizada
a através d
de relatos subjetivos dos pacie
entes e em
mbora
este método se
eja satisfattório, possu
ui algumas
s limitações
s para sua implementtação
efetiv
va em idos
sos, indivíd
duos inconsscientes e com déficits cognitiv
vos. Além disto,
d
não pode serr aplicado em beb
bês, crianç
ças e pac
cientes co
om deficiê
ências
neurrológicas.
O au
uto relato de
d dor ape
esar de serr o método
o mais prev
valente, é ineficiente para
forne
ecer inform
mações pote
enciais ace
erca dos prrocessos ne
eurofisiológ
gicos. Com isto,
este estudo desenvolveu um detecto
or clínico de
d dor em tempo rea l sobre téc
cnicas
de imagens ópticas
ó
cerebrais co
om espectroscopia infravermel ha (fNIRS
S). A
inteligência arttificial foi utilizada
u
co
omo algorittmo para detecção
d
d
da dor, ass
sim o
sinal de dor é coletado
c
e exibido em
m tempo rea
al através da tecnolog
gia de realidade
aumentada.
O ex
a de percu
xperimento
o foi realiza
ado em qu
uatro sessõ
ões, sendo a primeira
ussão
dentária seguid
da de repo
ouso e sesssão nociva
a térmica seguida
s
de
e repouso. Para
mulação té
érmica foi utilizada uma sond
da que ca
ausava as mudanças de
estim
temp
peratura de
e 32º para
a 0º brusccamente. Quando
Q
a dor era alccançada co
om o
resfrriamento, a estimulaçã
ão era cesssada e a sonda retorna
ava aos 32
2º.
Os resultados demonstraram que a inteligência artifficial tem potencial para
identtificar os estados
e
cerebrais do lorosos e não doloro
osos atravé
és da realidade
aumentada, se
endo assim
m, possível de imple
ementação no contex
xto clínico para
detectar a dor em
e tempo real por me
eio de neurroimagens.
Referências: X. Hu1 , A. Racek1
R
, T. Nascimentto1 , R. Ellw
wood2 , E. Maslowski3
3 , A.
DaSiilva1. A Pain Detectorr Based on
n Neuroima
aging Clinical Augmen
nted Reality
y and
Artifiicial Intellig
gence (CLA
ARAi). 17°
° Congresso Mundial sobre Dorr da Assoc
ciação
Interrnacional para o Estud
do da Dor, Boston, Es
stados Unid
dos, 12-16 de setembro de
2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
2. Trratamento
o da dor da
a metásta
ase óssea
O tra
atamento da
d dor onco
ológica enccontra diversos desafiios em seu
u gerenciam
mento
acarrretando qu
ueda significativa da qualidade de vida do
os paciente
es. Este es
studo
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relattou um caso de cânce
er de mama
a com metá
ástase ósse
ea com dorr intensa qu
ue foi
manuseado utillizando dife
erentes abo
ordagens te
erapêuticas.
Uma mulher de
d 38 anos
s, histórico
o familiar de
d câncer de mama,, descobriu
u um
nódu
ulo em marrço de 2013
3 pelo auto
oexame e posteriorme
p
ente foi dia
agnosticada
a com
cânc
cer de mam
ma do tipo
o carcinom
ma ductal invasivo triplo negatiivo (estrog
gênio,
progesterona e receptores
s HER2 neg
gativos).
A pa
aciente foi submetida
a a mastecctomia, rem
moção dos linfonodoss e 8 ciclo
os de
quim
mioterapia adjuvante
a
(4
( ciclos de
e FAC/ 4 cic
clos de Doc
cetaxel), fin
nalizando o ciclo
em n
novembro de
d 2013 e iniciando trratamento radioativo
r
até
a março d
de 2014.
Em março de 2015 que
eixou-se de
e dor torá
ácica, foi realizada
r
u
uma tomog
grafia
comp
putadorizad
da onde foram detecttadas metá
ástases hep
páticas e óssseas, com isto,
inicio
ou-se a administração
o de ácido docetaxel + ácido zo
oledrônico com analg
gésico
não opioide + paracetam
mol + anti--inflamatóriio não este
eroide. Em
m maio de 2015
obse
ervou-se a progressão
o das mettástases he
epáticas e ósseas e ffoi estabelecido
abine – ácido
uma segunda linha de
e tratamen
nto com Vinorelbine
e, Gemcita
zoled
drônico, be
evacizumab e prescriçção de analgésico opio
oide fraco – Tramadol. Em
outubro foi adm
ministrada morfina
m
dev
vido as inte
ensas dores
s abdomina
ais.
Em 2
2016 a pro
ogressão da metástasse óssea permanecia
p
e além d isto, a pac
ciente
relattava dores lombares severas
s
qu e foram re
elacionadas a compresssão da me
edula
espin
nal. Foi prrescrito a radioterapiia paliativa
a antálgica
a, o ácido zoledrônic
co foi
subs
stituído porr Denosuma
ab e for accrescentado
o analgésic
co opioide – buprenorfina.
Em s
setembro apresentou
a
hipocalcem
mia como efeitos
e
colaterais (Den
nosumabe) e foi
reesttabelecido via intrav
venosa. Em
m novemb
bro, foi prrescrito mo
orfina 30m
mg e
poste
eriormente
e 60mg, sen
ndo esta co
onsiderada o tratamen
nto de supo
orte mais eficaz
e
para dor metas
stática inte
ensa, possiibilitando assim
a
prom
mover a qu alidade de vida
deste
es paciente
es durante a árdua jorrnada contrra o câncer.
Referências: I. Hadef; EH
HDM, Algeri a. Bone Me
etastases’ Pain Manag
gement: A Case
Repo
ort. 17° Congresso
C
Mundial so
obre Dor da
d Associação Intern
nacional pa
ara o
Estud
do da Dor, Boston, Es
stados Unid
dos, 12-16 de setembrro de 2018 .
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
3. V
Validação de métod
dos para a
avaliar a euforia in
nduzida po
or opioide
e em
adollescentes
A euforia que ocorre
o
na primeira exp
posição aos
s opiáceos é precursorra do transtorno
relac
cionado ao uso de opio
oides, na q ual os adollescentes te
em maior rrisco.
Já ex
xistem med
didas válida
as para ava
aliar a eufo
oria em estudos de rissco de abus
so de
drogas, sendo estas o Questionário
o de Efeito
os de Drogas e as esscalas Morphine
zedrine Gro
oup (MBG)) e Lyserg
gic Acid Diethylamide
e (LSD) do
o Inventáriio do
Benz
Centtro de Rec
cursos de Vícios.
V
Porrém, estas não são usadas clin
nicamente para
avaliiar a respos
sta aos opio
oides e não
o foram validadas com
m adolescen
ntes, sendo
o este
o objjetivo do es
studo.
Foi ttestada a compreens
são de 29 adolescenttes das 3 medidas v
válidas, na qual
todos conseguiram entender o Quesstionário de Efeitos de
d Drogas, 2 adolesce
entes
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não entenderam
m 14 das 16
1 pergunta
as presente
es na escala de MBG e 1 adolesc
cente
não e
entendeu 8 das 14 pe
erguntas prresente na escala de LSD.
L
A pa
artir disto, os pesqu
uisadores irrão realiza
ar outras etapas
e
parra validaçã
ão de
méto
odo de ava
aliação de euforia ind
duzida por opióides em
e adolesccentes nos EUA,
send
do uma destas as mud
danças nas escalas (M
MBG e LSD) presente n
no Inventárrio do
Centtro de Recu
ursos de Víc
cios para m
melhor com
mpreensão. O presente
e estudo es
spera
em llongo prazo
o mudar o paradigma
a de prescrição de opiáceos pa ra adolesce
entes
nos E
EUA e prev
venir o transtorno rela cionado ao
o uso de opioides.
Referências: Ma
anworren J,
J Manworre
en R. Valid
dation of Measures of Opioid Ind
duced
Euph
horia in Teenagers.
T
17° Con
ngresso Mundial
M
so
obre Dor da Assoc
ciação
Interrnacional para o Estud
do da Dor, Boston, Es
stados Unidos, 12-16 d
de Setembro de
2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
4. Utilização de
d questio
onários pre
eenchidos
s por pacie
entes com dor crônica
O prresente es
studo propô
ôs classificcações da dor crônic
ca com ba
ase nos fa
atores
enciam no estado da
psico
ossociais, visto
v
que estes
e
influe
a doença e a torna mais
or médicos
comp
plicada. Alé
ém disso, investigaram
m a relação
o das classificações po
s com
ques
stionários preenchidos
p
s pelos paciientes.
Foram incluídos
s 1000 pac
cientes com
m dor crônic
ca no estud
do, na qua l foi confirm
mado
que 461 des
stes neces
ssitam de
e interven
nções psic
cossociais. Os segu
uintes
ques
stionários fo
oram seleciionados com
mo preditiv
vos efetivos
s dos fatore
es psicossociais:
Escala Numéric
ca da Dor, Escala Ho
ospitalar de
e Ansiedade e Depresssão, Escala de
Catastrofização
o da Dor, Questioná
ário de Au
uto Eficácia
a da dor e a Escala de
Func
cionalidade Geriátrica.
Por meio dos questionárrios conseg
guiu identiificar pacie
entes com muitos fa
atores
psico
ossociais e estes influenciam dire
etamente no
n estado da
d dor crôn
nica. O grup
po de
pesq
quisa destac
ca a possib
bilidade de desenvolve
er um siste
ema de diag
gnóstico us
sando
um q
questionáriio simples e que no futuro estte possa se
er incluind o na entre
evista
médica.
Referências: Ao
ono S, Owa
ari K, Inoue
e1S, Arai Y,
Y Nisihara1
1M, Ushida T. Prediction of
Chro
onic Pain Classificatio
C
on Using S
Self-Comple
eted Questtionnaires. 17° Congresso
Mund
dial sobre Dor da Associação Internacion
nal para o Estudo d
da Dor, Bo
oston,
Estad
dos Unidos, 12-16 de Setembro de 2018.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
5. Id
dentificação no gen
noma de possíveis locais de
e para dorr crônica após
histe
erectomia
a
O es
studo holan
ndês objetiv
vou identifi car fatores
s de risco genético parra a dor crrônica
após
s a cirurgia de histerec
ctomia, na qual a amo
ostra foi co
onstituída d
de 425 mulh
heres
que ttinham indicação benigna para o procedime
ento cirúrgico.
Do total de pacientes,
p
10% apre
esentaram dor crônica pós-op
peratória grave
g
(pontuação na escala nu
umérica de
e dor maior que 3) e 9% do
or crônica pós-
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operratória intermediária (pontuação
(
o na escala
a numérica de dor en
ntre 1 e 3)). Foi
enco
ontrada ass
sociação de
e polimorfiismos de nucleotídeo
o único do
os genes DLG2,
D
FNDC
C3B, NAV3 e EDNRA com
c
a dor ccrônica pós
s-operatória
a.
Este foi o prime
eiro estudo
o a encontra
ar polimorffismos de nucleotídeo
n
único de genes
g
associado a do
or crônica pós-opera
atória dentro do valo
or de signiificância, sendo
s
nece
essárias an
nálises mais profund
das dos genes enco
ontrados co
omo poten
nciais
cand
didatos.
Referências: Va
an Reij R, Hoofwijk
H
D
D, Rutten B, Kenis G, Theunissen
n M, Ramirrez A,
et all. Genome--wide Asso
ociation Ana
alysis Iden
ntifies Poten
ntial Risk LLoci for Ch
hronic
Post--Surgical Pain
P
After Hysterecttomy. 17° Congresso
o Mundial sobre Do
or da
Asso
ociação Inte
ernacional para o Est udo da Dor, Boston, Estados Un
nidos, 12-1
16 de
Setembro de 20
018.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
6. Diferenças de sexo no
n papel de
e Pannexin-1 na dor neuropá
ática
A do
or neuropáttica está entre
e
as m ais debilita
antes de to
odas as sín
ndromes de
e dor
clínic
ca e aprese
enta como causa o trrauma, infe
ecção ou do
oença do ssistema nervoso
centrral ou perifférico. Desc
cobertas re
ecentes indiicam que os canais Pa
annexin-1 foram
f
envo
olvidos na modulação
m
da dor neu
uropática de
d forma diiferencia em
m ratos ma
achos
e fêmeas. Foi avaliado o limiar m
mecânico em
m lesão ne
ervosa ind uzida em ratos
mach
pressão de
hos e fêm
meas e inve
estigado a importânc
cia do Pan
nx1 na exp
e dor
neurropática pe
ela administração d
de única injeção
i
inttratecal de
e panx 10. A
admnistração intratecal aguda
a
de 1
10 e 30 μg de panx
x10 reverte
eu parcialm
mente
alodiinia e em 60
6 μg de panx10
p
reve
erteu comp
pletamente em ratos machos, porém
os ra
atos fêmea
as obtivera
am em 10 , 30 e 60 μg de pa
anx10 reve
ersão parcial da
alodiinia, após 7 dias de lesão nerv
vosa. Os resultados
r
sugerem q
que o Panx
x1 no
siste
ema nervoso central é necessário
o para a expressão contínua da d
dor neuropá
ática,
e qu
ue pode haver
h
diferenças en tre os sexos, porém
m ainda o
os mecanismos
ompreensã
mole
eculares es
specíficos são
s
descon
nhecidos. Concluíram
C
que, a co
ão da
etiolo
ogia da dorr crônica pe
ermite maio
or eficácia do tratame
ento nos pa
acientes.
Referências: Fa
an C, Dalga
arno R, Mo usseau M, Trang T. Sex
S
Differen
nces in the
e Role
of Pa
annexin-1 in Neuropatthic Pain. 1
17° Congresso Mundia
al sobre Do
or da Assoc
ciação
Interrnacional para o Estud
do da Dor, Boston, Es
stados Unidos, 12-16 d
de Setembro de
2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
7. Indução da
d via cer
rebral Nrff2-HO-1 e antinocic
cepção ap
pós difere
entes
para
adigmas de treinamento físico
o em camu
undongos
A via
a de sinaliz
zação do ele
emento de resposta antioxidante
a
e Nrf2 é um
m dos princ
cipais
meca
anismos na
a defesa ce
elular contrra o estress
se oxidativo e sua atiivação pode ser
regulada pelo treinament
t
o físico, po
orém ainda
a são limita
adas as info
ormações sobre
s
os nííveis de inttensidade. Foram ava liadas os níveis de atividade de Nrf2 e HO-1 no
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hipoc
campo, có
órtex, hipo
otálamo e as respostas de dor por Von Frey
y em
camu
undongos não
n
treinados.
O es
studo confirrmou que apenas
a
o e
exercício ae
eróbico vigoroso e de
e maior duração
x e reduçã
aumentou o Nrrf2 no hipo
ocampo, níível de pro
oteína HO-1
1 no córtex
ão da
epção dolo
orosa, contrribuindo na
a plasticida
ade neuronal e alteraçção das regiões
perce
do sistema cortticolímbico e na regu lação de ciitocinas pró
ó-inflamató
órias, alodín
nea e
hiperralgesia.
Referências: Tu
utakhail A; Lebsir D; K
Kerdine-rom
mer S; Coudore F.. In
nduction of brain
Nrf2--HO-1 path
hway and antinocicep
a
ption after different physical traiining parad
digms
in m
mice. 17° Congresso
C
Mundial s obre Dor da Associa
ação Intern
nacional pa
ara o
Estud
do da Dor, Boston, Es
stados Unid
dos, 12-16 de Setembro de 2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
8. P
Pacientes com tum
mor de fe ridas: ava
aliação e caracteriização da dor
onco
ológica
o ano de 2013
O es
studo foi realizado
r
em hospita is-escola do
d Distrito Federal no
busc
cando avalia
ar caracterrizar a dor em pacienttes oncológ
gicos com fferidas tum
morais
e av
valiar sua qualidade de vida ccom 26 pa
articipantes
s. Na amo
ostra, 84%
% dos
participantes tinham cânc
cer de cabe
eça e pesco
oço com feridas nessa
as áreas. Foram
F
utiliz
zados três
s question
nários parra obtenção dos dados,
d
oss question
nários
socio
odemográfico, inventtário breve
e de dor (IBD) e de
d McGill. Os resulttados
mosttraram que
e a dor interfere pri ncipalmentte nas ativ
vidades gerrais, trabalho e
relac
cionamento
os. A análise dos da
ados permiitiu uma observação
o
importantte na
avaliiação do paciente
p
em
m relação a intensida
ade da dorr sentida, m
mostrando uma
corre
elação entrre as variáv
veis ‘’pior d
dor’’ e ‘’dorr fraca’’. Qu
uanto maio
or ele avalia
a sua
‘’piorr dor’’, ma
aior també
ém será a avaliação da sua ‘’dor fraca’’’. Analisan
ndo a
variá
ável dor, o resultado foi
f que a do
or referida no momen
nto é capazz de interferir na
exec
cução de atividades,
a
podendo gerar alte
erações no
o humor, no sono e na
habillidade de apreciar a vida. Ir além da farmacoterapia, a aborda
agem
multtidisciplinar se faz ne
ecessária n
no tratame
ento dos pacientes o ncológicos para
manejo da sua qualidade de vida. U
Um estudo com maior amostra é indispensável
para possibilitar a generalização dos dados.
Referências: Ab
breu A, Ka
amada I. T
To evaluate
e the pain of oncolog ic patients with
tumo
or wounds undergoing treatmen
nt in specialized institutions in Brasília, Brazil.
B
da Associa
17° Congresso Mundial sobre
s
Dor d
ação Intern
nacional pa ra o Estud
do da
Dor, Boston, Es
stados Unid
dos, 12-16 de Setemb
bro de 2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
9. A influência do paracetam
p
ol na mo
odulação condicion
nada da dor:
explloração de
e diferença
a entre os
s sexos
O pa
aracetamoll é um an
nalgésico a
amplamente utilizado. Estudos relacionad
dos a
modulação con
ndicionada da dor (C
CPM) relata
aram que o fármaco
o foi eficaz
z em
homens, mas em
e contrapartida não foi eficaz em
e mulhere
es. O estud
do randomizado,
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duplo
o cego con
ntou com a participaçção de 28 voluntários
s, sendo 14
4 homens e 14
mulh
heres. No início de cada
c
sessã o, foi avalliado o lim
miar de dorr ao calor para
determinação da tempe
eratura qu
ue causaria uma dor modera
ada. Antes da
administração do medica
amento foi feito a estimulação
e
térmica n
na temperatura
estab
belecida para
p
cada participan
nte. Antes e após a aplicaçã
ão do estiimulo
cond
dicionado que ativa ao
o CPM foi rrealizado ta
ambém o estimulo
e
de
e dor térmica. A
diferrença de inttensidade da
d dor indu
uzida pela estimulação
e
o calor dorr antes e após o
estím
mulo condic
cionado foi utilizado p
para avaliarr a eficácia CPM. Os re
esultados foram
f
a redução sign
nificativa da dor apó s o estimu
ulo condicionado, porrém não houve
h
signiificância na
a interação
o condição x sexo, su
ugerindo que o efeito
o analgésic
co do
paracetamol nã
ão está ligado ao sexo
o. A intensid
dade da dor diminuiu após o estimulo
cond
dicionado o que demonstra a ativ
vação das vias
v
descen
ndentes da dor. A CPM
M não
foi in
nfluenciada
a pelo para
acetamol, ttanto em homens
h
quanto em m
mulheres, o que
suge
ere que o paracetamol pode não ter afetado
o nos resultados do esstudo suge
erindo
que o fármaco não influen
ncia nas via
as seretonin
négicas des
scendentes que se acrredita
estarrem envolv
vidas na CPM.
Referências: krid
k
G, Léonard P.. Chalaye S. Marchand. The
e Influenc
ce of
Aceta
aminophen
n on Condittioned Pain
n Modulatio
on: Sex Diffferences E
Exploration. 17°
Cong
gresso Mun
ndial sobre Dor da Asssociação Internacion
I
nal para o Estudo da Dor,
Boston, Estados
s Unidos, 12-16
1
de Se
etembro de
e 2018.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
10. Primeira demonstr
ração de fibras ne
ervosas em
m biópsia
as muscullares
hum
manas e comparaçã
c
ão da qu
uantidade em pacie
entes com
m e sem dor
mus
scular
A do
or crônica por
p vezes pode ter env
volvimento
o de distúrb
bios muscu lares, em busca
b
de e
esclarecimentos acerca
a dos meca
anismos en
nvolvidos nessa
n
relaçção, Jorge et al.
(201
18) comparrou a quanttidade de ffibras nervo
osas em músculos
m
de
e pacientes
s com
distú
úrbios musc
culares e pacientes
p
se
em dor mu
uscular. Parra tanto, fo
oram analis
sadas
14 a
amostras de biópsia por imunoffluorescênc
cia de diferrentes mússculos, sen
ndo 6
dessas amostrras de pac
cientes sem
m dor mu
uscular e 8 de pacie
entes com
m dor
musc
cular. Após
s uma clas
ssificação ssemiquantittativa do resultado,
r
foi compro
ovado
que os pacienttes que po
ossuíam disstúrbios musculares apresentav
a
vam mais fibras
f
nervosas quand
do compara
ado ao gru po controle
e. Contudo,, para escla
arecer melhor a
relaç
ção entre os
o distúrbio
os muscula
ares e a dor crônica,, seriam ne
ecessários mais
estud
dos para subdividir quais
q
fibrass nervosas presentes nesses cassos e identtificar
nocic
ceptores en
ntre elas.
Referências: C.
C Jorge, M. Olive
eira-Fusaro,, N. Üçeyler, C. Sommer. First
Dem
monstration of Nerve Fibers in H
Human Mus
scle Biopsie
es and the
e Comparison of
the A
Amount in Patients With and Witthout Muscle Pain. 17°
° Congressso Mundial sobre
s
da Associaç
Dor d
ção Interna
acional para
a o Estudo da Dor, Bo
oston, Esta dos Unidos
s, 1216 de setembro
o de 2018.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
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11. Explorand
do a associação en
ntre diabe
etes e sint
tomas ostteomuscullares
crôn
nicos: o es
studo ELSA
A-Brasil os
steomuscu
ulares (EL
LSA-Brasil MSK)
Com o objetivo
o de inves
stigar a asssociação entre a diab
betes melliitus e sintomas
ntrole glicê
omusculare
es crônicos
s, além de avaliar se
e há influên
ncia do con
êmico
osteo
nessa associaç
ção, foi re
ealizado um
m estudo de análise
es de regrressão logística
univa
ariada e multivariada
m
a a partir d
dos dados das avaliações de lin
nha de bas
se do
Estud
do Musculo
oesquelético
o ELSABrassil (2012-20
014).
O dia
agnóstico médico
m
e a hemoglobin
na glicada foram os de parâmetrros de avaliação
da d
diabetes, já
j para os
s sintomass osteomu
usculares crônicos
c
fo
oi utilizada sua
defin
nição, como
o dor, desco
onforto e/o
ou rigidez por
p mais de
e 6 meses d
durante o último
ú
ano, assim com
mo os locais
s de em qu e estavam presentes, podendo sser em qua
alquer
local ou em vá
ários locais
s. As variá
áveis consiideradas nos modelo
os multivarriados
foram
m sexo, raç
ça, idade, escolaridad
de, índice de
d massa corporal, nív
vel de atividade
física
a e tabagism
mo e consu
umo excesssivo de álco
ool.
Como principal resultado
o foi obserrvado que somente em mulhe
eres a diabetes
melliitus, contro
olada ou nã
ão, foi asso
ociada a sin
ntomas crônicos osteo
omusculare
es em
qualq
quer local, não have
endo o me
esmo resulttado para homens o
ou sintomas em
vário
os locais. Contudo,
C
mu
ulheres com
m um pior controle glicêmico, fo
oram duas vezes
v
mais
s propensas
s a apresentar sintom
mas crônico
os osteomu
usculares. A
Apesar de mais
traba
alhos serem
m necessárrios para in
nvestigar essa
e
relação, o estud
do Borges et
e al.
(201
18) já indic
ca a maior propensão
o das mulh
heres com diabetes de
e apresenttarem
sinto
omas crônic
cos osteomusculares.
Referência: A. Borges Dario,
D
L. M
Machado, R. Telles, P. Ferreirra, S. Barrreto.
Explo
oring the Association Betwe
een Diabe
etes and Chronic Musculoske
eletal
Symptoms: Th
he ELSA-B
Brasil Mussculoskeleta
al Study (ELSA-Bra sil MSK). 17°
Cong
gresso Mun
ndial sobre Dor da Asssociação Internacion
I
nal para o Estudo da Dor,
Boston, Estados
s Unidos, 12-16
1
de Se
etembro de
e 2018.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
12. D
Desenvolv
vimento de
e um curríículo de humildade cultural n
na medicin
na da
dor - uma ava
aliação de necessida
ades
Uma revisão da
a literatura atual mos tra que as diferenças culturais e raciais sempre
caus
sam desigualdades no
o manejo d
da dor, levando a um
ma dor não tratada e//ou a
uma desconfian
nça clínica. Mesmo de
entro de um
m grupo cu
ultural, exisstem difere
enças
na p
percepção de
d dor e o tratamen
nto deve ser
s
baseado
o em cren
nças individ
duais,
expe
eriências e mecanismo
os de enfre
entamento. Humildade
e cultural te
em como fo
oco a
aprendizagem ao longo da
d vida do
os médicos
s e a auto
orreflexão p
para iguala
ar os
dese
equilíbrios de
d poder co
omumente presentes nas relaçõe
es médico-p
paciente. Esta
E
é
uma parte in
ntegrante da melho
ora da ed
ducação médica
m
mu
ulticultural. Na
Universidade de
e Washingtton, não há
á um treina
amento form
mal de abo
ordagem cultural
para os estudantes e residentes do Departame
a e Medicin
ento de Anestesiologia
na da
Dor. Neste dep
partamento
o, todos oss residentes de anesttesiologia p
passam po
or um
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rodíz
zio em dor crônica, por isto a n
necessidade
e de desenv
volver um treinamento de
enfoq
que cultura
al durante a formaçã
ão médica.. Foi realiz
zada uma pesquisa online
o
aberrta a todo
os os inte
ernos, ressidentes e estudante
es de do r crônica com
ques
stionamento
os acerca das
d
compe
etências e barreiras
b
culturais pre
esentes em
m seu
curríículo educacional. A maioria
m
dos participantes concord
dou que o aspecto cultural
deve
e ser abord
dado no tre
einamento em medic
cina da dorr, negaram
m receber algum
a
treinamento co
omo parte de
d seu currrículo form
mal e não demonstrara
d
am estar ciente
c
das barreiras específicas
s para trattamento da dor em seu país. Esta pesquisa
demo
onstrou a necessidad
de de um treinamentto com abo
ordagem ccultural em dor,
inar como uma
contribuindo pa
ara o dese
envolvimen to de um currículo multidiscipl
m
nova
a estratégia
a educacion
nal.
Referência: K. Srivastav
va, M. Acccardi-Ravid, K. Pepe
erzak, A. Dyer, R. Dale.
Deve
elopment of a Pain Me
edicine Culttural Humility Curricullum: A Nee
eds Assessm
ment.
da Associa
17° Congresso Mundial sobre
s
Dor d
ação Intern
nacional pa ra o Estud
do da
Dor, Boston, Es
stados Unid
dos, 12-16 de Setemb
bro de 2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
13. Impacto da escutta de mú
úsica nos mecanismos de d
dor endóg
gena
excitatórios e inibitório
os
A analgesia induzida por música
m
tem
m sido demo
onstrada em
m vários esstudos. Este
e tipo
de alívio da dor pode ser parcialmen
nte explicado pela mo
odulação do
os sinais de dor
em resposta às
à estimula
ações de centros do
o tronco cerebral
c
pe
ela música. Em
estud
dos com pa
articipantes
s ouvindo m
música, a atividade ne
eural observ
vada por fM
MRI é
carac
cterístico das
d
vias de
e analgesia
a descende
ente. Porém
m, não há pesquisas
s que
obse
ervem os mecanismos
m
endógenoss de contro
ole da dor. Nesse estu
udo, foi ava
aliado
o effeito modu
ulatório da
a música e
em mecan
nismos exc
citatórios e inibitório
os. A
pesq
quisa aconte
eceu em um centro d
de dor hosp
pitalar, onde participa ram 27 pes
ssoas
saud
dáveis que tiveram sua percepçção de dorr avaliada por meio de uma escala
e
visua
al analógica
a computad
dorizada. A avaliação aconteceu de forma ccontínua, on
nde o
participante rec
cebia estím
mulos térmiicos de dorr ao ouvir música e ssem música
a. Foi
obse
ervado que as classific
cações subjjetivas de dor
d eram significativa
amente men
nores
quan
ndo os pa
articipantes
s estavam
m escutand
do música, houve d
diminuição das
amplitudes do componen
nte de ava
aliação de mecanismos excitató
órios e nã
ão foi
enco
ontrado dife
erença na ativação
a
do
os mecanism
mos inibitórios. Além disso, a música
m
teve efeito sign
nificativo na observaçção do pico
o de dor. Os
O achados sugerem que
q
a
escuta musical opera no componentte sensoria
al da dor, a dependerr da intensidade
do e
estímulo. Estes resulttados auxil iam no desenvolvime
ento da mu
usicoterapia em
dor c
crônica, com
m foco no sistema
s
de modulação
o da dor descendente disfunciona
al.
Referência: M. Cabon, A. Bonnabessse, S. Gen
nestet, B. Quinio,
Q
R. Marianowski, L.
Misery, C. Bod
déré. Impact of Mu
usic Listeniing on Endogenous Excitatory and
Inhib
bitory Pain
n Mechanis
sms. 17° C
Congresso Mundial sobre
s
Dor da Assoc
ciação
Interrnacional para o Estud
do da Dor, Boston, Es
stados Unidos, 12-16 d
de Setembro de
2018
8.
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