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INTRODUÇÃO 

A dor crônica traz uma série de impactos na vida do paciente, sendo a sexualidade uma das importantes 

áreas possivelmente afetada. Há poucos estudos na literatura que fazem a interlocução entre 

sexualidade e quadros de dor crônica. 

 

OBJETIVO 

 O objetivo da pesquisa é compreender se a dor crônica impacta na sexualidade dos pacientes e quais 

são os mecanismos de enfrentamento utilizados frente à possíveis mudanças. 

 

METODOLOGIA 

 Este estudo foi divido em duas etapas, sendo a primeira composta pela avaliação do domínio 

“sexualidade” por meio do questionário “Impacto Psicossocial da Dor - IPD”, desenvolvido pela equipe 

de Psicologia do Grupo de Dor do Hospital das Clínicas de São Paulo a fim de verificar o impacto da dor 

em diversas áreas da vida dos pacientes. Foram avaliados 70 questionários de pacientes com dores 

crônicas atendidos pela equipe entre os anos de 2015 e 2016. 

A segunda etapa da pesquisa consistiu em uma entrevista semi-dirigida selecionando 10% da amostra 

inicial para aprofundar questões relacionadas ao enfrentamento dos pacientes frente aos impactos 

gerados pela dor crônica na sexualidade. 

 

RESULTADOS 

 Na primeira etapa da pesquisa, observou-se que 53,6% dos pacientes perceberam diminuição da 

frequência da sua vida sexual. Antes da dor 82,6% alegou ter vida sexual muito satisfatória/satisfatória, 

enquanto que depois da dor esse número diminuiu para 52,4%. Os pacientes que consideraram ter uma 

vida sexual insatisfatória/pouco satisfatória aumentou de 7,2% para 39,4% depois da dor. 

Na segunda etapa, dentre as mudanças na vida sexual após a dor, foi referido: medicação que diminui a 

libido; dor durante o ato sexual (penetração e movimentos) e falta de disposição (cansaço pela dor). 

Todos os pacientes, ao serem questionados sobre como abordavam tais dificuldades, evidenciaram 

enfrentamento passivo e insatisfação na maneira de superá-las. Além disso, todos esperavam que a vida 

sexual melhorasse no futuro e não sabiam referir como poderiam contribuir neste processo. 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados da pesquisa confirmam a influência da dor crônica na vida sexual dos pacientes, sendo 

observadas mudanças significativas tanto na frequência, como no prazer. A passividade dos pacientes 

frente às necessidades de mudanças sexuais se destacou como modelo de enfrentamento e de 

insatisfação. Novos estudos devem ser realizados com o objetivo de aprofundar esta temática. 
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INTRODUÇÃO 

Profissionais que trabalham com dores crônicas buscam alternativas para melhorar a adesão dos 

pacientes e mobilizá-los a adotarem posturas mais ativas nos tratamentos. Na literatura encontram-se 

estudos que apontam fatores de sucesso/fracasso no processo de adesão, mas não propõem estratégias 

viáveis para a realidade brasileira. 

 

OBJETIVO 

Identificar as dificuldades que os profissionais da área da saúde enfrentam em relação a adesão dos 

pacientes aos tratamentos propostos e a partir destes dados construir um livro didático que os auxilie a 

melhorar a adesão terapêutica de seus pacientes. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de estudo qualitativo dividido em duas etapas: na primeira foram analisadas as respostas dos 

profissionais a duas questões: Quais fatores você acredita que dificultam a adesão do paciente ao 

tratamento? / O que você precisa aprender para melhorar a adesão dos pacientes? Participaram do 

estudo 97 profissionais, a maioria médicos (sendo 28,2% anestesistas) com idade média de 39,2 anos e 

que trabalham em média há 4,7 anos com pacientes com dores crônicas de diversas etiologias. As 

respostas foram categorizadas de acordo com o método de análise de conteúdo de Bardin. A segunda 

etapa, consistiu na construção do livro sobre adesão baseando-se nas categorias levantadas 

anteriormente, com ênfase nas necessidades dos profissionais. 

 

RESULTADOS 

Na primeira etapa identificou-se que 99% dos profissionais tinham dificuldades na adesão dos pacientes 

e 69,4% afirmou precisar de capacitação profissional, destacando-se a necessidade de compreender e 

saber transmitir a importância do tratamento multidisciplinar (22,2%) e aprender a estabelecer vínculos 

terapêuticos (13,9%). Na segunda etapa foi construído livro com os seguintes temas: importância da 

adesão; expectativas do paciente; padrões de convívio com a dor crônica e como auxiliar o paciente a se 

manter motivado. 

 

CONCLUSÃO 

Este estudo culminou na produção do livro de educação para profissionais na área da saúde com dicas e 

estratégias para melhorar a adesão do paciente, chamado “Dores Crônicas: como melhorar a adesão ao 

tratamento”. Evidenciou-se que nem sempre o paciente é o único responsável pelo sucesso/fracasso do 

tratamento, e que boa parte dos profissionais percebem a necessidade de aprender novas estratégias 

para ajudar a tornar os pacientes mais ativos. 

Novos estudos serão realizados para identificar se familiares também podem colaborar para o sucesso 

do tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

Neuropatia Periférica Induzida pela Quimioterapia (NPIQ) é uma complicação comum do tratamento 

quimioterápico com agentes neurotóxicos. A Enfermagem é capaz de identificar e avaliar as alterações 

recentes que possam vir a ocasionar a NPIQ. Para tal tarefa, requer instrumentos padronizados e 

validados, como o instrumento Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool 

(CIPNAT), construído e validado por Tofthagen e colaboradores (2011), contém 36 itens no total que 

avaliam a ocorrência dos sintomas, gravidade, frequência e 14 itens que avaliam a interferências nas 

Atividades de Vida Diária (AVD). 

 

OBJETIVO 

Realizar a adaptação cultural do instrumento Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy 

Assessment Tool (CIPNAT) para língua portuguesa do Brasil. 

 

METODOLOGIA 

A condução deste estudo baseou-se na proposta de Beaton e colaboradores (2000) que estabeleceu os 

seguintes estágios para adaptação cultural: Estágio I – Tradução Inicial; Estágio II – Síntese da Tradução; 

Estágio III – Retrotradução (Back Translation); Estágio IV – Comitê de Juízes; Estágio V – Pré-Teste; 

Estágio VI - Submissão da documentação para os seus desenvolvedores. Para a validade de conteúdo 

durante o Estágio IV, optou-se pela medida quantitativa do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). 

 

RESULTADOS 

No Estágio I – Tradução Inicial, cada tradutor relatou aspectos relevantes identificados durante a 

tradução. No Estágio II - Síntese da Tradução, a reunião entre o pesquisador e os tradutores foi 

construída a síntese, que foi encaminhada ao Estágio III – Retro tradução, tradutores distintos do Estágio 

I. Estágio IV- Comitê de Juízes foi composto pela pesquisadora responsável, sua orientadora, duas 

docentes com experiência em adaptações culturais, uma doutoranda da área oncológica e a tradutora 

bilíngue. O Comitê de Juízes adequou o instrumento para a realidade brasileira ao verificar as 

equivalências semântica, idiomática, experimental e conceitual e aplicou-se o IVC, que atingiu mais de 

80% de aceitação dos itens. No Estágio V, foram entrevistados e aplicados o CIPNAT em 36 

participantes, sendo que, a compreensão, organização e aceitação do instrumento foi de 94,5% dos 

participantes. 

 

CONCLUSÃO 

O instrumento CIPNAT demonstrou ter uma boa aceitação. Desta forma, deu-se a continuidade do 

processo de validação do instrumento através da ampliação da amostra e análise psicométrica, tais 

como, a validade e confiabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta uma carência em instrumentos validados que avaliem a Neuropatia Periférica 

Induzida pela Quimioterapia (NPIQ), uma complicação adversa ocasionada pela infusão de 

quimioterápicos neurotóxicos capaz de limitar o tratamento e interferir nas atividades de vida diária, 

qualidade de vida e, até mesmo, no tempo de sobrevida. 

 

OBJETIVO 

Testar as propriedades psicométricas da versão adaptada do instrumento CIPNAT em uma amostra de 

pacientes oncológicos, que apresentam Neuropatia Periférica Induzida pela Quimioterapia (NPIQ). 

 

METODOLOGIA 

Previamente o instrumento percorreu as etapas de adaptação proposta por Beaton e colaboradores 

(2000). A validade de construto aferiu a legitimidade do traço latente através da consistência interna do 

alpha de Cronbach e análise fatorial, além da validade discriminante e convergente. Para a validade de 

critério verificou-se a validade preditiva e concorrente. A confiabilidade foi verificada pelo Teste Reteste 

e a consistência interna. 

 

RESULTADOS 

Na validade convergente houve uma correlação moderada entre o DN4 (ρ de Spearman = 0,524 a 0,625) 

e NPSI (ρ de Spearman = 0,426 a 0,477) com a versão adaptada do CIPNAT. A validade discriminante não 

foi possível de aferir devido à ausência de variância. Na validade de construto verificada através da 

análise fatorial com rotação varimax obteve-se dois fatores: 1) sintomas sensitivos que foram agrupados 

o formigamento de pés e mãos e dormência de pés e mãos; 2) sintomas motores que foram agrupados 

problemas de equilíbrio, fraqueza nos membros superiores e inferiores, dores musculares e articulares, 

sensibilidade ao frio e neuralgia. Quanto a confiabilidade, a consistência interna medida pelo alfa de 

Cronbach com base nos itens padronizados foi de 0,87. Observou-se que houve uma variação no alfa de 

Cronbach de 0,859 a 0,895 quando se faz a extração de cada um dos itens, individualmente. No Teste 

Reteste, os valores apresentados pelo coeficiente de correlação de Spearman evidenciaram uma forte 

correlação da versão adaptada do CIPNAT quando reaplicado no período de 7 a 10 dias após a sua 

primeira avaliação para todas as variáveis mensuradas. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o instrumento CIPNAT apresentou propriedades psicométricas adequadas, sendo assim, 

estará disponível uma ferramenta para avaliação e mensuração da NPIQ pelos profissionais de saúde 

que atuam na assistência oncológica no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

In Brazil, breast cancer is the second higher incidence neoplasms, the most common among women. It is 

expected 57,120 new cases and a risk 56.09 cases per 100 thousand women. For its treatment, is used 

neurotoxic chemotherapeutics that can cause Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). 

 

OBJETIVO 

To search the patients with breast cancer during treatment with neurotoxic agents and evaluate the 

presence of CIPN with application of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool 

questionnaire (CIPNAT). 

 

METODOLOGIA 

 It is an exploratory descriptive study developed in a cancer treatment reference hospital in the city of 

Sao Paulo, Brazil. 

 

RESULTADOS 

The sample was 44 women with a mean age of 52 years (SD = ±10.54), 47.7% had local disease, 72.7% 

were treating with taxanes neurotoxic agents. The main neuropathic symptoms measured at CIPNAT 

were: 75% had motor symptom weakness with an average score for severity of 6.45 causing an average 

of distress 5.36; 65.9% muscle and joint pain average severity of 6.31 causing an average of 5.59 

distress; and 56.8% sensitive symptom numbness in the hands average severity of 4.76 causing an 

average of 3.52 distress. These symptoms had negative impact in the activities of daily living (ADL) such 

as physical exercise (mean score = 5.32), enjoy life (mean score = 4.77) and leisure activities (mean score 

= 4, 03). Although few, 13.6% reported that suffered some injury or accident due to CIPN. The results 

are consistent with those presented in the scientific literature, but measured with other assessment 

tools such as the NCI CTCAE, WHO and EORTC QLQ-C30 and CIPN20, which also showed that motor 

disorders (weakness, muscle cramps and loss of strength in the hands) and sensory (numbness and 

tingling in the hands and feet). 

 

CONCLUSÃO 

The study explores the relationship between CIPN and ADL affected during treatment for breast cancer. 

Through the motor and sensory symptoms reported by CIPNAT, nursing will have grant to develop 

educational strategies to prevent and minimize negative impacts on the quality of life of women with 

breast cancer undergoing treatment with neurotoxic agents. 
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INTRODUÇÃO 

A Neuropatia Periférica Induzida pela Oxaliplatina (NPIOx) tornou-se um problema frequente, 

manifestando-se na forma aguda ou crônica em pacientes com neoplasia colorretal submetidos ao 

tratamento com Oxaliplatina. A NPIOx pode impactar as atividades de vida diária (AVD), qualidade de 

vida e aspectos psicossocial que, por sua vez, determinarão a redução ou suspensão do tratamento 

causando impacto na sobrevida do paciente. 

 

OBJETIVO 

Caracterizar a NPIOx em pacientes com neoplasia colorretal com a aplicação do instrumento 

Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool (CIPNAT). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório realizado em dois hospitais referência no tratamento 

oncológico da cidade de São Paulo. 

 

RESULTADOS 

Amostra foi 135 participantes equilibrada quando ao sexo. A idade média foi de 56 anos (DP= ± 11,71), 

35,6% apresentavam a disseminação regional da neoplasia colorretal. Os principais sintomas 

neuropáticos encontrados pelo CIPNAT foram: 61% apresentaram uma sensibilidade ao frio com 

gravidade (0-10) média de 6,10 (DP=±1,89) causando uma angustia (0-10) média de 4,62 (DP±3,12); 54% 

sentiram dormência nas mãos com uma gravidade média de 5,43 (DP=±2,32) ocasionando uma angústia 

média de 3,81 (DP=±3,36); 47% sentiam formigamento nas mãos com gravidade média de 5,50 

(DP=±2,40) com angústia média de 4,23 (DP=±3,48) e 40% referiram neuralgia com gravidade média de 

6,11 (DP=±2,34) com angústia média de 4,85 (DP=±3,41). As principais AVD afetadas, numa escala de 0 a 

10, foram trabalho (média=2,97), tarefas domésticas (média=2,37) e pegar objetos (média=2,35). 

 

CONCLUSÃO 

 O estudo explora os sintomas da NPIOx (presença, gravidade e angústia) e o impacto nas AVD. Tais 

evidências oferecem subsídios para que os profissionais de saúde desenvolvam estratégias de 

rastreamento e prevenção buscando minimizar os impactos negativos em pacientes com neoplasia 

colorretal submetidos a quimioterapia com Oxaliplatina. 
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INTRODUÇÃO 

A acupuntura é uma técnica que atua corrigindo desequilíbrios energéticos. Segundo a OMS é um 

tratamento efetivo para uma série de doenças, sintomas ou condições. O IBGE e o Ministério da Saúde 

afirmam que 40% da população brasileira apresenta doença crônica e lista a hipertensão arterial, 

diabetes, doença crônica da coluna, colesterol e depressão como as principais. Confrontando estes 

levantamentos entende-se como necessário identificar o perfil de pacientes atendidos pela Acupuntura, 

uma vez que sua prática é considerada como tratamento efetivo para diversas patologias. 

 

OBJETIVO 

O objetivo foi identificar as principais queixas de dor física dos pacientes atendidos no ambulatório de 

acupuntura do Centro Universitário de Araraquara. 

 

METODOLOGIA 

Foram considerados os registros de todos os prontuários do ambulatório de acupuntura das 

modalidades sistêmica e auricular, desde o início até abril de 2016, incluindo os arquivados. A 

identificação dos prontuários foi mantida em sigilo através de tarjas e as coletas foram realizadas pela 

secretária do ambulatório. Os dados de interesse foram: gênero, idade e presença de queixa de dor 

física. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, tendo dispensa do termo de 

consentimento (1516721). Para análise estatística das frequências observadas foi utilizado o teste de 

Qui Quadrado (p<0.05). 

 

RESULTADOS 

Um total de 48 prontuários foram analisados, sendo que 29.17% (n=14, 44.79 DP16.70) não 

apresentaram queixa de dor física e 70.83% (n=34, 43.06 DP15.66) buscaram o tratamento por esta 

razão, diferença estatisticamente significante (P=0.02). Dos 34 queixosos, 21 apresentam dor em mais 

de um local do corpo, totalizando 55 queixas distribuídas em: membros superiores (24.07%, n=13, 44.23 

DP12.26), membros inferiores (24.07%, n=13, 46.46 DP19.26), cabeça (9,26%, n=5, 42.40 DP13.92) e a 

mais prevalente estatisticamente, coluna (38,89%, n=22, 43.38 DP16.19), além das dores generalizadas 

(3,70%, n=2, 39.50 DP16.26). Ao considerar as dores na coluna em relação aos seus segmentos não 

observou-se diferença estatística na frequência de aparecimento entre elas. 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos demonstram que a busca pelo tratamento com acupuntura está mais relacionada 

com as queixas de dor física, prevalecendo dentre estas, os sintomatológicos para coluna, o que 

possivelmente está relacionado a esta se caracterizar como uma das principais doenças crônicas que 

acomete a população brasileira. 

  

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-008 - Título: DIFERENÇAS NOS ASPECTOS ERGONÔMICOS E PSICOSSOCIAIS EM 

TRABALHADORES DE ESCRITÓRIO USUÁRIOS DE COMPUTADOR COM E SEM DOR  

 

Autores: ALINE MENDONÇA TURCI;MIRELA SANT ANA RODRIGUES;THAÍS CRISTINA CHAVES  

 

Instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP  

 

Área: 0.9 Diagnóstico, avaliação e revisões  

   

INTRODUÇÃO 

Disfunções dos membros superiores e cervical são frequentes entre trabalhadores usuários de e são 

bem descritas como distúrbios ocupacionais que ocasionam absenteísmo e redução na produtividade 

ocupacional. Uma ferramenta descrita na literatura capaz de avaliar aspectos ergonômicos e 

psicossociais específica para usuários de computador é o Maastricht Upper Extremity Questionnaire 

(MUEQ – Br Revisado). A literatura aponta as diferenças nos aspectos biopsicossociais entre os gêneros 

nas disfunções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho. Entretanto, existem poucos trabalhos que 

descrevem essas diferenças utilizando ferramentas específicas para avaliação do trabalhador usuário de 

computador. 

 

OBJETIVO 

Verificar a influência do gênero e queixa musculoesquelética nos aspectos ergonômicos e psicossociais 

em trabalhadores usuários de computador com e sem dor musculoesquelética. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliados 486 trabalhadores usuários de computador. Foi aplicado o MUEQ-Br revised que 

contempla 41 questões sobre o posto de trabalho, postura corporal, nível de controle do trabalho, 

demanda ocupacional, pausas e suporte social. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

institucional (Processo número 10299/2012). Para a análise estatística foi utilizada ANOVA (p<0,05). 

RESULTADOS 

A amostra foi dividida entre os gêneros em sintomáticos (feminino-GFS/n=272; masculino-GMS/n=133) 

e assintomáticos (feminino-GFA/n=53; masculino-GMA/n=81). Pontuações significativamente maiores 

para o GFS em relação aos demais grupos foram observadas para o domínio postura corporal no 

trabalho (F(3,482)=22,45, p<0,001). Foi observado que as mulheres sintomáticas apresentaram 

pontuações significativamente maiores do que GFA e GMA nos domínios: controle no trabalho 

(F(3,482)=8,90, p<0,001) e pontuação total do MUEQ (F(3,482)=15,87, p<0,001), bem como pontuações 

significativamente maiores nos domínios posto de trabalho (F(3,482) = 7,10, p<0,001) e pausas (F 

(3,482)=6,38, p<0,001) apenas em relação ao GMA. 

 

CONCLUSÃO 

O gênero demonstrou influenciar apenas na percepção quanto à postura corporal no trabalho, já que 

apenas para esse domínio foi observada diferença entre homens e mulheres sintomáticos. Nossos 

resultados sugerem que para os demais aspectos ergonômicos e psicossociais no trabalho envolvendo o 

computador haja maior influência da queixa musculoesquelética e não do gênero. 
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Área: 0.9 Diagnóstico, avaliação e revisões  

   

INTRODUÇÃO 

O aumento do uso de computador no trabalho cresceu, o que gerou um considerável aumento na 

prevalência de queixas musculoesqueléticas. A prevalência de sintomas musculoesqueléticos em 

membro superior, coluna cervical e lombar entre trabalhadores usuários de computador pode atingir 

valores entre 20 a 77%, sendo que as mais frequentes são as queixas em pescoço e ombro quando 

comparadas com outras regiões do corpo. Tais distúrbios ocupacionais podem levar a prejuízos na 

realização das atividades de vida diária, da produtividade ou mesmo o absenteísmo. 

 

OBJETIVO 

Observar a prevalência de dor em membro superior e pescoço em trabalhadores usuários de 

computador do setor privado. 

 

METODOLOGIA 

A amostra foi composta por indivíduos com faixa etária entre 18 e 60 anos, com atuação na mesma 

função há pelo menos 12 meses e ao menos 4 horas de atividade no computador por dia. O domínio 

“Queixas” do MUEQ-Br Revisado é capaz de detectar qual é o local da dor do sujeito, além de 

caracterizá-la. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (1189036). Para análise 

estatística das frequências observadas foi utilizado o teste de Qui Quadrado (p<0.05). 

 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 55 trabalhadores usuários de computador do setor privado, dos quais 30 

não relataram dor em membros superiores e/ou cervical (35,07 anos DP10,40) e 25 manifestaram 

queixa (33,40 anos DP11,32). Dentre os sujeitos queixosos os locais de dor manifestados foram braço 

(8%, n=2), ombro (36%, n=9), pescoço (44%, n=11) e punho (12%, n=3), entretanto a frequência de 

aparecimento não se mostrou significativamente diferente entre os subgrupos. Ao dividir a amostra 

sintomática quanto aos gêneros, observou-se as mesmas queixas para o masculino: braço (25%, n=2), 

ombro (25%, n=2), pescoço (37.5%, n=3) e punho (12.5%, n=1). Já para o feminino revelaram: ombro 

(41%, n=2), pescoço (48%, n=3) e punho (11%, n=1). Entretanto, em nenhuma das duas amostras a 

frequência de aparecimentos das queixas demonstrou diferença significativa. 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos achados deste estudo conclui-se que as queixas manifestadas pelos usuários de 

computador do setor privado foram prevalentes em braço, ombro, pescoço e punho. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente a lombalgia é um dos principais motivos de consulta médica em todo o mundo, gerando 

altos custos, com tratamentos e perda de produtividade. O número de recidiva é muito alto, 

sobrecarregando os serviços públicos de saúde. Embora hoje existam vários tratamentos para 

lombalgia, não existem estudos demonstrando a superioridade de um programa específico de 

reabilitação. 

 

OBJETIVO 

Identificar fatores prognósticos para resposta ao tratamento fisioterápico convencional em uma 

população de pacientes com lombalgia mecânica comum crônica (LMC) 

 

METODOLOGIA 

Foram selecionados 113 pacientes com LMC crônica no ambulatório de doenças da coluna, do hospital 

das Clinicas de São Paulo. Todos os pacientes foram examinados por um reumatologista, e quando 

diagnosticados com LMC crônica e apresentando os critérios de inclusão foram recrutados. Estes 

pacientes foram avaliados, antes do tratamento fisioterápico, após realização de 10 sessões e após três 

meses da última sessão. Inicialmente foram avaliados os fatores sócios demográficos, duração da dor e 

aplicado questionários utilizados pelo “Multinational Musculoskeletal Inception Cohort Study”, em 

2007; estes questionários foram utilizados neste trabalho para identificar fatores prognósticos da 

resposta terapêutica à fisioterapia convencional, nos pacientes, com LBP crônica. A resposta do paciente 

à fisioterapia foi avaliada pela intensidade da dor utilizando uma Escala Numérica de Dor (END) e pela 

incapacidade através do Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ). Os pacientes foram agrupados 

em dois grupos, respondedores e não respondedores. Eram considerados respondedores quando 

diminuía pelo menos dois pontos na pontuação END e quatro pontos no RMDQ, nas reavaliações 

comparadas a avaliação inicial. 

 

RESULTADOS 

A ausência de dor extra espinhal e medo evitação-trabalho surgiram como fatores independentemente 

associados com uma diminuição de resposta ao tratamento fisioterápico, para pacientes com  LMC 

crônica de acordo com a avaliação da END (odds ratio (OR) = 0,27, intervalo de confiança (IC) 0,13-0,56; 

P < 0, 001 e (OR) = 0,35; (IC) 0,17-0,74; P = 0, 006, respectivamente). Em relação ao RMDQ nenhum fator 

avaliado influenciou a resposta ao tratamento fisioterápico. 

 

CONCLUSÃO 

Identificamos que medo e evitação-trabalho e a presença de dor extra espinhal são características de 

subgrupos de pacientes que podem necessitar de programas de reabilitação especiais 
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INTRODUÇÃO 

A dor neuropática (DN) é uma dor complexa de difícil tratamento, resultando em um grave problema de 

saúde pública. A estimulação epidural do córtex motor (ECM) é eficaz no tratamento da DN refratária, 

porém um terço dos pacientes não responde a estimulação. Tem-se sugerido que ECM induz analgesia 

devido à ativação da via analgésica descendente. Demonstramos que a reversão do déficit 

serotoninérgico no núcleo dorsal da rafe (NDR) é crítica para a analgesia induzida pela ECM em ratos 

com neuropatia periférica, e que animais refratários à ECM apresentam deficiência de serotonina (5HT) 

no núcleo magno da rafe (NMR). 

 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho foi aprofundar o conhecimento sobre o envolvimento da via serotoninérgica 

descendente na analgesia induzida pela ECM. 

 

METODOLOGIA 

Ratos Wistar machos submetidos à constrição crônica do nervo isquiático (CCI) ou falso-operados (FOP) 

e foram implantados com eletrodos transdurais sobre o córtex motor primário. Após 14 dias da CCI, 

antes e após a ECM, foram avaliados nos testes nociceptivos de pressão de pata e filamentos de von 

Frey. A imunoreatividade (IR) para MAP-2 (marcador de remodelamento dendrítico) e sinapsina I (SYN, 

marcador de densidade sináptica) foi avaliada no NMR e para 5-HT na coluna posterior da medula 

espinal (CPME). Foram avaliados ratos sem DN (FOP), ratos com DN (CCI), ratos estimulados com 

reversão da DN (Responsivos) e ratos estimulados sem reversão da DN (Refratários). 

 

RESULTADOS 

Os animais CCI apresentaram aumento na IR para MAP-2 e SYN no NMR, quando comparados aos 

animais FOP, sendo esse aumento mais acentuado nos animais responsivos a ECM. Já, os animais 

refratários apresentaram o mesmo padrão de IR para MAP-2 e SYS que os animais FOP. Na CPME, 

comparado aos animais FOP, observou-se uma redução de 50% da IR-5-HT em animais CCI, enquanto 

que nos animais responsivos esse déficit de 5HT espinal foi revertido. Por outro lado, nos animais 

refratários essa inibição da IR-5HT foi mantida (39% de inibição). 

 

CONCLUSÃO 

Podemos sugerir que um acentuado remodelamento dendrítico e aumento da densidade sináptica no 

NMR são críticos para a ativação da via serotoninérgica descendente, com consequente aumento da 

liberação de 5HT espinal, levando assim a reversão da DN após ECM. Uma correlação entre ausência 

deremodelamento sináptico na rafe e refratariedade é hipotetizado, enfatizando a importância de 

compreender os mecanismos envolvidos nesse efeito para superar as limitações terapêuticas. 
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INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que acomete a via nigroestriatal e induz 

sintomas motores e não motores, incluindo a dor persistente que é negligenciada e pouco entendida. 

Demonstramos que modelo experimental de DP induz hiperalgesia em ratos, acompanhada da perda de 

neurônios serotoninérgicos no núcleo magno da rafe (NMR) e noradrenérgicos no loco cerúleo (LC). A 

neuroinflamação está associada ao quadro de dor persistente e neurodegeneração, entretanto sua ação 

na via analgésica descendente durante a DP não foi ainda estabelecida. 

 

OBJETIVO 

Investigar o perfil inflamatório do NMR e LC e o padrão de ativação de neurônios nociceptivos espinais 

em animais com hiperalgesia induzida por lesão nigroestriatal. 

 

METODOLOGIA 

Ratos Wistar machos, injetados com 6-OHDA ou salina no estriado esquerdo, foram avaliados no teste 

de pressão de pata antes e depois de 14 dias da injeção. No 14° dia foram também avaliados nos testes 

de rotação e de imobilidade, seguido da análise da imunorreatividade (IR), por imunohistoquímica ou 

Western blotting, para tirosina hidroxilase (TH) na substância negra (SN); GFAP (marcador de astrócitos), 

Iba-1 (marcador de microglia), TNF-α, IL-1β e receptor purinérgico P2X4 no LC e NMR e c-Fos na coluna 

posterior da medula espinal (CPME).  

 

RESULTADOS 

A 6-OHDA estriatal induziu o comportamento rotacional assimétrico (p<0.01), imobilidade (p<0.05) e 

uma diminuição de 78% na IR-TH na SN (p<0.0001), quando comparado aos animais salina, 

caracterizando lesão nigroestriatal. Os animais hemiparkinsonianos apresentaram diminuição de 64% no 

limiar nociceptivo (p<0.05), acompanhada pelo aumento de 179% de IR-GFAP no LC no lado ipsilateral a 

lesão (p<0.05), comparado aos animais salina. Não foi observada alteração na IR para GFAP no NMR, 

Iba-1 no LC e NMR ou na expressão de IL-1β ou P2X4 na ponte e no bulbo. Ainda, observou-se nos 

animais hemiparkinsonianos um aumento bilateral na expressão de TNF-α na ponte (aumento de 65%; p 

< 0.05) e no bulbo (aumento de 47%; p = 0.0347) e na IR-c-Fos na CPME (aumento de 128%; p<0.0001), 

quando comparado aos animais salina. 

 

CONCLUSÃO 

Os dados em conjunto sugerem que a neuroinflamação, observada em núcleos críticos da via analgésica 

descendente, medeia as alterações nociceptivas observadas durante lesão nigroestriatal, sendo a 

ativação de neurônios nociceptivos espinais uma consequência desse déficit da via analgésica, 

justificando o quadro hiperalgésico em pacientes com DP. 
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INTRODUÇÃO 

A sintomatologia da migrânea crônica afeta diretamente a qualidade de vida e as atividades diárias da 

pessoa acometida, sendo considerada uma patologia incapacitante com elevada comorbidade. A 

Estimulação Transcraniana com Corrente Contínua (ETCC) apresenta-se como uma alternativa 

terapêutica que acarreta em possível diminuição da frequência e intensidade dos ataques. 

 

OBJETIVO 

Avaliar o efeito terapêutico da ETCC no quadro sintomatológico da migrânea crônica analisando o 

impacto da dor de cabeça na vida diária e intensidade da dor, antes e após o seu uso. Identificar as 

alterações sensitivas e/ou dolorosas do paciente analisando se a ETCC é uma técnica segura e eficaz 

quando utilizada em migranosos. 

 

METODOLOGIA 

Realizou-se um ensaio clínico, randomizado, placebo-controlado com 13 participantes entre 20-63 anos 

de idade diagnosticados com migrânea crônica. Estes foram alocados aleatoriamente em 3 grupos: 

Grupo A, recebeu corrente do tipo sham; grupo B, corrente ativa no córtex motor primário esquerdo 

(M1) e o grupo C, corrente ativa no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (DLPFC). Foram realizadas 

avaliações pré e pós-tratamento, com o Teste do Impacto da Dor de Cabeça (HIT-6) e a Escala Visual 

Analógica (EVA). Um check-list sobre os efeitos adversos foi aplicado ao final de cada sessão. Utilizou-se 

a ETCC com intensidade de 2mA e densidade de 0,08 A/m2 durante 20 minutos. Foram realizadas 10 

sessões, em dias intercalados, exceto finais de semana. 

 

RESULTADOS 

Nas comparações intragrupos, os participantes que receberam correntes ativas sobre o DLPFC (p = 0.02) 

e o córtex motor primário esquerdo (p = 0.01) apresentaram maior redução do impacto da dor de 

cabeça, quando comparadas as medidas pré e pós-tratamento. Já no grupo que recebeu corrente tipo 

sham, não foram observadas alterações (p = 0.219). Ao compararmos os escores da EVA pré e pós-

tratamento, as análises intergrupos apontaram que o grupo DLPFC (p = 0,04) e o grupo M1 (p = 0,02), 

em que foram administradas correntes ativas, obtiveram uma redução nos níveis de dor. Não 

observamos mudanças significativas no grupo que receberam corrente tipo sham (p = 0,34). 

 

CONCLUSÃO 

Identificou-se que a estimulação transcraniana com corrente contínua pode ser uma alternativa de 

tratamento para pessoas com migrânea crônica, sendo uma técnica segura, eficaz e com poucos efeitos 

adversos. 
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INTRODUÇÃO 

A presença de dor crônica generalizada, fadiga, alteração no sono, déficits cognitivos, disfunção 

autonômica, ansiedade e depressão caracterizam a fibromialgia (FM) podendo afetar o processamento 

de informações e o reconhecimento de expressões faciais da emoção nessa população. 

 

OBJETIVO 

Verificar o Tempo de Reação Manual (TRM) diante de expressões faciais dinâmicas de alegria e dor, a 

capacidade de atenção e a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) em mulheres com FM; avaliar a 

percepção da dor, sintomas de depressão e ansiedade e flexibilidade cognitiva. 

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo 90 mulheres, sendo 30 com FM, 28 mulheres adultas (grupo controle) e 32 

estudantes universitárias. Para registro do TRM foram utilizados o software E-Prime para apresentação 

central das faces de alegria e dor e uma caixa de resposta (SRBox) com teclas lateralizadas. Cada 

participante realizou 4 blocos contrabalanceados com 16 estímulos de treino e 80 faces cada, 

identificando a expressão de cada face (alegria ou dor). A intensidade de dor foi avaliada pela Escala 

Visual Analógica (EVA), depressão e ansiedade pelo BDI e BAI (Beck Depression Inventory e Beck Anxiety 

Inventory) e a atenção pelo Trail Making Test (TMT). Para a mensuração da VFC foi utilizado um 

cardiofrequencímetro. 

 

RESULTADOS 

A ANOVA de medidas repetidas e a análise post hoc de Bonferroni mostrou que as fibromiálgicas 

apresentaram maior TRM em relação aos demais grupos (p < 0,001). Não houve diferença entre as 

emoções de alegria e dor. Já as faces femininas levaram maior tempo (M = 718 ms) para serem 

reconhecidas quando comparadas às faces masculinas (M = 705ms). Houve ainda interação entre tipo 

de face e sexo das faces (p < 0,001), sendo as masculinas de dor identificadas mais rapidamente do que 

as femininas de dor. O TRM foi correlacionado positivamente com TMT no grupo de FM e controle. A 

VFC não foi diferente entre FM e controles, mas as medidas de RMSSD, SD1, SD2 e LF foram menores 

em FM do que nos estudantes (p < 0,05). A VFC correlacionou-se negativamente com a EVA quando os 

grupos foram analisados juntamente. 

 

CONCLUSÃO 

Déficits cognitivos relacionados à menor capacidade de manter a atenção podem reduzir a resposta 

motora diante de expressões faciais. Faces masculinas de dor facilitam o comportamento motor por, 

talvez, serem consideradas situações potencialmente ameaçadoras. Quanto menor a percepção da 

intensidade de dor, mais eficiente foi a regulação autonômica, indicada pelos índices de VFC. 
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INTRODUÇÃO 

A prevalência da dor cervical tem aumentado na população em geral. Sabe-se que uma das alternativas 

para o tratamento fisioterapêutico das disfunções cervicais é o fortalecimento dos músculos cervicais. 

No entanto, não está claro a correlação entre a força dos músculos cervicais e a incapacidade que a 

cervicalgia gera. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a correlação entre a força muscular e a incapacidade cervical medida pelo Neck Disability 

Index(NDI). 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi iniciado após aprovação do comitê de ética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

processo HCRP n° 16159/2014. A amostra foi composta por 40 mulheres, com média da idade de 27,5 

anos (DP= 9,14),sem história de trauma ou cirurgia no pescoço e/ou face e hipertensão arterial 

sistêmica. Foi utilizado um dinamômetro manual (Lafayette Manual Muscle Testing System) 

customizado para quantificação da força dos músculos cervicais em flexão, extensão e inclinações 

laterais da coluna cervical. O voluntário foi estabilizado na maca por faixas de velcro®, para estabilizar e 

evitar compensações. A incapacidade relacionada à dor cervical foi verificada pelo Neck Disability Index 

(NDI), questionário de dez questões sobre a presença/intensidade da dor em atividades diárias, que 

pontua entre 0 e 50 e quanto maior sua pontuação final maior a incapacidade que o sujeito apresenta. A 

correlação entre a incapacidade e a força foi calculada pelo coeficiente de correlação de Pearson 

adotando um nível de significância de 0,05, e classificada como fraca (< 0,3), moderada (0,3 a 0,7)e forte 

( > 0,7). 

 

RESULTADOS 

 Foram demonstrados valores de correlação fracos entre a incapacidade e a flexão (r= - 16; IC95% - 0,45 

a 16), extensão (r= -19; IC95% -0,47 a 0,13), inclinação à direita (r= -0,15; IC95% -0,45 a 0,16) e 

inclinação à esquerda (r= -0,11; IC 95% -0,41 a 0,21), sem evidência de correlação direta ou inversa entre 

as variáveis(p>0,05). 

 

CONCLUSÃO 

Embora a incapacidade cervical e a alteração da força dos músculos cervicais possam ocorrer na 

disfunção cervical, não há evidência de correlação linear entre estas variáveis, portanto, ambos os 

aspectos devem ser considerados na avaliação dos pacientes. 
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INTRODUÇÃO 

As imagens por ressonância magnética nuclear são consideradas padrão-ouro para identificação de 

patologias envolvendo posição e forma do disco articular, além de evidenciarem alterações 

osteoartríticas que acompanham os componentes ósseos articulares. 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho investigou a relação entre o tipo de deslocamento do disco, a presença de efusão, 

edema ósseo e osteófitos em 200 articulações temporomandibulares (ATM) de indivíduos de ambos os 

gêneros, situados entre as faixas etárias de 18 a 82 anos (média: 49,48). 

 

METODOLOGIA 

 As IRMN foram realizadas com o seguinte protocolo: equipamento modelo G&E Signa HDX, magnitude 

de campo magnético de 1,5 T, com ponderação T1 e T2, com corte sagital oblíquo (boca fechada, boca 

aberta) e coronal (boca fechada), com bobina de superfície esférica, bilateral, de diâmetro de 9cm e 

matriz assimétrica. As imagens foram interpretadas por um radiologista experiente empregando os 

critérios descritos por Katzberg, Westesson. 

 

RESULTADOS 

De 200 ATM avaliadas, 56 apresentavam osteófitos, não sendo esta alteração influenciada pelo gênero . 

Houve uma grande relação entre deslocamento de disco sem redução e a presença de osteófitos 

(p<0,001), sugerindo uma possível relação de causa-efeito, entretanto, não foi encontrada relação 

estatisticamente significativa entre a presença de osteófitos e a queixa sintomatológica do paciente. 

 

CONCLUSÃO 

A prevalência de osteófitos encontrados no estudou de 200 articulações temporomandibulares foi de 

28%. Os osteófitos estiveram localizados na superfície anterior do côndilo , independentemente das 

outras variáveis. Não foi encontrada relação entre a presença e osteófitos e a queixa principal dos 

pacientes. Presume-se uma possível relação de causa-efeito entre osteófitos e deslocamento de disco 

sem redução. 
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INTRODUÇÃO 

Dor miofascial é uma dor miógena caracterizada e originada por áreas locais de bandas musculares 

firmes e hipersensíveis conhecidas como pontos-gatilho (PG). Segundo a OMS, a dor musculoesquelética 

(DME) é a principal causa de morbidade na população mundial, sendo a dor miofascial, a maior causa de 

DME atualmente. Sua etiologia exata ainda é desconhecida, entretanto, fatores como trauma, hábitos 

posturais, estresse emocional, distúrbios do sono e sedentarismo são relacionados à sua origem. 

 

OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo abordar as principais causas de dor miofascial cervicofacial 

descritas pela literatura, além de apresentar técnicas de diagnóstico e terapia voltadas para o seu 

controle sintomatológico. 

 

METODOLOGIA 

A detecção de áreas tensas sintomáticas à palpação muscular de 2Kg por 30 segundos, que irradiavam 

para regiões heterotópicas, caracterizou a presença do PG na musculatura cervicofacial. Após 

diagnóstico e caracterização sintomatológica, os pacientes foram submetidos a uma das seguintes 

terapias: acupuntura tradicional chinesa, agulhamento seco, bloqueio anestésico intramuscular, 

ventosaterapia e medicação miorrelaxante. 

 

RESULTADOS 

As áreas acometidas por PG relacionavam-se à musculatura mastigatória e cervical, principalmente em 

masseter e esternocleidomastóideo. O controle terapêutico foi determinado quando houve remissão 

dos sintomas e ausência de dor referida à palpação dos PGs, exigindo em alguns casos repetição das 

sessões terapêuticas. Todos os pacientes tratados não tinham ciência ou percepção dos PG 

encontrados. 

 

CONCLUSÃO 

As modalidades terapêuticas aqui apresentadas demonstraram eficácia a curto ou médio prazo para o 

controle da dor miofascial de PG na musculatura cervicofacial. 
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INTRODUÇÃO 

 As imagens por ressonância magnética nuclear são consideradas padrão-ouro para identificação de 

patologias envolvendo posição e forma do disco articular, além de evidenciarem alterações 

osteoartríticas que acompanham os componentes ósseos articulares. 

 

OBJETIVO 

 O presente trabalho investigou a relação entre o tipo de deslocamento do disco, a presença de efusão, 

edema ósseo e osteófitos em 200 articulações temporomandibulares (ATM) de indivíduos de ambos os 

gêneros, situados entre as faixas etárias de 18 a 82 anos (média: 49,48). 

 

METODOLOGIA 

 As IRMN foram realizadas com o seguinte protocolo: equipamento modelo G&E Signa HDX, magnitude 

de campo magnético de 1,5 T, com ponderação T1 e T2, com corte sagital oblíquo (boca fechada, boca 

aberta) e coronal (boca fechada), com bobina de superfície esférica, bilateral, de diâmetro de 9cm e 

matriz assimétrica. As imagens foram interpretadas por um radiologista experiente empregando os 

critérios descritos por Katzberg, Westesson. 

 

RESULTADOS 

De 200 ATM avaliadas, 56 apresentavam osteófitos, não sendo esta alteração influenciada pelo gênero . 

Houve uma grande relação entre deslocamento de disco sem redução e a presença de osteófitos 

(p<0,001), sugerindo uma possível relação de causa-efeito, entretanto, não foi encontrada relação 

estatisticamente significativa entre a presença de osteófitos e a queixa sintomatológica do paciente. 

 

CONCLUSÃO 

 A prevalência de osteófitos encontrados no estudou de 200 articulações temporomandibulares foi de 

28%. Os osteófitos estiveram localizados na superfície anterior do côndilo , independentemente das 

outras variáveis. Não foi encontrada relação entre a presença e osteófitos e a queixa principal dos 

pacientes. Presume-se uma possível relação de causa-efeito entre osteófitos e deslocamento de disco 

sem redução. 
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INTRODUÇÃO 

O tratamento das síndromes dolorosas neuropáticas, é complexo e geralmente, necessita da 

combinação de várias modalidades terapêuticas, com mecanismos de ação diferentes. O uso de 

opióides para o tratamento da dor aguda é tido como primeira linha, amplamente utilizado e parte da 

escala analgésica proposta pela OMS. O antecedente de reação de hipersensibilidade ao uso de opióides 

é sempre bastante angustiante para o paciente e para o profissional especialista em dor. 

 

OBJETIVO 

Discutir o manejo da dor em paciente com histórico de hipersensibilidade a opióides 

 

METODOLOGIA 

Relato de caso 

 

RESULTADOS 

MLF feminina, 62 anos, antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes, coronariopatia, insuficiência 

cardíaca e uso de marcapasso definitivo. Foi internada para tratamento de ulcera em membros 

inferiores infectadas. Paciente já acompanhada em serviço especializado em Dor por quadro álgico em 

membros que a impedia de deambular e causava grande sofrimento à manipulação e troca de curativos. 

Em uso de analgésico simples, AINES e tramadol, sem melhora da dor. A paciente apresenta essas lesões 

há 40 anos e no momento da internação estava com exposição de tendões, dor intensa10/10 na  escala 

visual analógica (EVA). Apresenta antecedente de hipersensibilidade (prurido) ao uso de  morfina e 

metadona. Diante do exposto, foi optado pela prescrição de nalbufina 2mg em hipodermóclise a cada 4 

horas. Após 18 horas da instituição dessa terapêutica a paciente pontuou EVA:0/10 e permaneceu com 

essa prescrição por mais 48 horas com boa resposta terapêutica.   

 

CONCLUSÃO 

A urticária por uso de opióides é evento frequente especialmente após a infusão endovenosa ou no 

neuroeixo. No uso oral, é evento raro. Tipicamente os sintomas cutâneos relacionados ao uso de 

opióides não são mediados por IgE entretanto a morfina pode induzir degranulação de mastócitos 

resultando na liberação de histamina e outros mediadores inflamatórios envolvidos na reação de 

anafilaxia. Gearalmente o fentanil e a metadona são os opióides de escolha em casos de 

hipersensibilidade à morfina. Neste caso, o uso da nalbufina, um antagonista não competitivo mu 

opioide e agonista kappa opioide não desencadeou  qualquer reação de hipersensibilidade. 
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INTRODUÇÃO 

Disfunção Temporomandibular (DTM) representa um conjunto de disfunções musculoesqueléticas que 

acometem o sistema mastigatório1, pode associar-se à cinesiofobia, situação que o indivíduo acredita 

que o movimento pode causar dor ou reincidência da lesão2. O instrumento mais utilizado para avaliar 

cinesiofobia é a Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK), que foi adaptada para DTM (TSK-TMD)3, para ser 

utilizada no Brasil precisa ser submetida à adaptação transcultural. 

 

OBJETIVO 

Realizar a adaptação transcultural para o português e verificar as propriedades psicométricas 

(Reprodutibilidade, Validade estrutural e construto e Consistência Interna) da TSK-TMD. 

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo mulheres com diagnóstico de DTM crônica. A amostra foi composta por 30 na 

etapa de teste da versão pré-final, 30 para a reprodutibilidade e 100 (36,8±9,80 anos) para a validação 

da ferramenta. O processo de tradução e retrotradução ocorreu em 5 etapas: Tradução inicial para o 

português, Síntese de traduções, Retrotradução, Comitê de especialistas, e teste da versão pré-final. 

Para validade de construto a TSK/TMD-Br foi correlacionada com a pontuação das seguintes 

ferramentas: Escala de pensamentos catastróficos sobre a dor (B-PCS), com o Questionário sobre saúde 

do paciente (PHQ-8),  com o Índice de Limitação Funcional Mandibular (MFIQ) e com a Escala Graduada 

de Dor Crônica (EGDC). Para validade estrutural foi utilizada análise fatorial confirmatória (AFC). Para a 

análise da consistência interna utilizou o coeficiente de α de Cronbach, a confiabilidade utilizou o 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI). O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para 

verificação das correlações. 

 

RESULTADOS 

Através da AFC verificou-se dois domínios da TSK-TMD Br (Evitando Movimento - EM)/ Foco Somático - 

FS) todos os itens apresentaram carga fatorial>0,4. A análise de consistência interna demonstrou valores 

de α de Cronbach adequados (>0,70) para todos os domínios. Na reprodutibilidade os valores de CCI 

foram excelentes para todos os domínios e escalas (ICC>0,75). Nossos achados demonstraram 

correlações positivas e moderadas/fracas entres as pontuação total da TSK-TMD Br e dos domínios EM e 

FS, com a pontuação total das ferramentas: BPCS e MFIQ e EGDC. 

 

CONCLUSÃO 

A TSK/TMD-Br apresentou índices psicométricos satisfatórios e, dessa forma, pode ser considerado um 

instrumento válido e confiável para avaliação de cinesiofobia em pacientes com DTM no português 

brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

Disfunção Temporomandibular (DTM) representa um conjunto de disfunções musculoesqueléticas que 

acometem o sistema mastigatório1, a Eletromiografia de superfície (sEMG) é a análise dos sinais 

elétricos produzidos durante contração muscular2, amplamente utilizada para avaliação de DTM. 

Crianças podem apresentar alterações importantes na atividade elétrica e a sEMG pode auxiliar na 

detecção precoce DTM3. 

 

OBJETIVO 

Verificar diferenças na atividade elétrica dos músculos masseter e temporal anterior, entre crianças com 

e sem DTM. 

 

METODOLOGIA 

Foram recrutadas 34 crianças na faixa etária de 8-12 anos (17 crianças com DTM e 17 crianças sem 

DTM). Foram pareadas por sexo, idade, peso e altura, selecionadas de estudo prévio em uma escola 

pública de Ribeirão Preto. Para a coleta dos dados foi utilizado o equipamento Myosystem® Br-1 com 12 

canais e avaliados os músculos masseter, temporal anterior e músculos supra-hióideos. Para análise da 

sEMG, os valores de Root Mean Square (RMS) foram obtidos nas condições de: repouso, mastigação não 

habitual bilateral (MNHBi) e máximo apertamento dentário. Também observou-se a razão 

eletromiográfica entre os dados de RMS brutos da atividade elétrica do músculo masseter 

bilateralmente em relação ao músculo temporal anterior. Os dados foram normalizados através da 

contração isométrica voluntária máxima. Para análise estatística foi utilizado o teste de Mann Whitney 

(p<0.05) e os valores em porcentagem foram comparados através do teste de qui-quadrado (p<0.05). 

 

RESULTADOS 

Observou-se valores médios significativamente menores da razão eletromiográfica dos músculos 

masseter/temporal anterior no grupo de crianças com DTM durante as atividades de máximo 

apertamento dentário (1.04, IC95%: 1.20 - 0.88) e mastigação habitual bilateral (1.03, IC95%:1.20 - 0.86) 

em relação às crianças sem DTM (1.37, IC95%: 1.54 - 1.20 e 1.40, IC95%: 1.60 - 1.19, respectivamente), 

porém não houve diferença significativa nos valores de RMS médios no repouso e tarefas funcionais 

entre masseter e temporal anterior entre os grupos. 

 

CONCLUSÃO 

Nossos resultados demonstraram redução no valor da razão eletromiográfica entre Masseter/Temporal 

durante as condições de mastigação habitual bilateral e máximo apertamento nas crianças com DTM. 

Esses resultados sugerem uma redução relativa do recrutamento do músculo masseter em relação ao 

músculo temporal que pode estar relacionada ao medo de movimento comum em pacientes com dor 

musculoesquelética. 
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INTRODUÇÃO 

Coccydynia, or coccygodynia, is a painful disorder of the tailbone (coccyx) localized just above the anus 

in the region of the coccyx. The female to male ratio is 5:1 and an increased body mass index of > 27.4 in 

women and > 29.4 in men is a risk factor for coccygodynia. It is a rarely studied painful syndrome 

consisting on a disabling disorder with few proven therapeutic options. Neuromodulation can be 

considered in appropriately selected, psychologically stable patients only if all other modalities have 

failed. 

 

METODOLOGIA 

Report a case in which the spinal cord stimulation (SCS) was successful applied as a treatment for 

coccydynia. 

 

RESULTADOS 

ASPS, male, 52 years of age, started in 2011 with progressive paraparesis and became unable to ramble. 

A dural fistula was diagnosed and he underwent embolization with progressive improvement of the 

strength in the lower limbs. Nevertheless, he evolved with a chronic pain in the coccyx area, constantly 

and refractory to the use of analgesics, scoring 8 in the Visual Analogue Scale for pain and intense 

enough to impair his functionality. He was submitted to physical therapy, multidisciplinary approaches 

and local intervention, without pain relief. The neurologic examination showed a tactile and painful 

hypoesthesia in coccygeal region, as well as mechanical and thermal allodynia. The drugs that were 

being used included gabapentin 3600mg per day, chlorpromazine 30mg per day, baclofen 90mg per day, 

tramadol 400mg per day, methadone 60mg per day, venlafaxine 150mg per day and dipyrone 4g per 

day, all together, without any improvement. Hence, an implantation of a spinal cord stimulation 

electrode was proposed and the patient underwent the procedure. A trial spinal epidural surgical paddle 

5-6-5 was implanted at the level of twelfth thoracic vertebra, keeping an externalized extension of 

electrode on the right flank. After 15 days patient reported more than 70% improvement and then 

generator was implanted and turned on. The patient was discharged after 2 days, without any complaint 

and as an outpatient. This reported patient was anuric for several years, with paralytic motor bladder. 

After low SCS he became able to urinate again, almost all the bladder content (300-400mL). 

 

CONCLUSÃO 

Conus and low spinal cord stimulation can relief neuropathic coccydynea, as well as can modulate 

bladder function, instead of using peripheral sacral nerve stimulation. This case reports both pain relief 

and bladder function reestablished.  
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INTRODUÇÃO 

Eletroacupuntura (EA) integra o tratamento para obter reabilitação motora e controle da dor em cães 

com extrusão de disco intervertebral. 

 

OBJETIVO 

Eletroacupuntura (EA) integra o tratamento para obter reabilitação motora e controle da dor em cães 

com extrusão de disco intervertebral L3-4. 

 

METODOLOGIA 

Cão, sem raça definida, 8 anos, 20,5 kg apresentava paraplegia há 10 dias, escala dor DIVAS 9 na região 

toracolombar, pior na região L2 a L4, ausência do reflexo panículo entre L2-4, reflexo patelar 

discretamente aumentado, percepção a dor profunda preservado nos membros pélvicos, sendo EFN2 

(escala funcional numérica para avaliação neurológica – 0 a 23) 11. Realizada EA (Dias 1, 6, 19, 33, 48), 

3Hz alternada a cada 3 segundos com 100Hz durante 20 minutos nos pontos VG14 e Bai Hui lombar, E 

36 e R3/B60, Shen Shu e VB30 D; somente agulha seca em VG20, ID3 e B62. Prescrito tramadol 2mg/kg 

tid, dipirona 25mg/kg tid, carprofeno 2,2 mg/kg bid. Exame radiográfico revelou material calcificado em 

topografia canal medular entre porção caudal L3 e cranial L4, medindo 1,5 cm eixo crânio-caudal e 0,8 

cm eixo dorso-ventral, ocupando quase a totalidade do canal medular.  

 

RESULTADOS 

Dia 6-  apresentou melhora de 70% e escala dor verbal 0 pelo proprietário, DIVAS 6, EFN 14, reflexos 

panículo e patelar normais, sendo acrescentada gabapentina 10mg/kg tid. Ao contato telefônico 

proprietário relata retorno a locomoção em 2 dias após a segunda sessão (8 dias após a primeira). Dia 

19- DIVAS 0, EFN 21, proprietário relata melhora 100% e nota dor 0. Dia 33- DIVAS 0, EFN 21, déficit 

proprioceptivo em membro pélvico esquerdo. Dia 48- DIVAS 0, EFN 21, relata controle dor e sem 

medicação há 4 dias, persistindo déficit proprioceptivo discreto e sem ataxia. No dia 48, para avaliar a 

locomoção do animal foi realizada análise cinemática, utilizando uma plataforma sensitiva de pressão. 

Foram relatados o pico de força vertical (MTD 41,2; MTE 46,3; MPD 22,5; MPE 22,7 Newtons), impulso 

vertical (MTD 8,5; MTE 10,3; MPD 5,0; MPE 5,0 N/seg), ambos padronizados em % do peso corporal, 

apresentando boa distribuição de peso e índice de simetria próximo da normalidade em MPs (MTs 

11,6%; MPs 0,8%). 

 

CONCLUSÃO 

EA integrada ao tratamento farmacológico multimodal foi efetiva no controle da dor neuropática e 

reabilitação motora em cão com sinais neurológicos graves decorrentes de extrusão discal L3-L4. 
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INTRODUÇÃO 

Electroacupuncture (EA) is described to control neuropathic pain in dogs with intervertebral disk (IVD) 

protusion or extrusion. However, there are few reports describing EA combined with moxibustion.  

 

OBJETIVO 

To describe the combination of EA and moxibustion to control neuropathic pain and secondary 

constipation in dogs presenting lumbar and lumbosacral IVD. 

 

METODOLOGIA 

Case 1- Dog, Lhasa Apso, 14 years, Male, 8.6 kg, presenting constipation and L2-3 and L7-S1 pain, 

without neurologycal deficits. Radiographic findings-IVD narrowing at T10-11 and L5-6, L6-7. It was 

prescribed prednisone 1mg/kg once a day -4 days, tramadol 4mg/kg twice a day -5 days and lactulone 

4.5ml twice a day, without success.  EA was performed (Days 1, 9, 14, 21 and 28), 3Hz alternated every 

other  3 seconds with 100Hz during 20 minutes at GV14 and lumbar Bai Hui, BL20 and BL25, GB30; dry 

needle at GV20, BL11, BL23, GB21, KID3/Bl60, Shen Shu , ST36E, LIV3 E e GV2. Moxibustion was applied 

at-BL23, GV4, BL25, GB30 e GV2. Case 2- Dog, Lhasa Apso, 3 years, Female, 6kg, presenting tail low 

position, dyschezia and constipation for 3 days, lumbar and lumbosacral pain, without neurologycal 

deficits. It was prescribed Prednisone 1mg/kg once a day, 5 days, Dipirone 25mg/kg three times a day, 3 

days without success. Tramadol 2mg/kg twice a day, 3 days was added without success. After 7 days of 

clinical evolution, EA was applied(Days 1, 7, 14, 21), 3Hz alternated every other  3 seconds with 100Hz 

during 20 minutes at GV14 e lumbar Bai Hui, BL23 and BL25, Shen Shu E e GB30E, Shen Shu D e GV2; dry 

needle at GV20, KID3/BL60, LIV3. Moxibustion was applied at BL23, GV4, BL25, GB30 e GV2 and infrared 

LASER 4J/cm2 at the beginning of the tail, GV4, GV3a, Jiang Jiao. It was prescribed  Gabapentine 5mg/kg 

twice a day. Radiographic findings revelead IVD mineralization at L4-5, L6-7, L7-S1 and L5-6, IV foramen 

mineralization at L7-S1 and Cco1-2. 

 

RESULTADOS 

Case 1- Day 9-60% improvement, pain score 0 by the owner, presenting daily defecation but with 

difficulty. Day 14- 80 % improvement and pain score 0. Day 21- 100% improvement, no pain and regular 

defecation. Case 2- Day 7- 80% improvement, regular defecation and almost regular tail movement and 

low pain. Day 14- 90% improvement. Day 21- 100% improvement, no pain and regular defecation.  

 

CONCLUSÃO 

EA and moxibustion were effective to control neuropathic pain and constipation in dogs with refractory 

pharmacological treatment. 
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INTRODUÇÃO 

Electroacupuncture (EA) and Chinese Herbal Medicine are part of Traditional Chinese Medicine. Usually, 

they are integrated for the treatment of chronic neurological diseases. 

 

OBJETIVO 

To report integrative Traditional Chinese Medicine with pharmacological treatment of a dog presenting 

cervical syndrome classified according to a neurological scale (NE). 

 

METODOLOGIA 

NE represents the following classification: 0-dog with normal locomotion, 1-dog with ability to walk 

presenting pain, 2-dog with ambulatory tetraparesis with or without pain, 3-dog with non-ambulatory 

tetraparesis able to sternal recumbency and 4-dog with a non-ambulatory tetraparesis not able to 

sternal recumbency. It was applied the Dynamic Interactive Visual Analog Scale (DIVAS) to evaluate 

intensity of pain. Dog, mixed breed, 14 years, 13,8kg had non-ambulatory tetraparesis able to sternal 

recumbency (NE2), presenting symptoms since 31 days ago, DIVAS 9. Radiographic signs of diskdisease 

at C4-5 and C5-6 and discospondylitis at T8. It was prescribed tramadol 2 mg/kg twice a day for three 

weeks, cephalexin 30mg/kg three times a day and gabapentin 7mg/kg twice a day for two weeks and 

ranitidine 2mg/kg twice a day for four weeks. EA started days (1, 7, 14, 21 and 49), 3Hz alternated with 

100 Hz every 3 seconds during 20 minutes at GV14 and lumbar BH, LI4 and LI11, BL23, GB21 and LI15. 

Day 6- It was added the herbal formula Zhen Gu Tzy Jin Dan 500mg twice a day to improve pain control, 

inflammation and induce regenerative process. 

 

RESULTADOS 

Day 7 – DIVAS 8 (allodynia at the distal end of limbs) and restarted locomotion with proprioceptive 

ataxia (NE1). Day 14 - DIVAS 4 (improved distal sensitivity), NE 1. Day 21 - DIVAS 3 (difficult to stand up 

alone), NE 1. Day 49 - DIVAS 0 (normal locomotion), NE -0. Owner reported improvement of 100% and 

maintained cephalexin and gabapentin (decreasing doses). 

 

CONCLUSÃO 

 The combination of EA and Chinese herbal formula with pharmacological treatment were effective in 

motor rehabilitation and pain control in case of cervical disk disease and thoracic discoespondylitis in an 

old dog. 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombar constitui causa frequente de morbidade e incapacidade, sendo sobrepujada apenas pela 

cefaleia e, portanto, sendo responsável por altos custos sociais e para o sistema de saúde. A senescência 

patológica das facetas articulares da coluna vertebral constitui uma das principais causas de lombalgia. 

O manejo da dor lombar crônica compreende diversas estratégias de intervenção, farmacológicas, não-

farmacológicas e cirúrgicas, necessárias na refratariedade a terapêutica clínica e de reabilitação. 

 

OBJETIVO 

Este estudo visa relatar os resultados obtidos no tratamento de pacientes idosos com lombalgia crônica 

através de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos utilizando-se de analgesia peridural 

associada a rizotomia química de faceta percutânea, realizados nos últimos 10 anos pelo serviço de 

neurocirurgia do Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus (HUSF) e Santa Casa de 

Misericórdia de Bragança Paulista–SP. 

 

METODOLOGIA 

Foram incluídos neste estudo pacientes com idade superior ou igual a 65 anos associado a presença de 

lombalgia crônica. A análise da dor pré e pós-operatória foi graduada de acordo com a escala nuérica de 

dor (END) durante o seguimento ambulatorial destes pacientes a cada 3 meses. Os pacientes foram 

submetidos a analgesia peridural com solumedrol 125mg associado a bupivacaína 0,25%, seguida de 

rizotomia química percutânea de faceta utilizando agulha de raquianestesia nº 22 com solução 

composta por 4ml de bupivacaína 0,5%, 2ml de lidocaína 2% e 10mg de dexametasona, diluída em 10ml 

de água destilada com depomedrol 40mg, infiltrada nas facetas articulares bilateralmente sob 

radioscopia intra-operatória. 

 

RESULTADOS 

A pontuação média na END à internação e após o procedimento foi de 8,2 e 1,9 pontos, 

respectivamente. O tempo médio de seguimento foi de 50 meses, variando de 1 a 8 anos. Não houve 

complicação durante e após o ato cirúrgico, de tal maneira que os pacientes receberam alta hospitalar 

no mesmo dia da internação e não houve óbito correlacionado ao procedimento. 

 

CONCLUSÃO 

Este estudo evidenciou aumento significativo na capacidade funcional e qualidade de vida dos 

pacientes, de modo que não houve pacientes que exprimiram complicações oriundas do procedimento 

ou agravamento da dor. Dentre as conveniências desta terapêutica ressalta-se o menor tempo de 

internação hospitalar, segurança e baixo custo para execução, propiciando a otimização dos recursos 

destinados à saúde. 
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INTRODUÇÃO 

O gânglio ímpar, também denominado gânglio sacrococcígeo ou gânglio de Walther, é uma estrutura 

nervosa retroperitoneal, única, localizado na linha média ao nível da junção sacrococcígea. 

Aproximadamente 50% dos pacientes oncológicos apresentam dor ao longo de sua enfermidade, de tal 

maneira que a condução da dor da região pélvica, genital, perineal, anal e até mesmo algumas dores 

viscerais mediadas por fibras simpáticas e nociceptivas confluem para o gânglio impar. 

 

OBJETIVO 

Este estudo objetiva relatar a experiência e os resultados obtidos no tratamento da dor perineal em 

pacientes oncológicos através de procedimento cirúrgico minimamente invasivo utilizando-se de 

bloqueio químico do gânglio ímpar. 

 

METODOLOGIA 

Executou-se estudo observacional prospectivo de pacientes com quadro de dor oncológica perineal 

crônica submetidos previamente a radioterapia, quimioterapia e extensas ressecções cirúrgicas. De 

modo que, estes paciente foram referendados das clínicas coloproctológica e ginecológica, no período 

de 2007 a 2014, para o serviço de Neurocirurgia do Hospital Universitário São Francisco na Providência 

de Deus (HUSF). Os pacientes foram submetidos ao bloqueio químico do gânglio de Walther por via 

transdiscal, sob anestesia peridural associada a sedação leve e com auxílio da radiologia intra-operatória 

na identificação da junção sacrococcígea. 

 

RESULTADOS 

O bloqueio químico do gânglio ímpar é um procedimento minimamente invasivo, com diminuto tempo 

de internação e de execução técnica simples, segura e de baixo custo, possuindo indicação para quadros 

álgicos de componente simpático, neuropático, pós-operatório e secundários a neoplasias. Neste estudo 

evidenciou-se, entre o 2º e 14º dias subsequentes ao procedimento, redução da necessidade do uso de 

opióides e significativa queda na nota atribuída a dor pela escala analógica visual, de intensa para leve, 

nesses pacientes. 

 

CONCLUSÃO 

Embora não comumente executado em nosso serviço, evidenciou-se resultados benéficos com o 

bloqueio químico do gânglio ímpar, constatado através da melhora importante do quadro álgico nos 

dias subsequentes a abordagem, redução da necessidade de utilização opióides e aumento da qualidade 

de vida destes pacientes. 
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INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Dor Complexa Regional (SDCR), anteriormente denominada como distrofia simpático 

reflexa, causalgia, síndrome dolorosa pós-traumática, algodistrofia ou atrofia de Sudeck, constitui uma 

importante causa de morbidade crônica, cuja compreensão dos limites clínicos, fisiopatologia e 

implicações de patogenia ainda é pouco elucidado. Disto resulta enorme insatisfação para os pacientes 

e profissionais da saúde quanto aos métodos terapêuticos atualmente disponíveis, sendo o bloqueio 

químico regional simpático uma das mais efetivas. 

 

OBJETIVO 

Este estudo visa apresentar uma série de 35 casos de bloqueio do gânglio estrelado em pacientes com 

SDRC, demonstrando os resultados obtidos com tal procedimento, para melhor conhecimento da 

comunidade médica. 

 

METODOLOGIA 

Trabalho fundamentado na pesquisa documental do prontuário médico e seguimento ambulatorial dos 

pacientes em questão, além da revisão bibliográfica nos bancos de dados LILACS, SciELO. 

 

RESULTADOS 

A SDCR por suas características peculiares mostra-se de tratamento difícil e pouco eficaz, contudo é 

consenso a intervenção precoce, analgesia e acompanhamento multiprofissional. Na SDCR de membros 

superiores, o bloqueio de gânglio estrelado é indicado, visando a redução da dor e melhora funcional do 

membro afetado, podendo ser realizado com anestésicos, opióides e/ou esteróides. Dentre os efeitos 

adversos deste procedimento sabe-se da ocorrência de síndrome de Horner, raquianestesia total e risco 

de bloqueio dos nervos frênicos, mediante bloqueio químico de gânglio estrelado bilateral e 

inadvertidamente. Neste estudo evidenciou-se primeiros 5 dias subsequentes ao procedimento, 

redução da necessidade do uso de opióides, melhora na qualidade de vida e capacidade funcional, bem 

como significativa queda na nota atribuída a dor pela escala analógica visual, de intensa para leve, 

nesses pacientes. Não houve complicações ou óbitos correlacionados ao procedimento durante e após o 

ato cirúrgico, de modo que os pacientes receberam alta hospitalar no mesmo dia da internação. 

 

CONCLUSÃO 

A SDCR permanece uma doença com perspectiva relativa de tratamento curativo, sendo o bloqueio de 

gânglio estrelado apenas uma abordagem para aliviar a sintomatologia imediata com relativas 

diferenças no período de remissão da dor. E, portanto, a SDRC ainda necessita de novos estudos 

relacionados à sua fisiopatologia a fim de se obter novos tratamentos com um maior índice de 

segurança e eficácia. 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombar é um problema importante para saúde pública que afeta cerca de 60-70% a 80-85% da 

população em algum momento da vida. É frequentemente experimentada por sintomas prolongados, 

significativamente o suficiente para impactar a função e/ou a qualidade de vida. A abordagem 

conservadora é geralmente a técnica recomendada para a dor lombar crônica inespecífica, incluindo, 

educação do paciente, exercícios específicos, e manipulação da coluna vertebral. Os exercícios de 

estabilização estão centrados no conceito de que a estabilidade e o controle da coluna lombar estão 

alterados em pacientes com dor lombar. Uma meta-análise relatou que exercícios de estabilização se 

mostraram mais efetivos na redução da dor e podem melhorar a função física em pacientes com dor 

lombar crônica a curto prazo.  

 

OBJETIVO 

Verificar os efeitos de um programa de exercícios de estabilização lombar na intensidade de dor, 

incapacidade, medo de movimento e prognóstico de dor lombar em pacientes com dor lombar crônica. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo piloto, a amostra foi composta por 8 indivíduos com dor lombar crônica com 

médias de idade de 51,75 anos (DP=15,03), peso 69,81 Kg (DP=5,15), altura 1,64m (DP=0,08) e tempo de 

dor 7,8 anos (DP=6,82). Todos os participantes foram avaliados previamente pelos questionários STarT 

Back Screening Tool (SBST), Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ), Questionário de Incapacidade 

Roland Morris (RMDQ) e pela Escala numérica de avaliação da intensidade da dor (END). O protocolo de 

intervenção utilizado foi descrito por Hicks et al. Após 10 sessões de tratamentos os pacientes foram 

reavaliados. Para análise estatística foi utilizado o Teste-t para amostras pareadas (p<0,05). 

 

RESULTADOS 

Foi verificada redução significativa pré e pós-tratamento na pontuação do questionário de prognóstico 

STarT Back (p=0,03; diferença média pré-pós 1,88; IC95%=0,30-3,45) e na intensidade de dor lombar 

(p=0,05; diferença média pré-pós 2,88; IC95%=-0,04-5,79). 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos demonstraram que um programa de exercícios de estabilização segmentar lombar 

reduziu o risco de mau prognóstico no tratamento primário da dor lombar crônica e diminuiu a 

intensidade de dor dos participantes com dor lombar crônica. Entretanto, estudos futuros precisam ser 

conduzidos com tamanho amostral maior e comparando-se subgrupos aleatorizados em diferentes 

tratamentos. 
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INTRODUÇÃO 

O uso intensivo e inadequado do computador, sua permanência prolongada e seu uso repetitivo podem 

causar diversos males ao usuário, como desequilíbrios posturais, dor nas regiões dos membros 

superiores, complexo do ombro e cervical, sendo necessária a avaliação específica de cada segmento. 

Devido à exigência excessiva do complexo do ombro, membros superiores e cervical nesses indivíduos, 

este conjunto fica vulnerável a lesões miotendíneas além de fraqueza dos músculos estabilizadores da 

cintura escapular. Em virtude desses malefícios, o posicionamento e equilíbrio estático escapular podem 

estar comprometidos nessa população. 

 

OBJETIVO 

Verificar o posicionamento escapular de usuários de computador que apresentem ou não queixa álgica 

em complexo do ombro, membros superiores e/ou cervical. 

 

METODOLOGIA 

A amostra foi composta por indivíduos com faixa etária entre 18 e 60 anos, com atuação na mesma 

função há pelo menos 12 meses e ao menos 4 horas de atividade no computador por dia. A análise do 

posicionamento escapular-SICK Scapula foi descrita por Burkhart et al e tem como objetivo inferir a 

severidade da disfunção da escápula, utilizando a pontuação total que é formada pelas evidências 

clínicas objetivas, subjetivas e o mau posicionamento da escápula. A ferramenta SICK Scapula apresenta 

pontuação de 0 a 20, sendo 0 sem assimetria e assintomática e 20 assimétrica com todos os sinais 

avaliados presentes. Para análise estatística foi utilizado o Teste t (p<0.05). 

 

RESULTADOS 

Foram analisados 57 trabalhadores usuários de computador com média idade de 34,42 anos (DP=11,02) 

e tempo de trabalho médio de 12,91 anos (DP= 8,95). Foram divididos em grupo assintomático (n=25; 

34,88 anos DP=11,15) e grupo sintomático (n=32; 34,02 anos DP=12,13). Ao comparar os grupos em 

relação à pontuação total do SICK Scapula não foram encontradas diferenças estatísticas entre eles (P = 

0,345). 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados sugerem que o posicionamento escapular não é preditivo para a dor em complexo do 

ombro, membros superiores e cervical em trabalhadores usuários de computador. Entretanto, estudos 

futuros precisam ser conduzidos com tamanho amostral maior. 
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INTRODUÇÃO 

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma desordem multifatorial que abrange problemas clínicos 

da articulação temporomandibular, músculos da mastigação e estruturas associadas, sendo 

caracterizada, principalmente, por dores na face e/ou cabeça, na articulação. Postula-se que a etiologia 

da DTM seja multifatorial com fatores biológicos de predisposição genética aliada a padrões 

comportamentais, sociais, emocionais e cognitivos, isolados ou associados, contribuem, em última 

instância, para o estabelecimento dos sinais e sintomas de DTM. 

 

OBJETIVO 

Estudar a prevalência de polimorfismos preferenciais nos genes CAMK4, CHRM2, ESR1, GRK5, IFRD1, 

MC1R, MTRR, NR3C1, OPRIM1, TPH1 em indivíduos controle e com disfunção temporomandibular, de 

etiologia muscular; e correlacionar a presença dos polimorfismos genéticos de susceptibilidade com os 

fatores biopsicossociais deflagradores coletados por meio do Eixo II do Critério de Diagnóstico para 

Pesquisa (RDC/TMD). 

 

METODOLOGIA 

Este estudo avaliou genética e biopsicologicamente 315 indivíduos, através do Eixo I e II do “Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders” (RDC/TMD). Os indivíduos foram separados em 

dois grupos: Estudo (105 com diagnóstico de DTM muscular) e Controle (210 indivíduos saudáveis). O 

DNA, obtido a partir de 5-10 mL de sangue periférico, foi genotipado pela tecnologia de TaqMan® Low 

Density Array – TLDA (Applied Biosystems, EUA) com cartões personalizados contendo 15 polimorfismos 

relativos aos genes CAMK4, CHRM2, ESR1, GRK5, IFRD1,MC1R,MTRR, NR3C1, OPRIM1, TPH1. 

 

RESULTADOS 

Os resultados dos polimorfismos foram confrontados com a DTM e fatores biopsicossociais e observou-

se algumas associações, estatisticamente significantes, entre 3 polimorfismos e variáveis da DTM. 

 

CONCLUSÃO 

Os polimorfismos aqui estudados devem estar associados a outros genes predisponentes, cujo resultado 

fenotípico final é o somatório de todos os efeitos gênicos e consequente deflagração do quadro de 

DTM. 
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INTRODUÇÃO 

A Clínica da Dor do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) possui o 

Ambulatório de Dor Orofacial que presta, desde 2003, serviços à rede pública de saúde de MG. O 

Projeto de extensão Dor Orofacial, com início de atividades em 2015, permitiu a atuação de alunos de 

Odontologia da UFMG no Ambulatório de Dor Orofacial do HC/UFMG.  

 

OBJETIVO 

Ampliar a capacitação dos graduandos em Odontologia na área de Dor Orofacial; sensibilizar os 

estudantes quanto ao seu papel social enquanto profissional de saúde; desenvolver na equipe discente 

a prática da interdisciplinaridade em equipe multiprofissional e permitir ampliação do serviço 

atualmente oferecido à sociedade.  

 

METODOLOGIA 

Durante treinamento de 2 meses, os alunos do 7º e 8º períodos de Odontologia da UFMG 

acompanharam o atendimento clínico realizado para familiarização com a rotina. Reuniões da equipe 

foram realizadas para discussão de casos clínicos e temas relevantes. Após o treinamento, os alunos 

começaram a realizar, sob supervisão, a anamnese e exame físico dos pacientes, além da discussão do 

diagnóstico e dos tratamentos possíveis. Além, foi realizada a coleta de dados sócio demográficos dos 

pacientes atendidos através de um questionário.  

 

RESULTADOS 

Durante o treinamento, os alunos relataram, em prontuário, a anamnese, o exame e a conduta clínica 

realizados. Após estudos e discussões, desenvolveram sua própria ficha clínica, o que foi relevante para 

ampliar conhecimentos e direcionar conduta. Em 2015, foram realizados 68 novos atendimentos. Desse 

pacientes, 75% eram do sexo feminino, 44% com idade de 31 a 50 anos e 79% procedentes de BH e 

região. O motivo da consulta foi dor em 87% dos casos, de intensidade moderada a intensa, e 58% dos 

casos foram diagnosticados como disfunção temporomandibular. O tratamento mais utilizado foi o 

medicamentoso, seguido por infiltrações intramusculares. A avaliação do projeto pelos alunos, através 

de um questionário, foi muito positiva e evidenciou ampliação de conhecimentos, capacitação para 

realizar atenção primária em Dor Orofacial, desenvolvimento de raciocínio clínico e postura ética e 

prática da interdisciplinaridade em equipe multiprofissional.  

 

CONCLUSÃO 

A inserção dos alunos de odontologia na Clínica da Dor do HC permitiu prática em atendimento 

interdisciplinar e multiprofissional e convivência com comunidade e serviços de saúde, com claras 

repercussões em suas formações.  
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OLIVEIRA;EDUARDO GROSSMANN;CAMILA M ALMEIDA-LEITE  

 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais  

 

Área: 3.10 Dor orofacial  

   

INTRODUÇÃO 

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma expressão coletiva que engloba alterações clínicas nos 

músculos da mastigação, articulações temporomandibulares (ATM) e/ou estruturas associadas. A 

viscossuplementação (VS) articular é uma técnica minimamente invasiva que consiste na infiltração 

intra-articular de hialuronato de sódio (HS) para melhoria da lubrificação e da biomecânica articular e 

eliminação ou diminuição da dor. Embora amplamente utilizada em grandes articulações, não há 

evidências conclusivas no tratamento de sua utilização na DTM.  

 

OBJETIVO 

Avaliar, através de uma série de casos, a eficácia de um protocolo de VS com HS de diferentes pesos 

moleculares no tratamento dos sinais e sintomas de DTM e na qualidade de vida dos pacientes.  

 

METODOLOGIA 

Dez pacientes com deslocamento de disco e/ou osteoartrite segundo os “Critérios Diagnósticos para 

Pesquisa das Desordens Temporomandibulares (RDC/TMD)” foram submetidos a um protocolo de 

infiltrações da ATM com HS de baixo (mês 1 e 3) ou médio (mês 2 e 4) peso molecular por 4 meses 

consecutivos. Antes, 1 e 6 meses após o tratamento, dor, função mandibular, amplitude de abertura 

bucal e percepção de qualidade de vida foram avaliadas pelos instrumentos: Questionário de McGill, 

Índice de Helkimo (HD), Índice de Limitação Funcional Mandibular (MFIQ), Escala de Incapacidade de 

Dor Orofacial de Manchester e Oral Health Impact Profile (OHIP-49). Alterações nos tecidos duros e 

moles foram analisadas por tomografia computadorizada e ressonância magnética no início e 6 meses 

após o tratamento.  

 

RESULTADOS 

Os pacientes apresentaram alívio da dor, restabelecimento da biomecânica e função mandibulares, 

melhoria na percepção da qualidade de vida e aumento da amplitude do movimento mandibular 1 e 6 

meses após o tratamento. Além disso, os exames de imagem revelaram melhoria da excursão da cabeça 

da mandíbula em 25% dos pacientes e diminuição de todas as alterações osteoartríticas detectadas, 

como osteófitos, erosão e esclerose. A estabilização ou melhoria da morfologia do disco foi observada 

em todos os pacientes.  

 

CONCLUSÃO 

O protocolo de VS foi eficaz no alívio dos sinais e sintomas e na melhoria da percepção da qualidade de 

vida dos pacientes com DTM, o que expressa o grande potencial terapêutico da técnica no tratamento 

dessas desordens.  
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Código Trabalho: EP-034 - Título: NEURALGIA OCCIPITAL  

 

Autores: JULIANA NEUHAUS LIGNATI;CARLA FERRO OLIVEIRA;ANGÉLICA RODRIGUEZ VELASQUEZ  

 

Instituição: Hospital São Lucas  

 

Área: 3.4 Cefaleia  

   

INTRODUÇÃO 

A cefaleia por compressão do nervo occipital é uma síndrome clínica reconhecida pela dor típica e de 

difícil manejo. Será relatado um caso clínico onde foram realizadas diversas abordagens terapêuticas, 

algumas delas satisfatórias. 

 

OBJETIVO 

Compartilhar a experiência no manejo nesse caso, visando suscitar discussão sobre as terapias 

realizadas, as quais mereceriam estudos mais aprofundados. 

 

METODOLOGIA 

Descrição de caso clínico. 

 

RESULTADOS 

Paciente de 55 anos, com quadro clínico crônico de cefaleia e cervicalgia, já tendo realizado diversos 

tratamentos medicamentos e cirurgia cervical (C5-C6) em 2005, sem melhora do quadro. Chega ao 

nosso serviço com dor occipital constante à direita, com irradiação para região fronto temporal e ombro 

direito, associado à alodínea e por vezes com parestesia em membro superior direito (ENM sem sinais 

de radiculopatia cervical), associada à cefaleia hemicraniana, dor retroocular, distúrbio do sono e EVA 

10, LANSS:24. Fez uso de: Amitriptilina 100 mg, Rivotril 0,5 mg, Complexo B, Carbamazepina 600mg, 

Ciclobenzaprina 10 mg, Escitalopram 15 mg, Codeína 60 mg, Amplictil, Pregabalina 75 mg, Prednisona 

20 mg, Tramadol, Naproxeno 500 mg, Duloxetina 60 mg, com pouca melhora. Em 04/02/15 infiltrou-se a 

região do n. occipital com depomedrol +xilocaína, com EVA 8 após. Após, iniciada eletroacupuntura, 

com redução EVA para 7. Associado uso de lidocaína patch em região occipital e temporal, com uma 

redução de EVA para 5. Optou-se então por aplicar, apesar de off label, Onabotulinum em 10 pontos 

(cervicais, occipitais, temporais),com redução significativa de dor, ficando sem dor nem alodínea fronto 

temporal, permanecendo dor residual em região occipital direita. Persiste dor em região de trapézio, 

onde não foi aplicado Onabotulinum , estando planejada aplicação. Mantém uso, há mais de 5 meses, 

de Gabapentina 1200 mg, Zolpidem 10 mg, Fluoxetina 20 mg e Lidocaína patch, além de 

eletroacupuntura semanal, com melhora no padrão de sono e qualidade de vida. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar de estudos mais aprofundados serem necessários, o uso de lidocaína patch e Onabotulinum 

apresentaram, neste caso, resultados importantes e positivos na redução da área de dor e melhora da 

qualidade de vida da paciente, sendo terapias promissoras para o tratamento da dor neuropática. 
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Código Trabalho: EP-035 - Título: NECROSE AVASCULAR DA CABEÇA FEMORAL  

 

Autores: JULIANA NEUHAUS LIGNATI;CARLA FERRO OLIVEIRA;ANGÉLICA RODRIGUEZ VELASQUEZ  

 

Instituição: Hospital São Lucas  

 

Área: 3.5 Dor articular e óssea  

   

INTRODUÇÃO 

Lombalgia é a queixa mais frequente nos ambulatórios de pronto atendimento, fisiátrico e de dor 

crônica, merecendo, por isso, uma atenção especial do médico fisiatra. Muitas vezes o paciente já vem 

em consulta com a avaliação do médico assistente, com a solicitação da fisioterapia pelo motivo acima 

exposto 

 

OBJETIVO 

Avaliar a importância do exame físico minucioso, associado a uma hipótese diagnóstica bem elaborada e 

solicitação de exames de imagem adequados, para fechar um diagnóstico importante que muitas vezes 

melhorará, a curto e principalmente à longo prazo, o bem estar e a funcionalidade do paciente 

 

METODOLOGIA 

Descrição de caso clínico 

 

RESULTADOS 

Paciente de 40 anos, masculino, encaminhado pelo ortopedista para reabilitação física por 

lombociatalgia. Chega em nosso serviço com dor lombar baixa esquerda intensa há dois meses, com 

irradiação para membro inferior esquerdo, com piora em sedestação e melhora ao deambular, que 

havia melhorado há 2 semanas, após uso de anti-inflamatório não esteróide. Mantinha, porém, dor em 

região inguinal esquerda com irradiação até o joelho. Ortopedista havia solicitado ressonância 

magnética e encaminhado para fisioterapia. Durante a consulta dizia acreditar ter aprendido a conviver 

com a dor, pois apesar de ter dor, já não usava mais analgesia, mesmo com dor intensa. Ao exame, 

deambulava com rápida descarga de peso em MIE, associado a leve rotação interna do mesmo. 

Apresentava Patrick doloroso à esquerda e dor intensa à palpação da coxa e grande trocânter femural 

esquerdo. Por parecer ser uma dor de origem coxofemoral, solicitou-se RM de quadril e colocou-se o 

paciente em fisioterapia. Realizou o exame um dia após a consulta, onde foi constatado necrose 

avascular da cabeça femoral, realizando descompressão cirúrgica 3 semanas após a primeira consulta. 

Retornou no 13º dia de pós operatório, ainda com auxílio de duas muletas, para iniciar reabilitação. 

Após 10 sessões de fisioterapia já estava com descarga parcial de peso e uso de apenas uma muleta.  

 

CONCLUSÃO 

Apesar deste paciente não apresentar fator de risco para necrose de cabeça de fêmur, o exame físico é 

essencial, mesmo que a queixa inicial seja de dor lombar, pois podemos deixar passar um quadro inicial 

se guiados apenas pelas queixas vagas e exames de imagem. Via de regra, os pacientes apresentam boa 

evolução, mesmo havendo etiologia e terapêutica bastante discutíveis, embora mais da metade acabe 

evoluindo para artroplastia total de quadril. É fundamental que haja um diagnóstico precoce para a boa 

evolução. 
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Código Trabalho: EP-036 - Título: ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E CONFIABILIDADE DO HEALTH 

EDUCATION IMPACT QUESTIONNARIE (HEIQ) NA DOR MUSCULOESQUELÉTICA CRÔNICA  

 

Autores: CHEILA MAÍRA LELIS;ANAMARIA SIRIANI DE OLIVEIRA;THAIS CRISTINA CHAVES  

 

INTRODUÇÃO 

O Health Education Impact Questionnarie (heiQ) é um instrumento para avaliação do efeito de 

intervenções de educação em saúde e de auto-gestão para pessoas com condições crônicas. Este é 

composto por 40 questões, que contemplam oito domínios. Entretanto, precisa ser traduzido para o 

português brasileiro para sua utilização, bem como suas propriedades psicométricas precisam ser 

testadas. 

 

OBJETIVO 

Adaptar para o português brasileiro o heiQ, bem como verificar sua confiabilidade em pacientes com 

dores crônicas musculoesqueléticas. 

 

METODOLOGIA 

 Participaram do estudo 30 adultos recrutados do ambulatório de fisioterapia do Centro Saúde Escola de 

Ribeirão Preto, com idades entre 32 a 60 anos, de ambos os sexos, com diagnósticos de dor crônica 

musculoesquelética. Este estudo foi desenvolvido em duas etapas: (1) Processo de tradução/adaptação 

do heiQ para o português brasileiro segundo recomendações de Beaton et al (2000) (2) e verificação da 

confiabilidade teste-reteste da aplicação do heiQ. Para avaliação da versão pré-final do instrumento 

uma entrevista cognitiva semi-estruturada foi aplicada. O heiQ foi aplicado após uma semana da 

avaliação inicial para verificação da confiabilidade dos escores do instrumento e domínios. Para análise 

estatística foi utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) com os seguintes níveis de 

classificação: CCI>0,40=pobre, 0,40 

 

RESULTADOS 

 Durante o processo de tradução apenas a questão sobre “Eu conheço bem o equipamento que poderia 

tornar minha vida mais fácil” foi modificada com a inserção da palavra acessórios. Foram observados 

valores de CCI médio de 0,76 (Intervalo de Confiança [IC] 95%: 0,51-0,88) para a pontuação total do 

heiQ. Para os domínios “Envolvimento positivo e ativo na vida”, “Comportamento dirigido em Saúde”, 

“Habilidade e técnica de aquisição”, “Serviços de Saúde piloto”, “Integração social e apoio” e “Bem-estar 

emocional” foram observados CCI médios maiores que 0,75. Já para os domínios “Atitudes e abordagens 

construtivas” e “Auto monitoramento e discernimento” foram observados CCI médios acima de 0,55. 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados indicaram níveis de confiabilidade classificados como excelentes e moderados para a 

pontuação total e domínios do heiQ-Br. Esses dados sugerem que se trata de ferramenta consistente 

para ser aplicada em desenhos metodológicos longitudinais em pacientes com dores crônicas 

musculoesqueléticas. 
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Código Trabalho: EP-037 - Título: PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE PACIENTES DO 

AMBULATÓRIO DE DOR CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU)  

 

Autores: CARLA V. CÁSPAR ANDRADE;MARIA BERNADETE GAVI;PEDRO HENRIQUE PIRAS 

COSER;VALÉRIA VALIM;FABRÍCIO BUZATTO;HENRIQUE SCANDIAN ZON  

 

Instituição: Hospital Universitário C. A. de Moraes - UFES  

 

Área: 0.9 Diagnóstico, avaliação e revisões  

   

INTRODUÇÃO 

A prevalência estimada de dor crônica no mundo é de um terço da população, usualmente associada a 

comorbidades, transtornos psiquiátricos e distúrbios do sono. Apesar do crescente avanço no manejo 

dessa condição, há carência de publicações que caracterizem o perfil desses pacientes no Brasil. 

 

OBJETIVO 

Caracterizar perfil de pacientes de Ambulatório Multidisciplinar de Dor Musculoesquelética. 

 

METODOLOGIA 

 Avaliadas retrospectivamente variáveis epidemiológicas e clínicas em 183 prontuários de pacientes 

atendidos de janeiro a junho de 2015. A caracterização estatística foi realizada pela frequência 

observada, porcentagem, medida de tendência central e de variabilidade. 

 

RESULTADOS 

 Devido dados incompletos, 53 prontuários (28,5%) foram excluídos. Do total de 131 pacientes, 119 

foram do sexo feminino (90.8%) e 12 (9,1%) masculino. A média de idade foi 52,5 anos (DP±9,8 anos). Os 

homens apresentaram média de idade mais baixa (45,6; DP±14,3 anos). O IMC médio foi 28,6 

caracterizando população com sobrepeso. A duração média da dor foi maior para as mulheres (7,7; DP ± 

6,6 anos). A maioria não residia na capital do Estado, onde se localiza o HU e 43,5% trabalhavam. Os 

diagnósticos mais prevalentes foram fibromialgia (80,9%), dores articulares (76,8%), dor miofascial 

(26,1%); síndrome regional (77,1%). Houve maior prevalência da Fibromialgia e síndrome miofascial no 

sexo feminino (p<0,05). As síndromes regionais foram mais frequentes no sexo masculino (p<0,05) 

sendo mais comprometidos o ombro (21,3%) e a coluna lombar (19,9%). Os sintomas associados mais 

encontrados foram distúrbio do sono (32,8%), humor deprimido (26,2%) e ansiedade (20%). O tempo 

médio da dor foi 7,27 anos (DP±6,34) e   maior no sexo feminino (p<0.05). 

 

CONCLUSÃO 

O perfil da amostra evidenciou predominância do sexo feminino em faixa etária economicamente ativa 

com diagnóstico mais prevalente de fibromialgia. Os sintomas associados mais relatados foram distúrbio 

do sono, humor deprimido e ansiedade, sendo apenas 21% acompanhados por psiquiatra. A orientação 

multidisciplinar contribui para permanência no trabalho. Análise do perfil de pacientes de Serviço de 

Dor Crônica permite caracterização da população, sendo útil na organização de programas preventivos e 

de tratamento. Esses programas devem ter abordagem multidisciplinar e promover estudos clínicos, 

epidemiológicos e experimentais possibilitando enfrentamento individualizado das síndromes dolorosas 

crônicas. 
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Código Trabalho: EP-038 - Título: NEUROPATIA TRUNCAL EM PACIENTE DE AMBULATÓRIO DE DOR: 

RELATO DE CASO.  

 

Autores: CARLA V. CÁSPAR ANDRADE;MARIA BERNADETE GAVI;VALÉRIA VALIM;LIVIA NUNES 

VALENÇA;HENRIQUE SCANDIAN ZON;MARESSA BELONI LIRIO;MARIA RUFINA BARROS  

 

Instituição: Hospital Universitário C. A. de Moraes - UFES  

 

Área: 3.8 Dor neuropática  

   

INTRODUÇÃO 

A neuropatia diabética é frequente causa de dor neuropática. A forma de polineuropatia sensitiva distal 

é a mais comum, mas outras formas como polineuropatia sensitiva proximal, polineuropatia assimétrica, 

neuropatia de par craniano e neuropatia truncal são formas menos frequentes e, por isso, de 

diagnóstico mais tardio comprometendo o tratamento precoce e adequado. 

 

OBJETIVO 

Relatar caso de neuropatia truncal diabética encaminhado ao ambulatório de dor do Hospital 

Universitário após 10 meses em tratamento com diversas especialidades sem diagnóstico ou melhora 

clínica. 

 

METODOLOGIA 

Descrição de dados do prontuário. 

 

RESULTADOS 

Sexo feminino, 59 anos, parda, professora aposentada. Queixa principal de dor torácica esquerda. 

História de prurido localizado em região torácica infraescapular esquerda há 10 meses. Evoluiu com dor 

forte, contínua, em pontada, irradiando para região anterior do tórax. Perda ponderal de 18kg em 2 

anos, humor deprimido, ansiedade, hiporexia, constipação intestinal, sono não-reparador e alopécia. 

História de Diabetes tipo II com diagnóstico há 10 meses e tratamento há 2 meses; ex-tabagista. Em uso 

de gabapentina 600mg/dia, pregabalina 150 mg/noite, codeína 90 mg/dia. Ao exame físico, mau estado 

geral, emagrecida (IMC=19,7), fácies de dor, chorosa e Escala Visual Analógica de Dor (EVA) de 10. 

Deambulava com auxílio. Alodínia em região infraescapular esquerda, respeitando dermátomo. 

Hipóteses diagnósticas foram Zoster Sine herpete e/ou síndrome consumptiva. Aumentada dose de 

gabapentina (1200 mg/dia), associado venlafaxina (75 mg/dia) com tramadol (200 mg/dia) e solicitados 

Eletroneuromiografia (ENMG) de tórax, endoscopia digestiva alta e colonoscopia. No retorno, referiu 

alívio da dor (EVA=6), melhora do humor, apetite e qualidade de vida. ENMG com alterações 

compatíveis com neuropatia truncal diabética. Orientada manter controle glicêmico, otimizada 

gabapentina para 2400 mg/dia e suspenso opioide. 

 

CONCLUSÃO 

O diabetes é uma doença prevalente e por isso, mesmo sem diagnóstico pregresso, deve ser 

considerado no diferencial das neuropatias. A neuropatia truncal é forma menos comum de neuropatia 

diabética, mas diabetes é o principal diagnóstico diferencial das neuropatias truncais. O diagnóstico 

etiológico é determinante para o tratamento, visto que o controle da glicemia é fundamental para evitar 

a progressão da neuropatia e até mesmo para melhora sintomática. 
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Código Trabalho: EP-039 - Título: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES RELACIONADOS À 

PRESENÇA DE DOR CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA  

 

Autores: CAROLINE DE CASTRO MOURA;ERIKA DE CÁSSIA LOPES CHAVES;TÂNIA COUTO MACHADO 

CHIANCA;VALÉRIA HELENA SALGADO SOUZA;CARLA RODRIGUES GAMA RIBEIRO;DENISE HOLLANDA 

IUNES  

 

Instituição: Universidade Federal de Alfenas  

 

Área: 0.9 Diagnóstico, avaliação e revisões  

   

INTRODUÇÃO 

Os distúrbios musculoesqueléticos estão entre as doenças crônicas mais frequentes, que afetam 

milhares de pessoas em todo o mundo. Especificamente na área da Enfermagem, um dos principais 

referenciais teóricos para emprego em etapas do processo de enfermagem é a Nursing Outcomes 

Classification (NOC), que representa resultados de Enfermagem com escalas, sendo algumas para a 

avaliação da dor. Considera-se necessários estudos para melhor entender os indicadores específicos 

para esta condição. 

 

OBJETIVO 

Identificar evidências na literatura sobre os indicadores utilizados na avaliação da dor crônica 

musculoesquelética e comparar com aqueles constantes na NOC. 

 

METODOLOGIA 

Estudo de revisão integrativa da literatura, de comparação e de avaliação de indicadores. A busca na 

literatura foi realizada na PUBMED, LILACS, IBECS, Science Direct, Scopus e Web of Science. A questão 

estabelecida foi: Quais indicadores devem ser utilizados para a avaliação da dor crônica 

musculoesquelética no indivíduo?.  

 

RESULTADOS 

Um total de 307 publicações foram selecionadas e a amostra final foi constituída por 29 artigos. Os 

indicadores clínicos identificados foram: intensidade da dor (n=51,7%), quantidade dos locais de dor 

(n=20,7%), local da dor (n=10,3%), alteração no sono (n=17,2%), duração do episódio de dor (n=6,9%), 

fadiga (n=6,9%), interferência nas atividades de vida diária (n=6,9%), alteração da pressão arterial 

sistêmica (n=3,4%) e tensão muscular (n=3,4%). Os indicadores psicológicos foram: depressão 

(n=58,6%), ansiedade (n=27,6%), medo do movimento (n=13,8%), medo da dor (n=6,9%) e pessimismo 

exagerado em relação à dor (n=6,9%). Em 57,14% dos indicadores identificados, que incluem alteração 

no sono, duração do episódio de dor, interferência nas atividades de vida diária, tensão muscular, 

depressão, ansiedade, medo da dor e pessimismo exagerado em relação à dor, são constantes ou se 

associam com os indicadores propostos nos resultados: Nível de Dor (2102), Dor – Respostas 

Psicológicas Adversas (1306) e Dor – Efeitos Nocivos (2101). 

 

CONCLUSÃO 

A maioria dos indicadores identificados na literatura estão relacionados à presença da dor cônica 

musculoesquelética e foram encontrados nos resultados da NOC para avaliar a dor. Os indicadores 

intensidade da dor, local da dor, quantidade dos locais de dor, pressão arterial sistêmica, fadiga e medo 

do movimento, que também são importantes na avaliação do fenômeno, não foram encontradas 

correspondência na NOC e necessitam ser incluídos nos resultados pertinentes desta classificação. 
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Código Trabalho: EP-040 - Título: SIGNIFICADO DA ACUPUNTURA AURICULAR PARA O PACIENTE COM 

DOR CRÔNICA NA COLUNA VERTEBRAL: UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA  

 

Autores: CAROLINE DE CASTRO MOURA;VALÉRIA HELENA SALGADO SOUZA;NARA DOS SANTOS;ALINE 
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Instituição: Universidade Federal de Alfenas  

 

Área: 07. Acupuntura  

   

INTRODUÇÃO 

A acupuntura auricular é um método que utiliza pontos específicos do pavilhão auricular para tratar 

desordens do corpo. Essa abordagem terapêutica dá ênfase ao tratamento da pessoa doente e não 

somente à doença. O aumento do interesse pela sua utilização se justifica pela complementação da 

medicina tradicional na cura e tratamento de diversas doenças, em especial, às crônico-degenerativas, 

de forma a proporcionar bem-estar e melhora na qualidade de vida dos pacientes. 

 

OBJETIVO 

Compreender o significado da acupuntura auricular como tratamento para a dor crônica na coluna 

vertebral. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, seguindo a trajetória fenomenológica. Os sujeitos do estudo foram 

pacientes cadastrados em uma lista de espera de uma clínica de Fisioterapia de uma universidade 

localizada no Sul de Minais Gerais, que apresentavam dor crônica de origem musculoesquelética na 

coluna vertebral. Foram utilizadas as técnicas de investigação: aplicação de cinco sessões de Acupuntura 

Auricular e uma entrevista aberta após a autorização para gravação. A questão norteadora foi: “O que 

você sentiu em relação ao tratamento de Acupuntura Auricular para a dor nas costas?” A análise dos 

depoimentos foi fundamentada na visão de Merleau-Ponty, em três fases: descrição fenomenológica, 

redução fenomenológica e análise compreensiva. O estudo teve autorização prévia da instituição para a 

coleta de dados e a aprovação do Comitê de Ética da UNIFAL/MG (CAAE nº 43818115.60000.5142).  

 

RESULTADOS 

A Acupuntura Auricular pode influenciar na redução da dor, bem como em outros fatores que vão além 

do problema principal, como o sono, proporcionando um tratamento holístico e integral, como pode ser 

percebido nas seguintes falas: 

S1: “Foi um alívio muito bom...foi tirar com a mão a dor... a gente esquecia da dor nas costas” 

S2:. “É um tratamento que ajuda muita gente nessas dores. Interfere muito na gente, é uma dor difícil, 

dona de casa né, para fazer as coisas...fiquei muito contente...” 

S3: “Eu achei que foi bom, que valeu apena... melhorou...em certos pontos melhorou bastante, em 

relação para dormir eu tinha bastante dificuldade. Achei que compensou...” 

 

CONCLUSÃO 

A Acupuntura Auricular ajuda na redução da dor das pessoas com alterações musculoesqueléticas na 

coluna vertebral. A adoção dessa estratégia também proporciona melhora em outros aspectos da vida, 

como o sono e as atividades do dia-a-dia. Sugere-se, portanto, implementar este recurso terapêutico às 

pessoas que sofrem com esta condição. 
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INTRODUÇÃO 

A osteoartrite do quadril é uma doença degenerativa das articulações sinoviais, manifesta-se 

clinicamente pela dor e o comprometimento da amplitude articular. O tratamento da OA é basicamente 

sintomático, visando alívio da dor e minimizar perda de função . Quando há falha no tratamento clínico, 

pode ser indicada a abordagem cirúrgica com artroplastia quadril. Em paciente sem condições clínicas 

ou socioeconômicas para a realização cirúrgica pode ser experimentado o bloqueio do nervo obturador 

como terapêutica analgésica paliativa. Uma maior duração pode ser atingida se utilizado drogas capazes 

de prejudicar os axônios dos nervos. O fenol provoca a destruição do nervo através da indução de 

proteínas precipitação. O nervo obturatório fornece inervação para a articulação do quadril. 

 

OBJETIVO 

Descrição os resultados do tratamento de pacientes com a aplicação de fenol no ramo anterior do nervo 

obturatório (RAO) que apresentaram falhas no tratamento conservador. 

 

METODOLOGIA 

Estudo prospectivo com série de nove casos em que pacientes com OA de quadril, resistente ao 

tratamento conservador, submetidos a aplicação de fenol no (RAO), com avaliações 01 mês, 02 meses e 

06 meses após avaliados com dolorimetria, escala visual analógica (EVA) e Harris Hip Score (HHS). 

Avaliação dos resultados da estatística descritiva com média e desvio padrão e estatística analítica com 

teste ANOVA. 

 

RESULTADOS 

Em relação a EVA, em avaliação inicial, antes da aplicação, os pacientes apresentavam uma média de 

8,17. Na avaliação após 01 mês a média passou a ser 6,58. Após 02 meses 6,42. Aplicando teste ANOVA, 

verificamos uma diferença estatística (p 0,01) entre EVA inicial e final. Em relação ao HHS, verificamos 

uma nota média de 33,27. Após 01 mês da intervenção os pacientes estavam com uma nota média de 

39,09 e na avaliação de 02 meses 38,82. No teste ANOVA, percebemos que não há diferença estatística 

(p 0,06). Na Dolorimetria apresentaram uma média de 7,8. Na avaliação de 01 mês média de 8 e no 2o 

mês 9,02. Ao aplicarmos o teste ANOVA, não foi observado diferença estatística (p 0,74). 

 

CONCLUSÃO 

A aplicação de Fenol em RAO pode ser uma alternativa no tratamento da OA de quadril em pacientes 

que não foram submetidos a cirurgia de artroplastia total de quadril com falha no tratamento 

conservador. 
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INTRODUÇÃO 

O bruxismo é uma atividade muscular repetitiva da mandíbula caracterizada pelo apertar e/ou ranger 

dos dentes que pode ocorrer durante o sono e vigília, cuja prevalência em adultos corresponde a 

aproximadamente 8% e 20%, respectivamente. Os fatores psicossociais, fisiopatológicos e morfológicos 

estão associados à origem do bruxismo, que referem diversos sintomas, como a dor orofacial, 

cervicalgia e cefaleia. 

 

OBJETIVO 

Comparar duas intervenções de fisioterapia nos desfechos: dor orofacial, cervicalgia e cefaleia em 

indivíduos com bruxismo. 

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo 48 indivíduos com diagnóstico de bruxismo encaminhados pelo Departamento 

de Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que foram distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos: Grupo 1 (n=24) que foi submetido a técnicas de massagem e exercícios 

de alongamento muscular e Grupo 2 (n=24) que realizou terapia de relaxamento muscular progressivo e 

imaginação. A intensidade da dor orofacial, cervicalgia e cefaleia foram avaliadas pela escala visual 

análoga (EVA) e o limiar de dor com dolorímetro. Ambas as intervenções abrangeram 12 sessões 

individuais, com duração de 40 minutos cada, duas vezes por semana. Foi considerado nível de 

significância α=5%. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo 209369/2013) e registrado no ClinicalTrials.gov 

(NCT01778881). 

 

RESULTADOS 

Na comparação pré e pós-tratamento, ambos os grupos apresentaram resultados estatisticamente 

significantes na dor orofacial, cervicalgia e cefaleia (p<0,05). Os ganhos clínicos nos Grupos 1 e 2 foram: 

dor orofacial (58 – 64%); cervicalgia (54 – 68%); cefaleia (67 – 69%) e limiar de dor muscular do masseter 

(12 – 13%) e trapézio superior (19 – 26%), respectivamente. Na comparação entre grupos não houve 

diferença significante para dor orofacial (média da diferença de -0,4 pontos; IC a 95% -2,1 a 1,3), 

cervicalgia (média da diferença de -0,3; IC a 95% -1,9 a 1,4), cefaleia (média da diferença de 0,5; IC a 

95% -1,4 a 2,4) e limiar de dor muscular do masseter (média da diferença de 0,02; IC a 95% -0,2 a 0,3) e 

trapézio superior (média da diferença de 0,11; IC a 95% -0,3 a 0,5). 

 

CONCLUSÃO 

Os dados sugerem que as duas intervenções de fisioterapia: massagem com exercícios e relaxamento 

com imaginação, apresentam efetividade similar na redução da intensidade da dor orofacial, cervicalgia 

e cefaleia associada ao bruxismo. 
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INTRODUÇÃO 

A dor crônica é um dos principais sintomas encontrados em pacientes com Disfunções 

Temporomandibulares (DTM). A Eletroencefalografia quantitativa (EEGq) é uma ferramenta útil para 

fornecer dados da atividade elétrica do cérebro em sujeitos com dor crônica. Entretanto, nenhum 

estudo buscou demonstrar a dinâmica da atividade eletroencefalográfica associada à dor crônica em 

indivíduos com DTM. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a dinâmica da atividade elétrica cortical dos indivíduos com DTM 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliados 34 sujeitos do sexo feminino, sendo 18 com DTM e 16 controles saudáveis. Todas 

foram submetidas ao exame de Eletroencefalografia utilizando 32 eletrodos no escalpo de acordo com 

sistema internacional 10/20 (BrainNet, (EMSA). Foram integradas as densidades de potência (DP) para 

teta [4-7Hz], alfa [8-12Hz] e beta [13-30Hz]. A taxa de amostragem foi de 200Hz, impedância de 

5kiloohms, referência em Cz, filtro notch de 60Hz. Foram realizados quatro blocos de registros de EEG 

seguindo a ordem: 1) repouso de olhos fechados (4 min); 2) imagética não dolorosa (2 min); 3) imagética 

dolorosa (2min); 4) repouso de olhos fechados (4 min). As regiões de interesse analisadas foram: frontal, 

temporal e parietoocipital. Os dados obtidos foram avaliados pela ANOVA de medidas repetidas, 

considerando um nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

Em repouso, as densidades de potência de alfa e teta foram maiores nos pacientes com DTM do que os 

controles. A simulação mental de movimentos não dolorosos e dolorosos não modificou a DP de alfa nos 

pacientes. Já para teta, houve diminuição da DP no grupo de pacientes durante a imagética não 

dolorosa, que se manteve na imagética dolorosa. De forma oposta, houve aumento da DP desta faixa 

em controles, porém somente na imagética dolorosa. Em beta não houve mudança significativa na DP. 

 

CONCLUSÃO 

A presença de dor crônica por DTM gera mudança nos padrões eletroencefalográficos das bandas alfa e 

teta tanto em repouso, quanto durante a simulação mental de movimentos não dolorosos e dolorosos. 

Destaca-se o fato de que há diminuição da reatividade na banda alfa com a simulação mental de 

movimentos, indicando possível alteração na plasticidade cortical desses indivíduos.  
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INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é o tipo mais comum em mulheres e determina um tratamento longo e agressivo, 

principalmente por causa da quimioterapia. As drogas utilizadas tem levado a queixa de dores 

musculares principalmente nos membros inferiores, 

 

OBJETIVO 

Relatar como a acupuntura pode ser utilizada no período de quimioterapia e minimizar a dor muscular. 

 

METODOLOGIA 

Relato de caso de acompanhamento de duas mulheres durante todo o tratamento do câncer de mama. 

 

RESULTADOS 

Caso 1 - Mulher, com 70 anos, quadrandectomia esquerda, Estadio IIIA, submetida a quimioterapia com 

por 4 sessões a cada 21 dias e Taxol uma vez por semana durante 12 semanas. O taxol tem como efeito 

colateral as dores articulares denominadas de dores periféricas. Essa paciente me procurou no dia que 

teve o diagnóstico de câncer de mama. Foi realizado uma sessão por semana durante os 6 meses de 

tratamento. Após o inicio da quimioterapia um dia antes era realizado auriculoterapia utilizando os 

pontos determinando pelos cinco elementos e associado o ponto estomago e vesícula biliar e o ponto 

de alergia. Ela passou durante toda a quimioterapia sem utilizar corticoides e anti-eméticos. No entanto, 

quando iniciou as sessões semanais com o Taxol iniciaram dores musculares principalmente na região 

externa das coxas. Para melhora foi utilizado os pontos IG4, TA16, além dos pontos de equilíbrio dos 

cinco elementos. Foi realizado o uso de haihua na região e colocado magnetos com a região norte e sul 

para agir como anti-inflamatórios. A resposta da paciente foi positiva e o uso de analgésico quase 

inexistente. Após o término da quimioterapia a paciente continua com a acupuntura a cada 15 dias para 

manutenção e no momento não sente dor. Caso 2: Paciente com 64 anos, câncer de mama há 6 anos 

com uma recidiva de estádio II e que apresentava dor nos membros inferiores. Realizado o uso de 

haiahua, magneto norte sul e norte. Essa paciente não foi submetida a quimioterapia, mas havia sido 

retirada a mama e ela apresentava má postura com rotação do ombro e consequentemente da pelve. 

Além do tratamento com os pontos de equilíbrio e o vaso maravilhoso (B62 e ID3). No momento a 

paciente está sem dor e faz parte de um grupo de exercícios para mulheres com câncer de mama. 

 

CONCLUSÃO 

A acupuntura é um tratamento que deve ser incluído nos pacientes com diagnóstico de câncer, pois a 

resposta é boa, o uso de medicamentos diminui não sobrecarregando o fígado e a melhora da qualidade 

de vida é significativa. 
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INTRODUÇÃO 

Pelo angustiante e sofrido processo ao qual o portador de fibromialgia atravessa, a informação, no 

sentido de tornar tangível e compreensível a doença, desempenha importante papel na aproximação e 

conscientização do paciente em/na relação à sua doença. Desde do que se trata a doença, até as 

possíveis repercussões sobre a sua saúde, formas de tratamento, prognóstico e desfechos possíveis dos 

métodos de tratamento, o paciente tem o direito de entender, e o profissional de saúde, o dever de 

saber comunicar. O conhecimento advindo da informação pode fornecer valiosa contribuição no 

processo clínico. É portanto, imprescindível que o profissional da saúde encontre a maneira correta de 

informar, comunicar e orientar. 

 

OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo discutir os aspectos éticos envolvidos na informação a sobre a 

Fibromialgia. 

 

METODOLOGIA 

Revisão de literatura 

 

RESULTADOS 

Um dos grandes desafios encontrados na questão do "como informar?" está nas definições sobre o 

termo fibromialgia. Os termos mais encontrados na literatura, são: desordem, síndrome, causa 

controversa ou desconhecida e condição incapacitante. No termo “desordem”, cabem as perguntas: O 

que está fora de ordem? Qual é a ordem da doença? No termo “síndrome”, que significa conjunto de 

sinais e sintomas, igualmente insatisfatório, não está contemplado a causa do problema, apenas suas 

consequências. “Causa controversa” mergulha a definição em uma obscuridade maior ainda. “Condição 

incapacitante” além de também estar distante da causa é aflitivo.Ter “causa desconhecida” não significa 

não ter causa, apenas que ainda não se conhece. Mas o termo não dificulta só o processo terapêutico, 

permite a interpretação, quase sempre equivocada da própria definição; permite a incompreensão 

levando ao preconceito. Tais termos trazem mais dúvidas do que respostas. O que caracteriza, portanto, 

as definições da fibromialgia é justamente a indefinição. Mais do que ajudar a entender, as definições 

trazem mais perguntas, dúvidas e angústias. Ao se tentar explicar explicita-se o inexplicável; ao se tentar 

definir, explicita-se o desconhecido. 

 

CONCLUSÃO 

Existe sempre o jeito ótimo de comunicar e informar, desde que considere as limitações dos atores 

envolvidos, os preceitos éticos relativos ao direito à informação, a técnica adequada no fazer comunicar. 

O conhecimento torna concreto o conceito facilitando a participação ativa na solução do binômio 

saúde/doença.  
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INTRODUÇÃO 

A xerostomia constitui um importante sintoma experimentado por pacientes submetidos a terapias 

contra o câncer (BRENNAN et al., 2010). 

 

OBJETIVO 

Avaliar o impacto da xerostomia nas  complicações bucais  e na qualidade de vida durante a terapia 

quimioterápica do paciente com câncer. 

 

METODOLOGIA 

Foram incluídos 47 pacientes oncológicos com indicação de tratamento quimioterápico. Todos os 

pacientes foram avaliados antes e durante a terapia oncológica (7-14 dias). As avaliações incluíram: 

Ficha clínica para obtenção de dados demográficos, avaliação orofacial sistemática (SIQUEIRA, 2001) e 

teste de disfagia (WU et al., 2004), Questionários sobre o perfil de qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal (Oral Health Impact Profile-OHIP) (SLADE e SPENCER, 1994); Questionário de Xerostomia através 

da escala visual analógica (EVA), para avaliar a sensação de secura na boca do paciente (PAI et al., 2001). 

A xerostomia foi considerada para valor > 2 (GOMES et al., 2014). 

 

RESULTADOS 

Os pacientes apresentaram idade média 51,6 (±14,7), com predominância de mulheres n=33 (70,21%). 

O tipo de quimioterapia (QT) prevalente foi adjuvante n=20 (42,5%), seguida da curativa n=19 (40,2%), 

paliativa n=6 (12,7%) e neoadjuvante n=4 (4,2%). A queixa de boca seca foi relatada por n=40 (85,1%) 

pacientes, quando avaliados entre 7 a 14 dias após início da QT. Estes pacientes apresentaram: disfagia 

n=15 (46,8%),  mucosite oral n=11 (34,3%), dor orofacial n=4 (12,5%) e candidíase oral n=2 (6,25%). A 

análise comparativa do questionário EVA de xerostomia, pré e após a QT (7-14 dias), revelou 

pontuações médias 3,76 (±5,72) e 18,86 (±17,06), respectivamente. Os maiores valores da EVA relatados 

neste segundo momento foram em relação à quantidade de saliva, grau de ressecamento na boca e 

percepção para sede, com valores atingindo a percepção de ressecamento extremamente forte, ou seja, 

10. A qualidade de vida relacionada à saúde bucal apresentou escores médios de 1,08 (±1,70) antes da 

QT e 2,55 (±2,18) após a terapia. Os maiores escores do OHIP-14 encontrados aos 7-14 dias de QT foram 

referentes ao desconforto para comer (0,79±0,74), à alteração do paladar (0,54±0,63), e deixar de 

saborear o alimento (0,38±0,49). 

 

CONCLUSÃO 

A xerostomia é uma importante queixa do paciente em tratamento antineoplásico. Esta prevalente 

queixa pode estar associada a outras complicações bucais, afetar a qualidade de vida do paciente e 

impactar, negativamente, no tratamento antineoplásico.  
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INTRODUÇÃO 

Complicações bucais são comumente experimentadas por pacientes submetidos a terapias contra o 

câncer, podendo impactar diretamente na qualidade de vida dos pacientes, além de comprometer o 

tratamento antineoplásico. (EPSTEIN et al. 2012).  

 

OBJETIVO 

Determinar a prevalência  e correlação das complicações bucais nos pacientes submetidos à terapia 

para o câncer. 

 

METODOLOGIA 

Foram incluídos 30 pacientes com indicação de quimioterapia (QT) para tratamento de tumores sólidos. 

Os pacientes foram avaliados entre 7-14 dias após o início do tratamento oncológico. As avaliações 

incluíram: Ficha clínica para obtenção de dados demográficos, avaliação orofacial sistemática (SIQUEIRA, 

2001) e teste de disfagia (WU et al., 2004), Questiona´rios sobre o perfil de qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal (Oral Health Impact Profile-OHIP) (SLADE e SPENCER, 1994); e Questionário 

de Xerostomia através da escala visual analógica (EVA) (PAI et al., 2001). Foi ainda determinada a classe 

socioeconômica (ALMEIDA e WICKERHAUSER, 1991). 

 

RESULTADOS 

A idade média dos pacientes foi  54,8 (±11,92), com predominância de mulheres n=24 (80%). As classes 

socioeconômicas B [n=14 (46,7%)] e C [n=14 (46,7%)] foram prevalentes. A maior parte dos pacientes 

apresentou duas ou mais comorbidades associadas n=12 (40%), sendo a maioria hipertensão arterial 

sistêmica n=14(46,7%). A neoplasia prevalente foi carcinoma de mama n=17 (56,7%) e 43,3% (n=13) dos 

pacientes teve seu diagnóstico realizado em até 3 meses. Em relação ao tratamento, houve prevalência 

da QT  tipo curativa [n=15 (50%)] e o agente quimioterápico doxorrubicina o mais utilizado 

[n=19(63,3%)]. Na avaliação bucal prevaleceram, Índice Gengival 1 (IG=1)  em 46,7% (n=14) e valor 

médio do CPO=14,3 (±dp).  Dezessete pacientes (56,7%) apresentaram algum tipo de complicação bucal 

durante a QT. A complicação mais prevalente foi a xerostomia n=13(43,3%), seguido de disfagia 

n=7(33,3%), mucosite oral n=6(20%), candidíase n=2(6,7%) e dor orofacial n=2(6,7%). O índice para 

avaliar qualidade de vida relacionada à saúde bucal encontrado foi 2. 

 

CONCLUSÃO 

Conhecer o paciente e atuar de forma adequada, através da identificação e tratamento das 

complicações bucais, permitirá melhor qualidade de vida e melhores resultados da terapia, no paciente 

em tratamento oncológico. 
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INTRODUÇÃO 

As indústrias fornecem ambientes favoráveis ao desenvolvimento de distúrbios osteomusculares, sendo 

este o grupo de doença ocupacional mais registrada no Brasil. É necessário aprofundamento nas 

investigações sobre a manifestação de sintomas osteomusculares no ramo da indústria agroavícola. 

 

OBJETIVO 

Analisar a prevalência de sintomas osteomusculares em trabalhadores da linha de produção e do setor 

administrativo de uma indústria agroavícola. Caracterizar o perfil sociodemográfico dos grupos 

estudados; identificar associações entre dor e variáveis sociodemográficas; identificar a prevalência e 

intensidade de dor segundo os locais anatômicos para cada grupo. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de estudo correlacional descritivo, de corte transversal, de análise quantitativa. Instrumento de 

Caracterização Sociodemográfica e Ocupacional,  Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares e  

Escala Numérica de Intensidade de Dor de 11 pontos. 

 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 178 trabalhadores, 154 do setor de produção e 24 administrativos, de uma 

indústria agroavícola de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. A idade média e o tempo médio 

de trabalho foram, respectivamente, 27,8 anos e 5 anos para o setor administrativo e 29,8 anos e 2,6 

anos para o setor de produção. Houve prevalência de mulheres no setor produtivo. Os funcionários 

administrativos possuem na sua maioria ensino superior completo e pós-graduação. No setor de 

produção, a maioria terminou ou está terminando ensino médio. A prevalência de dor osteomuscular foi 

extremamente alta, atingindo 85% dos trabalhadores do setor de produção e 95,8 do setor 

administrativo. A única associação entre dor e variáveis sociodemográficas foi com relação ao sexo, 

sendo que as mulheres do setor de produção obtiveram 2,9 vezes maior chance de apresentar dor do 

que os homens. As regiões do corpo mais afetadas pela dor no setor administrativo foram pescoço, 

parte inferior das costas e parte superior das costas, todas apresentando intensidade moderada. Já no 

setor de produção, prevaleceram a região inferior das costas, ombros e parte superior das costas, 

apresentando intensidade insuportável, moderada e forte, respectivamente. 

 

CONCLUSÃO 

A dor foi o único sintoma osteomuscular refererido, sendo altamente prevalente em trabalhadores da 

indústria agroavícola. Os funcionários do setor de produção expressam dores de maior intensidade do 

que os funcionários administrativos na região superior e inferior das costas. 
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INTRODUÇÃO 

A dor neuropática (DN) gera um quadro de sensibilização central mediado por alterações na expressão 

de neurotransmissores, citocinas e neurotrofinas, as quais são moduladas por fatores epigenéticos, 

desencadeando uma doença complexa de difícil tratamento. A estimulação epidural do córtex motor 

(ECM) é efetiva no tratamento da DN refratária, reduzindo a dor em aproximadamente 50% destes 

pacientes. Demonstramos que a ECM reverte a DN em ratos, devido à ativação da via analgésica 

descendente, com consequente inibição da liberação de citocinas hiperalgésicas por células da glia 

espinais.  

 

OBJETIVO 

Avaliar a relação entre o efeito analgésico da ECM com o padrão de expressão do microRNA (miR)-124a, 

das citocinas TNF-α e IL-1β e do fator de crescimento neural (NGF) em animais com neuropatia 

periférica. 

 

METODOLOGIA 

Ratos Wistar submetidos à constrição crônica (CCI) do nervo isquiático direito ou falso-operados (FOP) 

foram implantados com eletrodos transdurais no córtex motor primário. No 14º dia após CCI, os animais 

foram avaliados nos testes de pressão de pata e filamentos de von Frey, e em seguida submetidos à 

ECM e, ainda sob estimulação, foram reavaliados nos testes. Ratos FOP e CCI não estimulados também 

foram avaliados. Foi analisada a expressão de TNF-α, IL-1β, NGF no hipocampo, medula espinal e 

plasma, por ELISA, e do miR-124a no hipocampo, por RT-PCR, em: ratos sem DN (FOP); ratos com DN 

(CCI); ratos submetidos à ECM com reversão da DN (Responsivos) e ratos submetidos a ECM sem 

reversão da DN (Refratários). 

 

RESULTADOS 

Animais responsivos à ECM apresentaram um aumento na expressão do miR-124a no hipocampo, 

quando comparados com os animais FOP. Não houve diferença na expressão da IL-1β hipocampal ou 

espinal entre os grupos avaliados. A ECM, independente do seu efeito analgésico, inibiu a expressão do 

TNF-α espinal, quando comparados aos animais CCI. Ainda, foi detectado um aumento acentuado na 

expressão de NGF plasmático somente nos animais refratários, quando comparado aos demais grupos. 

 

CONCLUSÃO 

A ECM per se altera a liberação de TNF-α espinal, no entanto, sua efetividade é mediada por um 

controle epigenético, visto pelo aumento do miR124a hipocampal, um importante alvo anti-

inflamatório. Ainda, podemos sugerir uma correlação negativa entre a expressão do miR-124a e do NGF, 

a qual contribui com a refratariedade à ECM. Compreender os mecanismos de ação da ECM frente a DN 

se faz necessário para superar suas limitações terapêuticas. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização de instrumentos na avaliação da dor em crianças faz-se necessária para que haja melhor 

compreensão da dor por parte dos profissionais e também para dar voz às crianças. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a dor das crianças hospitalizadas e verificar a associação entre gênero, faixa etária e diagnósticos 

médicos das crianças e a escolha dos Cartões de Qualidade de Dor. 

 

METODOLOGIA 

Estudo transversal, realizado com 48 crianças, entre seis e 12 anos, internadas na enfermaria pediátrica 

de um hospital público durante os meses de março e abril de 2015. Foram realizadas entrevistas, sendo 

norteadora a questão: “O cebolinha está com dor nesses cartões. Você já sentiu alguma dessas dores?”. 

Os aspectos éticos foram respeitados de acordo com a Resolução 466 de 2012, sendo este estudo 

encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo. Para análise dos dados utilizou-se o Coeficiente de Correlação Bisserial, Teste Exato de 

Fisher e Teste Qui-quadrado. 

 

RESULTADOS 

Os cartões mais escolhidos pelas crianças para avaliar sua dor foram: Dolorida (56,3%), Enjoada (66,7%); 

e Forte (52,1%). A associação entre faixa etária e a escolha dos Cartões revelou diferenças entre as 

crianças mais novas e as mais velhas, enquanto entre o gênero não houve diferença entre meninos e 

meninas. Com relação à associação entre os diagnósticos médicos e à escolha dos Cartões, muitos 

diagnósticos apresentaram associações positivas e negativas para determinados Cartões. 

 

CONCLUSÃO 

A associação entre idade, gênero e diagnóstico médico da criança tem um impacto na prática clínica dos 

profissionais de saúde que devem levar em consideração essas variáveis, visando à qualidade no 

cuidado à criança com dor. A escolha dos cartões por crianças proporciona informações relevantes 

sobre a dimensão da dor e ajuda no entendimento da multidimensionalidade do fenômeno doloroso. 

Existem muitos instrumentos de avaliação da dor pediátrica, ainda assim a dor de crianças é subavaliada 

pelos profissionais. É fundamental a realização de uma abordagem que apreenda não apenas as 

características da dor e de suas manifestações, mas que seja capaz de perceber a criança na sua 

subjetividade e nas suas diversas dimensões sociais. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, são escassos instrumentos multidimensionais válidos e confiáveis no idioma espanhol para 

a avaliação da dor em crianças colombianas com feridas. O Instrumento Cartões de Qualidade da Dor é 

brasileiro, multidimensional, composto por quatro componentes: sensorial, avaliativo, afetivo e 

miscelânea, que objetiva qualificar a dor das crianças e que já foi adaptado previamente para a língua 

espanhola da Colômbia. No entanto, com vistas a garantir a acurácia de sua medição, faz-se necessário 

estabelecer suas propriedades psicométricas. 

 

OBJETIVO 

Encontrar evidências de validade baseadas no critério externo do Instrumento Cartões de qualidade da 

Dor em crianças colombianas com feridas. 

 

METODOLOGIA 

Estudo metodológico, realizado em um hospital pediátrico da cidade de Bogotá – Colômbia, com 90 

crianças hospitalizadas, em idade escolar e portadoras de feridas. Este estudo foi aprovado pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e do hospital 

pediátrico em Bogotá. Os dados foram processados através do software IBM-SPSS 19.0, com nível de 

significância de 5% (p<0.005). 

 

RESULTADOS 

Na variável de diagnóstico médico, os componentes sensorial (p=0,009) e miscelânea (p=0,047) foram 

capazes de diferenciar significativamente o grupo de crianças com trauma geral ou ortopédico do grupo 

de crianças com cirurgias abdominais. Em tipo de ferida, os componentes sensorial (p=0,000), avaliativo 

(p=0,023) e miscelânea (p = 0,014), foram capazes de diferenciar significativamente o grupo de crianças 

com ferida cirúrgica do grupo de crianças vítimas de queimaduras. Em infecção da ferida, o componente 

sensorial (p=0,001) foi capaz de diferenciar significativamente o grupo de crianças sem infecção do 

grupo de crianças com infecção. Na variável intensidade de dor, os componentes sensorial (p=0,022), 

afetivo (p=0,043) e avaliativo (p=0,005), foram capazes de diferenciar significativamente o grupo de 

crianças com dor classificada como forte, do grupo de crianças cuja dor foi classificada como leve. 

 

CONCLUSÃO 

O Instrumento Cartões de Qualidade da Dor - versão espanhol mostrou evidências de validade baseadas 

no critério externo nas variáveis de diagnóstico médico, tipo de ferida, infecção da ferida e intensidade 

da dor, tornando-o válido e fidedigno para ser utilizado pelos profissionais de saúde colombianos. 

  

 

 

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-052 - Título: PRÁTICAS FARMACOLÓGICAS NO ALÍVIO DA DOR EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA  

 

Autores: DANILA MARIA BATISTA GUEDES;GIÚLIA SERIGATTI;LISABELLE MARIANO ROSSATO;ESTER 

ROCHA MONTEIRO;DÉBORA ASTOLFO LIMA;NATÁLIA PINHEIRO SPOSITO  

 

Instituição: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo  

 

Área: 3.11 Dor em crianças  

   

INTRODUÇÃO 

A utilização de fármacos está entre as medidas de conforto adotadas no alívio da dor, por agir na 

diminuição ou eliminação das sensações incômodas. Ainda que muitos estudos explorem o conceito de 

dor, estudos referentes ao padrão de medicamentos na infância e adolescência permanecem escassos e 

embora os analgésicos estejam entre os fármacos mais utilizados em crianças e adolescentes, o alívio da 

dor utilizando-se métodos farmacológicos é um tema ainda pouco abordado e, por vezes, subestimado 

pelos profissionais de saúde, sobretudo nos países em desenvolvimento. 

 

OBJETIVO 

Considerando que o manejo eficaz da dor proporciona uma vida com menos sofrimento para a criança, 

o adolescente e suas famílias, esta revisão teve por objetivo identificar publicações relacionadas às 

medidas farmacológicas empregadas para o alívio da dor em crianças e adolescentes. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa em bases de dados do Sistema BIREME, Biblioteca Virtual em Saúde, 

Lilacs, Medline, BDENF e IBECS, direcionadas à temática das práticas farmacológicas no alívio da dor em 

pediatria, tendo como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “pain AND analgesia AND children”. A 

consulta às bases de dados ocorreu durante o mês de abril de 2016. Como critérios de inclusão, foram 

considerados os textos completos cujo assunto principal contempla a abordagem da temática, 

limitando-se às populações: criança, pré-escolar e adolescente. 

 

RESULTADOS 

Os estudos estão descritos em língua portuguesa e inglesa, no período de 2013 a 2015. O levantamento 

encontrou 576 referências, sendo a maior concentração no banco de dados da Medline, com 566 

referências. Tanto na BDENF quando na IBECS sua abordagem é escassa. Dentre os assuntos principais, 

destacam-se Dor (137), Dor Pós-Operatória (135) e Medição da Dor (109). 

 

CONCLUSÃO 

Dos estudos analisados, verificaram-se algumas lacunas na avaliação e manejo da dor infantil na 

Enfermagem Latino-Americana, fato este que agrega valor a esta revisão, contribuindo para a melhoria 

no manejo da dor e na conscientização dos profissionais de saúde. 
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INTRODUÇÃO 

As doenças odontológicas em ambiente de Unidade de Terapia Intensiva(UTI) podem representar um 

foco infeccioso capaz de induzir bacteremia, agravando o quadro clínico do paciente e prolongando o 

período de internação. 

 

OBJETIVO 

Caracterizar as principais queixas bucais agudas em pacientes internados em UTI, observando 

agravantes e fatores de risco para complicações sistêmicas que possam interferir na recuperação e 

qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliados 60 pacientes com idades entre 18 e 91 anos. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos de avaliação: Ficha clínica(SIQUEIRA,2001)para a obtenção de dados demográficos do 

paciente, sua história médica e caracterização das queixas bucais agudas; questionários de Avaliação 

socioeconômica ABA-ABIPEMI(ALMEIDA,WICKERHAUSER,1991); e de qualidade de vida relacionada a 

saúde oral OHIP-14(SLADE,1997). 

 

RESULTADOS 

A idade média dos pacientes foi de 65 anos(±17,32), sendo que 34(56,67%) eram do sexo masculino, 

52(86,67%) leucodermas, 8(13,33%) tabagistas, 12(20%) etilistas e 1(1,67%) usuário de drogas, sendo 

que 5(8,33%) relataram possuir mais de um hábito nocivo. No momento da avaliação odontológica, 

14(23,33%) pacientes apresentaram uma queixa odontológica aguda, outros 46 não referiram queixa. As 

principais queixas relatadas foram prótese desconfortável em 3(21,43%) pacientes, dor na Articulação 

Temporomandibular(ATM) em 2(14,29%) e dor nos músculos da mastigação em outros 2(14,29%). 

Quando questionados sobre qual período do dia apresentavam as queixas, 12(85,71%) afirmaram que 

era indiferente. Sobre a periodicidade e fator desencadeador, 8(57,16%) relataram ser diária, 8(57,14%) 

referiram algum fator desencadeador e 6(42,85%) referiram ser espontânea. Sobre o período do dia em 

que piorava, 9(64,28%) disseram ser indiferente. Em relação ao tempo de duração, a média foi de 26,16 

meses, variando de 0,25 a 60 meses. A intensidade média da queixa, pela Escala Visual Analógica(EVA) 

foi de 5,86, variando de 2 a 10. Observamos nível sócio econômico mais elevado nos pacientes com 

queixa aguda. A qualidade de vida relacionada a saúde oral apresentou média de 8,93(±5,99). 

 

CONCLUSÃO 

No melhor de nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que realizou uma avaliação dentária 

sistemática para caracterizar as queixas agudas em pacientes na UTI. A queixa bucal aguda esteve 

presente em 23,3% dos pacientes, sendo consideradas de média a alta intensidade pela maioria deles, 

sugerindo que podem impactar na saúde bucal, na qualidade de vida e na consequente recuperação.  
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INTRODUÇÃO 

O paciente em unidade de terapia intensiva(UTI) pode apresentar doenças odontogênicas não 

diagnosticadas. Estas doenças e seus sintomas podem ser agravados durante a internação, interferindo 

na recuperação e na qualidade de vida do paciente. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a presença de queixas bucais em pacientes internados em UTI, classificando a qualidade de vida 

relacionada a saúde bucal e o nível sócio econômico do doente. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliados 60 pacientes com idades entre 18 e 91 anos. Utilizou-se os seguintes instrumentos de 

avaliação: Ficha clínica(SIQUEIRA,2001) para a obtenção de dados demográficos do paciente, história 

médica, odontológica e sintomas relacionados; questionário de Avaliação socioeconômica ABA-

ABIPEMI(ALMEIDA,WICKERHAUSER,1991), para efeito de classificação econômica(classes A à E); 

questionário de qualidade de vida relacionado a saúde oral OHIP-14(SLADE,1997), com pontuação entre 

0 e 28, onde quanto maior a pontuação, maior a influência da saúde bucal na qualidade de vida. 

 

RESULTADOS 

A idade média dos pacientes foi de 65 anos(±17,32), sendo que 34(56,67%) eram do sexo masculino. O 

tempo médio de internação na unidade coronariana foi de 3,17(±2,17) dias. No momento da avaliação, 

14(23,33%) pacientes apresentaram uma queixa odontológica inicial, outros 46 pacientes não referiram 

queixa. Porém, 43 desses pacientes, quando interrogados sobre a presença de sintomas relacionados a 

doenças odontológicas, responderam afirmativamente. Apenas 3(5%) pacientes dos 60 avaliados não 

relataram queixa e/ou sintomas odontológicos. Os principais sintomas relatados foram xerostomia em 

46(80,71%) pacientes, ressecamento labial em 40(70,17%) e halitose em 22(38,60%) pacientes. O nível 

sócio econômico dos pacientes foi elevado(classe B). A qualidade de vida relacionada a saúde oral 

apresentou média de 5,82(±5,24) para os pacientes com queixa/sintomas e de 3,43(±4,94) para os 

pacientes sem queixa/sintomas. 

 

CONCLUSÃO 

No melhor de nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que realizou uma avaliação dentária 

sistemática global para identificar as queixas orofaciais na UTI. Noventa e cinco por cento referiram 

alguma queixa e/ou sintoma odontológico, entretanto apenas 23,3% manifestaram uma queixa 

inicialmente, indicando que muitas condições odontológicas podem ser insidiosas e consequentemente, 

subdiagnosticadas. A intensidade das queixas relatadas e o impacto da qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal nesses pacientes são indicativos da importância da assistência odontológica em pacientes 

de UTI. 
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INTRODUÇÃO 

Quantitative sensory testing (QST) is a noninvasive method of assessing sensory and pain perception. In 

recent years, several published studies have demonstrated that QST may be useful in the analysis of the 

pathogenesis, classification, differential diagnosis and treatment response of musculoskeletal disorders. 

 

OBJETIVO 

The aim of this ongoing study is to evaluate the influence of cutaneous afferents in the thermosensory 

profile of subjects with masticatory myofascial (MMF) pain and healthy participants. 

 

METODOLOGIA 

Twenty-four participants, equally divided in two groups (MMF pain patients and healthy controls), have 

so far undergone the following tests in the masseter region: cold detection threshold (CDT), warm 

detection threshold (WDT), cold pain threshold (CPT) and heat pain threshold (HPT). The measurements 

occurred under the following conditions: baseline values and after the application of anesthetic 

(lidocaine 4%) and placebo cream in a randomized order. Repeated measures ANOVA was performed 

with the factors condition (3 levels) and group (2 levels) (α=5%).  

 

RESULTADOS 

CDT (F= 9.49, p<0.001) and CPT (F= 7.55, p=0.001) showed main effects of condition where the lowest 

thresholds were obtained after the lidocaine application in comparison with baseline (CDT, p <0.001 and 

CPT, p=0.047) and placebo values (CDT, p=0.005 and CPT, p=0.001). On the other hand, WDT and HPT 

did not present any main effects (p>0.050). Finally, there were no interactions between condition and 

group (p>0.050).  

 

CONCLUSÃO 

Only cold thresholds were affected by the cutaneous sensory deprivation regardless of the presence of 

MMF pain. The conditioning effect with lidocaine cream distinctively affects the thermal sensation. 
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INTRODUÇÃO 

A síndrome dolorosa complexa regional (SDCR) é uma doença de difícil compreensão fisiopatológica, 

bem como manejo clínico. É predominante em mulheres com idade média de 41 anos e caracterizada 

por dor profunda, lancinante e quente, de múltiplos fatores desencadeantes. As alterações vasomotoras 

podem estar presentes, assim como alterações na motricidade. O diagnóstico é clínico e não existe 

tratamento específico, mas a terapia farmacológica oral e o bloqueio simpático regional constituem-se 

como duas das medidas terapêuticas 

 

OBJETIVO 

Relatar caso clínico onde foi utilizado o bloqueio regional como forma de tratamento para a síndrome 

dolorosa complexa regional. 

 

METODOLOGIA 

Relato do caso: M. F. S., 57 anos, feminino, deu entrada em hospital terciário com dor em tornozelo D e 

calcâneo havia um mês. Referia trombose nesse pé havia dois meses, evoluindo com dor de piora 

progressiva. Fez uso de analgésicos, sem melhora. Internada e avaliada pela equipe de dor. Contou que, 

desde a trombose, não conseguia deambular com crises de dor tipo choque/pontada e dificuldade para 

dormir. Ao exame: extremidade aquecida, pulso pedioso e tibial posterior presentes. Edema em região 

de tornozelo direito e calcâneo. Hiperalgesia e alodínea importantes na mesma região. Temperatura 

mantida, sem sinais flogísticos ou alteração de fâneros. Ultrassonografia (USG) e radiografia sem 

alterações. Prescritos pregabalina 75 mg 12/12 horas, oxicodona 10 mg de 8/8 horas, nortriptilina 10 

mg, emplastro de lidocaína 5% e morfina venosa de resgate. Apresentou melhora transitória da dor 

após medicações. Optou-se por realização de bloqueio regional guiado por USG e passagem de cateter 

em nervo ciático. Instalada bomba de infusão, a qual foi mantida por três dias – contínua e bólus e 

depois somente bólus, por mais uma semana. Paciente evoluiu com melhora gradual e completa do 

quadro doloroso e, após dez dias, foi retirada a analgesia regional. 

 

RESULTADOS 

Não se aplica - Relato de caso 

 

CONCLUSÃO 

SDCR é uma doença de difícil diagnóstico e tratamento devido a sua fisiopatologia multifatorial. Existem 

estudos e relatos publicados sobre a eficácia do bloqueio regional na SDCR, visto que a disfunção 

autonômica faz parte da sua patogênese. Os resultados do uso dos bloqueios regionais variam acerca da 

faixa etária, do tipo de medicação injetada, e do uso ou não de bomba para infusão contínua. Identificar 

e instituir a terapêutica de forma precoce, como ocorreu no caso desta paciente, são pontos essenciais 

para o sucesso do tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

A proporção de idosos em nosso pais aumenta de forma mais acelerada do que outras faixas etárias. 

Esta transição é considerada irreversível e rápida em nosso contexto de transformações sociais e com 

ela o número de idosos que realiza o papel de cuidador de outro idoso da família cresceu ao longo dos 

anos. Portanto, para entender à experiência do envelhecimento, se faz necessário estudar a situação 

concreta do idoso e do contexto em que ele está inserido. Os indivíduos que vivem em contextos de 

maior vulnerabilidade social, menor nível de escolaridade, com piores condições financeiras, menos 

acesso a serviços de saúde e com falta de suporte social, podem demonstrar uma piora nas condições 

de saúde. Estes fatores contribuem para exclusão social, pobreza, baixa qualidade de vida, autonomia e 

diminuição de cuidados a saúde. O processo de envelhecimento acarreta muitas consequências, dentre 

elas a dor. O idoso cuidador em contexto de pobreza, pode ter agravado o quadro de dor em razão da 

alta vulnerabilidade social, terá um padrão de envelhecimento diferente e deve ser estudado e assistido. 

A dor é uma das maiores causas de busca por ajuda no sistema de saúde, considerada um problema de 

saúde publica, devido ao alto custo, prevalência e aos impactos que pode gerar ao paciente, sua família 

e causando prejuízo motor e cognitivo.  

 

OBJETIVO 

 Analisar a prevalência da dor crônica de idosos cuidadores em contexto de alta vulnerabilidade social. 

 

METODOLOGIA 

A amostra foi composta por 73 idosos cuidadores. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista 

individual na qual foi aplicado o instrumentos EMADOR , para avaliar a dor destes idosos e um 

instrumento de caracterização social. Todos os preceitos éticos foram preservados. 

 

RESULTADOS 

Este estudo foi desenvolvido com 73 idosos cuidadores, destes 33 idosos referiram dor crônica. A media 

de intensidade da dor foi de 6,7, caracterizando uma prevalência de dor moderada. Destes 42 idosos 

(57,5%) relataram dor lombar. A maioria dos cuidadores era do sexo feminino (80,8%), com uma média 

de idade de 70,3 anos, casado(a), com 1 a 4 anos de escolaridade, autodeclarados brancos. A religião 

predominante foi a católica, a renda familiar estava até 1 salário mínimo (SM), com uma média de 1 a 5 

filhos. 

 

CONCLUSÃO 

Há muitas lacunas ainda na literatura sobre a dor em idosos cuidadores em contextos de pobreza, fato 

que sugere o investimento em futuros estudos, pois o contexto econômico e social que estes idosos 

cuidadores vivem deve ser levado em consideração. 
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INTRODUÇÃO 

Espasticidade é o aumento do tônus muscular com exacerbação dos reflexos profundos, decorrente de 

hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento. Nos membros superiores predomina nos músculos 

flexores, com postura em adução e rotação interna do ombro, flexão do cotovelo e dedos e pronação do 

punho. Suas etiologias mais comuns relacionam-se ao TCE, TRM, esclerose múltipla, paralisia cerebral e 

AVC. Escalas são utilizadas para avaliação da espasticidade, dentre elas destaca-se Ashworth modificada. 

Os tratamentos disponíveis incluem fisioterapia, fenolização, toxina botulínica, cirúrgicos (rizotomia) e 

medicações orais e intratecais, dentre as quais destaca-se o baclofeno, agonista gabaérgico e inibidor do 

influxo pré-sináptico de cálcio, bloqueando a liberação de neurotransmissores. Seus efeitos colaterais 

incluem sonolência, tontura, mal-estar, ataxia, confusão, cefaleia, depressão respiratória e 

cardiovascular e alucinações. Sua utilização intratecal reduz os efeitos colaterais e está indicado em 

casos de espasticidade grave refratária à medicação oral 

 

OBJETIVO 

Discutir o tratamento para espasticidade de etiologia traumática em casos refratários. 

 

METODOLOGIA 

Acompanhamos o caso de um paciente com espasticidade severa de etiologia traumática, além da 

consulta bibliográfica utilizando os bancos de dados PubMed, LILACS e SciELO 

 

RESULTADOS 

T.M.S., masculino, 36 anos, vítima de acidente automobilístico com sequela de espasticidade severa 

(Asworth 4 em MMSS; 4 em pescoço e 2 em MMII). No tratamento foi utilizado baclofeno oral, aplicação 

de toxina botulínica, fenolização e após resposta positiva em teste de infusão de 100mcg, implantação 

de bomba de infusão contínua intratecal de baclofeno (com infusão diária de 150 mcg), apresentando 

significativa melhora da espasticidade (Asworth 3 em MMSS; 3 em pescoço e 1 em MMII) e sem efeitos 

colaterais evidentes 

 

CONCLUSÃO 

A espasticidade traumática muitas vezes é de difícil manejo, podendo ser refratária aos tratamentos 

preconizados. A implantação da bomba de baclofeno surge como opção terapêutica com melhora 

expressiva da espasticidade. Este relato tem sua importância à medida que ainda há poucos estudos a 

respeito dessa opção terapêutica, principalmente com o acompanhamento em longo prazo. O alto custo 

da terapêutica dificulta a sua divulgação, de tal forma que o relato de seu uso e custo-benefício pode 

estimular futuros financiamentos 
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INTRODUÇÃO 

A Neuralgia do trigêmio (NT) é uma entidade dolorosa conhecida por provocar grande sofrimento ao 

paciente. Caracterizada, na maioria das vezes por surtos de dor lancinante, tipo "choque", geralmente 

unilateral, com duração de segundos até poucos minutos. 

Acomete mais frequentemente mulheres, acima de 60 anos. O diagnóstico é essencialmente clínico. 

Sabidamente, os anticonvulsivantes gabapentinóides são superiores aos demais analgésicos no 

tratamento da NT e vem sendo muito  utilizados na prática clínica, com bons resultados. 

 

OBJETIVO 

Este relato mostra a importância do diagnóstico precoce, associado a abordagem adequada em um 

paciente idoso com consequente comprometimento da autonomia e da qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA 

Paciente masculino,60 anos, apicultor. Procurou neurologista devido a dor de forte intensidade em face, 

tendo o diagnóstico de Neuralgia do Trigêmio. Foi iniciada Gabapentina 300 mg 8/8 h e o mesmo foi 

encaminhado para acompanhamento com um especialista em Dor. Antes de procurar ajuda médica, o 

paciente já havia tentado, por conta própria, tratamento com Apiterapia, julgando que poderia ter bons 

resultados no controle álgico. 

 

RESULTADOS 

Após 10 dias, o tratamento medicamentoso promoveu alívio na frequência e intensidade das crises 

dolorosas, porém ainda tinha dor de moderada intensidade, o que o impossibilitava de trabalhar, 

causando extremo sofrimento físico e emocional. 

Na sua 1ª consulta com o especialista em dor, a dose de Gabapentina foi otimizada para 400 mg de 8/8 

h, sendo indicado como terapia complementar, Acupuntura e/ou Fisioterapia. Após 1 mês mantendo 

este esquema terapêutico, o paciente referia estar sem dor, não sendo necessário nenhuma terapia 

complementar. Mais confiante, retornou às suas atividades laborativas e fez planos para o futuro. 

 

CONCLUSÃO 

O encaminhamento precoce para um especialista pode ser de suma importância na vida dos indivíduos 

que apresentam síndromes dolorosas. O simples ajuste terapêutico, sem necessidade de associação ou 

troca de medicamentos, pode modificar a percepção dolorosa e fazer a diferença na qualidade de vida 

de alguns pacientes. Muitas vezes os pacientes buscam por soluções ainda não consagradas na medicina 

baseada em evidência para obter alívio da dor. Os efeitos da Apiterapia ainda não encontram respaldo 

na literatura científica. 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombar tornou-se um problema musculoesquelético comum que pode resultar em elevados custos 

médicos, menor produtividade e implicações para a qualidade de vida. Um terço dos episódios agudos 

torna-se persistente e são responsáveis por 75% dos custos total com a dor lombar. Fatores físicos 

funcionais e psicossociais podem apresentar papel importante para persistência da incapacidade 

relacionada à dor lombar, bem como, para sua cronificação. Ou ainda, é possível verificar quais fatores 

estão contribuindo para prognóstico ruim em pacientes que já apresentam quadro crônico instalado. 

 

OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi verificar se fatores psicossociais podem predizer prognóstico ruim para dor 

lombar. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal analítico, com amostra composta por 23 voluntários de ambos os 

gêneros com média de idade (Desvio Padrão [DP]) de 54,4(15,7) anos, encaminhados para o 

Ambulatório de Dor Lombar (ADL) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. Para mensuração dos fatores psicossociais (preditores) foram aplicados dois questionários: Escala 

Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) e o FABQ – Brasil (Fear Avoidance Beliefs Questionnaire) 

que é subdividido em FABQ – work (medos e crenças em relação ao trabalho) e FABQ – Phys (medos e 

crenças em relação a atividade física). Como parâmetro de análise prognóstica (variável dependente) foi 

aplicado o Star Back Screening Tool (SBST). Para análise estatística foi utilizado uma análise regressão 

múltipla linear (p<0,05). 

 

RESULTADOS 

Foi verificada associação entre os fatores psicossociais (HADS e FABQ – Work) e prognóstico ruim para 

dor lombar (R2=0,83/p<0,006). A pontuação total da escala HADS apresentou β=0,86/p=0,006, o FABQ–

Work β=0,70/p=0,01 e o FABQ–Phs β=0,191/p=0,258 e para pontuação total FABQ – total β= 

0,602/p<0,006. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo sugerem que a presença de depressão (HADS) e medos e crenças 

relacionados ao trabalho (FABQ – work) são preditores de prognóstico ruim em pacientes com dor 

lombar crônica, explicando mais de 80% da variância do SBST. Assim, intervenções focadas nestes 

aspectos podem auxiliar na minimização do pobre prognóstico na dor lombar crônica. 
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INTRODUÇÃO 

Os estágios observatórios têm se tornado essenciais para que alunos da área médica tenham a 

oportunidade de se expor às especialidades, em que, outrora, não seriam apreciadas durante a 

graduação. Sendo assim, o Instituto de Reabilitação de Toronto mostrou-se um local ideal para a 

experiência de ensino-aprendizagem pelo seu comprometimento e objetivo de revolucionar a 

reabilitação visando melhor qualidade de vida e independência. 

 

OBJETIVO 

Descrever a experiência de um estágio observatório no departamento de fisiatria do Instituto de 

Reabilitação de Toronto, Canadá. 

 

METODOLOGIA 

Estudo descritivo acerca de um relato de experiência relacionado ao estágio observatório curricular no 

Instituto de Reabilitação de Toronto, Canadá; no período de 1º à 30 de setembro de 2015, proposto pela 

Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. 

 

RESULTADOS 

O estágio observatório no Instituto de Reabilitação da cidade de Toronto, Canadá, abrangeu 

ambulatório de alto nível de especialidade em dor crônica, envolvendo maior conhecimento da área de 

reabilitação músculoesquelética e multissistema. Foram observadas patologias como: fibromialgia, 

sensibilização central, dor neuropática e síndrome complexa de dor regional. O perfil dos pacientes era 

de profundo conhecimento sobre a doença a qual portavam, além da refratariedade da dor mesmo após 

vários tipos de tratamentos, assim, foi verificado um alto índice de associação à depressão, ansiedade e 

somatização. As consultas eram divididas em 3 momentos iniciais: a leitura do prontuário, a anamnese e 

exame físico, com duração de cerca de 30 minutos para cada tarefa, estando presente uma equipe 

multidisciplinar geralmente composta por: médico fisiatra, residente em fisiatria, farmacêutico, 

enfermeiro e fisioterapeuta. A abordagem terapêutica da dor crônica também era de caráter 

pluridisciplinar, visando a orientação e conscientização do paciente, além do tratamento melhor 

indicado, tendo como alguns exemplos: acupuntura, fisioterapia, meditação, quiropraxia, medicação e 

por último procedimentos invasivos. 

 

CONCLUSÃO 

Com a experiência de um estágio observatório adquiri maior conhecimento sobre a especialidade de 

medicina física e reabilitação, sobre os serviços públicos de saúde canadenses e a importância do 

trabalho em equipe multidisciplinar. Ademais, houve maior amadurecimento social, consolidação de 

valores como a responsabilidade e maior capacitação da língua inglesa, aprendizados estes os quais 

poderei aplicar a minha futura profissão. 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombar crônica (DLC) é um acometimento multifatorial que pode afetar as atividades de vida 

diária dos indivíduos, sendo uma das principais causas de incapacidade. Um das possibilidades de 

tratamento na DLC são as mobilizações articulares através do conceito Maitland. Há evidência 

moderada na literatura sobre os efeitos de manipulação e mobilização em conjunto para a dor lombar 

crônica, entretanto, poucos estudos têm utilizado mobilizações isoladamente. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da mobilização articular lombar sobre os seguintes 

desfechos: intensidade da dor, incapacidade e catastrofização. 

 

METODOLOGIA 

Foram selecionados 60 indivíduos de ambos os gêneros com os seguintes critérios de elegibilidade: com 

idade entre 18 a 55 anos, que apresentassem DLC não específica, há pelo menos três meses. Os 

voluntários selecionados foram aleatorizados em três grupos de 20 indivíduos (Power 80%, α=0,05, 

considerando mudança de 2 unidades no desfecho primário intensidade de dor): o grupo tratado com 

Mobilização Articular (GM: 39,15 anos DP [Desvio Padrão]:11,45), o grupo que recebeu a Mobilização 

Sham (GS: 37,10 anos, DP:12,57) e grupo controle (GC:30,60 anos, DP:8,97). Todos os grupos foram 

avaliados por um mesmo pesquisador cego e responderam os seguintes instrumentos pré e 

imediatamente após as 10 sessões de intervenção: escala numérica de dor (END) para avaliação da 

intensidade da dor, Oswestry Disability Index (ODI)5 para avaliação da incapacidade relacionada à dor 

lombar e Escala de Pensamentos Catastróficos (EPC)7 para avaliação da catastrofização relacionada à 

dor. Para análise estatística foi utilizado um modelo de efeitos mistos e análises de regressão linear 

(p<0,05). 

 

RESULTADOS 

Foi verificada associação entre catastrofização e incapacidade relacionada à dor lombar (ODI) (R2=0,15, 

p=0,03). Apesar de uma diferença na idade entre os grupos, não foi observada associação entre idade 

vs. intensidade de dor e incapacidade. No modelo de efeitos mistos, foi observado efeito significativo do 

fator grupos de tratamento (p<0,001) na variável intensidade de dor (p=0,03) entre os três grupos 

tratados (p<0,003). Entretanto, a magnitude da diferença foi considerada dentro dos valores 

clinicamente relevantes (20% de mudança)8 para as comparações entre o GM e GS vs. GC (-3,75 e -2,32, 

respectivamente). 

 

CONCLUSÃO 

Nossos resultados sugerem efeito sham relacionado à aplicação de mobilizações em pacientes com dor 

lombar crônica. 
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INTRODUÇÃO 

A dor neuropática (DN) afeta 30% da população mundial e é uma dor complexa de difícil tratamento, 

resultando em um grave problema de saúde pública. A estimulação transcraniana por corrente contínua 

(tDCS) tem-se mostrado bastante efetiva no tratamento da DN e atrai grande interesse por se tratar de 

uma técnica não invasiva, indolor, de baixo custo, baixo efeito colateral e baixa contraindicação. Tem 

sido sugerido, tanto em animais como em humanos, que a tDCS induz analgesia devido à ativação da via 

analgésica descendente. 

 

OBJETIVO 

Nesse trabalho foi investigado o efeito da tDCS sobre a dor neuropática, a depressão e o padrão de 

ativação de astrócitos e microglias espinais. 

 

METODOLOGIA 

Ratos Wistar machos foram submetidos à constrição crônica do nervo isquiático (CCI), na pata posterior 

direita, ou falso operados (FOP). Após 14 dias da cirurgia, os animais foram avaliados nos testes 

nociceptivos de pressão da pata e filamentos de von Frey. Em seguida, sob anestesia inalatória, animais 

com CCI foram submetidos à 10 sessões de tDCS (250 μA/15 minutos/sessão, uma vez por dia). O 

eletrodo anódico foi aplicada sobre a área supraorbital e o catódico entre as orelhas sobre o córtex 

parietal. Animais CCI ou FOP falso estimulados (250 μA/5 segundos/sessão) também foram avaliados. 

No dia seguinte após a última sessão, os animais foram reavaliados nos testes nociceptivos e 

submetidos aos testes do campo aberto e do nado forçado. Foi verificada a imunorreatividade (IR) para 

Iba-1 (marcador microglial) e GFAP (marcador astrocitário) na coluna posterior da medula espinal 

(CPME). 

 

RESULTADOS 

A tDCS reverteu os fenômenos de hiperalgesia e alodínia nos animais com CCI. A neuropatia periférica 

não interferiu com a resposta motora dos animais, porém induziu uma imobilidade ao nado forçado 

(caracterizando um quadro de depressão), a qual foi revertida pelo tratamento com tDCS. A estimulação 

transcraniana reverteu parcialmente o aumento da IR-Iba-1 espinal induzido pela CCI, entretanto, 

reverteu por completo o aumento da IR-GFAP, quando comparado com o grupo FOP. 

 

CONCLUSÃO 

O tratamento com tDCS foi capaz de reverter a dor neuropática e o quadro de depressão dos animais 

com neuropatia periférica, sendo essa resposta acompanhada pela inibição no padrão de ativação das 

células da glia espinais. Este trabalho reforça a eficácia da tDCS frente a dor neuropática, necessitando 

de maior compreensão dos mecanismos envolvidos para o melhor uso terapêutico. 
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INTRODUÇÃO 

Um subgrupo de pacientes que apresentam critérios para fibromialgia (FMS) apresentam-se 

fenotipicamente assimétricos na sua caracterização clínica da dor tanto em termos de descritores e 

sintomas quanto sinais de exame físico, diferente dos pacientes com FMS clássica. Esta condição recebe 

o nome de Sensibilidade exteroceptiva assimétrica (SFM-SDDSEA). Pacientes com SDDSEA apresentam 

impacto negativo na qualidade de vida semelhante comparado a FMS. 

 

OBJETIVO 

Este estudo pretende analisar as diferenças das características clínicas destes pacientes através de 

escalas e neuropatologia cutânea com cálculo da densidade das fibras nervosas intraepidérmicas entre 

SDDSEA e FMS. 

 

METODOLOGIA 

"14" pacientes (52,2±5,8) com critério diagnóstico de FMS e "8" pacientes com SDDSEA (52,7±12,3) 

foram incluídas. SDDSEA foi definido como dor assimétrica com mais de 40% de diferença de 

intensidade entre os hemicorpos. Foram utilizadas as seguintes escalas: Versão reduzida do questionário 

de dor McGill, Inventário Breve de dor (BPI), Questionário de impacto da fibromialgia (QIF) validado 

para a língua portuguesa, Questionário para diagnóstico de Dor neuropática (DN4), Inventário de 

Dominância Lateral de Edimburgo, Teste de cancelamento do Mesulan, Inventário de Sintomas de Dor 

Neuropática e as densidades de fibras intraepidérmicas foram calculadas a partir da coleta de biópsias 

de pele bilateral. 

 

RESULTADOS 

Pacientes com SDDSEA apresentaram VAS similar aos pacientes com FMS, pontuação no BPI 

interferência (7,2±2,5 e 6,2±2,9; respectivamente; p=0,5). Pacientes com SDDSEA apresentam valores de 

excitabilidade cortical assimétrica. As biópsias de pele foram coletadas de 22 pacientes e estão em 

avaliação. O estudo piloto da diferença entre lado direito e esquerdo de três pacientes com SDDSEA e 

três com FMS não revelou diferença (0,98 ± 1,1 e 1,43±2; respectivamente; p=0,9). 

 

CONCLUSÃO 

Estes resultados sugerem que a SDDSEA pode apresentar uma base fisiopatológica diferente da FMS 

clássica. 
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INTRODUÇÃO 

 As condições musculoesqueléticas são a causa mais comum de incapacidade física e dor severa a longo 

prazo e estão associadas a fatores relacionadas ao estilo de vida, como obesidade, tabagismo, 

inatividade física, dieta não saudável, sono de baixa qualidade e estresse. Assim, a identificação do estilo 

de vida em pacientes com dor crônica musculoesquelética pode ser relevante, pois possibilita ampliar o 

entendimento e manejo desta condição. 

 

OBJETIVO 

Descrever o perfil do estilo de vida de indivíduos com dor musculoesquelética de um serviço de 

fisioterapia de nível secundário. 

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo 90 indivíduos (média de idade de 60 anos ±14) com dor musculoesquelética, 

recrutados do serviço de fisioterapia do Centro de Saúde Escola (CSE-CUIABÁ) da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A amostra foi constituída por 76 mulheres (84%) e 14 

homens (16%). Todos os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento aprovado pelo Comitê de 

Ética (CAAE: 5066815.1.0000.5114) e responderam ao questionário Perfil do Estilo de Vida Individual 

(PEVI), que avalia os componentes nutrição, atividade física, comportamento preventivo, 

relacionamentos sociais e controle do stress. Os componentes são classificados individualmente em 

índices negativo (0 a 0,99), regular (1-1,99) e positivo (2-3). O perfil de estilo de vida é classificado de 

acordo com a pontuação total do PEVI como excelente (45 pontos), bom (de 44 a 34), regular (de 33 a 

27), abaixo da média (26 a 18) e ruim (17 a zero). 

 

RESULTADOS 

A média da pontuação do PEVI foi 30 ±6 pontos, classificando o perfil médio da amostra como regular. O 

perfil foi considerado bom em 32% da amostra, regular em 39%, abaixo da média em 26% e ruim em 

3%. Os componentes comportamento preventivo, relacionamento e controle de stress foram 

classificados como positivo em 100%, 73% e 61% da amostra, respectivamente. No entanto, para os 

componentes de nutrição e atividade física, as porcentagens de perfils tanto positivos (nutrição = 34% e 

atividade física = 37%) quanto negativos (nutrição = 37 e atividade física = 39%) foram mais 

semelhantes. 

 

CONCLUSÃO 

Os pacientes com dor musculoesquelética crônica apresentam estilo de vida positivo para 

comportamento preventivo, relacionamento e controle de stress, mas o estilo de vida é 

predominantemente negativo ou regular para nutrição e atividade física. 
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INTRODUÇÃO 

Evidências sugerem efetividade da prática de autocuidado no alívio de dores crônicas. A dor no ombro 

está entre as três queixas musculoesqueléticas mais comuns e compromete a realização de atividades 

de vida diária. Tratamentos por exercícios para dor no ombro são realizados, geralmente, de forma 

supervisionada, mas orientações domiciliares podem complementar ou serem isoladamente efetivas na 

reabilitação das disfunções do ombro. 

 

OBJETIVO 

Verificar o efeito da terapia de autocuidado na intensidade de dor no ombro em pacientes com queixas 

de dor no ombro. 

 

METODOLOGIA 

Participaram 60 pacientes, recrutados de uma clínica de fisioterapia e randomizados para o grupo 

controle (GC) (27 mulheres e 3 homens, média de 55±15 anos) e intervenção (GI) (26 mulheres e 4 

homens, média de 54±12anos). O GC foi orientado para manter os cuidados habituais e receberam 

educação sobre a condição e postura global, em sessão única e individual, por um fisioterapeuta. O GI 

participou de um programa domiciliar de 8 semanas de autocuidado composto por exercícios de 

alongamento, ganho de amplitude de movimento (ADM) e fortalecimento da musculatura do membro 

superior, orientados em sessão individual e única. O GI recebeu ainda uma cartilha e um CDROM com os 

exercícios. Os pacientes foram avaliados, por examinador cego, inicialmente e após 8 semanas pela 

escala de dor do questionário Shoulder Pain and Disabily Index (Br-SPADI-dor), cuja pontuação varia de 

0 a 100, com a máxima pontuação indicando a pior dor no ombro na semana passada. Os valores 

médios da pontuação da Br-SPADI-dor do GC e GI foram comparadas pelo Teste t de amostras 

independentes, com nível de significância p<0,05 e a análise foi por intenção-de-tratar. 

 

RESULTADOS 

Foram reavaliados 55 pacientes: 29 do GC e 24 do GI. A pontuação média da escala Br-SPADI-dor na 

linha de base era similar (p=0,263) entre o GC (75 ±18) e GI (70 ±19). Na reavaliação, a pontuação média 

da Br-SPADI-dor do GC foi 70 (±25) e do GI foi 22 (±33), com uma média de diferença significativa 

(p=0,000) de 48 pontos e intervalo de confiança de 95% de 32,9 a 63,2. 

 

CONCLUSÃO 

 A terapia de autocuidado baseada em exercícios de alongamento, ganho de ADM e fortalecimento do 

ombro foi efetiva no alívio da intensidade de dor percebida na semana anterior a avaliação em 

pacientes com dor no ombro em relação aos pacientes que receberam apenas orientações posturais e 

de cuidados com o ombro. Este estudo foi apoiado pela FAPESP, processo 2015/01263-0. 
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INTRODUÇÃO 

O complexo articular do ombro é uma da das regiões mais citadas em relação aos distúrbios 

musculoesqueléticos na atividade laboral do fisioterapeuta, inclusive nos primeiros anos de prática 

clínica. Muitas das disfunções estão diretamente correlacionadas com o quadro álgico no complexto do 

ombro e nos tecidos contráteis e não contráteis da região.  

 

OBJETIVO 

Avaliar a funcionalidade e a dor no ombro em estudantes do 10º do período do curso de Fisioterapia do 

Uniaraxá.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, transversal, com abordagem quali-quantitiva,i 

previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Uniaraxá sob o protocolo nº 43986/34, e os 

voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Participaram do estudo 11 

voluntários (9 sexo feminino e 2 masculino) com idade média 23,4 ± 3,3 anos, sem histórico de lesões 

neurológicas, regularmente matriculados no último semestre letivo do curso de fisioterapia. Numa 

segunda etapa, aplicou-se a avaliação físico-funcional a partir de uma ficha específica construída em 

parceria com o orientador do projeto. Após esta avaliação foi aplicada a Escala UCLA (Universidade de 

Los Angeles), traduzida e validada para o português como instrumento de mensuração da 

funcionalidade do ombro. Os resultados foram expressos por médias, desvio padrão, gráficos, tabelas e 

análise descritiva. 

 

RESULTADOS 

Dentre os voluntários 60% apresentaram restrição em angulações finais de flexão, abdução e nas 

rotações. Os voluntários com estes níveis de restrição apresentaram concomitante maior nível de dor. 

Outro fato observado é que a prevalência e a intensidade da dor não está diretamente relacionada 

nesta população aos fatores sexo e idade, bem como período do dia e dia da semana, mas foi 

evidenciada quando se relacionava com o tipo de técnica utilizada e o tempo mantido na mesma 

posição para executá-la.  A escala UCLA mostrou um bom nível funcional do ombro para a população, 

com conceitos variando de razoável a bom, observando a relação entre função e dor. 

 

CONCLUSÃO 

Embora exista um padrão relativo de bom para razoável de funcionalidade nos estudantes, foram 

observadas alterações  no aspecto postural e qualidade do movimento, ambos intrinsicamente ligados à 

flexibilidade, força e controle neuromotor. A dor é um sintoma comum relatado nesta população e 

parece estar mais ligada a execução de determinadas técnicas e o tempo mantido numa mesma posição 

do que necessariamente ao número de horas trabalhado ou em função dos dias da semana.  
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INTRODUÇÃO 

As lombalgias são conhecidas como as “dores nas costas”, na região da coluna lombar. Atingem cerca de 

80% da população e, em grande parte, estão relacionadas à má postura, ao envelhecimento ou a 

pequenas lesões desencadeadas por esforços excessivos, impostos pelos locais de trabalho. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a postura corporal, força muscular, flexibilidade e dor em indivíduos com lombalgia mecânica. 

 

METODOLOGIA 

Foi previamente submetida e aprovada pelo Conselho de Ética e Pesquisa do UNIARAXA, protocolo nº 

035470/039. O estudo foi conduzido com 09 indivíduos adultos, do gênero feminino, idade média de 

±59,3 anos, com diagnóstico de lombalgia. A captação dos participantes foi realizada de forma 

aleatoriamente do programa de Reeducação Postural da Clínica Escola de Fisioterapia do UNIARAXA. O 

andamento do estudo baseou-se na segmentação de quatro etapas. 1ª ETAPA, Avaliação da flexibilidade 

através do teste de sentar e alcançar através do banco de Wells. 2ª ETAPA, Avaliação da percepção de 

dor através da Escala Visual Analógica de Dor (EVA). 3ª ETAPA, Avaliação Postural através do 

simetográfo. 4ª ETAPA, Avaliação da força muscular por meio do teste de força manual proposto por 

Kendall.  

 

RESULTADOS 

No que tange à postura corporal, observa-se que os 9 sujeitos, apresentaram alterações na região 

lombar como; aumento da curvatura lordótica e anteversão pélvica. A dor percebida foi de ± 7,22, 

classificada como moderada, entretanto 02 participantes se destacaram no grupo por apresentarem 

valores máximo na (EVA), Quanto ao grau de flexibilidade a média obtida foi de ± 20 cm classificado 

como bom. 02 indivíduos não conseguiram atingir um grau considerável. A avaliação de força muscular 

obteve-se média máxima de ± 3,5 definido como bom. 

 

CONCLUSÃO 

Portanto, a composição dos dados contribuem para a elaboração e implementação de condutas 

fisioterápicas para com o intuito de colaborar com o controle do quadro álgico de indivíduos com 

lombalgia mecânica.autoavaliar no controle. 
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INTRODUÇÃO 

A dor é usualmente associada a uma lesão ou a um processo patofisiológico que propicia uma 

experiência desconfortável, desagradável que acomete corpo e mente, e sua complexidade torna-a 

difícil de mensurá-la. A dor osteomuscular é um problema de saúde pública, sendo a principal causa de 

dor em toda a sociedade. Dessa forma os indivíduos que sofrem com esse quadro álgico não conseguem 

manter o controle, em virtude disso, faz-se necessário uma avaliação global 

 

OBJETIVO 

Avaliar as queixas e intensidades osteomusculares em indivíduos em atendimento no setor de 

Reabilitação Ortopédica, identificando a ocorrência de sintomas quanto à presença de dores 

musculoesqueléticas por região corporal e sua ocorrência semanal seguindo o horário das dores 

percebidas. 

 

METODOLOGIA 

Caracterizou-se como um estudo transversal tipo quantitativo, qualitativo e discriminativo. Foi utilizado 

um questionário para tabulação dos dados e para a avaliação dos sintomas osteomusculares a escala 

multidimensional de avaliação da dor (EMADOR). Participaram do estudo 35 sujeitos entre 30 e 80 anos 

no setor de reabilitação ortopédica da clinica de fisioterapia do Uniaraxá. Para análise foi realizada 

comparação das proporções obtidas por sexos, intensidade de dor, dor percebida, região corporal mais 

afetado e descritores mais citados seguindo o horário da dor percebida. O projeto obteve um parecer 

favorável do Comitê de ética e pesquisa CEP N º 035452/041 do UNIARAXÁ. 

 

RESULTADOS 

No que se refere à ocorrência semanal, verificou que dos Trinta e cinco participantes 94.2% 

apresentaram dor percebida crônica e apenas 5.2% dor percebida aguda. Em relação à intensidade da 

dor 40%dos homens(EVA 6) e 32% das mulheres (EVA 5). Nos últimos períodos semanais, os indivíduos 

apresentaram maior ocorrência de sintomas musculoesqueléticos principalmente após AVD’s nas 

regiões de quadril e joelho, ombro, coluna cervical e lombar por 24 horas. Segundo os descritores 

citados no questionário os mais relatados foram dor prejudicial, deprimente e dolorosa a maioria 

relataram a presença da dor no corpo todo e muito desconfortável. As informações coletadas 

resultaram em duas categorias: As percepções sobre qualidade de vida durante atividade de vida diária 

e as necessidades individuais para uma melhor qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

Fibromialgia é uma síndrome dolorosa de etiopatogenia desconhecida que acomete preferencialmente 

mulheres, sendo caracterizada por dores musculoesqueléticas, associadas frequentemente a outras 

complicações sistêmicas. É considerada uma patologia que causa limitações à capacidade funcional e 

redução da qualidade de vida e saúde dos pacientes. A dor e a depressão foram apontadas como sendo 

os sintomas mais frequentes em pacientes fibromiálgicos. A hidroterapia apresenta efeitos terapêuticos 

que contribuem para redução dos sintomas da doença, como a dor, os espasmos musculares, 

promovendo o relaxamento muscular e melhorando a funcionalidade e autoestima dos pacientes 

envolvidos.  

 

OBJETIVO 

Este estudo teve como objetivo principal verificar o efeito da hidroterapia sobre os indicadores de 

qualidade de vida e depressão em pacientes com fibromialgia. 

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo 11 mulheres com idade entre 40 e 60 anos e diagnóstico clínico de fibromialgia. 

Foram submetidas a um programa de terapia aquática duas vezes semanais com duração de 50 minutos, 

totalizando 4 meses de tratamento. Na avaliação da qualidade de vida foi utilizado o questionário SF-36 

e, com intuito de avaliar possivelmente um nível de depressão associado, utilizou-se a escala de Beck. 

Foi submetido e aprovado ao CEP Universidade de Franca 128118/2005. 

 

RESULTADOS 

Neste estudo, em torno de 70% das pacientes apresentaram melhora quanto à capacidade funcional, 

avaliada pelo SF-36, o mesmo observado com os resultados do questionário de Beck. Foi encontrado 

neste estudo um significante efeito dos protocolos hidroterapêuticos abordados no tratamento da 

fibromialgia, para a qualidade de vida dos pacientes.  

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados encontrados neste estudo, pode-se evidenciar uma contribuição significativa da 

hidroterapia como recurso complementar no tratamento de indivíduos fibromiálgicos, pois contribui 

para a melhoria da qualidade de vida, para o estado depressivo, a autoestima e a capacidade física e 

funcional, além de ser um meio prazeroso para reabilitação desses pacientes.  

 

  

 

 

 

 

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-071 - Título: AVALIAÇÃO DA DOR E FUNCIONALIDADE EM PACIENTES COM 

DISCINESIS ESCAPULAR ATENDIDOS NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO UNIARAXÁ.  

 

Autores: MICAELA LUCIANA SOBRAL;HELCIO BALBINO SANTOS;MARCELO ALVEZ BARBOZA;SALVADOR 

BOCCALETTI RAMOS;CLÉRIA LOBO BITTAR  

 

Instituição: Centro Universitário do Planalto de Araxá  

 

Área: 3.5 Dor articular e óssea  

   

INTRODUÇÃO 

Grande parte dos pacientes apresentam concomitante lesões, alterações cinemáticas da escápula, sem 

necessariamente estabelecer relação de causa e efeito, porém afetando diretamente a capacidade 

funcional dos mesmos. Neste grupo parece haver uma relação entre a dor e a funcionalidade, sendo o 

quadro álgico, sobretudo noturno, o sintoma mais referido. Fato que instiga a investigação se neste 

grupo de pacientes a dor é um fator limitante.  

 

OBJETIVO 

Investigar a relação entre discinesis escapular, dor e funcionalidade de ombro de pacientes ortopédicos 

da Clínica Escola de Fisioterapia do Uniaraxá. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de cunho quantitativo, realizado com oito voluntários 

(homens, 60,62 ±11,19 anos, com diagnóstico clínico de lesões de ombro) do setor de ortopedia da 

Clínica Escola de Fisioterapia do Uniaraxá. Após aprovação pelo CEP (protocolo nº43985/33), os 

voluntários assinaram um TCLE, e foram avaliados com base em ficha de avaliação ortopédica e pelo 

questionário DASH versão portuguesa. Os dados colhidos foram expressos descritivamente, por meio de 

médias, desvio padrão, frequência e porcentagens, calculadas pelo software Microsoft Excel 10.0 

 

RESULTADOS 

Do lado acometido pela lesão todos os grupos musculares apresentaram déficits de força muscular. Já a 

restrição de ADM do lado acometido foi observado significativamente apenas em dois voluntários 

(25%). As discinesis estiveram presentes em todos os voluntários, sendo que metade do tipo I (4- 50%), 

1 mista (tipo I D e II E), e 3 tipo II (37,5%). A média do DASH foi de 23,1. Todos os voluntários referiram 

ter noturna pelo menos 4 vezes na semana, sendo que um relata ser de alta intensidade, porém é 

diabético e tem lesão tendinea confirmada de supra-espinhoso E. Embora todos relatem dor no 

complexo do ombro, cerca de 62,5% dos voluntários relatam que existe uma necessidade 

socioeconômica que os motivem a trabalhar ainda que sob quadro álgico.   

 

CONCLUSÃO 

As discinesis escapulares estão presentes em conjunto com as lesões de ombro, sem, no entanto, 

estabelecer se é causa ou consequência. Neste grupo de voluntários a dor, inclusive noturna, foi o fator 

mais referenciado, porém não suficientemente limitante, sobremaneira pela questão da necessidade 

socioeconômica. Estas alterações cinemáticas não podem ser negligenciadas nem na avaliação e na 

tomada de decisão clínica. Estudos futuros devem avaliar tais características em um grupo controle de 

indivíduos assintomáticos para fazer correlação. 
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INTRODUÇÃO 

As características de dor persistente em relação ao envelhecimento apontam para uma diferença entre 

os sexos. Desta forma, a mulher idosa, de acordo com a maioria dos estudos, sofre declínio acentuado 

da qualidade de vida ao conviver com o quadro de dor persistente seja por funções biológicas e/ou 

mesmo pelos papéis sociais que desempenha. Assim buscar é importante caracterizar este público como 

forma de conhecer e de delimitar estratégias de promoção da saúde da mulher idosa com dor 

persistente. 

 

OBJETIVO 

Identificar o perfil sócio-demográfico  e avaliar multidimensionalmente a dor em idosas não-

institucionalizadas no município de Araxá-MG. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório transversal com abordagem quantitativa, realizado com 

32 voluntárias (66,7±5,1 anos), inseridas no programa Vida Ativa a Melhor Idade participantes de um 

programa interdisciplinar de dor persistente. As mesmas assinaram a um TCLE e o trabalho foi aprovado 

pelo CEP-Uniaraxá sob o nº 0129/23. Os dados sócio-demográficos foram colhidos através de uma 

questionário e a avaliação multidimensional da dor foi feita através da aplicação da Escala Geriátrica de 

Dor. Os dados foram tabulados o software Microsoft Excel 10.0 , sendo expressos por médias, 

porcentagens e desvio padrão. 

 

RESULTADOS 

A amostra tem um baixo nível educacional (75%com a série), por outro lado apresenta bons índices em 

relação ao não etilismo (78,1%) e não tabagismo (84,3%), no entanto, é na sua maioria 

sedentária(62,5%). Um parte significativa faz uso diário de mais de três medicamentos(59,3%), 

sobretudo para controle da HAS(59,3%). Os diagnósticos clínicos mais comuns foram as artroses em 

joelhos(31,2%) e as lombalgias(25%); as queixas mais referidas foram a dor generalizada (34,5%) e a dor 

lombar (18,7%). Os valores médios da EGD evidenciam um escore de 59, o que caracteriza a população 

com quadro álgico moderado.  

 

CONCLUSÃO 

A população estudada possui baixo nível de escolaridade, faz uso de muitas medicações, sobretudo para 

controle da HAS e DM, é predominantemente sedentária, mas em sua maioria não é etilista e nem 

tabagista. Os quadros de artrose e dor lombar são os mais predominantes, e pelo menos um terço da 

amostra refere dor generalizada. A valiação muldimensional evidencia um nível moderado de dor neste 

grupo de voluntárias.   
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a "Associação Internacional para Estudo da Dor" (IASP) a dor é considerada uma 

experiência sensorial, desagradável e subjetiva que pode estar associada a lesão ou ameaça. A 

incidência de dor crônica na mulher idosa é considerado um grave problema de saúde pública. A pouca 

resolutividade se deve a inúmeros fatores biopsicossociais dentre eles o trabalho, a relação com a 

família, os medos, as crenças, diferentes explicações sobre dor e variedade de tratamentos não bem 

sucedidos. Assim, conhecer o perfil álgico destas idosas é importante para delimitar estratégias de 

enfrentamento.  

 

OBJETIVO 

Identificar o perfil álgico de idosas não institucionalizadas inseridas em um programa multidisciplinar de 

dor, no município de Araxá-MG. 

 

METODOLOGIA 

Estudo descritivo exploratório transversal, com abordagem qualitiva. Participaram do estudo 32 

voluntárias (66,7±5,1 anos) inseridas no Programa Vida Ativa na Melhor Idade, atendidas duas vezes na 

semana, por um período de três meses, com uma equipe multidisciplinar. Foi aplicado o Mini Exame do 

Estado Mental e o Diagrama das Áreas Dolorosas (localização e intensidade da dor). Pesquisa aprovada 

pelo Cep do Uniaraxá sob o protocolo nº 01129/23. Resultados expressos por porcentagens e médias, 

bem como análise descritiva. 

 

RESULTADOS 

Os resultados do presente estudo apontam que as áreas com maior incidência de dor foram 

respectivamente as pernas (19 - 59,3%), ombros (17 - 53,1%), pescoço (15 - 40,6%); em contrapartida as 

áreas menos citadas foram respectivamente os antebraços (4 - 12,5%), mãos (5 -15,6%) e punhos e 

torácica média e inferior (todas citadas por 6- 18,7%). Com relação a intensidade as áreas citadas foram 

as pernas (18- 56,2%), quadril e pescoço (ambas referidas 16 vezes -50%), por outro lado as áreas com 

menor intensidade referem-se a torácica média (27-84,3%), punhos (25- 78,1%) e antebraços e mãos 

(ambas com 24 - 75%). 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo evidenciou que nesta população as regiões das pernas e pescoço são as mais citadas 

em relação a localização e intensidade da dor, por outro lado torácica média, antebraços e mãos são 

menos referidas nas variáveis localização e intensidade da dor.  
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INTRODUÇÃO 

A hemofilia é um distúrbio genético de coagulação sanguínea, acometendo principalmente o sexo 

masculino, sendo classificada de acordo com a deficiência de fator em hemofilia A, B e doença de Von 

Willebrand. A artropatia hemofílica é uma consequência das hemartroses que acometem 

principalmente as articulações dos joelhos, cotovelos e tornozelos. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a funcionalidade, dor e os níveis de independência em pacientes portadores de artropatia 

degenerativa hemofílica. 

 

METODOLOGIA 

Apenas 2 voluntários participaram do estudo, correspondendo aos critérios de inclusão e exclusão. 

Projeto previamente aprovado pelo CEP-Uniaraxá (protocolo nº 00513/21), e os voluntários assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os instrumentos utilizados foram Índice de Gilbert 

(funcionalidade), a Escala Visual Analógica (dor) e o Fisch Score (independência). Os resultados foram 

expressos por médias, porcentagens e apresentados em forma de gráficos, tabelas e análise descritiva. 

 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos nos testes identificaram comprometimento musculoesquelético moderado em 

ambos os voluntários, limitações nas amplitudes de movimento em flexão de quadril e joelho e 

dorsiflexão de tornozelo bilateral. Níveis moderado a severo de dor, sem comprometimento importante 

da funcionalidade e independência. Episódios agudos de hemartose estão diretamente ligados as 

variáveis avaliadas, sobremaneira, da dor. 

 

CONCLUSÃO 

As alterações encontradas não são sugestivas de dificuldades severas dos níveis de funcionalidade e 

independência. A exacerbação da dor ocorre, sobretudo em episódios agudos de hemartroses. Algumas 

atividades funcionais já apresentam comprometimento, variando no tipo da mesma entre os 

voluntários. 
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INTRODUÇÃO 

A lombalgia é considerada como dor mecânica característica com ou sem rigidez, na região do dorso, 

entre o último arco costal e a prega glútea e ode gerar graves limitações funcionais e declínio da 

qualidade de vida dos pacientes. 

 

OBJETIVO 

Trabalho é avaliar as repercussões de um programa de reeducação postural sobre a capacidade 

funcional e a execução das atividades de vida diária de indivíduos com lombalgia crônica. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na clínica de fisioterapia do UNIARAXÁ, por um período de seis meses. 

Participaram deste estudo dez indivíduos com idade média de 58,4±15 anos, com diagnóstico clínico 

confirmado de lombalgia crônica. Foram aplicados os questionários FABQ e Oswestry (I.F.O) pré e pós 

tratamento. O programa cinesioterapêutico embasado no método RPG constituiu de alongamentos, 

fortalecimentos e posturas adotadas individualmente. O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (C.E.P) pelo numero de protocolo: 034671/006. 

 

RESULTADOS 

O classificaram a população com uma disfunção moderada. Ao término do estudo e após a aplicação das 

condutas terapêuticas propostas, a população foi classificada com uma disfunção mínima. Em relação a 

sub escala FABQ-Work que aborda os medos e as crenças dos indivíduos em relação ao trabalho, 

observou-se uma melhora assim como na sub escala FABQ-Physque aborda os medos e crenças em 

relação às atividades físicas. Ao final do estudo observa-se melhora da capacidade funcional e percepção 

de atividades diárias. No início do estudo os dados encontrados frente à aplicação do Questionário. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados sugerem que exercícios cinesioterapêuticos embasados no método RPG contribuem para 

melhora da capacidade funcional e atividades de vida diária em indivíduos com lombalgia crônica. 
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INTRODUÇÃO 

Os autores fizeram as medidas anatômicas radiológicas da distância do polo temporal para a porção 

terminal anterior do tronco temporal, centro da amígdala, centro da cabeça de hipocampo, porções do 

hipocampo, ponta do corno temporal do ventrículo lateral, face anterior do mesencéfalo (pedúnculo) e 

borda posterior do mesencéfalo (lâmina quadrigêmea). 

 

OBJETIVO 

Estabelecer medidas normais para o planejamento de amigdalohipocampectomia neocortical anterior 

(Spencer ATL). 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado a partir realização de medidas anatômicas radiológicas em exames de 

ressonância magnética, utilizando o software de medições de Siemens RNM, 1.5 tesla, em T1, T2 e Flair 

em imagens em corte axial, coronal e sagital de 10 pacientes, de ambos os lados, que não possuíam 

doenças neurológicas estruturais. 

 

RESULTADOS 

Os resultados mostraram uma distância do polo temporal à porção terminal anterior do tronco 

temporal de 22 mm (18-25mm), ao centro da amigdala 25 mm (19-32mm), ao centro da cabeça do 

hipocampo 28 mm (21-30mm), à porções do hipocampo 58mm (52-60mm), à ponta do corno temporal 

do ventrículo lateral 30 mm (22-39mm), à face anterior do mesencéfalo (pedúnculo) 34 mm (32-41mm) 

e à borda posterior do mesencéfalo (lâmina quadrigêmea) 60 mm (56-64mm). 

 

CONCLUSÃO 

Se considerarmos a ATL, a distância do polo temporal para as porções do hipocampo e à face anterior 

do mesencéfalo são muito importantes a fim de preservar essas estruturas, no entanto comparação 

adicional tem de ser feita com pacientes que possuem esclerose do hipocampo, pois essas medidas 

podem estar alteradas nesses casos. Se considerarmos a amigdalohipocampectomia seletiva através do 

giro temporal médio e inferior ou através do sulco colateral, as medidas do polo temporal ao centro da 

amigdala e cabeça do hipocampo são muito importantes. 
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INTRODUÇÃO 

Os autores fizeram as medidas anatômicas da distância da superfície cortical para o centro da cabeça de 

hipocampo e do centro da amígdala em quatro cérebros de cadáveres frescos buscando-se a avaliação 

através de dois acessos cirúrgicos: 1- abordagem de Yasargil para amigdalohipocampectomia através da 

cisterna silviana; 2 – abordagem de Olivier para amigdalohipocampectomia através da profundidade do 

giro temporal médio e giro temporal inferior. 

 

OBJETIVO 

Mensurar a distância entre a superfície cortical ao centro da cabeça do hipocampo e ao centro da 

amígdala através de dois acessos cirúrgicos. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado a partir dissecção e realização de medidas anatômicas com auxílio de uma 

régua milimétrica em amostras cerebrais de cadáveres frescos e consulta bibliográfica utilizando os 

bancos de dados LILACS e SciELO. 

 

RESULTADOS 

A distância ao centro da cabeça do hipocampo foi de 1.1 cm (medida realizada com régua milimétrica), 

variando de 0.7 a 1.3 cm através do acesso de Olivier, e 0.7 cm ao centro da amígdala, variando de 0.5 a 

0.9 cm. A distância a partir do ponto de entrada na cisterna silviana até o centro da cabeça do 

hipocampo era de 0,8 cm, variando de 0,6 a 1,1 cm, através do acesso de Olivier e 0,6 cm (variando de 

0,4 a 0,8 mm) através do acesso de Yasargil. Na abordagem através da cisterna silviana a distância de 

polo temporal para o centro da amígdala é de 2,6 cm (variando entre 2 cm a 2,8 cm), e de 2,4 cm para o 

centro da cabeça do hipocampo (variando de 2,0 cm a 2,7cm). 

 

CONCLUSÃO 

Aparentemente o acesso de Olivier parece ser mais fácil se compararmos as distâncias, no entanto não 

podemos provar estatisticamente devido ao pequeno número de amostras. Ambas as abordagens são 

viáveis e de fácil execução. As distâncias do polo temporal para o corno temporal (ventrículo lateral) são 

úteis para a lobectomia anterior (Spencer), entretanto outro acesso muito útil é através do sulco 

colateral, entre o giro parahipocampal e o fusiforme, que através da abordagem temporal parece ser o 

acesso que oferece a melhor tela microscópica cirúrgica na opinião dos autores. 
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INTRODUÇÃO 

A mielopatia cervical é uma disfunção da medula espinhal relacionada a degeneração típica do 

envelhecimento, cuja patologia se relaciona com a isquemia e compressão da medula. A lesão medular 

proveniente tem como uma de suas consequências a espasticidade, que está geralmente presente em 

lesões acima do último nível torácico (T12). 

 

OBJETIVO 

Descrever o caso de um paciente com espasticidade por mielopatia cervical com recuperação aguda 

após estimulação medular. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa documental baseada em dados obtidos do prontuário, além da consulta bibliográfica utilizando 

os bancos de dados LILACS e SciELO. 

 

RESULTADOS 

C.M.K, masculino, 61 anos, com antecedente de cirurgia de coluna cervical por via anterior e 

hemilectomia posterior devido pseudoartrose da fixação anterior com colocação de parafusos de massa 

lateral C4 a C7. No pós-operatório desta última cirurgia apresentou plegia no braço esquerdo e 

síndrome compressiva de C5. Procurou o serviço anos após a última cirurgia produzindo marcha 

espástica e sinal de Lhermitte associado à tetraparesia espástica. O paciente apresentava considerável 

aumento do tônus muscular e movimentos passivos dificultados (Asworth 3). Em MMSS apresentava 

fraqueza e espasticidade às custas da mão (Asworth 4 na mão). Foi solicitado RNM que revelou 

mielopatia cervical grave. Para o tratamento foi utilizado baclofeno, miosan, gabapentina, no entanto 

não houve melhora do quadro, sendo realizado toxina botulínica sem sucesso (mão completamente 

fechada). Foi então submetido em 2013 à implantação de eletrodo medular C4 a C7 quadricular 

(Medtronic PrimeADVANCED 37702 NKL726041 120 Hz, amplitude 1,6V e comprimento de pulso de 270 

us). Em 2015 o gerador de frequência do eletrodo epidural apresentou falência, sendo reabordado e 

substituído por um eletrodo recarregável e compatível com ressonância magética (RestoreSensorMRI 

97714 NMD724695 60 Hz, amplitude 1,8V e comprimento de pulso de 510 us). Após a implantação o 

paciente apresentou melhora aguda da espasticidade, de Asworth IV na mão para II, retornou às 

atividades manuais do lado esquerdo. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar do custo elevado, quando os métodos terapêuticos convencionais não se mostrarem eficientes 

no tratamento de espasticidade gerada por mielopatia cervical, a estimulação medular possui grande 

potencial terapêutico, resultando em recuperação aguda após a implantação e regulagem do mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

Dor na região cervical por discopatia é uma das três principais formas de dor músculo-esquelética sendo 

um fator limitante para as atividades de vida diária.  Os tratamentos propostos são variados, assim 

como as percepções dos benefícios. O treinamento resistido para os músculos flexores e extensores do 

pescoço tem sido sugerido como tratamento para a dor e função cervical. 

 

OBJETIVO 

Avaliar efeitos terapêuticos de exercícios resistidos específicos na discopatia cervical. 

 

METODOLOGIA 

Participaram da pesquisa 20 pessoas com discopatia cervical, de ambos os sexos de 36 a 82 anos, em 

atendimento no Instituto Biodelta. As pessoas foram divididas em dois grupos: grupo A (n=6)  com 1 a 2 

anos de treinamento resistido com exercícios básicos : press peitoral, remada, leg press, flexão de 

gêmeos e flexões abdominais; o grupo B (n=14) sem treinamento prévio com 30 dias de adaptação aos 

exercícios básicos. Inicialmente foi aplicada em ambos os grupos a escala de dor de Likert com variação 

de 1 a 5, onde 1 indica ausência de dor, 2 dor discreta, 3 dor moderada, 4 dor forte e 5 dor insuportável. 

O programa de treinamento foi realizado durante 4 meses duas vezes por semana, com 3 series de 6 a 

12 repetições em cada exercício prescrito. Na primeira etapa ambos os grupos realizaram exercícios 

básicos e extensões cervicais por dois meses, após os quais foi novamente aplicada a escala de dor. Na 

sequência foi acrescentado o exercício de flexão cervical e o treinamento ocorreu por mais dois meses, 

com aplicação da escala de dor ao final. Os exercícios foram realizados em aparelhos com sistema de 

alavancas da marca Biodelta. 

 

RESULTADOS 

No início do experimento, no grupo A 66,7% dos participantes tinham dor moderada e 33,3% dor 

discreta. No grupo B 21,4% tinham dor forte, 42,9% dor moderada e 35,7% dor discreta. 

Após dois meses, no grupo A 16,7% dos participantes apresentaram dor moderada, 33,3% dor discreta e 

50% ficaram sem dor. No grupo B 42,9% apresentaram dor moderada, 28,6% dor discreta  e 28,6% dos 

participantes estavam sem dor. Após mais dois meses, no grupo A 16,7% dos participantes 

apresentaram dor moderada, 16,7% dor discreta e 66,7% ficaram sem dor. No grupo B 7,1% dos 

participantes apresentaram dor forte, 35,7% dor discreta e 57,1% ficaram sem dor. Nenhum dos 20 

participantes apresentou dor insuportável no decorrer da pesquisa. 

 

CONCLUSÃO 

Exercícios resistidos específicos para a extensão cervical e para a flexão cervical se mostraram eficientes 

para estimular a redução da dor na discopatia cervical. 

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-080 - Título: ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DO CÓRTEX INSULAR INDUZ 

ANTINOCICEPÇÃO MECÂNICA SEM ALTERAR O LIMIAR TÉRMICO OU A ATIVIDADE GERAL DE RATOS 

COM DOR NEUROPÁTICA  

 

Autores: HELOÍSA ALONSO MATIELO;LUIZ FÁBIO DIMOV;DANIEL CIAMPI DE ANDRADE;MANOEL 

JACOBSEN TEIXEIRA;CAMILA SQUARZONI DALE  

 

Instituição: Instituto de Ciências Biomédicas-USP  

 

Área: 3.8 Dor neuropática  

   

INTRODUÇÃO 

A estimulação elétrica do córtex motor é uma alternativa terapêutica aplicada à pacientes com dor 

neuropática refratária aos tratamentos convencionais. Porém, parte dos pacientes não responde nem a 

este tipo tratamento, sugerindo que novos alvos precisam ser encontrados. O córtex insular é capaz de 

modificar a percepção à dor, pois possui conexões com estruturas encefálicas envolvidas com a via 

analgésica descente de dor, via integrações que possibilitam a modulação das dimensões cognitivo-

avaliativas, afetivo-motivacionais e sensitivo-discriminativas. Dados obtidos por nosso grupo 

demonstram que a estimulação elétrica do córtex insular (EECI) induz antinocicepção em ratos com dor 

neuropática por constrição crônica do nervo isquiático (CCI), sendo este efeito dependente de 

receptores opióides e canabinóides do tipo I. 

 

OBJETIVO 

Investigar o efeito da EECI sobre a sensibilidade dolorosa mecânica, térmica e sobre a atividade geral de 

ratos com CCI. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados ratos machos, Sprague Dawley (peso entre 280 e 340 g). Os testes de pressão da pata e 

de placa quente foram utilizados para mensurar a sensibilidade dolorosa mecânica e térmica, 

respectivamente. Os animais foram divididos em dois grupos: estimulado (EECI; n=7) e não estimulado 

(NE; n=3 placa quente e n=2 pressão da pata), sendo avaliados antes e ao final de uma sessão de 

estimulação de 15min (ainda sob estimulação). O teste de campo aberto foi utilizado para análise da 

atividade geral, sendo os animais avaliados uma única vez após estimulação. Animais falso-operados 

(FO; n=3) para o CCI constituíram o grupo controle. Resultados apresentados como média ? erro padrão 

da média e analisados estatisticamente por Análise de Variância (ANOVA) e pós-teste de Bonferroni. 

Índice de significância: p<0,05. 

 

RESULTADOS 

A EECI reverteu a hiperalgesia mecânica (Limiar nociceptivo em gramas. FO:69±10,440; 

EECI:75,71±9,638; NE:29,5±4,5; p<0,01) sem interferir com a sensibilidade térmica (Latência em seg. 

FO:25,17±7,204; EECI:12,17±1,23; NE:18,17±1,588; p>0,05) e tampouco com a atividade geral dos 

animais (Unidades/três min. Locomoção - FO:74,66±15,191; EECI:82,28±7,978; NE:101,67±14,948; 

p>0,05. Levantar - FO:21,6±4,333; EECI:10,7±2,447; NE:13,3±1,333; p>0,05). 

 

CONCLUSÃO 

A EECI inibe a hiperalgesia mecânica sem interferir com a sensibilidade térmica ou com a atividade geral 

dos animais, reforçando a ideia de que a EECI possui grande potencial terapêutico no tratamento da dor 

neuropática sem gerar outras alterações comportamentais. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de saúde sexual engloba bem-estar geral, qualidade de vida, identidade sexual estabilizada, 

função sexual normal e uma relação sexual satisfatória. Em 1998, de acordo com Consenso desenvolvido 

no Congresso Internacional de Disfunção Sexual Feminina, dentro dos distúrbios de disfunção sexual 

incluem-se as seguintes categorias: distúrbios do desejo sexual, distúrbios da excitação sexual, 

anorgasmia e distúrbios de dor durante o ato sexual. 

 

OBJETIVO 

Verificar se a idade e o estatus hormonal apresentam correlação com a função sexual feminina e o 

relato de dor e desconforto durante a atividade sexual. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 44675415.1.0000.5142) e todas 

participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Inicialmente, 102 mulheres (37 

menopausadas e 65 hormonalmente regulares) foram questionadas diretamente sobre suas 

características pessoais, clínicas e o estatus hormonal. A função sexual e a presença de sintomas foram 

investigadas através do questionário recomendado pela International Continence Society (ICS): Índice de 

Função Sexual Feminina (IFSF). Para análise estatística, foi utilizado o teste Kolmogorov –Smirnov para 

verificar a normalidade dos dados. A análise de correlação entre idade e os escores do questionário IFSF 

foi realizada por meio do teste de Spearman e a análise de comparação entre os escores do questionário 

de mulheres menopausadas e não menopausadas foi realizado por meio do teste de Mann-Whitney. 

Adotou-se nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

As participantes hormonalmente regulares apresentaram idade média de 26 (±6) anos e as participantes 

menopausadas apresentaram idade média de 57 (±7) anos. A idade apresentou correlação moderada, 

negativa com o escore total do questionário IFSF (p<0,0001; r=-0,44), sem demonstrar correlação 

significativa com o escore de dor (p=0,1). Ao comparar as mulheres menopausadas e as que 

apresentavam estatus hormonal regular, verificou-se diferença significativa entre elas quanto ao escore 

geral do questionário IFSF (p<0,0001) e o escore de dor (p=0,04). 

 

CONCLUSÃO 

A idade e estatus hormonal apresentaram relação com a função sexual feminina geral. Entretanto, ainda 

não foi possível concluir qual a relação da idade e estatus hormonal sobre o relato de dor durante a 

relação sexual. O estudo sugere que as alterações fisiológicas decorrentes do período da menopausa 

interferem de forma significativa na função sexual e na dor e desconforto na relação sexual. 
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INTRODUÇÃO 

A acupuntura é um tratamento da medicina chinesa, que envolve a inserção de agulhas em sítios 

específicos na superfície do corpo e apresenta eficácia em diversas condições dolorosas. Uma destas 

manifestações é a dor inflamatória, que ocorre por lesões ou danos teciduais e provoca sensibilização de 

nociceptores e alterações dos limiares mecânicos e térmicos. A descoberta dos Receptores de Potencial 

Transiente (TRP) permitiu um melhor entendimento das atividades e funções celulares envolvidos no 

processo de sensibilização nociceptiva. Dentre esses receptores, o TRPV1, TRPA1 e TRPM8, ativados por 

capsaicina, metil salicilato e mentol, respectivamente, podem estar envolvidos na condução dos 

estímulos nocivos periféricos. 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho investigou o papel dos TRP's na condução dos estímulos, induzidos pela 

acupuntura, no processo de dor inflamatória. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados ratos machos Wistar, 6 semanas, entre 200 a 249g submetidos ao modelo de dor 

inflamatória induzida por Adjuvante Completo de Freund (CFA). Para investigação do efeito de agonistas 

TRP´s no efeito da acupuntura, foi realizada uma injeção subcutânea no acuponto Zusanli de 20µL de 

salina ou capsaicina, metil salicilato e mentol nas doses de 0.03 µg, 0.3 µg e 3 µg. Os limiares mecânicos 

foram avaliados através de teste de limiar mecânico, antes da administração do CFA e após 0, 1, 3, 6 e 

24 horas da administração dos agonistas 

 

RESULTADOS 

A hiperalgesia inflamatória induzida por CFA foi revertida significativamente em todos os agonistas. A 

administração de capsaicina induziu redução em todos os tempos avaliados nas 3 doses, com interação 

em relação ao tempo (F6,120= 3.97, p<0,001), tratamento (F3,20= 1.74, p<0,001) e tratamento x tempo 

(F18,120= 313.80, p<0,001). A administração de mentol no acuponto induziu redução nos limiares em 

todos os tempos, exceto após 24 horas, onde somente a dose maior induziu redução nos limiares 

mecânicos, com interação em relação ao tempo (F6,120= 4.01, p<0,001), tratamento (F3,20= 1.58, 

p<0,001) e tratamento x tempo (F18,120= 348.30, p<0,001). O grupo metil salicilato, os animais 

apresentaram diminuição dos limiares, em todas as doses e tempos avaliados, com interação em relação 

ao tempo (F6,120= 4.49, p<0,001), tratamento (F3,20= 2.44, p<0,001) e tratamento x tempo (F18,120= 

725.49, p<0,001). 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados, podemos sugerir que os receptores TRPV1, TRPM8 e TRPA1 estão 

envolvidos no efeito anti-hiperalgésico da acupuntura no acuponto Zusanli. 
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INTRODUÇÃO 

A dor fásica, de curta duração, pode atuar predominantemente como um sinal de excitação para que o 

indivíduo se mantenha atento ao meio ambiente. Assim, um nociceptor quando ativado induz ao longo 

de fibras aferentes primárias até o Sistema Nervoso Central (SNC), respostas dolorosas de curta 

duração. Os receptores, o TRPV1, TRPA1 e TRPM8, ativados por capsaicina, metil salicilato e mentol, 

respectivamente, estão envolvidos na condução dos estímulos nocivos periféricos de calor e frio nocivo. 

A acupuntura, técnica da medicina tradicional chinesa, utiliza recursos de inserção de agulha e 

aquecimento dos pontos, com o objetivo de induzir respostas analgésicas e anestésicas. 

 

OBJETIVO 

Investigar o papel dos TRP's na condução dos estímulos induzidos pela acupuntura, no controle da dor 

fásica. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados ratos machos Wistar, 6 semanas, entre 200 a 249g submetidos ao modelo de dor fásica 

no teste de retirada da cauda (tail flick test, TF). Para investigação do efeito de agonistas TRP´s no efeito 

da acupuntura, foi realizada uma injeção subcutânea no acuponto Zusanli de 20µL de salina ou 

capsaicina, metil salicilato e mentol nas doses de 0.03 µg, 0.3 µg e 3 µg. Os limiares de TF foram 

avaliados antes e após 0, 1, 3, 6 e 24 horas da administração dos agonistas. 

 

RESULTADOS 

A administração de capsaicina induziu redução em todos os tempos avaliados nas 3 doses, com 

interação em relação ao tempo (F5,100= 221.43, p<0,001), tratamento (F3,20= 225.63, p<0,001) e 

tratamento x tempo (F15,100= 25.77, p<0,001). A administração de mentol no acuponto induziu 

redução nos limiares em todos os tempos, com interação em relação ao tempo (F5,100= 307.62, 

p<0,001), tratamento (F3,20= 448.88, p<0,001) e tratamento x tempo (F15,100= 60.36, p<0,001). O 

grupo metil salicilato, os animais apresentaram diminuição dos limiares, em todas as doses e tempos 

avaliados, com interação em relação ao tempo (F5,100= 185.98, p<0,001), tratamento (F3,20= 101.24, 

p<0,001) e tratamento x tempo (F15,100= 22.27, p<0,001). 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados apresentados, podemos sugerir que os receptores TRPV1, TRPM8 e TRPA1 

estão envolvidos no efeito da acupuntura no acuponto Zusanli no controle da dor fásica. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população vem acompanhado do aumento das doenças crônicas e, em 

significativa parcela, a dor crônica é a principal queixa. Associados a dor crônica estão outros fatores 

como depressão e incapacidade física e funcional, de tal forma que, a exposição crônica a essa situação 

está associada a inúmeras consequências que diferem de uma pessoa para a outra de acordo com as 

estratégias cognitivas e comportamentais (coping) que cada uma encontra para enfrentar tal condição. 

Quando essas mesmas estratégias se utilizam da religião e da espiritualidade chamamos de coping 

religioso/espiritual (CRE). 

 

OBJETIVO 

Analisar os sintomas depressivos e estratégias de CRE em idosos com dor crônica. 

 

METODOLOGIA 

Estudo descritivo, transversal e de amostragem não probabilística com amostra de 42 idosos com dor 

crônica cadastrados em 5 (cinco) Estratégias de Saúde da Família na cidade de Itajubá (MG). Na coleta 

de dados, realizada entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016, foram utilizados os instrumentos: 

Questionário de Caracterização Sociodemográfica, Escala Numérica de Dor, Inventário de Depressão de 

Beck (IDB) e Escala de CRE abreviada. 

 

RESULTADOS 

A média de idade dos participantes foi de 76 anos (±7,65), sendo a maioria do sexo feminino (85,7%). 

Todos os indivíduos mencionaram ter alguma religião e afirmaram que a fé conforta nessa fase da vida. 

A média do grau de depressão foi de 12,54, valor considerado “sem depressão” segundo o IDB. Em 

relação à avaliação do coping, a dimensão CRE positivo apresentou média de 2,76 o que traduz sua 

média utilização pelos respondentes, enquanto o CRE negativo teve média de 1,44, o que indica 

nenhuma ou irrisória utilização. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que os sintomas depressivos não estavam presentes e que a utilização do CRE positivo foi 

maior do que o CRE negativo em pacientes idosos com dor crônica. 
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INTRODUÇÃO 

A dor é o sintoma mais comum em pacientes com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise (HD). A 

percepção da dor é caracterizada como uma experiência multidimensional, sendo subjetiva e pessoal, 

diversificando-se na qualidade e na intensidade sensorial, sendo afetada por variáveis afetivo-

motivacionais. Pessoas com dor crônica, frequentemente apresentam manifestações emocionais de 

depressão. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a relação entre a intensidade de dor e o nível de sintomas depressivos de pacientes com DRC em 

HD. Trata-se de um estudo correlacional, de corte transversal, com abordagem quantitativa. A amostra 

foi composta por 100 participantes com DRC em HD de uma Unidade de Terapia Renal Substitutiva do 

interior do estado de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual, utilizando 

um instrumento de Caracterização Sociodemográfica, a Escala de Avaliação Multidimensional da Dor 

(EMADOR) e o Questionário Sobre a Saúde do Paciente (PHQ-9). Todos os preceitos éticos foram 

respeitados. 

 

METODOLOGIA 

Estudo correlacional, de corte transversal, com abordagem quantitativa. A amostra de 100 participantes 

com DRC em HD de uma Unidade de Terapia Renal Substitutiva do interior do estado de São Paulo. Os 

dados foram coletados por meio de entrevista individual, utilizando um instrumento de Caracterização 

Sociodemográfica, a Escala de Avaliação Multidimensional da Dor (EMADOR) e o Questionário Sobre a 

Saúde do Paciente (PHQ-9). Todos os preceitos éticos foram respeitados. 

 

RESULTADOS 

Houve a predominância do sexo masculino (61,0%), com idade média de 52,24 (±14,24) anos. Com 

relação a intensidade da dor, a maioria dos participantes relataram dor de intensidade moderada 39,0% 

(pontuação entre 5 e 7 na escala numérica de intensidade da dor), seguidos de 34,0% com dor intensa 

(pontuação entre 8 e10 na escala numérica de intensidade da dor 8 a 10). Quanto aos sintomas 

depressivos, obteve-se o escore médio de 6,69 (±5,20) no PHQ-9. Vale informar que o escore pode 

variar de zero a 27,00, sendo indicativo de Depressão Maior os valores iguais ou maiores a dez. Quanto 

à relação entre a dor e os sintomas depressivos dos pacientes com DRC em HD, verificou-se correlação 

positiva, com significância estatística (r = 0,254 e p = 0,016). 

 

CONCLUSÃO 

Com base no objetivo proposto e os resultados obtidos, conclui-se que há relação positiva entre a 

intensidade da dor e o nível de sintomas depressivos, indicando que quanto maior a intensidade da dor, 

maior foi a presença de sintomas depressivos dos entrevistados. 
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INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) é uma das doenças mais complexas para a sociedade, causando danos 

irreversíveis para a saúde, sendo um estigma de dor, baixa autoestima, qualidade de vida comprometida 

e em alguns casos até a mortalidade. A dor é conceituada na literatura científica como uma experiência 

sensitiva e emocional desagradável associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. A dor 

é considerada subjetiva e pessoal, sendo sua percepção caracterizada como uma experiência 

multidimensional, diversificando-se na qualidade e na intensidade sensorial, sendo afetada por variáveis 

afetivo-motivacionais. 

 

OBJETIVO 

Avaliar o nível e os descritores de dor de adultos e idosos com DRC, por meio da Escala 

Multidimensional de Avaliação da Dor (EMADOR). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, com abordagem quantitativa. A amostra foi 

composta por 100 sujeitos com DRC em tratamento hemodialítico em um Serviço de Terapia Renal 

Substitutiva do interior do estado de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de entrevista 

individual, utilizando um instrumento de Caracterização Sociodemográfica e a EMADOR. Todos os 

preceitos éticos foram respeitados. 

 

RESULTADOS 

A maioria dos respondentes eram homens (61,0%), de etnia branca (56,0%) e com ensino médio 

completo (34,0%). Em relação a dor dos indivíduos, observou- se que 89 pacientes relataram dor, sendo 

que houve um predomínio da Dor Crônica (50,0%, n=50), seguido de Dor Aguda (39,0%, n=39). Dos 

sujeitos que apresentaram dor aguda, a maioria descreveu a dor sentida como insuportável (89,0%), e 

dos que apresentaram dor crônica, 35,0% descreveram a dor sentida como dolorosa, insuportável e 

desconfortável. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que houve um elevado percentual de entrevistados com dor, sendo prevalente a dor crônica. 

Diante de tais fatores, o presente trabalho motiva as pesquisas nesta população, com intuito de se 

estabelecer intervenções com o objetivo de minimização da referida dor e de melhoria da qualidade de 

vida desses indivíduos. 
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INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) possui elevada prevalência mundial e representa um crescente problema 

de saúde pública em todo o mundo. Sintomas neuropsiquiátricos se associam à disfunção renal, e 

podem comprometer negativamente a qualidade de vida dos pacientes. 

 

OBJETIVO 

Avaliar os pacientes com DRC em HD, por meio do Patients Health Questionnaire (PHQ-9). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, com abordagem quantitativa. Foi realizado em 

um Centro de Diálise do interior do Estado de São Paulo, Brasil. Foi aplicado um instrumento de 

caracterização sociodemográfica e o PHQ-9. Todos os preceitos éticos foram respeitados. 

 

RESULTADOS 

Dos 100 participantes, a maioria era do sexo masculino (n=61), com média de idade de 52,24 (±14,24) 

anos. Quanto à frequência de resposta do PHQ-9, observou-se que no item 1 (“Pouco interesse e pouco 

prazer em fazer as coisas”) 31% responderam “as vezes” e 14% “quase todos os dias”. No item 2 (“Se 

sentir “pra baixo’’, deprimido/a ou sem perspectiva”), 30% relataram “as vezes” e 13% quase todos os 

dias. Na afirmação 3 (“Dificuldade de pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormir mais que de 

costume”), 29% citaram “as vezes” e 26% “quase todos os dias”. No item 4 (“Se sentir cansado/a ou com 

pouca energia”), 45% verbalizaram “as vezes” e 20% “quase todos os dias”. Na afirmação 5 (“Falta de 

apetite ou comendo demais”), 34% responderam “as vezes” e 16% “quase todos os dias”. Na afirmação 

6 (“Sentir-se mal consigo mesmo/a – ou achar que você é um fracasso ou que decepciona sua família ou 

você mesmo”), 25%citaram “as vezes” e 7% “quase todos os dias”. No item 7 (“Dificuldade para se 

concentrar nas coisas, como ler o jornal ou ver televisão”), 17% responderam “as vezes” e 9% “quase 

todos os dias”. Na afirmação 8 (“Lentidão para se movimentar ou falar, a ponto de outras pessoas 

perceberem? Ou o oposto, estar tão agitado/a ou inquieto/a que você fica andando de um lado para o 

outro muito mais do que de costume”), 25% citaram “as vezes” e 9% “quase todos os dias”. No item 9 

(“Pensar em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor estar morto/a), 3% responderam “as vezes” 

e 3% “quase todos os dias”. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que os respondentes apresentaram elevado percentual de alterações no sono, apetite, 

concentração, energia e humor. Os profissionais atuantes em centros de diálise devem estar atentos a 

estes aspectos na assistência, buscando melhorar sua qualidade de vida relacionada à saúde. 
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INTRODUÇÃO 

A acupuntura é uma técnica Chinesa que consiste na aplicação de agulhas na pele em pontos 

específicos, liberando mediadores químicos e neurotransmissores como o glutamato, com objetivo de 

tratar diversas disfunções como a dor. Esta é caracterizada por uma experiência sensorial desagradável 

associada a uma lesão real ou potencial, que pode ser desenvolvida após a sensibilização de 

nociceptores. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a participação de glutamato em diferentes doses, no controle do processo de hiperalgesia 

inflamatória aguda e neuropática.  

 

METODOLOGIA 

Camundongos swiss machos, com hiperalgesia inflamatória aguda induzida pela administração 

intraplantar de CFA (20µL), e hiperalgesia neuropática induzida pela constrição crônica do nervo 

isquiático (CCI). Ambos os grupos receberam tratamento com acupuntura por 20 minutos no acuponto 

Zusanli (E36) ou administração de Glutamato (20µL) em 3 doses no mesmo acuponto. Os grupos 

experimentais foram: Salina intraplantar(i.pl) + Salina no acuponto, CFA+salina no acuponto, 

CFA+acupuntura, CFA+Glut 0,03µg, CFA+Glut 0,3µg e CFA+Glut 3µg; CCI+salina no acuponto, 

CCI+acupuntura, CCI+Glut 0,03µg, CCI+Glut 0,3µg e CCI+Glut 3µg. Após o tratamento, foi realizada uma 

avaliação do limiar mecânico com VonFrey eletrônico nos tempos 0,1,6 e 24h. Para análises estatísticas, 

utilizou-se o teste de análise de variância de uma via com pós teste Bonferroni, sendo o nível de 

significância p< 0,05. 

 

RESULTADOS 

Aumento do limiar mecânico dos animais após o tratamento com acupuntura e glutamato em todas as 

doses, em ambos modelos de dor. Em relação ao CFA F30,150=370,613 e p< 0,01 para tempo, 

F25,150=35,247 e p< 0,01 para interação tempo x tratamento e F5,30=273,580 e p< 0,01 para 

tratamento. Em relação ao CCI, F5,150=174,475 e p< 0,01 para tempo, F25,150=13,553 e p< 0,01 para 

interação tempo x tratamento e F5,30=86,821 e p< 0,01 para tratamento. 

 

CONCLUSÃO 

A acupuntura, assim como a administração de Glutamato, foi eficaz na redução da hiperalgesia 

inflamatória aguda e neuropática. 
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INTRODUÇÃO 

A dor oncológica é considerada um problema de âmbito público preconizado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) por atingir a qualidade de vida dos pacientes em grande escala através da dor. O 

presente estudo utilizou células tumorais Ehrich na reprodução do modelo de dor e o alívio da mesma 

foi induzida através de eletroacupuntura (EA). 

 

OBJETIVO 

Investigar a participação do sistema opioidérgico espinhal no mecanismo de antinocicepção produzido 

pela EA de baixa frequência (2Hz) na dor induzida por modelo de tumor experimental de Ehrlich em 

camundongos. 

 

METODOLOGIA 

Após utilização de um protocolo pré-estabelecido, as células tumorais foram inoculadas de maneira 

intra-plantar (pata direita) em camundongos C57. Os animais foram anestesiados com isoflurano (2%) e 

receberam por via intratecal a administração de naloxona (antagonista opioidérgico, 20 μg/5μ, i.t) ou 

salina. Animais foram mantidos com isoflurano (0,5%) e receberam agulhas de acupuntura (DBC, de 0,18 

mm de espessura e 8 mm de comprimento) conectadas a um aparelho (NKL EL608) com os parâmetros 

de 2 Hz por 20 minutos no acuponto Zusanli (E36) de ambas as patas. O limiar nociceptivo mecânico foi 

avaliado pelo método up-and-down utilizando von Frey eletrônico e o limiar nociceptivo térmico pelo 

registro de tempo (segundos) pela retirada da pata traseira após aplicação de calor, teste Hot Plate. A 

avaliação ocorreu nos tempos basal 1 (antes da inoculação tumoral), basal 2 (após inoculação tumoral), 

T0 (3 horas), T1 (5 horas), T2 (7 horas) e T3 (24 horas) após tratamento. 

 

RESULTADOS 

Animais tratados com salina (Salina/EA, n=6) estimulados pela EA houve aumento no teste de retirada 

da pata traseira (von Frey) em T0 mantido até T2. Animais tratados com salina e falso estimulados 

(Salina/Sham EA, n=6) não ocorreu alteração neste teste. Todos os animais tratados com Naloxona (20 

μg/5μ), falso estimulados (Naloxona/ShamEA, n=6) e estimulados (Naloxona/EA, n=6) ocorreu bloqueio 

total do efeito da técnica durante todo o tempo de avaliação mecânica e térmica. Na avaliação térmica 

(Hot Plate) os dois grupos de animais tratados com salina, falso estimulados (Salina/ShamEA, n=6) e 

estimulados (Salina/EA, n=6), houve aumento no registro de tempo da retirada da pata traseira em T0 

mantido até T2. 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que o efeito antinociceptivo produzido pela EA são antagonizados pela Naloxona, o que 

sugere a ativação de receptores opióides como mecanismo para analgesia deste modelo de dor. 
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INTRODUÇÃO 

A dor incisional acomete diversos pacientes que se submetem a procedimentos cirúrgico. A laserterapia 

é um dos métodos de analgesia mais utilizados pela fisioterapia, e ainda não foi demonstrado o efeito 

de tal técnica no alívio da dor incisional.  

 

OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi investigar a via antinociceptiva pela qual a laserterapia de baixa 

frequência atua, bem como a melhor frequência para analgesia em modelo experimental de dor 

incisional em ratos.  

 

METODOLOGIA 

Realizou-se a anestesia com isoflurano 2% por via inalatória para realização da incisão de 0,5cm na pata 

traseira esquerda de 72 ratos Wistar, os quais foram realocados em 3 grupos; o primeiro recebeu 

administração intratecal de salina, o segundo de naloxona e o terceiro de meitisergida. Cada grupo foi 

então novamente separado em quatro subgrupos para o tratamento com laserterapia de baixa 

frequência, com frequências de 0J (grupo controle), 3J, 4J e 8J. Posteriormente foi realizada a avaliação 

da alodínia mecânica, nos tempos basal 1 (antes da cirurgia incisional), basal 2 (após a cirurgia 

incisional), 0hora, 1hora, 2horas, 3horas, 6 horas e 24horas após o tratamento.  

 

RESULTADOS 

Os animais operados apresentaram uma redução no limiar mecânico após a realização do procedimento 

cirúrgico e se mantiveram com limiares aumentados por todo o período observado (T24). Quando 

tratados com laserterapia de 3 joules ou 8 joules os animais apresentaram um aumento do limiar 

mecânico imediatamente (8J) e 1 hora após o tratamento (3J). Não foi observado alterações nos limiares 

com 4 joules. Os animais pré tratados com salina, não apresentaram alterações nos resultados 

encontrados, no entanto, o tratamento com naloxona, mas não metisergida, foi capaz de reduzir os 

efeitos de 3J e 8J por todo o período observado.  

 

CONCLUSÃO 

É possível sugerir que no modelo de dor insicional, o tratamento com 3 e 8 joules, mas não 4 joules, foi 

eficaz na redução da nocicepção por um período acima do período de aplicação. Ainda, esses efeitos 

antinociceptivos de 3 e 8J dependem da ativação de sistemas intrínsecos espinais, ou descendentes, 

dependentes de opióides endógenos, e não apresentam efeitos serotoninérgicos. 

 

 

 

 

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-091 - Título: AVALIAÇÃO DO LIMIAR DE DOR POR PRESSÃO E CORRELAÇÃO COM 

A FUNCIONALIDADE EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO  

 

Autores: MARILIA SILVA ZANIN;ISADORA ORLANDO OLIVEIRA;LIDIANE LIMA FLORENCIO;CAMILA 

BARBOSA BENEDETTI;ANAMARIA SIRIANI OLIVEIRA;DEBORA BEVILAQUA GROSSI  

 

Instituição: FMRP USP  

 

Área: 3.2 Artrite  

   

INTRODUÇÃO 

A osteoartrite (OA) de joelho é uma doença crônica e progressiva que resulta em dor e limitação 

funcional com perda de força muscular, propriocepção e de equilíbrio. Porém, mesmo com diversos 

problemas associados, a dor é o principal sintoma, mas sua causa ainda não é completamente 

compreendida. Assim, faz- se necessária a exploração da relação dos sintomas da OA com a 

funcionalidade dos pacientes que a apresentam. 

 

OBJETIVO 

Avaliar o limiar de dor por pressão (LDP) e a correlação deste com a funcionalidade em pacientes com 

OA de joelho. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliados 30 pacientes do grupo controle (20 mulheres, 10 homens; idade 59,4±7,6 anos) e 30 

pacientes do grupo OA (21 mulheres, 9 homens; idade 61,8±8,08 anos). Os voluntários do grupo OA 

foram classificados quanto ao grau de acometimento da OA utilizando os critérios radiográficos de 

Kellgren e Lawrence. A funcionalidade dos pacientes do grupo OA foi avaliada pela versão brasileira do 

questionário WOMAC. Para obtenção do LDP com uso de algômetro (KRATOS®, modelo DDK-20), foram 

avaliadas bilateralmente áreas periarticulares do joelho relacionadas aos dermátomos L3, L4, L5, S1 e S2 

e áreas distantes da articulação acometida, na emergência das raízes nervosas na coluna lombar e sacral 

e na região anterior do antebraço (dermátomo referente à C6). Foi realizado o teste t de Student para 

análise e comparações entre os grupos e para se obter a correlação entre o LDP com a funcionalidade, 

por meio da pontuação total do questionário, utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Pearson. 

 

RESULTADOS 

Os resultados demonstram LDP menores no grupo OA em relação ao grupo controle em todas as áreas 

testadas (p<0,05), inclusive em áreas de emergência de raízes nervosas relacionadas à inervação 

sensitiva e motora do joelho. Os LDP em todas as áreas testadas foram inversamente correlacionados 

com as pontuações no WOMAC, apresentando correlações que variaram de -0,84 < r < -0,49, 

significando correlações de moderada à forte. 

 

CONCLUSÃO 

Pacientes com OA leve e moderada apresentam sinais de componentes neuropáticos periféricos e 

também na emergência das raízes nervosas da coluna, sugerindo sensibilização central e periférica, 

comprovados pelos menores LDP e presença de hiperalgesia local e generalizada. Estes limiares estão 

inversamente correlacionados com variáveis funcionais, mesmo em estágios iniciais do dano articular 
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INTRODUÇÃO 

A disfunção temporomandibular (DTM) caracteriza-se pelo desequilíbrio dinâmico das estruturas 

mioarticulares e entre os sintomas destacam-se: dor orofacial, cefaleias e limitações funcionais no 

complexo estomatognático. A estrutura que apresenta um importante acometimento nas DTM, é a 

articulação temporomandibular (ATM), a qual é suscetível a qualquer alteração funcional direta, por 

exemplo, o comprometimento dos côndilos mandibulares, disco articular ou indiretas devido as 

modificações respiratórias e/ou mastigatórias. A Fisioterapia nos sujeitos com DTM exerce um papel de 

destaque na eliminação da dor e objetiva promover o reequilíbrio funcional da mastigação. Apesar das 

inúmeras investigações acerca da Fisioterapia na DTM, ainda são escassos os estudos que discutem as 

estratégias cinesioterapêuticas analgésicas agudas nas DTM.  

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi comparar o efeito agudo de duas técnicas cinesioterapêuticas no grau de 

dor nos pacientes com DTM. 

 

METODOLOGIA 

Neste estudo transversal foram avaliados 14 sujeitos, de ambos os gêneros, no ambulatório de 

Fisioterapia nas DTM do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ) no período de abril 

2013 a maio de 2015. A amostra foi dividida em 2 grupos [manobra miofascial (MF) e Cinesioterapia 

Craniovertebral (CCV)] de 7 indivíduos que foram submetidos a uma única sessão de 50 min. Foram 

incluídos indivíduos com dor orofacial, no mínimo há 3 meses antes da intervenção, com DTM associada 

e confirmada por diagnóstico clínico do Serviço de Odontologia da UFRJ. A análise da dor ocorreu pelo 

percentual de melhor da dor (APD), baseado nos dados colhidos inicialmente pela escala analógica 

visual (EVA). Os dados foram analisados por meio do teste Mann-Whitney com um p valor ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS 

O grupo CCV teve uma média de idade de 48,7±22,4 e o MF 36 ± 16,7. O APD no grupo CCV houve uma 

redução do quadro álgico 92,2% ± 7,45 e no MF teve uma diminuição de 87,3% ± 12,35. Apesar dessas 

diferenças na redução da dor entre grupos, os dados não foram significantes (p=0,383). 

 

CONCLUSÃO 

Sobre a avaliação de dor, o grupo CCV teve maior o efeito agudo no quadro álgico, entretanto, no MF 

ocorreu uma considerável redução da dor nos sujeitos. Porém, há necessidades de novas investigações, 

principalmente em amostra maiores e estudos longitudinais para maior compreensão dos mecanismos 

que norteiam a diminuição do quadro álgico nas duas propostas cinesioterapêuticas. 
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INTRODUÇÃO 

A informação nociceptiva ocorre através da ativação de nociceptores sensibilizados por tato, pressão, 

inflamação e lesões como hiperalgesia inflamatória aguda. Durante um processo inflamatório agudo 

vários mediadores são liberados, ocorrendo manifestações de sinais e sintomas como a dor. Estas 

manifestações podem ser tratadas de diferentes formas, uma delas é a acupuntura.  

 

OBJETIVO 

Analisar a participação de histamina, em diferentes doses, no controle do processo de hiperalgesia 

aguda promovida pelo CFA.  

 

METODOLOGIA 

Camundongos swiss machos, com inflamação induzida por CFA intraplantar (20µL), tratados com 

acupuntura por 20 minutos no acuponto Zusanli (E36).ou administração de Histamina (20µL) em 4 doses 

distintas. Foi realizada uma avaliação do limiar mecânico com o aparato VonFrey eletrônico nos tempos 

0,1,6 e 24h após os tratamentos. Os grupos experimentais foram: Salina intraplantar(i.pl)+Salina no 

acuponto; CFA i.pl+salina no acuponto; CFAi.pl+acupuntura por 20 minutos; CFAi.pl+histamina 0,03µg 

no acuponto; CFAi.pl+histamina 0,3µg no acuponto; CFAi.pl+histamina 3µg no acuponto, e 

CFAi.pl+histamina 30µg no acuponto. Foi utilizado o teste de análise de variância de um fator com pós 

teste Bonferroni, sendo o nível de significância p< 0,05, sendo o tempo F5,175=277,288 p<0,01; tempo x 

tratamento F30,175=13,533 p<0,01 e tratamento F6,35=116,251 p<0,01. 

 

RESULTADOS 

Houve redução da hiperalgesia após a realização da acupuntura e após a administração de histamina 30 

µg em todos os tempos e na dose de 3 µg no tempo 0 e 6 após sua administração. 

 

CONCLUSÃO 

A acupuntura e a administração de histamina sobre o acuponto Zusanli foram capazes de reduzir a 

hiperalgesia. 
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INTRODUÇÃO 

A repetição do gesto esportivo nos esportistas com assimetria na cintura pélvica pode originar 

microtraumatismos e dor musculoesquelética multifatorial 

OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

Analisar as assimetrias em cintura pélvica e a sua influencia na dor musculoesquelética de origem 

multifatorial. 

Objetivo específico: 

Avaliar o tipo de pé e de pisada antes e depois do tratamento de reabilitação multimodal 

 

METODOLOGIA 

Tipo de estudo: descritivo, retrospectivo, de corte horizontal. Foram incluídos 16 pacientes, do sexo 

masculino e feminino, entre 16 e 50 anos, esportistas( maratonistas, jogadores do futebol), com dor 

musculoesquelética, de origem multifatorial, que realizaram avaliação postural e análise 

baropodométrica antes e depois do tratamento de reabilitação multimodal. 

 

RESULTADOS 

O 75% ( setenta y cinco por cento) dos pacientes apresentaram diagnóstico de síndrome de dor 

musculoesquelética de origem multifatorial, dos quais, o 33% apresentaram Sindrome femoropatelar-

lumbalgia; o 25% Sindrome femoropatelar-lumbalgia-talalgia; o 25% lombalgia-pubalgia e o 16% 

Sindrome femoropatelar-lombalgia-periostitis tibial. Todos os pacientes apresentaram asimetrias na 

altura das crestas ilíacas, dos quais o 62% tem origem em desbalances musculares da cintura pélvica e 

dos membros inferiores. Existe predomínio de dor crónica em pacientes que apresentaram assimetria 

crural e que não usaram palmilhas. 56% dos pacientes que realizaram Reabilitação Multimodal e usaram 

palmilhas, apresentaram uma melhoria na sequencia de ativação muscular durante as diferentes fases 

da marcha. 

 

CONCLUSÃO 

A avaliação Postural e Funcional com caráter preventivo e corretivo pode ajudar a diminuir o risco de 

lesões musculotendinosas e articulares, e melhorar o rendimento dos esportistas. 
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INTRODUÇÃO 

A análise postural e funcional do esportista através da Baropodometria, favorece o acompanhamento 

na evolução das lesões musculoesqueléticas. 

 

OBJETIVO 

Objetivo geral: Demonstrar a evolução do pé e da pisada através da Análise Baropodométrica em 

pacientes esportistas com dor lombar multifatorial submetidos a Terapia Física Multimodal. 

Objetivo especifico: Analisar as características da pisada e o tempo de evolução antes e depois da 

Terapia Física Multimodal. 

 

METODOLOGIA 

Tipo de estudo: Descritivo, Retrospectivo, de corte horizontal. 

Materiais e métodos: Foram incluídos 28 pacientes de diferentes atividades esportivas (basquete, 

natação, hockey, maratona, futebol) do sexo masculino e feminino, entre 14 e 50 anos, que 

apresentavam Síndrome de dor lombar do tipo nociceptivo multifatorial, e que realizaram avaliação 

postural e baropodométrica antes e depois da Terapia Física Multimodal. 

 

RESULTADOS 

No registro apresentado, 48% dos pacientes esportistas tiveram evolução favorável no análise estático e 

dinâmico (pé e pisada),  que realizaram Terapia Física Multimodal (Fisioterapia, Terapia Manual, 

cinesioterapia, uso de Palmilhas propioceptivas e biomecânicas) e também retornaram a atividade 

esportiva. Os pacientes com dor crónica tiveram evolução favorável em um período de 8 semanas de 

tratamento multimodal. Os pacientes com dor subaguda tiveram evolução favorável em um período de 

6 semanas de tratamento multimodal. Os pacientes com dor aguda, tiveram evolução favorável em um 

período de 4 semanas de tratamento multimodal. 

 

CONCLUSÃO 

Para que a evolução do tratamento tenha resultado favorável (pé e pisada), é necessário uma Terapia 

Física Multimodal, que dependendo da avaliação Postural e Funcional serão realizadas a aplicação dos 

agentes físicos, cinesioterapia, Terapia manual, e o uso de palmilhas propioceptivas e biomecânicas, 

tendo em conta o estado da evolução da dor para melhor desempenho na atividade esportiva. 
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INTRODUÇÃO 

O bruxismo pode ser definido como o ato de ranger ou apertar os dentes de forma parafuncional e é 

uma das principais causas para Disfunção da Articulação Temporomandibular (DTM). Atualmente há um 

registro de incidência de bruxismo de cerca de 13% de bruxismo em adultos jovens, independente do 

sexo. No âmbito da Fisioterapia, uma das técnicas de terapia manual que tem sido utilizada como 

ferramenta no combate do quadro álgico na DTM é a manobra miofascial. Esta tem como propósito 

reequilibrar as tensões das cadeias miofasciais mastigatórias e promover a redução do quadro álgico. 

Apesar da sua ampla utilização, há poucos trabalhos que comprovem a eficácia dessa técnica na 

Fisioterapia na DTM. 

 

OBJETIVO 

Analisar o efeito agudo da manobra miofascial no quadro álgico em pacientes com bruxismo. 

 

METODOLOGIA 

Nesta pesquisa transversal foram analisados 7 sujeitos, de ambos os sexos, com idades entre 21-63 anos 

(43,9 ± 17,9), portadores de bruxismo.  O estudo foi realizado na Clínica de Disfunções Mastigatórias no 

ambulatório de DTM do Departamento de Fisioterapia – Grupo de Pesquisa em Terapias Manuais 

(GETEM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste estudo foram avaliados os níveis de quadro 

álgico por meio da avaliação do percentual de dor, considerando a dor inicial como o valor de referência 

para cálculo do percentual de dor em cada sujeito (APD), nos momentos pré e pós-intervenção, baseado 

nos dados da escala analógica visual da dor (EVA).  A manobra foi aplicada uma única vez bilateralmente 

nos músculos: masseter, temporal, digástrico, pterigóide medial e lateral, esternocleidomastoideo e 

trapézio, com total de aplicação de, aproximadamente, 12 minutos, baseado no marco conceitual 

proposto pelos trilhos anatômicos. Os dados foram analisados por estatística descritiva no SPSS 17.0 

para caracterização da amostra e o APD para avaliação dor pré e pós-manobra miofascial. 

 

RESULTADOS 

Com relação ao quadro álgico, a intervenção fisioterapêutica promoveu redução da dor em todos os 

pacientes. O APD apresentou uma considerável média de redução de 61,9% e, em três casos o APD 

apresentou uma redução acima de 85%.  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados sugerem que a manobra miofascial pode ser uma ferramenta fisioterapêutica útil no 

processo de redução da dor. Entretanto, são necessárias novas investigações, especialmente em 

amostras maiores, para elucidar os reais mecanismos de redução da dor por meio da manobra 

miofascial nos pacientes com bruxismo.  
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INTRODUÇÃO 

A dor na articulação temporomandibular e o desconforto causado pelos ruídos ou dificuldades na 

abertura bucal tornaram-se um problema com evidências clínicas significativas, pois prejudicam o 

indivíduo no seu cotidiano. Seguindo os protocolos previstos na literatura, a maioria dos casos de DTM é 

tratada através de processos não invasivos, interdisciplinares e integrativos. 

 

OBJETIVO 

O presente relato de caso clinico teve como intuito descrever o protocolo de tratamento não invasivo e 

interdisciplinar de um paciente do gênero masculino de 30 anos que apresentava dores na região da 

ATM e nos músculos da mastigação, limitações e desvios nos movimentos mandibulares e sons de 

estalido (clique) na ATM durante as funções mandibulares. 

 

METODOLOGIA 

Após realizar a anamnese e o exame clinico intra e extra oral, e os exames complementares de imagem, 

o diagnóstico foi de disfunção temporomandibular, assim iniciou-se o tratamento com aconselhamento 

para alterar o comportamento de vida diário do paciente, modificar hábitos mastigatórios, induzir à 

autocuidados e exercícios domiciliares, moldagem para a confecção de placa oclusal e  a aplicação de 

aurículo terapia.  

 

RESULTADOS 

O paciente foi orientado sobre mudanças comportamentais benéficas e recebeu um impresso com as 

instruções de como devia agir a partir deste momento. A carta contem informações sobre técnicas de 

relaxamento,  orientações sobre termoterapia, massagem na área dolorosa e modificação da dieta 

alimentar. Na aplicação da auriculo terapia foi feita a sangria e ativados os pontos shemen, boca, fígado, 

occipital, subcortex, maxila e mandíbula, atm, ansiedade e felicidade.  

 

CONCLUSÃO 

No retorno dois dias após para instalação da placa miorrelaxante o paciente relatou não sentir mais dor 

na Atm e conseguir abrir a boca sem dificuldade, o que demonstrou que a mudança comportamental e a 

auriculo terapia foram eficientes no tratamento da disfunção temporomandibular.  
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INTRODUÇÃO 

Considerada um grave problema de saúde pública, a dor tem sido descrita como um dos fatores de 

maior procura por assistência a saúde, sendo as queixas mais comumente encontradas as de dor 

orofacial e no segmento cefálico. Sabendo-se que a Dor Orofacial compõe um dos principais sintomas da 

Disfunção Temporomandibular, torna-se essencial que esta seja estudada e avaliada como fator decisivo 

no diagnóstico das DTMs. 

 

OBJETIVO 

O presente estudo  objetivou aplicar em uma população  de não paciente, o questionário da American 

Association of Orofacial Pain (AAOP),  um instrumento de fácil aplicação e entendimento, que possibilita 

a identificação na população de sinais e sintomas que justifiquem uma análise mais criteriosa para 

reconhecer pacientes portadores de DTM. 

 

METODOLOGIA 

O estudo transversal realizado por meio do questionário de triagem da AAOP, enviado por intermédio 

da ferramenta Google docs, a amostra composta aleatoriamente pelos participantes que responderam 

ao questionário de 10 questões autoexplicativas direcionadas, com respostas sim/não de sinais e 

sintomas mais frequentes de dor orofacial, sendo que uma única resposta positiva classifica o indivíduo 

como “necessidade de investigação” com a necessidade de exames comprobatórios para a síndrome de 

dor e DTMs. Todos os participantes leram e concordaram com o consentimento livre e esclarecido. O 

critério utilizado para exclusão foi a falta de assinatura virtual no consentimento livre e esclarecido.  

 

RESULTADOS 

A amostra contou com a participação de 502 voluntários , destes, 364 eram acadêmicos 

correspondendo a um total de 72,5% da amostra e 138 formados por funcionários e professores 

correspondendo a um percentual de 27,5% e em relação à faixa etária, 65% tinham até 25 anos e 35% 

tinham mais que 25 anos. Nas análises bivariadas entre a necessidade de investigação dos sinais e 

sintomas em relação à dor houve uma relação estatisticamente significante , onde 373 indivíduos 

(74,3%) são candidatos a uma investigação mais criteriosa e 129 (25,7%) não necessitam de investigação 

em relação a Dor Orofacial. 

 

CONCLUSÃO 

A utilização do questionário da AAOP demonstrou-se eficaz para avaliar sinais e sintomas de Dor 

Orofacial porque identificou que 74,3% da amostra respondeu positivamente a pelo menos um quesito 

que revela a presença de Dor Orofacial. É recomendado que o questionário não seja utilizado como 

única ferramenta, necessitando assim, que estes indivíduos sejam ainda, submetidos a um exame clínico 

criterioso. 
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INTRODUÇÃO 

Importante contribuição para o quadro de dor na região craniocervical de pacientes com migrânea já foi 

atribuída à presença de pontos gatilho (Pg) nos músculos da face. No entanto, a musculatura cervical e 

possíveis diferenças entre as formas crônicas e episódicas não foram exploradas. 

 

OBJETIVO 

Comparar a presença de Pg na musculatura cervical de mulheres com migrânea, migrânea crônica e sem 

história de cefaleia. 

 

METODOLOGIA 

 A amostra foi composta por 22 mulheres do grupo sem cefaleia (média de idade: 32; DP: 9,0); 21 do 

grupo migrânea (média de idade=34; DP=11,8) com média de 5 dias de cefaleia por mês e 17 do grupo 

migrânea crônica (média de idade=34; DP=10,2) com média de 22 dias de cefaleia por mês. A migrânea 

foi diagnosticada por neurologistas experientes de um serviço terciário conforme a terceira edição da 

Classificação Internacional de Cefaleias, sendo a migrânea crônica caracterizada por mais de 15 dias de 

cefaleia por mês nos últimos 3 meses. A palpação de toda a extensão dos músculos 

esternocleidomastoideo, escaleno anterior, esplênio da cabeça e trapézio superior para a identificação 

de Pg miofasciais foi realizada por um fisioterapeuta experiente e cego quanto ao diagnóstico. A 

identificação dos Pgs seguiu os critérios sugeridos por Simons e Travels (1999). As frequências de Pg 

para cada grupo em geral e separado por músculo foram comparadas pelo X² utilizando o software SPSS 

20.0 e adotando um nível de significância de 0.05. 

 

RESULTADOS 

 A presença de pelo menos um Pg na musculatura cervical foi de 86% no grupo migrânea crônica, 82% 

do grupo migrânea episódica e 55% do grupo sem cefaleia (p=0,04). O músculo que mais 

frequentemente apresentou Pgs em todos os grupos foi o trapézio superior tanto do lado direito (36% 

do grupo sem cefaleia; 67% do grupo migrânea e 59% do grupo migrânea crônica) quanto do lado 

esquerdo (23% do grupo sem cefaleia; 52% do grupo migrânea e 35% do grupo migrânea crônica). 

Ainda, a diferença na proporção de presença de Pg entre os grupos foi evidente somente para o 

músculo esternocleidomastoideo esquerdo (p=0,02). 

 

CONCLUSÃO 

Mulheres com migrânea, independente da frequência, apresentam maior frequência de Pg na 

musculatura cervical que mulheres sem cefaleia. O músculo com maior frequência de Pg em todos os 

grupos é o trapézio superior, porém migranosas tem mais Pg no esternocleidomastoideo que mulheres 

sem cefaleia. 
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INTRODUÇÃO 

A saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), tem um conceito amplo de bem-estar 

que envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. O fato da violência declarada ou camuflada contra 

a mulher persistir tanto no âmbito familiar, quanto no social; aponta para a necessidade de se observar 

a ocorrência de doenças crônicas, incluindo a dor crônica, como uma manifestação biológica de um 

problema de cunho social. 

 

OBJETIVO 

Estudar a incidência de doenças crônicas, principalmente na perspectiva da dor, nas mulheres e verificar 

sua correlação com a violência contra mulher. 

 

METODOLOGIA 

Utilizou-se como base para o desenho metodológico as recomendações do Standards of Reporting 

Qualitative Research, indicadas para pesquisas qualitativas. Levantou-se a literatura a partir de sites 

indexados (PubMed e Scielo) e realizou-se análise documental dos documentos apresentados pela 

sessão Mulheres da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo os relatórios anuais no período de 

2010 a 2015. Por fim, triangulou-se o método, confrontando os dados levantados com informações 

catalogadas pelo Ministério da Saúde, a partir do DATASUS.  

 

RESULTADOS 

Observou-se que a incidência de doenças crônicas nas mulheres é maior do que nos homens, 

confirmando a relevância dos documentos internacionais e nacionais de suporte à mulher. Observou-se 

que dos documentos referência para a ONU Mulheres apenas 01 trata da violência contra a mulher 

como uma experiência dolorosa (Conferência Mundial sobre a Mulher, 1995), enquanto os outros 

documentos abordam mais a questão do emponderamento feminino, da saúde da mulher e de sua 

inclusão do mercado de trabalho, sem fazer esta correlação entre violência e doença. 

 

CONCLUSÃO 

A violência contra a mulher e suas consequências diretas ou indiretas geram um grave problema que 

afeta a saúde pública no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Os agentes públicos que exerçam suas funções nesta qualidade e causem danos a terceiros (por ação ou 

omissão) tem o dever de indenizá-los. Para configurar responsabilização estatal são necessários três 

elementos: a conduta lícita ou ilícita do agente público; o dano; e o nexo de causalidade (liame entre 

conduta e dano). Nos casos de falta de atendimento de cidadãos com dor nos hospitais públicos, enseja 

a responsabilidade por omissão do Estado. É o que se chama de responsabilização decorrente da culpa 

anônima, ou seja, má prestação, prestação ineficiente ou tardia e a não prestação do serviço de saúde. 

 

OBJETIVO 

Investigar consequências de responsabilização estatal do não atendimento ao paciente com dor, pelo 

profissional de saúde, no serviço público de saúde. 

 

METODOLOGIA 

Realizou-se revisão de literatura, bem como análise documental da legislação vigente, confrontando 

com os documentos de Direitos Humanos Internacionais. 

 

RESULTADOS 

Profissionais de saúde que atuam pelo e para o serviço público são considerados agentes públicos, por 

naquela atividade estarem atuando em nome do Estado. Por isso, a omissão ao tratamento enseja uma 

responsabilização estatal, com possibilidade de posterior ação de regresso do Estado em face ao 

profissional. Observou-se que as Portarias nº. 19/2002 e n°. 1319/2002 que abordam a questão do 

acesso e do direito ao tratamento efetiva o não tratamento da dor como condição análoga à tortura, 

conforme dispositivo presente na Declaração de Montreal (2010). 

 

CONCLUSÃO 

A possibilidade de judicializar uma responsabilização estatal por serviço mal prestado, ineficiente ou 

falta do serviço é real. Também é passível de ação de regresso, o Estado contra o profissional de saúde 

que atuou enquanto agente público nos serviços públicos. O atendimento ao cidadão com dor pelo 

profissional de saúde enquanto agente público é obrigação civil, que não o exime de responder 

civilmente pelos danos causados a terceiros e ao próprio Estado. 
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INTRODUÇÃO 

A dor crônica se manifesta de diferentes formas e pode incapacitar os indivíduos acometidos em 

variados âmbitos da vida. A vulnerabilidade na dor crônica afeta também a família, devido à relação de 

cuidado que impõem agravantes aos conflitos pertinentes à relação familiar. Apesar do cuidado 

apresentado pela família, quando não há possibilidade do paciente se curar, afeta o princípio da 

dignidade da pessoa humana, presente nos Direitos Humanos. 

 

OBJETIVO 

Analisar a Declaração de Montreal e sua correlação com o princípio da dignidade da pessoa humana e 

sua influência nas relações familiares. 

 

METODOLOGIA 

Para se entender a noção de cuidado atrelada à noção de dignidade de pessoa humana, dentro da 

relação conflitiva familiar, em que um membro está sentindo dores, se faz necessário analisar a 

Declaração de Montreal (2010), pelo fato desta traçar diretrizes para o tratamento e alívio da dor 

crônica. O Método utilizado foi a análise do discurso da Declaração de Montreal, para entender as 

considerações acerca do referido documento. Dividiu-se o trabalho em duas etapas: a primeira em que 

se fez uma revisão de literatura acerca do cuidado e da dignidade da pessoa humana, e a segunda em 

que se fez a análise do discurso da Declaração de Montreal, comparando com os conceitos levantados. 

 

RESULTADOS 

Os resultados demonstraram como o conceito de cuidado e de dignidade da pessoa humana podem 

estar alinhados no que tange as relações familiares, dentro do contexto da dor crônica.  A Declaração de 

Montreal traz diretrizes para o manejo da dor crônica do Estado para o sujeito e do profissional de 

saúde para com o paciente, não trazendo esta relação de cuidado entre a família e o sujeito doloroso, 

perfazendo três diretrizes necessárias ao Estado Democrático de Direito e a atuação do profissional de 

saúde em sua atuação: a) todas as pessoas têm de ter acesso ao tratamento da dor sem discriminação; 

b) o direito ao reconhecimento da dor que acomete o paciente e a informação sobre avaliação e 

tratamento; c) direito ao acesso a avaliação e tratamento adequados da dor por profissionais de saúde 

adequadamente treinados. 

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa deste estudo demonstra a necessidade de equiparar o estudo da dor como um problema 

saúde pública, bem como a necessidade de promover a saúde na família como forma de promoção da 

cidadania e dos Direitos Humanos. 
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INTRODUÇÃO 

A enxaqueca sem aura (enxaqueca comum, ESA), a enxaqueca com aura (enxaqueca clássica, ECA) e a 

cefaleia tensional (CT) estão entre as dores de cabeça mais frequentes do ser humano, e a influência de 

disfunções temporomandibulares (DTM) sobre elas ainda está sendo estudada. O Ajuste Oclusal 

Funcional (AOF) é um procedimento que visa promover o equilíbrio de atividade bilateral dos músculos 

mastigatórios. 

 

OBJETIVO 

Estudar o papel do equilíbrio oclusal como fator periférico nas enxaquecas e cefaleias. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliadas 11 voluntárias com DTM e que apresentaram o diagnóstico neurológico de CT há 9 anos 

(1 sujeito), ECA em média há 4 anos (7 sujeitos), e ESA em média há 4 anos (3 sujeitos). Foram realizados 

exames eletromiográficos (EMG) nos músculos masseteres (M) e temporais (T), através do equipamento 

BIOEMG1000 (Lynx®), com frequência de amostragem de 2000Hz e filtro passa banda 20-1000 Hz, antes 

e imediatamente após a realização do AOF. Foi feita a avaliação de relatos de dor por meio da Escala 

Visual Analógica (EVA). O AOF foi realizado associado à avaliações da biomecânica muscular por meio de 

palpação específica. Foram analisadas as variáveis simetria de atividade (SIM AT) e simetria de tempo de 

início de atividade (SIM TIAT), ambas entre os músculos homólogos bilaterais através de rotinas 

desenvolvidas no programa Matlab (MathWorks®). A estatística foi feita pelo programa Matlab, sendo 

considerado nível de significância de p ≤ 0.05. Para avaliação da normalidade foi usado o teste de 

Lilliefors, e para comparação dos resultados pré e pós AOF foi utilizado o teste t-Student e Wilcoxon. 

 

RESULTADOS 

Foram encontrados maiores valores de simetria de atividade dos músculos M (p<0,003) e T (p<0,010) e 

diminuição do intervalo de tempo entre o inicio de atividade dos músculos M (p<0,010) e T (p<0,001) 

imediatamente após o AOF. Foi constatada redução significativa no relato de dor imediatamente após o 

procedimento do AOF, por meio dos valores da EVA anotados para os músculos MD (p<0,004), ME 

(p<0,004), TD (p<0,002), TE (p<0,008), regiões da articulação temporomandibular D (p<0,016), E 

(p<0,008), e regiões cervical D (p<0,008) e E (p<0,008). 

 

CONCLUSÃO 

A oclusão, como fator periférico, tem influência significante sobre o quadro de enxaquecas e cefaleias, e 

são necessários estudos com maiores populações. O valor diagnóstico auxiliar da EMG nas enxaquecas e 

cefaleias precisa ser mais estudado. 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento dos distintos exames de imagem e sua correta indicação é fundamental para 

elaboração do diagnóstico das disfunções temporomandibulares, principalmente em pacientes com 

grande sobreposição de sinais e sintomas. 

 

OBJETIVO 

Apresentar e avaliar os principais exames de diagnóstico por imagem das disfunções 

temporomandibulares, além de discutir racionalmente os seus critérios de indicação, vantagens e 

desvantagens 

 

METODOLOGIA 

Revisão da literatura nas bases de dados Web of Knowledge, PubMed e SciELO, além de busca manual 

por publicações relevantes nas listas de referências dos artigos selecionados.  

 

RESULTADOS 

Os exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética foram considerados "padrão-ouro" 

para a avaliação dos tecidos duros e moles, respectivamente, da articulação temporomandibular. Cada 

método de diagnóstico pesquisado apresentou sensibilidade e especificidade distintas para os 

diferentes subtipos de disfunção da articulação.  

 

CONCLUSÃO 

Considera-se como racional a indicação fundamentada na acurácia, segurança e relevância clínica do 

exame a ser solicitado, o que implica na adequada determinação do diagnóstico e do plano de 

tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

Para o diagnóstico de alterações degenerativas envolvendo as ATM, é sugerido o uso de exames de 

imagens. Contudo, os sinais clínicos mais prevalentes envolvidos diretamente com esta alteração ainda 

são pouco conhecidos.  

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio de um estudo exploratório observacional transversal, 

indivíduos com alterações degenerativas na ATM visualizadas através de imagens de tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC), relacionando tais alterações com os diagnósticos clínicos e 

sinais de DTM articular. 

 

METODOLOGIA 

As alterações degenerativas expressas nos exames tomográficos de 38 pacientes foram enumeradas e 

classificadas, seguindo critérios imaginológicos de severidade. Os indivíduos foram examinados, 

seguindo critérios de diagnóstico clínico para Disfunção Temporomandibular (RDC/TMD), quando se 

avaliou a presença de limitação da abertura máxima, lateralidade e protrusão, além da crepitação como 

sinais clínicos associados às das alterações degenerativas de imagem 

 

RESULTADOS 

A presença de crepitação grosseira foi encontrada em 10,5% dos participantes. Não houve diferença 

estatística entre a presença de limitação de abertura bucal (p=0.63) e dos movimentos excursivos de 

lateralidade (p=0.55) e protrusão (p=0.58) com o diagnóstico imaginológico. A presença de esclerose na 

região do tubérculo articular foi significante (p=0.08) em indivíduos com limitação de abertura bucal.  

 

CONCLUSÃO 

Alterações degenerativas em exames de imagem são precocemente exibidas em relação ao exame 

clínico. A crepitação grosseira foi o sinal determinante para o diagnóstico clínico de 

osteoartrite/osteoartrose, não havendo associação com a limitação dos movimentos mandibulares. 

Além das alterações na cabeça da mandíbula, a presença de esclerose no tubérculo articular foi 

significante em indivíduos com limitação de abertura bucal. 
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INTRODUÇÃO 

Para o diagnóstico de alterações degenerativas envolvendo as ATM, são sugeridos o uso de exames de 

imagens. Contudo, clinicamente os sintomas mais prevalentes envolvidos nesta alteração patológica e 

que auxiliariam no diagnóstico clínico ainda são pouco conhecidos. 

 

OBJETIVO 

Avaliar indivíduos com alterações degenerativas na ATM previamente visualizadas através de imagens 

de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), relacionando tais alterações com os 

diagnósticos clínicos e sintomas de DTM, a fim de concluir quais das alterações degenerativas 

desenvolvem maiores sintomatologias dolorosas 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo observacional transversal. Material e métodos: Foram avaliados 38 

pacientes que haviam realizado previamente o exame de TCFC na Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Os indivíduos foram agrupados de acordo com o diagnóstico 

clínico através do RDC/TMD. Considerou-se a presença de dor durante: a palpação lateral; a palpação 

intraconduto; os movimentos excursivos e a abertura bucal ativa. 

 

RESULTADOS 

Dentre os diagnósticos exclusivamente clínicos, apenas 10,5% foram conclusivos, classificando os 

pacientes como portadores de osteoartrite/osteoartrose. A sintomatologia dolorosa articular foi 

encontrada em todos os grupos, sem diferença estatisticamente significante. Similarmente, a presença 

de alterações degenerativas, incluindo aplainamentos, osteófitos, esclerose e erosão, foram 

encontradas em proporções similares em todos os grupos diagnósticos. 

 

CONCLUSÃO 

89,5% das alterações degenerativas foram subdiagnosticadas clinicamente. Houve associação positiva 

entre a presença de sintomas e o número de diagnósticos clínicos corretos de 

aosteoartrite/osteoartrose obtidos através do RDC/TMD (r = 0.5585, p= 0.0003).  
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INTRODUÇÃO 

A face e boca representam regiões comumente acometidas pela dor, sendo este o problema de maior 

frequência da saúde bucal, interferindo diretamente sobre as atividades cotidianas dos pacientes  

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é descrever e comparar relatos subjetivos de portadores de DTM e de 

odontalgias sobre o impacto da dor em suas vidas, através de questões propostas na versão brasileira 

do questionário de dor McGill (Br-MPQ). 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliados 30 pacientes diagnosticados com DTM através do RDC-eixo1 e 30 pacientes 

diagnosticados com odontalgia através de exames clínicos e radiográficos. Todos foram submetidos ao 

Br-MPQ, que inclui questões sobre a qualidade de vida. Os resultados foram submetidos a uma 

avaliação intra e inter grupos, através dos testes de Qui quadrado e Mann Whitney, respectivamente, 

considerando o valor de significância < 0,05. 

 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados foram elevados índices de prejuízo na qualidade de vida dos pacientes de 

ambos os grupos. Quando os dados de cada grupo foram comparados, as variáveis que apresentaram 

diferença estatística foram: perda de dias de trabalho, relacionamento com os amigos, 

apetite/alimentação, locomoção, tolerância a dor, frustração das outras pessoas, sono não reparador; 

sendo que estas duas últimas sofreram maior impacto entre os pacientes com DTM enquanto as outras, 

entre os pacientes com odontalgia. 

 

CONCLUSÃO 

A dor orofacial provoca algum grau de impacto negativo na qualidade de vida do paciente, devidamente 

expressa pela ferramenta empregada. 
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INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Ardência Bucal (SAB) é definida como uma sensação de ardor na língua ou outras regiões 

da mucosa oral, na ausência de lesões bucais específicas. Acomete, geralmente, mulheres na faixa etária 

entre 40 a 60 anos, no período pós menopausa. A dor é do tipo queimação, de intensidade moderada a 

severa. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho consiste em realizar uma revisão de literatura acerca da SAB, bem como 

apresentar e discutir um caso clínico. 

 

METODOLOGIA 

Aplicou-se o RDC TMD eixo I e II para avaliação física e psicossocial de Disfunção temporomandibular, 

testes de fluxo salivar e classificação de Krasse para o diagnóstico de xerostomia, assim como avaliação 

clínica neurofisiológica conduziram o diagnóstico 

 

RESULTADOS 

Por meio do RDC TMD a paciente apresentou dor miofascial e fatores psicogênicos, como depressão e 

sintomas físicos inespecíficos. Os índices de fluxo salivar descartaram a presença de xerostomia. Os 

testes sensoriais foram compatíveis com a normalidade . 

 

CONCLUSÃO 

Para diagnóstico e tratamento da SAB é  imprescindível a realização de uma anamnese detalhada, um 

exame clínico minucioso, bem como a requisição de exames complementares clínicos e laboratoriais, a 

fim de se realizar o diagnóstico diferencial com outras condições de dor orofacial afim de se estabelecer 

uma definição mais precisa dos fatores etiopatogênicos envolvidos. 
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INTRODUÇÃO 

A dor crônica é um grave problema de saúde pública, uma vez que muitos tipos de dores ainda são 

intratáveis. Foi verificado que o enriquecimento ambiental (EA) pode alterar a percepção de estímulos 

nociceptivos, bem como a resposta analgésica induzida por opioides, o que sugere uma relação entre o 

bem-estar e analgesia. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o papel do bem-estar animal na sensibilidade dolorosa de ratos com 

dor crônica. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados ratos Wistar machos (Instituto Butantan). Todos os procedimentos foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan (protocolo 1050/2013). Os animais 

foram divididos em dois tipos diferentes de EA: No primeiro, os ratos enriquecidos foram alojados em 

grupos de cinco, após o desmame, em gaiolas de tamanho padrão (49x34x16 cm) com um tipo de objeto 

(touca cirúrgica, bolas de pingue-pongue ou rolos de papel) trocado a cada semana. No segundo modelo 

de EA, os animais foram enriquecidos a partir do nascimento e, a partir da quinta semana de vida, foram 

alojados em gaiolas maiores (60x50x22 cm) com três diferentes tipos de objetos (bolas de pingue-

pongue, túneis, cabanas, abrigos ou touca cirúrgica), sendo um deles trocado a cada semana. Os grupos 

controle dos modelos de EA permaneceram em gaiolas-padrão e não receberam objetos. Os grupos de 

animais de ambos os protocolos de EA tiveram a ansiedade avaliada pelo teste do labirinto em cruz 

elevado e depois passaram pela cirurgia de constrição crônica do nervo isquiático (CCI). A sensibilidade 

dolorosa foi avaliada antes e 7 e 14 dias após a cirurgia. 

 

RESULTADOS 

Em ambos os protocolos de EA, os animais enriquecidos apresentaram ansiedade diminuída em relação 

ao grupo não enriquecido. Por outro lado, o protocolo de EA mais simplista não foi capaz de alterar a 

sensibilidade dos animais com EA na presença de dor crônica. Já o segundo modelo testado aboliu a 

hiperalgesia e alodinia mecânica e reduziu mais de 50% da hiperalgesia térmica dos animais 

enriquecidos após 14 dias da CCI. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados mostram que variações em protocolos de EA inferem diferentes mudanças 

em áreas límbicas e somatossensoriais que resultam em alterações na modulação tanto da ansiedade 

quanto da dor. Esses dados podem contribuir para o entendimento de mecanismos endógenos 

envolvidos no controle da dor, bem como nas respostas apresentadas por pacientes aos diversos 

tratamentos utilizados, auxiliando na busca pelo controle adequado de quadros dolorosos. 
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INTRODUÇÃO 

Trata-se do caso de uma Paciente, 72 anos, sexo feminino, submetida à glossectomia com esvaziamento 

linfático cervical bilateral e reconstrução da língua devido Carcinoma Espinocelular de língua que evoluiu 

com dor importante em ombro direito, região cervical e escapular com piora gradativa; dificuldade para 

dormir e dor e do cansaço físico. Após um mês de tratamento manteve a movimentação prejudicada do 

ombro direito e persistência da dor, sendo reavaliada e levantado os seguintes diagnósticos: 1. Lesão 

parcial do nervo acessório direito; 2. Síndrome Dolorosa Miofascial dos músculos elevadores da 

escápula, trapézio superior, esplênios cervicais, escalenos á D; 3. Disfunção Biomecânica escápulo 

torácica e escápulo umeral D. O nervo acessório inerva os músculos trapézio e esternocleidomastóideo. 

A causa mais comum de paralisia isolada do nervo acessório é lesão iatrogênica, muitas vezes 

ocasionada durante a biópsia de um linfonodo. A dor é a pior sequela da lesão e tem como causas 

possíveis: a tração do ombro sem sustentação; um discutível elemento sensorial do nervo acessório 

espinhal ou distrofia simpático-reflexa. A mecânica combinada adequada da cintura escapular permite 

mobilidade ao membro superior permitindo alcance de diversas tarefas cotidianas. Alterações do ritmo 

escapuloumeral comprometem tais ações e desencadeiam ações musculares inadequadas gerando 

sobrecarga muscular, pontos-gatilhos, desvantagem biomecânica e dor. Esta desordem regional 

neuromuscular caracterizada pela presença de locais sensíveis nas bandas musculares contraídas; dor 

em queimação, peso ou pontadas; diminuição da força muscular; limitação da amplitude de movimento 

e fadiga muscular, produzindo dor referida em áreas distantes ou adjacentes caracterizam a Síndrome 

Dolorosa Miofascial. 

 

OBJETIVO 

Descrever um caso de alta incidência clínica em reabilitação, porém pouco relatado na literatura. 

 

RESULTADOS 

Após o tratamento observou-se uma evolução positiva da intensidade da dor. Melhora gradativa 

importante da força muscular dos músculos estabilizadores de escapula e do MSD, com ganho de ADM 

para elevação de ombro D e maior independência funcional. 

 

CONCLUSÃO 

O diagnóstico e tratamento correto considerando as características anatômicas e cinesiológicas próprias 

destas estruturas, assim como o estado de patologia e limitação funcional da paciente estudada 

resultaram no sucesso do tratamento incluindo o controle da dor e reestabelecimento da função e 

independência nas atividades de vida diária. 
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INTRODUÇÃO 

A dor é um dos sintomas mais frequentes em pacientes com câncer e está relacionada a diversos 

fatores. Estima-se que 30% dos pacientes em tratamento de câncer vivenciam uma dor moderada ou 

intensa, chegando a 60-90% nos casos de câncer avançado. Contudo, a dor é subjetiva e cada indivíduo 

a vivencia de acordo com suas experiências anteriores. Desse modo, intervenções complementares que 

levam em consideração todos os aspectos da dor, como a auriculoterapia, devem ser utilizadas para o 

seu manejo. 

 

OBJETIVO 

Avaliar o efeito da auriculoterapia na dor em pacientes oncológicos pela Escala Numérica da Dor. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se dos resultados parciais de um ensaio clínico prospectivo, randomizado, controlado, cego, com 

delineamento anteroposterior. A amostra foi composta por 12 voluntários, que assinaram o TCLE, sendo 

seis pertencentes ao Grupo Tratado (G1) e seis ao Grupo Placebo (G2). No G1 foram aplicadas agulhas 

em quatro pontos fixos (Shenmen, Rim, Simpático e Relaxamento Muscular) e os pontos do 

Pentagrama; no G2 foram utilizados dois pontos não relacionados à dor (Olho e Traqueia). Os 

voluntários foram avaliados por meio da Escala Numérica de Dor nas sessões 0, 2, 4 e 6. Para análise dos 

dados aplicou-se estatística descritiva. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Unifal/MG sob o parecer número 1.330.960. 

 

RESULTADOS 

A maior parte da amostra foi composta por voluntários do sexo feminino (83,33%) e o tipo de câncer 

mais prevalente foi o de mama (58,33%). Na primeira sessão (0), todos os pacientes (100%) 

apresentavam dor ≥ 4. A média de redução da dor para o G1 nas sessões 2, 4 e 6, respectivamente, 

foram: 21%, -3,33% e 18,41%. Para o G2 os resultados encontrados são: 14%, -4% e 15% de redução. Na 

sessão quatro um voluntário de cada grupo apresentou aumento da dor. Quando foi comparado a 

sessão 0 com a sessão 6, a redução média da dor foi de 38,39% no G1 e 23% no G2. Contudo, a média de 

redução da dor entre as três avaliações (2, 4 e 6) foi de 12% no G1 e de apenas 8% para o G2. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a auriculoterapia reduz a dor de pacientes com câncer. Contudo, mais sessões do 

tratamento podem ser necessárias para se obter uma redução maior da dor. Desse modo, é importante 

que outros estudos sejam feitos para se avaliar o número de sessões adequadas e qual será o índice de 

redução da dor, tornando possível a criação de protocolos de auriculoterapia dentro dos serviços de 

saúde para o manejo do processo doloroso. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, observa-se o aumento da prevalência de dor crônica na população em geral, sendo esta 

condição considerada como um dos grandes problemas da saúde pública contemporânea. Em muitos 

casos, ela pode interferir na qualidade de vida de muitas pessoas. Nesse contexto, o cuidar da pessoa 

com dor crônica representa um desafio para os profissionais de saúde, em especial para o enfermeiro. 

 

OBJETIVO 

Refletir sobre o impacto da dor crônica na vida das pessoas, bem como discutir a assistência de 

enfermagem à pessoa que apresenta esta condição clínica. 

 

METODOLOGIA 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema para o aprofundamento teórico, no mês de maio 

de 2015. A reflexão foi dividida em dois eixos teóricos: “O impacto da dor crônica sobre a qualidade de 

vida” e a “Assistência de enfermagem ao paciente com dor crônica” 

 

RESULTADOS 

O impacto da dor crônica sobre a qualidade de vida. Acredita-se que no Brasil a dor crônica seja um das 

condições clínicas mais incapacitantes, com impacto negativo para a pessoa, ao diminuir a qualidade de 

vida. Tal condição está associada a fatores que geram sofrimento físico e psíquico, como ansiedade, 

depressão, comprometimento do sono, do humor, da atividade, do apetite e da energia, da 

incapacidade física, do aumento do grau de dependência, do afastamento social e do trabalho, de 

mudanças na sexualidade, de sentimento de morte, dentre outros. Assistência de enfermagem ao 

paciente com dor crônica. Para melhorar a assistência de enfermagem frente à pessoa com dor crônica 

é necessário que o profissional desenvolva cuidadosamente o processo de enfermagem, que envolve o 

levantamento de diagnósticos de enfermagem, planejamento e avaliação de enfermagem. Esse 

processo pode ocorrer pela utilização de sistemas de linguagens padronizados, como a North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA-I), Nursing Intervention Classification (NIC) e Nursing Outcomes 

Classification (NOC). Outra ação importante da enfermagem engloba a educação em saúde, destacando-

se a importância da orientação tanto para pacientes quanto para seus familiares. 

 

CONCLUSÃO 

A dor crônica é uma condição cada dia mais frequente no ambiente clínico do enfermeiro e vários são os 

impactos desse processo na vida dos pacientes, interferindo diretamente em sua qualidade de vida. 

Portanto, são necessárias uma avaliação abrangente e a implementação de intervenções eficazes, 

tornando possível minimizar os impactos negativos da dor sobre a vida destas pessoas. 
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INTRODUÇÃO 

A osteoatrose de quadril prejudica severamente as atividades de vida diária devido á dor  e limitação de 

mobilidade. O tratamento cirúrgico para colocação de prótese total de quadril é uma abordagem muito 

efetiva para osteoartrose grave porém no sistema público de saúde brasileiro a cirurgia é postergada 

por anos devido aos baixos recursos financeiros disponíveis para compra dos próteses cirúrgicas, do alto  

risco de complicações destes indivíduos e da falta de habilidades cirúrgicas dos profissionais dos serviços 

ortopédicos. Assim, intervenções conservadoras para redução da dor e melhora da funcionalidade  são 

mandatórias. 

 

OBJETIVO 

Testar a eficácia do tratamento do componente miofascial da dor comparado com a terapia física ( 

fisioterapia) em pacientes com osteatrose grave de quadril com indicação cirúrgica de protetização em 

termos de controle de dor e melhora funcional . 

 

METODOLOGIA 

Foi realizado um ensaio clínico aleatorizado, simples cego e controlado com desenho do tipo cross-over 

onde os pacientes foram randomizados e alocados a passar 5 semanas em sessões de bloqueios de 

pontos gatilhos miofasciais com lidocaína a 1 % (bm tratamento) ou 5 semanas em sessões de 

fisioterapia (ft tratamento). as avaliações foram realizadas com o harris hip score (hhs) no início do 

tratamento, com 6 semanas e com 12 semanas e com a escala visual analógica (eva) e dolorimetria em 

todas as consultas. 

 

RESULTADOS 

15 pacientes de 17 selecionados (8 homens , 68.2 +- 4,6 desvio padrões ) foram submetidos ao 

tratamento. A melhora na escala visual analógica foi semelhante em ambos os grupos, ( bloqueio 

miofascial (bm): 0,65 x fisioterapia ( ft) 0,65: p= 0,96) , assim como  na dolorimetria ( bm: 2,48 x ft: 0,76; 

p= 0,38), entretanto os bloqueios de pontos gatilhos miofasciais resultaram em um aumento significante 

da funcionalidade ( bm: 7,66 x ft: 1,57;p=0,03). 

 

CONCLUSÃO 

Apesar das anormalidades articulares serem a principal característica da osteartrose de quadril, não está 

claro quais são as fontes de dor e  incapacidade em cada paciente. Os resultados demonstram que o 

componente miofascial está claramente relacionado a diminuição da funcionalidade em pacientes com 

quadros clínicos severos e  o bloqueio  destes pontos gatilhos  é eficaz quando a cirurgia de prótese de 

quadril não está disponível . 
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INTRODUÇÃO 

A odontalgia atípica é uma importante causa de dor orofacial, com características odontogênica e 

neuropática. É diagnostico diferencial de migrânea, geralmente inferido após refratariedade de diversos 

tratamentos. É mais comum no sexo feminino, entre 20 e 40 anos. O tratamento é focado na analgesia, 

com antidepressivos tricíclicos e terapia cognitivo comportamental. 

 

OBJETIVO 

Discutir caso de odontalgia atípica. 

 

METODOLOGIA 

Relato de caso. 

 

RESULTADOS 

ODF, feminina, 34 anos, sem comorbidades. Há 2 anos foi submetida a tratamento endodôntico para 

obturação de canal radicular e apresentou infecção pós cirúrgica, sendo realizado exodontia e 

antibióticoterapia hospitalar. Evoluiu com dor contínua em região mandibular à direita, de intensidade 

9/10, em fisgada, queimação e pulsátil; com irradiação para hemiface à direita e piora ao comer e falar. 

Inicialmente diagnosticada com migrânea, recebeu acompanhamento no ambulatório de cefaleias por 2 

anos. Posteriormente diagnosticada com distúrbio da articulação temporomandibular (ATM), foi 

prescrito pregabalina 75 mg, oxcarbazepina 300 mg e fluoxetina 20 mg. Durante o tratamento, iniciou 

quadro de sonolência, aumento de peso (13 kg), aumento do volume mamário e sintomas depressivos. 

A medicação foi transicionada para tramadol 50 mg 8/8 horas, dexametasona 8 mg, sem melhora. Ao 

exame físico, foram identificados 10 pontos de gatilho em região temporocervical à direita, sem 

alterações de sensibilidade em face. 

Em virtude dos achados clínicos, foi diagnosticada com odontalgia atípica, associada a componentes 

miofascial. Foi realizada infiltração dos pontos de gatilho com anestésico local e prescrito gabapentina 

300 mg 8/8 horas, tramadol 100 mg 6/6 horas, amitriptilina 75 mg, ciclobenzaprina 10 mg à noite e 

paracetamol 750 mg 8/8 horas. Após duas semanas, a intensidade da dor diminuiu, 5/10, e após 1 mês 

houve melhora clínica significativa na intensidade da dor, 2/10. 

 

CONCLUSÃO 

A odontalgia atípica é uma síndrome dolorosa orofacial rara com frequência estimada entre 3 a 6% após 

extração dentária. O diagnóstico é por exclusão e sua fisiopartologia ainda pouco conhecida. Neste caso 

observamos a presença de síndrome miofascial associada e melhora expressiva da dor após abordagem 

do quadro muscular como adjuvante ao tratamento da dor neuropática. A síndrome miofascial é 

entidade frequente, acompanha múltiplas síndromes dolorosas e sua presença dever ser 

sistematicamente avaliada no paciente com dor crônica. 
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INTRODUÇÃO 

A dor miofascial é uma disfunção que ocorre devido a um desequilíbrio da fáscia e das fibras musculares 

gerando encurtamento das mesmas e o surgimento de pontos gatilho (PG) principalmente no músculo 

trapézio por ser muito solicitado diariamente. Diante da necessidade de aliviar dores em geral, o campo 

da Fisioterapia dispõe de vários métodos terapêuticos eficazes como o infravermelho (IV) e a 

estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), porém, há dúvidas em relação a qual possua melhor 

efeito e haja diretamente na causa dolorosa. 

 

OBJETIVO 

Analisar os efeitos do IV e da TENS de alta frequência em pacientes com dor miofascial crônica. 

 

METODOLOGIA 

Foram analisados 30 voluntários com idade entre 23 à 56 anos, sendo 11 homens e 19 mulheres da 

cidade de São José do Rio Pardo/SP que apresentavam queixa de dor miofascial na região do músculo 

trapézio superior. Os indivíduos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o estudo 

foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Paulista sob nº 97.081.Eles foram divididos em dois 

grupos (n=15): GT tratado com TENS e GIV tratado com IV. Os indivíduos foram posicionados sentados e 

o músculo trapézio foi palpado para ser localizado o ponto gatilho mais doloroso, o mesmo foi marcado 

com caneta permanente. Para quantificar o limiar e percepção da dor foi utilizado um algômetro de 

pressão que foi aplicado antes do tratamento, após 30 minutos, 24 e 48 horas. Para análise estatística 

foi utilizado o software SigmaPlot® versão 11 e os testes específicos: ANOVA One-Way (para 

comparação entre grupos) e T-student pareado (para comparações pré e pós), foi adotado nível de 

significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

O GIV conseguiu aumento na tolerância à pressão de 16% após 30 minutos da terapia, 14% após 24 

horas, e 19% após 48 horas, quando comparado à tolerância inicial. O GT teve aumento na tolerância de 

18% após 30 minutos, 12% após 24 horas e 6% após 48 horas comparando-se com a pressão inicial. 

Tanto a TENS como o IV obtiveram manutenção da analgesia sem diferença significativa, porém, o IV foi 

superior à TENS pois ele trata a causa que origina os PG, atuando na vasoditalação gerando oxigenação 

e nutrientes ao músculo, enquanto a TENS, segundo a Teoria das comportas, trata somente o sintoma 

doloroso. 

 

CONCLUSÃO 

Entre as modalidades terapêuticas estudadas (IV e TENS), ambas apresentam analgesia até as primeiras 

48 horas após a aplicação, porém o infravermelho apresentou um efeito analgésico superior à TENS 

mensurado através do limiar de dor à pressão. 
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INTRODUÇÃO 

A migrânea é uma doença comum e incapacitante que pode ser subdividida em migrânea episódica 

(ME), caracterizada por crises de cefaleia em menos de 15 dias por mês e a migrânea crônica (MC), com 

crises que ocorrerem em 15 dias ou mais por mês, por no mínimo 3 meses. Dentre os distúrbios 

dolorosos associados à migrânea, a dor cervical é muito prevalente e apresenta uma correlação positiva 

com a frequência de dor de cabeça. 

 

OBJETIVO 

Descrever as características clínica da dor cervical em pacientes com ME, MC e em controles saudáveis 

(GC). 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliados indivíduos com ME (n=31; 33anos; DP: 11,22), MC (n=21; 34anos; DP:9,76) e GC (n=31; 

31anos; DP:9,08). O diagnóstico da migrânea foi dado por um neurologista experiente segundo a 

Classificação Internacional de Cefaleia–3ª edição. A dor cervical foi avaliada por autorrelato, incluindo 

relato sobre a frequência (dias/mês), intensidade (escala numérica de dor 0 a 10) e tempo de dor. A 

análise estatística dos dados foram analisadas com o software SAS 9.2 adotando um alfa de 0,05. A 

análise one-way de variância (ANOVA) foi utilizado para frequência, intensidade e tempo de dor no 

pescoço. A razão da prevalência (RP) foi calculada para determinar o risco relativo associado à migrânea 

de apresentar cervicalgia em relação ao GC. Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética (processo 

nº 16692/2012). 

 

RESULTADOS 

Ambos grupos com migrânea estão associados ao maior risco de relatar dor no pescoço em relação ao 

GC (MC= RP: 4,4; IC95%: 2,11 –9,27; p=0,001/ ME= RP:4,0; IC95%: 1,90 –8,41; p=0,003). Embora sem 

diferença no tempo de dor no pescoço nos três grupos (GC:5,6 anos; ME:7,6anos; MC:5,6anos; p>0,05), 

os indivíduos com dor no pescoço do grupo MC(n=18) e do grupo ME (n=24) relataram maior frequência 

(MC=18,5dias/mês; DP:11/ ME=10,7dias/mês;DP:9,9) quando comparados ao GC (n=6; 5.2dias/mês; 

DP:5,7) (p<0,05). Em relação à intensidade da dor cervical, os grupos ME (6,6;DP=2,2) e MC (6,2;DP:1,8) 

também apresentaram valores maiores que o GC (3.8; DP:1,54) (p<0,05). 

 

CONCLUSÃO 

Indivíduos com MC e ME apresentaram 4vezes mais chance de relatar dor cervical que aqueles sem 

cefaleia. Além disso MC e ME relataram maior frequência e intensidade de dor cervical quando 

comparados com GC. 
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INTRODUÇÃO 

A síndrome piriforme (SP) responde por 5 a 6% dos pacientes encaminhados para tratamento de 

lombociatalgia. Pode ocorrer após trauma nas nádegas, anormalidades anatômicas, infecção ou 

cirurgias. 

 

OBJETIVO 

Discutir as dificuldades no manejo da dor lombar. 

 

METODOLOGIA 

Relato de caso. 

 

RESULTADOS 

ALR, 25 anos, masculino, estado físico ASA 1, estudante de medicina e atleta de corrida, iniciou há dois 

anos quadro álgico importante, em região glútea, irradiando para a parte posterior da coxa esquerda até 

a panturrilha, com características neuropáticas. Acompanhado pela neurocirurgia, realizou RNM e 

recebeu o diagnóstico de dor secundária a degeneração e herniação discal lombar. Fez fisioterapia, com 

melhora importante. Passado um ano, apresentou recidiva após treino em academia, sendo indicado 

artrodese de coluna lombar. Procurou serviço especializado em dor, onde foram expostas as 

dificuldades na avaliação da lombalgia, feita a hipótese de síndrome do piriforme e optado pelo 

tratamento fisioterápico e medicamentoso com baclofeno, biprofenid e metadona, havendo melhora 

completa do quatro álgico e cancelada a proposta cirúrgica. 

 

CONCLUSÃO 

Pesquisas mostram que até um terço das pessoas sem queixas de lombociatalgia podem ter alterações 

discais substanciais na RNM, o que enfatiza o perigo de se adotar uma conduta cirúrgica baseando-se 

apenas em resultados de exames de imagens isolados e não se atentando para os diagnósticos 

diferenciais existentes. A correlação anatômica entre o músculo piriforme, o nervo ciático e o nervo 

cutâneo femoral posterior pode desencadear sintomas similares a uma radiculopatia, assim pacientes 

com SP podem queixar-se de dor na região glútea, com ou sem irradiação para a perna ipsilateral, além 

de dormência no pé. Dor em região lombar é rara. O acometimento isolado do nervo cutâneo femoral 

posterior (raro) pode ocasionar dor, com irradiação para parte posterior da coxa até o joelho. O 

diagnóstico da SP é clínico. Os exames neurológicos são geralmente negativos. A dor geralmente piora 

na posição sentada em superfícies duras e com a flexão, adução e rotação interna do quadril. Os sinais 

de Pace, Lasèque e Freiberg podem ser úteis no diagnóstico. O tratamento inclui fisioterapia, relaxantes 

musculares, anti-inflamatórios e analgésicos. Injeções de corticoides e anestésicos locais podem ajudar. 

A cirurgia pode ser indicada em pacientes que não respondem aos tratamentos anteriormente 

mencionados. 
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INTRODUÇÃO 

Evidenciar a proteção legal oferecida às pessoas consideradas portadoras de doenças graves é uma 

consequência lógica do direito à saúde previsto na Magna Carta. A lei previdenciária prevê a concessão 

de auxílio doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido por doenças graves previstas na Lei nº. 8.213/91, estendendo-se 

outros benefícios aos pacientes acometidos por essas enfermidades.  

 

OBJETIVO 

Verificar os benefícios legais disponíveis a pacientes com doenças graves. 

 

METODOLOGIA 

Utilizou-se a revisão de literatura e a análise documental, pelo estudo conter um caráter qualitativo. Os 

dados coletados pelos autores foram confrontados com a legislação vigente.  

 

RESULTADOS 

Observou-se que a legislação traz inúmeros benefícios às pessoas acometidas por enfermidades 

previstas no art. 151 da Lei nº 8.213/91, quais sejam: 1) liberação do saldo em conta vinculada ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço; 2) aquisição de veículo adaptado com desconto de tributos (IPI, IOF, 

ICMS e IPVA); 3) quitação do saldo devedor para o mutuário do Sistema Financeiro de Habitação; 4) 

isenção do imposto de renda; 5) aposentadoria por invalidez; 6) 25% de acréscimo no valor do benefício 

para o aposentado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa; 7) auxílio doença; 8) 

amparo assistencial; 9) cirurgia plástica de reconstrução de mama (por indicação médica); 10) 

atendimento judiciário prioritário.  

 

CONCLUSÃO 

O conhecimento dos benefícios e direitos dos pacientes com doenças graves pelos profissionais ligados 

aos tratamentos e pelos pacientes evidencia um alívio de cunho financeiro e/ou moral, àqueles que 

sofrem física e psicologicamente em consequência de enfermidades e de seus tratamentos. O 

conhecimento e efetivo exercício de direitos e a fruição de benefícios por parte dos pacientes é uma 

forma de reconhecimento da dignidade da pessoa humana, o que atende ao preceito do tratamento 

integral da doença. 
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INTRODUÇÃO 

Profissionais de saúde que causem algum dano ao paciente por ação ou omissão ilícita (iatrogenia) serão 

obrigados a indenizá-lo. A atividade profissional em saúde é uma atividade-meio necessária para a 

melhora do bem-estar do paciente. O resultado final desejado pelo paciente, salvo os casos de cirurgia 

plástica puramente estética, nem sempre se alinha com as possibilidades reais de tratamento. Poderão 

ser cobrados danos emergentes (que resultam da ocorrência), lucros cessantes (aquilo que o paciente 

deixou de receber) e danos morais (previstos no art. 5º, X, Constituição Federal) arbitrados conforme a 

extensão dos danos.  

 

OBJETIVO 

Sintetizar a legislação pertinente ao assunto. 

 

METODOLOGIA 

Por ser um estudo qualitativo, desenvolveu-se revisão de literatura e análise documental a partir da 

legislação e jurisprudência vigente, confrontando os documentos levantados com os dados oficiais do 

Superior Tribunal de Justiça.  

 

RESULTADOS 

A responsabilização civil do profissional de saúde, nos casos de atividade-meio, ocorrerá de forma 

subjetiva (culpa do agente, por negligência, imprudência ou imperícia, dano causado e o nexo causal, 

liame entre a conduta e seu consequente dano ao paciente). Nos últimos 10 anos houve um aumento de 

1.600% na judicialização do erro médico (dados do STJ); de 180% no número de profissionais 

condenados nos tribunais de ética nos Conselhos Regionais de Medicina; e de 7% do número de 

médicos brasileiros que respondem a processos desta natureza. Entre as demandas julgadas são 

resultados, após a verificação de suposto erro médico: a morte (22,91%), dores (16,67%), sequelas 

motoras (13,54%), sequelas neurológicas (7,29%) e cegueira (6,25%). 

 

CONCLUSÃO 

Alegar o desconhecimento da lei ou ausência de vontade de causar o resultado danoso, não exime o 

profissional de sua responsabilização civil. A prevenção a partir do conhecimento da legislação, do 

investimento na relação com o paciente, na utilização do termo de consentimento informado e nos 

registros em prontuários dos dados referentes à avaliação e ao tratamento realizado, é a melhor forma 

de salvaguardar profissionais de futuras ações judiciais nesta esfera.  
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INTRODUÇÃO 

A responsabilidade criminal somente pode ser atribuída aos atos especificamente enumerados em lei 

anterior à sua ocorrência, seja crime ou contravenção penal. A infração à qualquer norma criminal 

poderá gerar a responsabilização do infrator com penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou 

multa e variam conforme a gravidade do crime praticado. O especialista no exercício da profissão 

poderá infringir à norma penal de forma dolosa ou culposa, gerando como consequência sua 

responsabilização pelo crime praticado.  

 

OBJETIVO 

Sintetizar a legislação pertinente ao assunto.  

 

METODOLOGIA 

Análise da legislação e jurisprudência vigentes.  

 

RESULTADOS 

Com a análise legal se verifica a previsão, no Código Penal Brasileiro e Lei de Contravenções Penais, de 

crimes dolosos e culposos que poderão ser praticados pelo médico. Os crimes culposos (resultado por 

imprudência, negligência ou imperícia) são os mais comuns, podendo ser tipificados como homicídios 

culposos e como lesões corporais culposas. Quando causados por médicos, esses crimes tem previsão 

legal de aumento de um terço de pena. Já os crimes dolosos, são uma exceção durante a prática da 

atividade médica, pois, ocorrem apenas quando o agente (médico) quer ou assume o risco do resultado. 

São crimes dolosos possíveis no exercício da medicina: 1) prática do aborto, excluindo-se os casos de 

salvaguarda da vida da gestante ou em caso de estupro; 2) auxílio ao suicídio; 3) omissão de socorro à 

pessoa ferida; 4) exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo direto e iminente; 5) 

constrangimento a tratamento ou cirurgia contra a vontade do paciente; 6) revelação de segredo 

profissional sem justa causa, que deve ter uma atenção especial, já que essa é uma prática comum, 

quando ocorre a revelação de diagnósticos a terceiros interessados (em regra familiares), sem o 

consentimento do paciente; 7) omissão de notificação de doença compulsória; 8) charlatanismo; 9) 

deixar de comunicar a autoridade competente crime de ação pública de que teve conhecimento no 

exercício da medicina, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não 

exponha o cliente a procedimento criminal. 

 

CONCLUSÃO 

Alegar desconhecimento da lei ou ausência de “vontade” de causar o resultado danoso, não são 

excludentes de pena, assim sendo, faz-se necessária a ampla divulgação dos deveres e consequências 

penais dos atos médicos para que as consequências aos profissionais sejam reduzidas. 
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INTRODUÇÃO 

Recentemente, a comunidade científica destacou as bases científicas farmacológicas dos canabinóides. 

O princípio ativo mais importante, o delta-9-tetra-hidrocanabinol, foi identificado na segunda metade 

do século XX, e, posteriormente, foram identificados dois receptores: CB1, presente principalmente no 

sistema nervoso central, e CB2, presente em células do sistema imune que pode justificar o papel dos 

canabinoides na inflamação. Ligantes endógenos, chamadas endocanabinóides, foram caracterizados.  

 

OBJETIVO 

Discutir o uso dos canabinóides no manejo da dor crônica. 

 

METODOLOGIA 

Relato de caso. 

 

RESULTADOS 

STMJ, 28 anos, sexo masculino. Paciente em acompanhamento no serviço especializado em dor desde 

abril de 2014 por lesão de plexo braquial, após acidente automobilístico em 2008. Paciente sem 

comorbidades, sedentário, nega etilismo ou tabagismo. Divorciado, foi casado dos 20 aos 26 anos. 

Iniciou acompanhamento em 2013 com queixa de dor em membro superior direito, principalmente em 

mão, descrita como em queimação e latejante de forte intensidade ( 10/10 na Escala Numérica Verbal-

ENV), acompanhado de diminuição de força e coordenação. Foi prescrito metadona 5mg e gabapentina 

400 mg a cada 8 horas. Na consulta posterior, o paciente não apresentou melhora e optou-se por 

optimizar as doses das medicações prescritas e associar nortriptilina 50 mg. Na consulta de reavaliação, 

referiu melhora para 3/10 após medicações, entretanto apresentou sonolência ao uso de nortriptilina e 

sensação de frio em mão direita. Optou-se novamente por optimizar as doses. Subsequentemente, o 

paciente não relatou melhora e foi proposto bloqueio de gânglio estrelado, na tentativa de atuar em um 

possível componente simpático da dor. O bloqueio foi realizado, guiado por ultrassonografia. 

Entretanto, o paciente não apresentou melhora da dor. Na última consulta do paciente, em 25/04/2016, 

ele relatou que, no início do ano, iniciou uso recreacional de 1 cigarro de maconha a cada 8 horas e 

referiu ser o único método que amenizou a dor. 

 

CONCLUSÃO 

Há eficácia dos canabinóides no tratamento da náusea e vómito devido à quimioterapia anti-neoplásica 

e caquexia causada pela SIDA. Além disso, os canabinóides exercem efeito analgésico, e a sua atividade 

é comparável aos opióides fracos. Ligantes endógenos, chamadas endocanabinóides, também foram 

caracterizados. Existe, também, um paralelo entre receptores opióides e canabinóides e há evidências 

sobre interação entre os dois sistemas que, por vezes, podem funcionar em sinergia. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o tratamento não medicamentoso tornou-se parte fundamental na intervenção das 

doenças reumáticas. Os principais pilares na reabilitação dessas doenças são a educação ao paciente, as 

orientações de proteção articular, conservação de energia, cinesioterapia e os exercícios físicos.   

 

OBJETIVO 

Caracterizar o perfil de pacientes atendidos no LACORE-HUCAM/UFES.  

 

METODOLOGIA 

Avaliar variáveis epidemiológicas e clínicas em banco de dados e prontuários de 93 pacientes atendidos 

entre agosto de 2015 e março de 2016.  

 

RESULTADOS 

Foram analisados 93 prontuários, sendo 81 pacientes do sexo feminino (88%) e 12 (12%) do sexo 

masculino. A média de idade da amostra foi de 57,31 (DP±13,97) anos; as profissões mais atendidas 

foram: serviços gerais (33%) e enfermagem (11%). Os diagnósticos mais prevalentes foram: osteoartrite 

(24%), tendinopatia (14%), fibromialgia (11%) e artrite reumatóide (10%). Os pacientes que estavam 

afastados de suas atividades laborativas corresponderam a 16,2%. De um modo geral as articulações 

mais comprometidas pela dor foram: ombro (30%), joelho (28%) e coluna lombar (23%). Os pacientes 

que tiveram queixas em mais de um local corresponderam a 43,3 %. O tempo médio relatado da dor foi 

de 87,74 (DP ± 9,08) meses. A média inicial dos valores da Escala Unidimensional Numérica Verbal (ENV) 

foi de 6,7 (DP ± 2,72), e a final de 3,09 (DP ± 3,14). As doenças associadas mais comuns foram: 

Hipertensão Arterial Sistêmica (53,76%), Diabetes Melitus (20,43%) e dislipidemia (9,67%). Os pacientes 

foram submetidos à aplicação de meios físicos quando indicado, cinesioterapia, protocolos de exercícios 

físicos e orientados quanto à proteção articular e à conservação de energia. A duração média do 

tratamento foi de 12 semanas (2x/semana).  

 

CONCLUSÃO 

Foram atendidos predominantemente mulheres, na quinta década de vida, com diagnósticos de 

osteoartrite, periartrite e fibromialgia, com dor de intensidade moderada. As articulações mais 

comprometidas foram ombros, joelhos e coluna lombar. A maioria era economicamente ativa, porém 

com alta frequência de afastamento do trabalho.  Os pacientes evoluíram com melhora da dor, aumento 

da amplitude de movimento, da força muscular e funcionalidade. 
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INTRODUÇÃO 

A fibromialgia (FM) se caracteriza por dor generalizada, força muscular diminuída, fadiga, sono não 

reparador, fatores que comprometem a qualidade de vida e ocasionam ausência no trabalho. O 

exercício resistido (ER) e o exercício aeróbio (EA) melhoram a aptidão física e aumentam o limiar da dor, 

influenciando a melhoria da qualidade de vida. No entanto, na literatura há carência de protocolos que 

informem o tipo, intensidade, duração e frequência de treinamento ótimos sobre a força muscular e a 

dor em mulheres com FM.  

 

OBJETIVO 

Avaliar o efeito do ER combinado com EA no ganho de força e no sintoma dor em pacientes com FM.  

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo 15 mulheres com diagnóstico de fibromialgia. O tratamento constou de 10 

semanas de ER combinado com EA com frequência de duas vezes por semana e duração de 60 minutos, 

divididos em 40 minutos de ER e 20 minutos de EA. a intensidade do ER foi leve a moderada, com uma 

sobrecarga de 40 a 70% da estimativa de 1 RM, obtida pelo método de repetições máximas. Foram 

treinados 9 diferentes grupos musculares em distintos exercícios (Cadeira Extensora, Peitoral máquina, 

Flexão de Joelhos, Pulley Costas, Panturrilha no Leg press, Desenvolvimento de Ombros, Bíceps Pulley, 

Abdominal, Tríceps Pulley) em 2 séries de 8-12 repetições. O EA constou de 20 minutos de exercício em 

ciclo ergômetro horizontal com frequência cardíaca entre 50-60% da frequência cardíaca de reserva, 

sendo realizados após o ER. Os participantes foram submetidos a reavaliações periódicas da força e da 

dor (EVA) a cada 5 semanas (inicial, 5ª e 10ª semana), com o objetivo de adequação da sua sobrecarga 

de trabalho e acompanhamento da evolução clínica.  

 

RESULTADOS 

Os resultados mostraram ganho de força (Kg) importante (349 ± 76%) em todos os grupos musculares 

avaliados, comparando a condição inicial e final após 10 semanas de treinamento. Foi observado 

também melhora significativa (p<0,05) em relação à condição de dor (EVA). Não foram observadas 

alterações da Pressão Arterial Média, do Índice de Massa Corpórea e da frequência cardíaca de reserva.   

 

CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram que o exercício resistido (ER) combinado com exercício aeróbio (EA) além 

de promover ganhos significativos na força muscular, melhorou a dor em mulheres com FM 

demostrando que o treinamento foi eficaz.  
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INTRODUÇÃO 

Estratégias de tradução do conhecimento no manejo da dor neonatal são necessárias para a melhora 

das práticas clínicas. O vídeo “Seja doce com os bebês” (https://www.youtube.com/watch?v=nk2w-

CAVVG0) é uma ferramenta de tradução do conhecimento desenvolvida para pais e mostra claramente 

a eficácia das três estratégias analgésicas: amamentação, contato pele a pele e soluções adocicadas para 

o alívio da dor em recém-nascidos submetidos a procedimentos dolorosos.  

 

OBJETIVO 

Avaliar a percepção dos pais sobre a viabilidade, aceitabilidade e utilidade da versão em português do 

vídeo “Seja doce com os bebês”.  

 

METODOLOGIA 

Os sujeitos da pesquisa foram mães ou pais de neonatos hospitalizados em uma unidade de terapia 

intensiva neonatal. Os critérios de elegibilidade foram: indivíduos fluentes em português, cujos filhos 

pudessem receber qualquer uma das estratégias analgésicas apresentadas no vídeo e que 

concordassem em participar do estudo por intermédio da assinatura do Termo de Consentimento. O 

vídeo foi apresentado aos pais na unidade de internação utilizando-se um tablet e, em seguida, foi 

aplicado um questionário composto por oito questões de múltipla escolha. Análises descritivas foram 

realizadas. O estudo foi previamente aprovado pelos comitês de ética das instituições envolvidas. 

 

RESULTADOS 

100 pais (75 mães, 25 pais) foram incluídos e completaram o estudo. A maioria desconhecia os efeitos 

analgésicos da amamentação (80%), do contato pele a pele (69%) e das soluções adocicadas (93%) no 

recém-nascido, e um número limitado dos pais afirmaram que os seus filhos experimentaram uma das 

estratégias como medida de alívio da dor (7%, 11%, 2%, respectivamente). Após assistir ao vídeo, todos 

os pais afirmaram que usariam ou incentivariam o uso das estratégias, sendo que 90% dos pais disseram 

que utilizariam qualquer um dos métodos apresentados. Todos os pais recomendariam o vídeo para 

outros pais; todos os pais consideraram o vídeo útil, fácil de entender e fácil de aplicar em cenários 

reais. A duração do vídeo foi considerada ideal por 92%. 

 

CONCLUSÃO 

A versão em português do vídeo “Seja doce com os bebês” foi considerada viável, aceitável e útil para os 

pais. No entanto, estratégias para ampliar a disseminação do vídeo são necessárias, bem como estudos 

futuros com vistas a avaliar os efeitos desta ferramenta de tradução do conhecimento sobre a 

implementação dos métodos de alívio da dor neonatal no cenário clínico. 
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INTRODUÇÃO 

Inúmeros instrumentos de avaliação da dor no recém-nascido estão disponíveis na literatura. Destaca-se 

o Premature Infant Pain Profile (PIPP) como um dos mais amplamente validados e explorados na 

literatura. Recentemente, o instrumento foi atualizado e passou a ser denominado como Premature 

Infant Pain Profile – Revised (PIPP-R). O PIPP-R está traduzido e adaptado para a língua portuguesa 

adotada no Brasil, sendo denominado Perfil de Dor no Recém-Nascido Pré-termo – Revisado; 

entretanto, se faz necessário explorar as propriedades psicométricas da versão traduzida. 

 

OBJETIVO 

Estabelecer a validade de construto do PIPP-R. 

 

METODOLOGIA 

Estudo metodológico de validação inicial de instrumento de medida. Dados de ensaios clínicos 

previamente conduzidos e publicados, que consideraram os escores de dor (PIPP) como desfecho 

primário foram utilizados para a presente análise. Estes ensaios clínicos incluíram RN a termo e pré-

termo submetidos a lancetagem de calcâneo (estudo A) e instalação de cateter central de inserção 

periférica (estudo B). Os dados foram utilizados para se calcular e comparar os escores PIPP e PIPP-R. O 

banco de dados foi organizado por colaboradores não envolvidos no estudo e o coeficiente de 

correlação entre os escores PIPP e PIPP-R foi calculado no programa SPSS versão 21. O estudo foi 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição campo de estudo. 

 

RESULTADOS 

No estudo A, foram avaliados os escores de dor de 56 e 47 neonatos aos 30 e 60 segundos após a 

lancetagem de calcâneo, respectivamente. Em ambas as avaliações, elevada correlação foi observada 

entre os escores de ambos os instrumentos (aos 30 segundos: r=0,990, IC95% 0,982-0,994, p<0,001; aos 

60 segundos: r=0,954, IC95% 0,919-0,975, p<0,001). No estudo B, foram avaliados os escores de dor de 

84 neonatos nos primeiros 30 segundos após a punção venosa para cateterização e se observou 

correlação perfeita entre os escores PIPP e PIPP-R (r=1, p<0,001). Considerando-se as 187 avaliações de 

dor realizadas em ambos os estudos, manteve-se alta correlação dos escores de dor em ambos os 

instrumentos (r=0,986, IC95% 0,981-0,989, p<0,001). 

 

CONCLUSÃO 

O PIPP-R configura-se como instrumento promissor para avaliação da dor aguda em neonatos a termo e 

pré-termo. Há evidências de que a versão em português do PIPP-R apresenta validade de construto. 

Novos estudos são necessários com vistas a explorar outras propriedades psicométricas deste 

instrumento, em especial avaliação de praticabilidade e utilidade clínica.  
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INTRODUÇÃO 

Recém-nascidos (RN) e lactentes frequentemente experienciam dor no ambiente hospitalar. 

Recentemente, o envolvimento dos pais na prevenção e controle da dor de seus filhos tem sido motivo 

de investigação. 

 

OBJETIVO 

Descrever os antecedentes, atributos e consequências do conceito de envolvimento dos pais no 

contexto do manejo da dor procedural de RN e lactentes. 

 

METODOLOGIA 

O método evolucionário de análise de conceito foi utilizado para nortear o estudo e compreende quatro 

etapas: identificação de fontes relevantes; identificação do conceito e termos relacionados ou 

substitutos; evidenciação do seu uso nas diferentes disciplinas; identificação de atributos, antecedentes 

e consequências; indicação de futuras aplicações para a prática. Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados entre 2000 e 2016 em português, inglês ou espanhol, que abordassem o conceito de 

interesse. Foram excluídas publicações que não tratassem de RN e lactentes, referências duplicadas ou 

indisponíveis na íntegra. As buscas foram realizadas nas bases CINAHL, SCOPUS, BVS e PUBMED. Foram 

usados os descritores pais, manejo da dor e recém-nascido, e variações como parental, envolvimento 

parental, dor e unidade de terapia intensiva neonatal. 

 

RESULTADOS 

29 publicações foram analisadas na íntegra. Os antecedentes do conceito de envolvimento dos pais no 

manejo da dor incluíram: necessidade de procedimentos dolorosos em RN e lactentes; pais em 

envolvimento passivo, que observam o comportamento dos RN e lactentes e a conduta da equipe, 

presença de pais que compreendem o plano de cuidados e desejam envolver-se ativamente; 

profissionais que informam, encorajam e transferem responsabilidades à família. Os atributos descritos 

foram: presença física e emocional dos pais durante procedimentos; participação ativa no manejo da 

dor, incluindo avaliação, tomada de decisão e tratamento não farmacológico; desenvolvimento de 

vínculo familiar; definição do papel de pais e profissionais. Por fim, as consequências compreendem: 

promoção do cuidado centrado na família; vínculos mais seguros; aumento da satisfação, confiança, 

facilidade em avaliar a dor e comunicação entre pais e profissionais; RN e lactentes mais calmos, 

seguros; conforto e alívio da dor. 

 

CONCLUSÃO 

Trata-se de um conceito recente, o que sugere a necessidade de novas pesquisas para sua consolidação. 

As consequências deste conceito relacionam-se com mais frequência aos efeitos benéficos observados 

nos pais, o que indica ampliação da investigação quanto aos benefícios aos RN e lactentes. 
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INTRODUÇÃO 

O ambulatório é um conjunto de serviços com objetivo de garantir diagnóstico precoce, orientação 

terapêutica e assistência ao paciente que não necessita de internação. A dor é uma sensação subjetiva 

relacionada a um dano tecidual. 

 

OBJETIVO 

Relatar a experiência do Centro de Medicina Especializada do Hospital Nove de Julho na conduta do 

paciente com dor intensa. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado no período de Outubro de 2014 à Março de 2016, em um Centro de Medicina 

Especializada de um hospital privado de grande porte em São Paulo. Antes de cada consulta, o paciente 

passava por uma triagem no pré-atendimento realizada pela equipe de enfermagem no qual eram 

verificados sinais vitais e estes dados eram inseridos no sistema de informação. O escore de dor foi 

avaliado através da aplicação das escalas Verbal Numérica, Visual Analógica e de Faces, de acordo com o 

padrão de consciência do paciente. Na presença de dor intensa, a equipe de enfermagem sinalizava a 

ficha de atendimento e a entregava ao médico para que este tomasse uma conduta. Estas fichas foram 

auditadas e resultaram nos indicadores assistenciais institucionais: Número de atendimentos de 

pacientes que manifestaram dor ≥ a 7 e Conduta Médica frente a dor intensa. 

 

RESULTADOS 

Dentre as condutas adotadas em 2014 para dor intensa obtivemos 7,82% casos tratados com 

medicação, 24,43% receitas, 1,91% terapias adjuvantes, 8,4% encaminhamento à fisioterapia, 2,10% 

encaminhamentos ao especialista, 2,10% encaminhamentos ao hospital e 53,24% sem conduta. Frente à 

análise dos dados, realizou-se uma orientação a equipe médica sobre a necessidade de intervenção nos 

casos sem conduta. Em 2015 obtivemos os seguintes dados, 10,24% casos tratados com medicação, 

45,61% receitas médicas, 5,08% terapias adjuvantes, 13,08% fisioterapia, 8,69% especialista, 2,02% 

hospital e 15,28% sem conduta. De janeiro a março de 2016 verificamos que 12,14% casos tratados com 

medicação, 46,91% receitas médicas, 5,56% terapias adjuvantes, 16,67% fisioterapia, 6,58% especialista, 

3,50% hospital e 8,64% sem conduta. 

 

CONCLUSÃO 

O acompanhamento dos casos de dor intensa proporcionou uma visão sobre as condutas da equipe 

médica no ambiente ambulatorial. Através da análise do resultado obtido em 2014, foi possível 

identificar uma grande porcentagem de casos sem conduta, resultando em uma intervenção 

educacional a equipe médica que proporcionou o aumento das demais intervenções. 
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INTRODUÇÃO 

Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo usado para um conjunto de condições clínicas 

envolvendo os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM)1, que resulta em dor e 

incapacidade2. Estudos prévios demonstram hiperalgesia mecânica em pacientes com DTM em relação 

a participantes assintomáticos3. Entretanto, poucos estudos se voltaram para verificar diferenças entre 

os subgrupos de DTM (artrogênica e miogênica). 

 

OBJETIVO 

Verificar diferenças no limiar de dor por pressão (LDP) de mulheres com DTM divididas em subgrupos de 

DTM miogênica, artrogênica e mista quando comparadas a um grupo controle assintomático. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliadas 90 participante (18 a 60 anos) das quais, 30 participantes do grupo controle, 11 

pacientes com diagnóstico de DTM artrogênica, 12 com diagnóstico de DTM miogênica e 37 com DTM 

mista (35,24 anos, DP: 11,46). As voluntárias foram recrutadas na Clínica de Pacientes Especiais (CAOPE) 

da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Foram selecionadas mulheres, com diagnóstico 

de Disfunção Temporomandibular de acordo com o Diagnostic Criteria For Temporomandibular 

Disorders (DC/TMD)2. O LDP foi avaliado através do algômetro de pressão e obtido por um único 

examinador previamente treinado. Os pontos avaliados foram os músculos temporal anterior (TA), 

médio (TM) e posterior (TP); masseter origem (MO), ventre (MV) e inserção (MI); pólo lateral da ATM, 

músculo esternocleidomastoideo, trapézio superior e região tênar da mão esquerda. Para análise 

estatística foi utilizada uma análise multivariada (p<0,05) (post hoc Bonferroni). 

 

RESULTADOS 

Foi observado um efeito significativo dos subgrupos nos valores de LDP médios (? de Wilks de 0,06, F(45, 

211) = 7,13, p<0,001). Foram verificados valores de LDP significativamente menores no GC em relação 

aos subgrupos de DTM para os locais: TP, MI e ATM (F(3,85) =18,64, 11,61, 17,89, respectivamente, 

p<0,001). Valores de LDP significativamente maiores no GC em relação aos subgrupos de DTM 

miogênica e mista nos seguintes locais: TA, TM, MO e MV (F(3,85) =18,23, 18,25, 13,08, 11,52, 

respectivamente, p<0,001). Apenas o grupo DTM mista apresentou menores valores de LDP para os 

músculos cervicais (F(3,85) = 5,50, 3,18, respectivamente, p<0,03) em relação ao GC. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados sugerem que há sensibilização periférica na região mastigatória de pacientes com DTM 

miogênica e sensibilização periférica na região orofacial e cervical de pacientes com DTM mista. 
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INTRODUÇÃO 

O cuidador ao incumbir-se da responsabilidade de prestar os cuidados pode modificar a rotina de vida, 

aumentando a sobrecarga de trabalho e ficando mais susceptível a presença de comorbidades, entre 

elas a dor crônica. As consequências da dor crônica na vida dos indivíduos apresentam-se de diversas 

maneiras, sendo influenciadas por aspectos sociais, econômicos, genéticos e ambientais. Do mesmo 

modo, a dor compromete o sono, o apetite, as atividades sexuais e profissionais, ocasionando estresse, 

diminuição da resposta imunológica e depressão. Identificar as características de saúde de idosos 

cuidadores com dor crônica  

 

OBJETIVO 

Identificar as características de saúde de idosos cuidadores com dor crônica. 

 

METODOLOGIA 

A população foi composta por pessoas com sessenta anos ou mais, que realizavam o cuidado a outro 

idoso no domicílio, residentes nas áreas urbanas e rurais de abrangência das Unidades Saúde da Família 

(USF) do município de São Carlos. Participaram da pesquisa 187 cuidadores. A coleta de dados foi 

realizada por meio de entrevistas individuais e no domicílio, na qual foram aplicados os seguintes 

instrumentos: Escala Multidimensional de Avaliação da Dor (EMADOR) e Caracterização 

sóciodemografica e de saúde. O presente estudo foi autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. 

 

RESULTADOS 

A mediana da idade da população do estudo foi de 67 anos, com predomínio do sexo feminino (80,7%). 

A dificuldade para dormir foi referida por 55,1% do total de entrevistados e 62,5% dos cuidadores fazem 

uso diário de um a quatro medicamentos. Nos últimos doze meses, 37,9% relataram quedas e 45,4% 

avaliaram a saúde como regular. A maioria dos cuidadores (81,4%), relatou de quatro ou mais 

comorbidades, sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) a mais frequente, acometendo 66,8% dos 

participantes. 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se que os idosos cuidadores com dor crônica apresentam uma pior avaliação de saúde e 

grande número de morbidades. A dor crônica é um problema de saúde pública, pois acarreta impactos 

negativos na vida dos indivíduos, sendo o controle e a avaliação da dor de extrema importância, 

principalmente tratando-se de idosos que realizam o cuidado a outro idoso. 
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INTRODUÇÃO 

A dor orofacial pode estar presente em todas as etapas do câncer e ser o único sintoma que leva a 

procura de atendimento ou representar a progressão da doença. O câncer de cabeça e pescoço é 

comum e deve ser considerado diagnóstico diferencial das dores faciais persistentes ou refratárias. 

 

OBJETIVO 

Relatar um caso clínico de dor orofacial como sintoma inicial para busca de assistência especializada. 

 

METODOLOGIA 

Estudo de caso realizado em hospital público terciário a partir de um atendimento no ambulatório de 

odontologia especializado em Dor Orofacial. 

 

RESULTADOS 

Paciente P.C.S, sexo masculino, 66 anos, ex tabagista e ex etilista por 51 anos, já havia procurado 

diversos serviços de saúde, com queixa de dor em choque em região de orofaringe, paroxística, há oito 

meses, provocada pela deglutição, resultando em alteração da dieta e diminuição de peso. Ao exame 

físico, não apresentou dor à palpação muscular ou articular ou qualquer alteração intraoral que 

justificasse a dor. Observou-se linfonodo palpável e hiperálgico em região submandibular esquerda. 

Após o teste de deglutição, que reproduziu a queixa do paciente, a hipótese diagnóstica foi de neuralgia 

do glossofaríngeo. Diante disso, foram solicitados exames radiográficos, hematológicos e foi prescrito 

anticonvulsivante para controle da dor. A ultrassonografia demonstrou nódulo em região 

submandibular e comprometimento linfonodal atípico em nível II esquerdo. Assim, o diagnóstico foi de 

neuralgia secundária à câncer. O paciente foi encaminhado para o serviço de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço da mesma instituição. A tomografia de face e pescoço sugeriu a orofaringe esquerda como 

possível sítio primário do tumor. 

 

CONCLUSÃO 

Profissionais que tratam pacientes com dor orofacial devem considerar o câncer como diagnóstico 

diferencial, uma vez que em estágios iniciais a dor pode ser o único sintoma presente e mimetizar outras 

condições dolorosas. Assim, ressalta-se a importância do correto diagnóstico no início da doença para 

melhor prognóstico e qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

A lombalgia é uma disfunção, que não apresenta uma causa específica, e que trás aos indivíduos 

portadores inúmeras consequências, tais como dor, incapacidade funcional e diminuição da qualidade 

de vida. A fisioterapia dispõe de inúmeros recursos capazes de reduzir a dor e melhorar a qualidade de 

vida, dentre eles a Mobilização Neural, sendo sua principal aplicação relacionada à analgesia, de uma 

forma não invasiva, onde facilita a condutibilidade nervosa, melhorando consequentemente o quadro 

álgico. Este tratamento consiste em restaurar a mobilidade e a elasticidade do sistema nervoso 

periférico por meio de tensões que são impostas aos componentes do sistema nervoso periférico e 

central, devido à imposição de oscilações e angulações articulares. Um estudo recentemente publicado 

pelo nosso grupo de pesquisadores (Santos et al 2014, Behav Brain Funct, 2014. 10: p. 19.), obteve 

sucesso na aplicação da técnica de Mobilização Neural em ratos submetidos à cirurgia para constrição 

crônica do nervo isquiático. Esses animais apresentavam o limiar de nocicepção diminuído, sendo que 

logo após a aplicação do protocolo padronizado por este estudo, estes animais obtiveram uma melhora 

significativa da alodínia mecânica, hiperalgesia tátil e térmica.   

 

OBJETIVO 

Avaliar a eficácia da aplicação da técnica de Mobilização Neural em indivíduos que apresentem um 

quadro de dor lombar. Além disso, avaliar o impacto do tratamento no comportamento álgico. 

 

METODOLOGIA 

Esta técnica foi aplicada três vezes por semana, total de 10 sessões e com duração de dez minutos cada. 

Foram utilizadas algumas ferramentas para avaliar os indivíduos: Ficha de avaliação (anamnese e exame 

físico) e Escala Visual Analógica (EVA) para avaliar a intensidade da dor. Todos os procedimento foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Nove de Julho (CAAE: 

44079115.1.1001.5511). Além disso, temos aprovação do projeto no Clinical Trials (clinicaltrials.gov – 

NCT02671409). 

 

RESULTADOS 

Este estudo ainda está sendo desenvolvido pelos pesquisadores, porém, resultados preliminares nos 

mostram que houve uma redução significativa (p<0,0001) de intensidade da dor após as sessões de 

mobilização neural, ou seja, houve uma melhora do quadro nociceptivo. 

 

CONCLUSÃO 

Foram observados resultados satisfatórios após a aplicação da técnica de Mobilização Neural, sendo 

assim, necessário o prosseguimento deste estudo que futuramente, poderá melhorar a qualidade de 

vida de indivíduos com dor lombar crônica. 

  

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-132 - Título: "ANÁLISE DA POSTURA CORPORAL E DA DOR VERTEBRAL EM 

PACIENTES SUBMETIDOS A HEMODIÁLISE - ESTUDO PILOTO"  

 

Autores: MICHELE BAILON KNABE;PAULO JOSÉ OLIVEIRA CORTEZ  

 

Instituição: Faculdade de Medicina de Itajubá  

 

Área: 3.6 Dor lombar  

   

INTRODUÇÃO 

Durante o processo de hemodiálise, com duração de cerca de quatro horas e frequência de três sessões 

semanais, o paciente, usualmente, permanece na postura sentada. Esta, mantida por longos períodos, 

leva a prolongada sustentação da flexão lombar, redução da lordose e/ou inversão da curvatura nesta 

região e sobrecarga estática nos tecidos osteomioarticulares da coluna vertebral, apresentando riscos 

de desenvolvimento da dor lombar ou agravamento desta condição. 

 

OBJETIVO 

Análise da dor vertebral e da postura corporal em pacientes submetidos à Hemodiálise. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada individualmente, com 54 pacientes durante o tratamento por Hemodiálise no 

ambulatório de Nefrologia do Hospital Escola de Itajubá. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

propostas por McGill com a finalidade de avaliar a dor lombar desses pacientes. Foram realizados 

registros fotográficos e analisadas as imagens relativas à postura e consideração do mobiliário. A partir 

dos registros fotográficos, foi realizada uma observação da postura adotada pelos pacientes na posição 

sentada e comparada com o ideal previsto na literatura, com os devidos apoios. O registro fotográfico 

foi feito durante o procedimento de hemodiálise. Foram analisadas: harmonia das curvaturas vertebrais, 

retroversão pélvica, assimetrias na cintura escapular e pélvica, posicionamento do tronco e apoios dos 

membros superiores e inferiores. 

 

RESULTADOS 

Quanto à disposição sociodemográfica da amostra analisada, obtivemos 26 pacientes mulheres (48%) e 

24 pacientes homens (52%) com a grande maioria acima de 50 anos (74,1%). Um fato notório é a 

diferença na distribuição etária de homens e mulheres; a grande maioria dos pacientes homens 

analisados são mais velhos enquanto as mulheres se dividem de maneira mais homogênea entre as 

faixas etárias. Quanto à distribuição da dor, obtivemos um expressivo número de pacientes com 

lombalgia, dentre os 54 entrevistados pelos pesquisadores, 50 relataram dor postural após e durante as 

sessões de hemodiálise. Além disso, muitos pacientes a caracterizaram como dor em pontada, dor 

dolorida e irradiada, o que é indicativo de desconforto osteoarticular conforme descrito na literatura. 

 

CONCLUSÃO 

É notório que o paciente portador de insuficiência renal já passa por diversos desconfortos decorrentes 

de sua patologia primária, então cabe ao profissional de saúde prezar para que outros desconfortos não 

prejudiquem ainda mais a sua qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

Dores musculoesqueléticas em membros superiores são frequentes em trabalhadores usuários de 

computador e sua etiologia é multifatorial. Dentre as principais causas é possível citar o uso prolongado 

do computador e a repetitividade dos movimentos, tornando as articulações de membro superior 

predispostas à ocorrência de lesões miotendíneas e osteoarticulares. O Disabilities of Arm, Shoulder and 

Hand (DASH) é um questionário capaz de analisar o grau de comprometimento funcional, avaliando a 

incapacidade e os sintomas das disfunções musculoesqueléticas presentes nesses colaboradores. 

 

OBJETIVO 

Avaliar o impacto funcional nas atividades ocupacionais e de vida diária em trabalhadores usuários de 

computador com e sem dor em membro superior. 

 

METODOLOGIA 

A amostra foi composta por 79 trabalhadores usuários de computador do setor privado. Os 

colaboradores responderam ao DASH, que é composto por três domínios de avaliação, o primeiro é 

relacionado às atividades básicas de vida diária, caracterização dos sintomas (dor e fraqueza) e impacto 

social das limitações no trabalho e os dois últimos formado por questões opcionais sobre a habilidade 

física recreacional (esporte e/ou música) e atividade ocupacional. Para a análise da correlação foi 

utilizado o teste de correlação de Pearson. Ressalta-se que o estudo obteve aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (nº 399305). 

 

RESULTADOS 

Não foi realizada a análise de correlação com o domínio habilidade física recreacional por não haver na 

amostra adeptos de esporte e/ou música. Já a análise entre os domínios de impacto funcional nas 

atividades de vida diária e atividade ocupacional, verificou-se correlação positiva para todos os 

indivíduos analisados (n=79) ou quando separados por sintomáticos (n=44) e assintomáticos (n=35). A 

correlação dos assintomáticos e de todo o tamanho amostral, foi considerada fraca (r=0,12; r=0,03, 

respectivamente), entretanto, para os sintomáticos a correlação foi considerada de moderada a forte 

(r=0,65), mostrando que existe uma correlação proporcional entre incapacidade ocupacional e de vida 

diária em usuários de computador com dor em membro superior. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos demonstram que os trabalhadores usuários de computador com dor em membro 

superior apresentam alteração no desempenho funcional em suas atividades básicas de vida diária, 

proporcional às alterações na função em suas atividades laborais. 

  

 

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-134 - Título: EXISTEM DIFERENÇAS NOS ASPECTOS ERGONÔMICOS E 

PSICOSSOCIAIS EM TRABALHADORES USUÁRIOS DE COMPUTADOR COM E SEM QUEIXAS 

MUSCULOESQUELÉTICAS?  

 

Autores: MIRELA SANT ANA RODRIGUES;ISABELA ALVARENGA;RAQUEL DESCIE LEITE;THAÍS CRISTINA 

CHAVES  

 

Instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto  

 

Área: 0.9 Diagnóstico, avaliação e revisões  

   

INTRODUÇÃO 

Alguns estudos tem sugerido uma relação entre o uso do computador no trabalho e o desenvolvimento 

de queixas musculoesqueléticas. Entretanto, poucos estudos têm se voltado para a análise da relação 

entre os aspectos ergonômicos e psicossociais no trabalho envolvendo o uso de computador e a 

presença de queixas musculoesqueléticas, utilizando ferramentas elaboradas para contemplar as 

especificidades dessa condição de trabalho. Nesse sentido existem algumas ferramentas disponíveis 

como o Rapid Office Strain Assessment (ROSA) e o Maastricht Upper Extremity Questionnaire (MUEQ- 

revised). 

 

OBJETIVO 

Verificar diferenças nos fatores de risco ergonômicos e psicossociais entre trabalhadores usuários de 

computador com e sem queixas de dor musculoesquelética crônica. 

 

METODOLOGIA 

Participaram desta pesquisa 35 trabalhadores de escritório usuários de computador que responderam 

ao MUEQ-Br revised e foram subdivididos em um grupo com relato de dor musculoesquelética (GCD, 

n=18, 39,18 anos, DP=9,75) e um grupo sem dor (GSD, n=17, 39,94 anos, DP=10,59). Todos os 

trabalhadores também foram avaliados através da aplicação do ROSA-Br e o RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment)4 que avalia a inadequação das posturas adotadas no trabalho envolvendo os membros 

superiores. Para análise estatística foi utilizado o teste t de student (p<0,05). 

 

RESULTADOS 

Do total de 18 trabalhadores com queixa de dor musculoesquelética crônica, 39% (n=7) relataram dor 

na coluna lombar, 6% na cervical (n=1), dor de cabeça foi relatada por 28% (n=5), dores nos membros 

superiores em 28% (n=5) e dor no ombro em 11% (n=2). Foram observados valores significativamente 

maiores na pontuação total do ROSA (GCD: 6,41 [IC95%: 5,78–7,04; GSD: 5,35 [IC95%: 4,67–6,03], 

p=0,01), para o domínio cadeira do ROSA (GCD: 6,41 [IC95%: 5,78-7,04]; GSD: 5,35 [IC95%: 4,67-6,03], 

p=0,01), valores maiores para a pontuação total do MUEQ-Br (GCD: 41,12 [IC95%:34,78–47,75; GSD: 

IC95%:25,12–37,58], p=0,02) e na pontuação da seção punho e braço do RULA (GCD: 5.35 [IC95%:4.84-

5.87]; GSD: 4.53 [IC95%:4.12-5.94], p=0,01). 

 

CONCLUSÃO 

A presença de dor parece ser um fator importante na investigação ergonômica e o item cadeira parece 

ter um papel importante na determinação dos sintomas musculoesqueléticos. Entretanto, os aspectos 

psicossociais parecem não contribuir na relação entre à presença de dor musculoesquelética e o 

trabalho no computador. 
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INTRODUÇÃO 

Neuralgia pós-herpética (NPH) é uma síndrome dolorosa neuropática crônica de difícil tratamento, que 

persiste após resolução da lesão herpética (4-8 semanas). É a complicação mais frequente do herpes 

zoster e sua incidência aumenta com a idade. A natureza complexa e heterogênea dos mecanismos da 

NPH sugere que o alívio adequado dos sintomas dolorosos por uma única medicação e improvável. 

 

OBJETIVO 

Apresentar a evolução de uma paciente com diagnóstico de neuralgia pós herpética, refratária a 

tratamento medicamentoso, submetida a bloqueio paravertebral. 

 

METODOLOGIA 

Paciente A.O, 61 anos, sexo feminino, 50kg, com histórico de lesões por herpes zoster há 4 meses em 

região de hemitórax direito. Paciente refere dor tipo queimação, ora tipo formigamento, contínua, dor 

grau 9, em região anterior e posterior de hemitórax direito, principalmente em região de mamilo e 

região axilar. Tratamento medicamentoso durante 4 meses, com gabapentina 300 mg 8/8h, amitriptilina 

25 mg à noite, dipirona 500mg 6/6h, sem melhora do quadro álgico. Realizado 3 bloqueios 

paravertebrais direito, guiado por ultrassom, em dois níveis torácicos, com intervalo de 1 semana entre 

cada bloqueio, com lidocaína 1% 10ml e clonidina 30μg. Procedimento realizado em ambiente cirúrgico 

e paciente monitorizada adequadamente. Após o primeiro bloqueio paciente apresentou melhora 

parcial da dor, grau 7. Após o segundo bloqueio paciente evoluiu para dor grau 5. Ao término, paciente 

refere dor grau 2. Mantido o tratamento medicamentoso e associado a lidocaína transdérmica. Houve 

regressão do quadro clínico após 3 meses de acompanhamento no ambulatório. 

 

RESULTADOS 

Paciente apresentou melhora do quadro clínico e da qualidade de vida após a realização dos bloqueios 

paravertebrais. 

 

CONCLUSÃO 

O controle ideal da dor é difícil, e nenhum tratamento é completamente eficaz para todos os pacientes. 

Na pratica clínica, as combinações de analgésicos são usadas para obter alivio da dor. 
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INTRODUÇÃO 

Em 1907 James Ramsay Hunt, descreveu a síndrome a qual associava paralisia facial periférica e otalgia 

ipsilateral, acompanhada de lesões vesiculares em pavilhão auricular causadas pelo acometimento do 

gânglio geniculado pelo vírus do herpes zoster. A proporção Bell : Ramsay Hunt é de cerca de 15:1. Não 

têm predileção por sexo, o aumento da idade está associado a aumento na incidência. O acometimento 

das fibras sensitivas leva ao aparecimento das vesículas e a dor intensa. Devido a anastomoses entre o 

VII e VIII pares pode haver como sintomas associados perda auditiva neurossensorial, zumbido e 

vertigem.  

 

OBJETIVO 

 Apresentar um caso de paralisia facial em paciente gestante. É a segunda causa mais frequente de 

paralisia facial atraumática identificada, responsável por cerca de 4,5 a 12% dos casos. 

 

METODOLOGIA 

Paciente, G.S., 27 anos, sexo feminino, 2POI cesárea, gestação de 39 semanas, sem intercorrências. 

Refere há 12 dias dor em conduto auditivo externo direito, contínua, tipo latejante. Nega febre, 

otorréia, otorragia. Realizado tratamento com aciclovir endovenoso por 7 dias devido hipótese 

diagnóstica de otite viral. Há 7 dias refere paralisia facial direita, associada a tontura ao andar e 

persistência da dor. Ex. físico: desvio de rima a direita, hemiparesia e hipoestesia em face. Avaliação 

com a neurologia e otorrinolaringologia, com diagnóstico de mastoidite, mantendo conduta com 

antiretroviral. Na clínica de dor foi iniciado terapêutica clínica com gabapentina 300mg 2cp 6/6h, tramal 

50mg 6/6h, dramin B6 6/6h, dipirona 1g 6/6h. Solicitado RNM de crânio e gânglio trigeminal a qual 

evidenciou sinais de processo inflamatório no nervo facial direito. Reajustado dose da gabapentina para 

3cp 6/6h. Tratamento mantido por 30 dias, com recrudescência total do quadro clínico.  Foi orientada a 

não suspender a amamentação. 

 

RESULTADOS 

Sem tratamento, 46% dos pacientes tem recuperação satisfatória (função normal ou sequela leve), e 

54% com sequela moderada a severa, sendo destes, 4% sem nenhuma função. Quando a paralisia facial 

é precedida pelas vesículas, o que ocorre em 25% dos casos, o prognóstico é melhor. 

 

CONCLUSÃO 

A síndrome de Ramsay Hunt apresenta um quadro clínico variável, dependendo do número de pares de 

nervos cranianos envolvidos. A abordagem ideal para o tratamento ainda é controversa e uma 

abordagem multidisciplinar é essencial para o acompanhamento e recuperação desses pacientes 
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INTRODUÇÃO 

A prevalência da dor crônica pós-operatória é grande, acometendo tanto cirurgias de pequeno porte 

como as de grande porte. Pacientes nos quais houve falha de tratamento com outros recursos e que 

necessitam de altas doses de opióides, com efeitos colaterais intoleráveis, são candidatos à 

administração intratecal de opióides.  A instalação de bomba de infusão de morfina é procedimento 

eficaz em torno de 40% para o tratamento da dor de origem mielopática ou neuropática. 

 

OBJETIVO 

Demonstrar o uso da bomba de morfina intra tecal em paciente com dor crônica pós-operatória, não 

responsiva a tratamento medicamentoso via oral devido alteração na absorção intestinal. 

 

METODOLOGIA 

Paciente, R. S, 50 anos, sexo feminino, com histórico de acompanhamento em ambulatório de dor 

crônica há 12 anos, em decorrência de processo álgico abdominal difuso, tipo queimação. O quadro 

clínico se deve a um diagnóstico inicial de retocolite ulcerativa, sendo submetida a diversos 

procedimentos cirúrgicos, tais como: retossigmoidectomia  total, esplenectomia, pancreatectomia 

parcial, ileostomia definitiva, em decorrência da patologia de base e múltiplas fistulas posteriores.  

Evoluiu com dor crônica abdominal e lombo-sacral, tipo queimação, de difícil controle.  Submetida a 

diversos tratamentos clínicos e intervencionistas, com melhora clínica transitória. E sempre evoluindo 

de forma desfavorável e progressiva do quadro álgico.  Há 4 anos foi submetida a implante da bomba de 

morfina intratecal, apresentou ótima evolução do quadro álgico.  Após ajuste da dose da morfina, 

paciente apresentou boa resposta com a dose de 0,2897 mg/dia. No momento paciente sem queixas 

algicas. Realiza reposição da morfina a cada 6 meses. Paciente retornou a atividades laborais plena. 

 

RESULTADOS 

Dificuldade de absorção intestinal podem cursar com dificuldade do controle álgico pela via oral de 

forma sustentada 

 

CONCLUSÃO 

A bomba implantável de morfina pode e deve constituir o arsenal terapêutico do profissional que 

aborda o paciente com dor.  O foco é sempre a necessidade da volta às atividades laborais e na sua 

inserção na atividade societária diária. 
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INTRODUÇÃO 

A Síndrome Dolorosa Complexa Regional caracteriza-se como dor, anormalidades sensitivas, 

neurovegetativas, motoras e tróficas em alguma região do corpo.  A eficácia e o mecanismo da lidocaína 

intravenosa ainda estão sendo discutidos, mas a hipótese é que repetidas sessões produzam analgesia 

superior e por tempo mais prolongado por reduzir a sensibilização crônica presente na dor neuropática. 

 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é relatar e avaliar o resultado do tratamento da SDCR com uso de lidocaína 

endovenosa. 

 

METODOLOGIA 

Paciente M.S.A, 61 anos, 62kg, antecedente de fratura de tornozelo direito há 3 anos, submetida a 

procedimento cirúrgico 12 dias após o trauma. Refere desde então, dor em queimação, paroxismo de 

pontada em terço distal de pé direito, dor grau 9. Exame físico: alteração da textura da pele e edema em 

pé direito. Em uso de pregabalina 75 mg 1cp à noite. Reajustado prescrição para pregabalina 75 mg 1cp 

12/12h, nortriptilina 10mg 1cp à noite e bloqueios simpáticos venosos (BSV) seriados, associado a 

hidroterapia e atividade física para a reabilitação. Realizou sequência de cinco BSV,  em dias alternados, 

com solução de SF 0,9% 500ml, lidocaína 2% 60ml, clonidina 150mcg, ou seja, lidocaína 5 mg/kg/h, 

endovenoso em 3 horas. Procedimento realizado em ambiente cirúrgico e monitorização contínua. Ao 

término  da primeira sequencia apresentou melhora da dor para grau 5, melhora da movimentação do 

membro, diminuição do edema e melhora da coloração. Após a realização da segunda sequencia, 

evoluiu para dor grau 3. Após 21 meses de acompanhamento, paciente apresentou melhora completa 

do quadro clínico. Ausência de dor, melhora total da função biomecânica do pé, processo de 

reabilitação plena e desmame dos medicamentos.  

 

RESULTADOS 

Não há um algoritmo de tratamento para SDCR que seja consenso entre as diversas sociedades 

envolvidas em seu estudo e controle. 

 

CONCLUSÃO 

A infusão venosa com anestésico local, como a lidocaína, produz melhora da sintomatologia nos casos 

de SDCR, mas há controvérsias sobre esta resposta. A dose de lidocaína empregada por vários 

investigadores varia, na maioria das vezes, de 1 a 5mg/kg administrada ao longo de um período de 30 a 

60 minutos.  A opção da dose administrada foi em decorrência da efetiva resposta clínica. A clonidina, 

droga agonista 2-adrenérgica, possui boa resposta nos casos de SDCR refratárias ao tratamento. O 

acompanhamento clínico e o processo de reabilitação é mandatório dentro de um tratamento holístico 

e interdisciplinar.  
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INTRODUÇÃO 

A dismenorreia pode ser definida como uma dor pélvica, cíclica e associada à menstruação, sendo 

classificada como dismenorreia primária na ausência de doença pélvica e associada a um ciclo ovulatório 

normal. Especialmente de mulheres com dismenorreia primária, variações hormonais no ciclo menstrual 

podem interferir na sensibilidade dolorosa. 

 

OBJETIVO 

Verificar alterações no limiar de dor à pressão (LDP) em mulheres com dismenorreia primária em 

diferentes fases do ciclo menstrual 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliadas 15 universitárias (22,3±3 anos, IMC de 22,8±2,6), classificadas como portadoras de 

dismenorreia primária, nuligestas, inativas fisicamente, não tabagistas, usuárias de anticoncepcional 

oral de forma não contínua e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A média de 

idade da menarca era de 12,0±1,8 anos, a maioria da amostra autodeclarou-se sexualmente ativa 

(93,3%) e relatou ter histórico familiar de dismenorreia primária (70%). As mulheres foram avaliadas em 

relação a escala visual analógica (EVA) e mapa corporal de dor, bem como o LDP foi mensurado com um 

dinamômetro manual portátil (Microfet 2 HHD) em dois pontos na região abdominal (um à direita-D e 

outro à esquerda-E) e dois pontos na região lombossacral (D e E). Todas as avaliações foram realizadas 

por uma única pesquisadora, em dois momentos distintos em cada uma das participantes: o primeiro, 

no 1º dia do ciclo menstrual (fase menstrual) e então no 14º dia do ciclo menstrual (fase ovulatória). Os 

dados foram verificados quanto a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e as variáveis comparadas 

utilizando-se o Teste de Wilcoxon. 

 

RESULTADOS 

A média de dor segundo a EVA foi de 3,0±1,8 e os locais de dor assinalados pelas participantes foram 

baixo ventre (100%) e lombar (46,6%). A algometria realizada durante a fase menstrual e ovulatória 

demonstrou menor LDP na primeira avaliação em relação à segunda, em três regiões: abdominal D 

(p=0,041) e lombossacral D e E (p=0,023 e p=0,009, respectivamente), o que sugere que a dismenorreia 

primária tornou as avaliadas mais sensíveis a dor nesses locais. 

 

CONCLUSÃO 

Mulheres com dismenorreia primária apresentaram menor LDP na maioria dos pontos avaliados na fase 

menstrual do ciclo. Essa maior suscetibilidade à dor na fase menstrual deve ser um fator considerado 

pelos profissionais de saúde, visto que pode interferir nas práticas de vida diária dessas mulheres. 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombar é uma das principais causas de incapacidade, afeta grande parte da população adulta em 

algum momento da vida. A instabilidade da coluna lombar está presente nas queixas álgicas e 

normalmente decorrem de processos degenerativos, inflamatórios, alterações congênitas e mecânico-

posturais. Cada vez mais os pacientes agravam seus quadros e apresentam maiores sequelas 

decorrentes da lombalgia, não tratada ou nunca tratada. Um adequado programa de reabilitação 

estimulando o reequilíbrio da musculatura e a estabilização da coluna pode proporcionar uma melhora 

da força e resistência muscular e controle motor, consequentemente uma melhora da qualidade de vida 

 

OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do protocolo de estabilização lombar em 60 pacientes com 

lombalgia crônica inespecífica em relação à queixa álgica e melhora da função 

 

METODOLOGIA 

Os pacientes realizaram um programa de reabilitação de 12 semanas, 2 vezes por semana visando a 

diminuição da dor, melhora da estabilização lombar e consequentemente ganhos na função. A avaliação 

e reavaliação foram feitas através da EVA e Rolland Morris (RM). 

 

RESULTADOS 

Dos 60 pacientes estudados 85% obtiveram melhora na dor acima de 30% e 81,7% melhoraram acima 

de 30% no Roland Morris A média da queixa álgica antes da reabilitação foi 6,3 (EVA 0-10) e após a 

reabilitação foi 3,16. A média do RM antes da reabilitação foi 10,81 pontos e após 5,1. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o protocolo de estabilização lombar foi eficaz para os pacientes com lombalgia crônica 

inespecífica com significativa redução da dor e melhora da função. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-141 - Título: MISTURA DE ÓXIDO NITROSO-OXIGÊNIO (50-50%) EM BIÓPSIA DE 

PRÓSTATA TRANSRETAL GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA.  

 

Autores: PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DE ALENCAR;CASSIO BOUSADA FRANCO;GABRIEL DA SILVA 

CAZARIM;ISMAR LIMA CAVALCANTI  

 

Instituição: Universidade Federal Fluminense  

 

Área: 3.15 Dor visceral  

   

INTRODUÇÃO 

A biópsia prostática transretal guiada por ultrassonografia (BPTU), associada à dosagem plasmática do 

antígeno prostático específico (PSA), é o método padrão utilizado para diagnóstico precoce do câncer de 

próstata. Apesar tolerado por muitos pacientes, 65 a 90% dos homens submetidos à BPTU se queixam 

de desconforto, associado ou não à dor, mesmo com o uso de métodos invasivos e não invasivos de 

analgesia. 

 

OBJETIVO 

Objetivo primário é avaliar a intensidade da analgesia, enquanto o objetivo secundário é verificar grau 

de satisfação, incidência de eventos adversos (náuseas e vômitos, sonolência, crise de riso, euforia ou 

algum mal estar) e alterações hemodinâmicas. Soma-se a possibilidade de futura padronização no 

Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

METODOLOGIA 

Ensaio clínico randomizado simples cego com  pacientes submetidos à BPTU guiada por ultrassonografia 

divididos em dois grupos e posterior avaliação da dor e dos efeitos adversos. O ensaio clínico é realizado 

no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Niterói, RJ em pacientes do gênero masculino, entre 18 

e 75 anos, ASA I, II ou III, com suspeita de adenocarcinoma de próstata com indicação de BPTU em 

caráter eletivo. Os pacientes serão  distribuídos aleatoriamente em dois grupos. O grupo controle (C) 

receberá anestesia local no sítio de punção mais inalação de oxigênio a 100% sob máscara facial. O 

grupo óxido nitroso (ON) receberá anestesia local no sítio de punção mais inalação de mistura de N2O-

O2 por válvula de auto-demanda.  Uma escala visual analógica (EVA) de dor 0-10 e um formulário de 

satisfação serão apresentados aos pacientes antes do procedimento e respondidos após o mesmo. O 

grupo que receberá a mistura de N2O-O2 será avaliado em relação a incidência de náuseas e vômitos, 

sonolência, crise de riso, euforia ou algum mal estar. 

 

RESULTADOS 

34 pacientes foram incluídos na pesquisa sendo 11 do grupo C e 23 do grupo ON. Em relação a dor 

durante o procedimento 5 de 11 pacientes a classificaram como intensa no grupo C (45%). No grupo ON, 

nenhum paciente classificou a dor como intensa (0%). A média do escore de dor  foi de 6,9 (mín = 5; máx 

= 10) no grupo C e 2,08 (mín = 0; máx = 7) no grupo ON. Os índices de satisfação também diferiram, 

média de 8,56 (mín = 6; máx = 10) no grupo ON e 5,63 (mín = 0; máx = 8) no grupo C. 

 

CONCLUSÃO 

Até o presente momento da pesquisa, a mistura gasosa N2O-O2 50-50%foi eficiente ao reduzir a 

intensidade da dor e aumentar a taxa de satisfação dos pacientes submetidos BPTU, com poucos efeitos 

indesejáveis. 
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INTRODUÇÃO 

Mais de 80% dos pacientes submetidos à cirurgia relatam dor no pós-operatório a despeito do 

tratamento administrado. A hipótese deste estudo é que a dor pós-operatória é subtratada.  

 

OBJETIVO 

 O objetivo do estudo foi identificar a frequência e a intensidade da dor 24 horas após a cirurgia em 

diferentes especialidades cirúrgicas em um hospital universitário terciário.  

 

METODOLOGIA 

Foram incluídos 289 pacientes atendidos pelo serviço de Dor aguda do Hospital Universitário Antonio 

Pedro (UFF). Foram observados: 1- características do paciente; 2- especialidades cirúrgicas; 3- drogas e 

técnicas. Foram também pesquisados, em dois momentos (entrada na unidade de recuperação pós-

anestésica e 24 horas após o término da operação), usando a escala analógica visual (EAV): intensidade 

da dor, eventos adversos, interferência da dor nas atividades e sono . Os dados foram analisados por 

estatística descritiva. 

 

RESULTADOS 

289 pacientes foram incluídos, sendo 51,2% do sexo masculino, com idade (média) de 51,3 anos, 42,6% 

com peso ideal, submetidos à cirurgia das especialidades: Cirurgia Geral (21, 8%), Urologia (19,7 %), 

Ortopedia (17%), ginecologia (12,1%), Cirurgia Plástica (7,3%), Neurocirurgia (6,2%), Mastologia (6,2%) e 

Cirurgia Torácica (4,2%). Técnicas anestésicas: geral (41,5%), regionais (37,7%), combinadas (20,1%) e 

nenhuma informação (0,7%). Analgésicos: dipirona (95,8%), tramadol (50,2%), cetoprofeno (46%), 

ropivacaína (2,4%), morfina (1%), gelo local (0,7%), paracetamol (0,3%), fentanil (0,3%), parecoxibe 

(0,3%) e clonidina (0,3%). Analgesia multimodal foi realizada em 165 casos. Na SRPA, a intensidade 

média da dor pela EAV foi de 1,6 e a intensidade média dos eventos adversos foi: náuseas (0,6), 

sonolência (1,9), prurido (0,3), tonturas (0,3). O escore médio de dor (EVA) para as 24 horas após a 

cirurgia foi de 2,1 e a intensidade média dos eventos adversos foi: náusea (0,8), sonolência (0,7), prurido 

(0,2), tontura (0,3). Nas primeiras 24 horas a intensidade média dos seguintes parâmetros foi: dor mais 

intensa (3,3), menor dor(0,6), dificuldade de movimentar no leito (2. 2), dificuldade de respirar fundo (1. 

3), insônia(0,7), dificuldade de fazer atividades fora do leito (1. 4) e frequência dor forte (13,4%).  

 

CONCLUSÃO 

Apesar da intensidade média da dor nas diferentes especialidades ser considerada leve, houve 

momentos de dor moderada nas primeiras 24 horas de pós-operatório. A frequência de dor mais severa 

e da intensidade da dor mais intensa ocorreu mais frequentemente em cirurgia torácica e mama.  
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INTRODUÇÃO 

O mundo como o percebemos é o resultado de uma inferência realizada por nosso cérebro baseada em 

experiências prévias e nas informações sensoriais disponíveis no momento. Esta forma de construção de 

nosso universo perceptual foi moldada pela pressão evolutiva e possui inúmeras vantagens, já que 

permite ao nosso cérebro realizar interpretações assertivas sobre contextos sensoriais complexos de 

uma forma probabilística. Porém, uma desvantagem deste processo é que muitas vezes estas 

interpretações não são condizentes com a realidade física. Nessa perspectiva, a percepção dolorosa 

envolve um processo ativo de interpretação de informações cujo principal objetivo envolve a tomada de 

consciência e o subsequente direcionamento de comportamentos protetivos para um conjunto de 

informações que foi associada por nosso cérebro a uma lesão ou a um risco potencial de lesão, sem que 

necessariamente existam alterações estruturais físicas que expliquem estes sintomas. 

 

OBJETIVO 

Verificar a correlação entre o padrão de distribuição funcional da dor e a severidade da lesão em 

indivíduos com dor no ombro associada a disfunção do manguito rotador. 

 

METODOLOGIA 

127 pacientes (idade média 57,68 anos ±8,65), com lesões do tendão supraespinhoso (tendinopatias, 

roturas parciais ou transfixantes), destros, sintomáticos, sedentários e com início da queixa há pelo 

menos 3 meses foram recrutados no Grupo de Ombro do IOT-HCFMUSP. Os pacientes foram 

posicionados em ortostase, em frente a uma placa de 90x90 cm na distância do comprimento do 

acrômio até a cabeça do segundo metacarpo com a mão fechada em posição neutra. Foram delimitadas 

9 localizações espaciais com círculos de 3 cm de circunferência, com uma distância de 30 cm entre os 

pontos na horizontal e na vertical. A avaliação da dor funcional foi realizada por meio do expoente da 

razão entre as intensidades de dor relatadas (EFPDF), em uma escala de 0 até infinito, no repouso e 

após um movimento de apontar realizado para cada uma das localizações previamente determinadas, 

sendo atribuído um valor de referência de 100 para a dor percebida na posição central que foi utilizada 

para realizar os outros julgamentos. 

 

RESULTADOS 

Não foram identificadas diferenças estatísticas entre o EFPDF e a severidade da lesão do tendão do 

supraespinhoso, seja esta disfunção de origem traumática ou degenerativa. 

 

CONCLUSÃO 

Não existe correlação entre a percepção de dor funcional de indivíduos com dor crônica no ombro 

associada a lesão do tendão supraespinhoso e a severidade da lesão. 
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INTRODUÇÃO 

A endometriose é uma doença que afeta a mulher em idade reprodutiva e na fase pós-menopausa1, 

embora rara nesse caso, causada por reposição hormonal, sendo uma doença estrogênio dependente. 

Essa afecção consiste no implante de tecido endometrial em região extrauterina2 cursando com 

diversas manifestações clínicas a depender do local implantado, em sua maioria gerando dor pélvica 

crônica3. Em vista da etiopatogenia ainda incerta, algumas hipóteses têm sido levantadas para tentar 

compreendê-la, sendo, dentre as mais difundidas, a teoria da menstruação retrógrada da implantação, 

em que células endometriais refluem pelo óstio abdominal da tuba uterina para cavidade abdominal4, a 

teoria da metaplasia celômica, em que, por fatores genéticos, ocorre a transformação do mesotélio em 

tecido endometrial por ativação de um alelo oncogênico5, e a teoria imunológica, que consiste na 

produção exacerbada de citocinas que aumentam a adesividade das células endometriais ao peritônio, 

contribuindo para a explicação de que, apesar da maioria das mulheres apresentarem menstruação 

retrógrada, poucas desenvolvem endometriose pélvica6. Diante disso, esse tecido segue a ação 

fisiológica do organismo e causa inflamação na área inadequadamente implantada, estimulando as 

terminações nervosas próximas e gerando dor neuropática7. 

 

OBJETIVO 

Relatar o caso de paciente portadora de dor pélvica há 26 anos e avaliar o manejo da dor crônica após o 

diagnóstico de endometriose. 

 

RESULTADOS 

Paciente feminino, 31 anos, consulta no Ambulatório da Dor do HUPES, dia 26/04/2016. Refere dor 

pélvica há 26 anos. Diz que, no início do quadro, apresentava dor apenas durante o período menstrual, 

com irradiação para membros inferiores, costas e abdome, tendo evoluído para dor diária, em cólica, 

com irradiação constante para membros inferiores e abdome. Refere sangramento anal, principalmente 

durante a menstruação e dispareunia. Apresenta RNM realizada em 21 de novembro de 2014 que 

mostra a presença de endometriose em alças delgadas distais e em ovários. Ao exame físico, apresentou 

dor importante em região abdominal. 

 

CONCLUSÃO 

 A endometriose é uma doença que traz impactos significativos na qualidade de vida do paciente, sendo 

importante seu diagnóstico precoce e um tratamento multidisciplinar. A avaliação do plano terapêutico 

da paciente é de extrema importância para análise de sua eficácia e propor possíveis melhoras. 
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INTRODUÇÃO 

A doença falciforme (DF) é a patologia hereditária mais comum, com uma distribuição mundial1. No 

Brasil, a prevalência da hemoglobina S (HbS) varia de 6% a 15,7% entre os diferentes grupos da 

população, apresentando maior frequência em descendentes Africanos, fator que corrobora para este 

seja um problema de saúde pública na região Nordeste2,3. É caracterizada por alterações na membrana 

plasmática das hemácias, causando desoxigenação, rigidez e deformação da célula, que assume formato 

de foice. Além dos acometimentos relacionados à anemia como astenia e palidez, a DF também leva a 

um aporte deficiente de oxigênio na microcirculação, que pode resultar em complicações mais graves, 

como por exemplo, venoclusão, eventos tromboembólicos, hemorragias, Acidentes Vasculares 

Encefálicos, Infarto Agudo do Miocárdio e Osteonecrose. A Osteonecrose da cabeça femoral (ONCF) é a 

principal complicação da DF, possuindo uma prevalência que varia de 3 a 50% e seu tratamento ainda é 

um grande desafio4,5. O transplante não ablativo autólogo de células-tronco (TNAACT) torna-se uma 

opção terapêutica eficaz, pois melhora a função articular na ONCF e reduz as dores crônica associada ao 

quadro, além de ser um procedimento pouco invasivo, apresentando com uma estratégia segura e 

eficaz para o tratamento da OCNF.  

 

OBJETIVO 

Relatar o caso de um paciente portador de ONCF há 07 anos, secundária a DF e avaliar o manejo da dor 

crônica associado ao quadro com o TNAACT realizado no Hospital Universitário Professor Edgard Santos 

(HUPES). 

 

METODOLOGIA 

Relato e discussão de caso clínico. 

 

RESULTADOS 

Paciente, masculino, 30 anos, portador ONCF secundária a DF há 07 anos, com dor de intensidade 5 na 

EVA em quadril, de caráter continuo e crises álgicas com intensidade 10 na EVA a cada 6 meses. Relata 

ter realizado dois implantes de prótese em quadril direito e um em quadril esquerdo sem melhoras do 

quadro álgico, sendo submetido a TNAACT, procedimento cirúrgico de caráter experimental realizado no 

Brasil apenas no HUPES, com melhora do quadro álgico. 

 

CONCLUSÃO 

O plano terapêutico adotado, TNAACT, propiciou uma melhora considerável na qualidade de vida da 

paciente, evidenciado pela redução da intensidade dolorosa bem como diminuição das frequências das 

crises álgicas. Observa-se também, a necessidade de um acompanhamento multiprofissional, tendo em 

vista que se trata de uma doença com relevante impacto na qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

Apesar da inspeção visual ser o método mais utilizado na avaliação postural, a fotogrametria pode ser 

uma opção mais adequada para avaliação na prática clínica, apresentando melhores níveis de 

confiabilidade. Apesar do uso das avaliações de postura na prática clínica, pouco se conhece sobre sua 

associação com a intensidade de dor e incapacidade. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi verificar o nível de associação entre intensidade de dor, incapacidade 

relacionada à dor cervical e ângulos obtidos na análise da postura craniocervical. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliadas 157 imagens no plano sagital de mulheres (35,6 DP:10,36 anos). Destes 157 

participantes, 52% relataram dor há pelo menos 3 meses com intensidade média de 5,76(DP:1,86) em 

uma escala numérica de dor (END) que variava de 0 a 10. As imagens foram analisadas através de 

fotogrametria considerando-se dois ângulos: ângulo craniovertebral (ACV) e lordose cervical (ALC). A 

avaliação por fotogrametria foi realizada por 1 avaliador cego. Para análise estatística foi realizada uma 

análise de regressão linear múltipla para verificar associação entre dor, incapacidade (através do Índice 

de Incapacidade Relacionada à Dor no Pescoço-IIRP) e postura craniocervical (p<0,05). As seguintes 

variáveis foram incluídas no modelo testado: intensidade de dor (variável dependente) e intensidade de 

dor e incapacidade relacionada à dor cervical (variável independente). Este trabalho foi aprovado pelo 

comitê de ética, processo n°17328/2015. 

 

RESULTADOS 

Na análise da regressão linear múltipla, foi observado que 59% da variância da intensidade de dor 

cervical foi explicada pelo ângulo ALC e a incapacidade (R=0,77, R²=0,59, p<0,001). Foi observado um 

coeficiente β=0,77 (p<0,001) para a incapacidade cervical e um coeficiente de β=0,15 (p=0,007) para o 

ângulo de lordose cervical. Entretanto, o ACV não se mostrou significativo no modelo testado. 

 

CONCLUSÃO 

Nossos resultados sugerem que alterações na postura da coluna cervical podem levar a alterações na 

intensidade de dor percebida pelos pacientes, bem como o uso de intervenções com enfoque na 

melhora da incapacidade relacionada à dor cervical. 
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INTRODUÇÃO 

A dor é uma sensação desagradável e subjetiva acompanhada de uma lesão real ou potencial, que pode 

ser classificada pela intensidade, duração ou ainda pelo comportamento da doença. Dor crônica é 

aquela que persiste mesmo após a cura da lesão, com duração superior a seis meses. Estudos têm 

tentado identificar o perfil da dor crônica, porém com algumas dificuldades devido ao poder de alcance 

dos questionários. Diante do exposto, faz-se necessária, a aplicação de um questionário de maior 

alcance com perguntas que visam elaborar o perfil dos indivíduos com dor crônica e identificar a 

prevalência dessa dor na população brasileira. 

 

OBJETIVO 

Estimar a prevalência da dor crônica na população brasileira através da aplicação de questionário 

específico através da internet. 

 

METODOLOGIA 

Após a aprovação pelo comitê de ética da UNIFAL-MG, foi elaborado um questionário com até 20 

questões disponibilizado por seis meses através da internet por meio de formulário de pesquisa do 

Google. As questões se basearam em determinantes para representar a população brasileira quanto à 

idade, raça, sexo, nível de escolaridade, estado civil, renda, local de moradia e características da dor. 

 

RESULTADOS 

Um total de 2736 pessoas concordaram em participar da pesquisa e 75,73% afirmaram possuir dores 

crônicas, periódicas ou de longa duração. Em relação à determinação do tempo, 84,46% dos indivíduos 

apresentaram duração maior que 6 meses, 79,94% maior que 1 ano, 6,66% menor que 6 meses, 6,90% 

com duração menor que 2 meses e 1,98% menor que 3 meses. Em geral, a prevalência de dor crônica 

aumentou com o avanço da idade. A prevalência global foi maior no sexo feminino (83,6%) do que em 

homens (16,4%). Dos 1750 respondentes com dor crônica, 27,03% relataram dor com diagnóstico 

médico de artrite reumatoide, 19,09% de dor lombar, 10,17% de dor de cabeça, 9,54% de osteoartrite e 

23,31% outras condições. Em relação à localização da dor crônica, 45,83% apresentaram no joelho, 

43,49% na coluna lombar e 28,74% na mão. Apresentam dor diariamente 44,40% dos entrevistados, 

24,69% não diariamente, mas mais dias com dor, 11,49% de 2 a 3 vezes na semana. Por fim, a 

intensidade da dor nos últimos 3 meses foi moderada em 57,43%, severa em 28,69% e leve em 13,89% 

dos entrevistados. 

 

CONCLUSÃO 

A melhor compreensão das causas e consequências da dor crônica na população brasileira tem 

potencial para melhorar a alocação e utilização de recursos de cuidados de saúde e é de grande 

importância nas abordagens atuais para o tratamento da dor crônica. 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombar crônica configura como uma das condições mais incapacitantes e terapeuticamente 

desafiadoras que acomete a população. Para tratamento da dor lombar, diversas técnicas têm sido 

empregadas, dentre elas, a eletroacupuntura (EA). Tal técnica é um método não farmacológico que 

associa acupuntura e estimulação elétrica no acuponto e promove a liberação de neurotransmissores 

que atuarão direta ou indiretamente na dor. 

 

OBJETIVO 

Avaliar os efeitos da EA sobre a dor e as incapacidades funcionais em pacientes com dor lombar crônica 

de origem mecânica. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas sessões semanais de EA em um grupo composto por 20 indivíduos que foram avaliados 

em três momentos, antes do início do tratamento (AV1), após uma semana (AV2) e após um mês (AV3). 

As avaliações constaram de Escala Visual Analógica de Dor (EVA), Questionário de dor McGill, 

Questionário Roland-Morris Brasil (QRM-Br), algometria de pressão e eletromiografia (EMG). As sessões 

de EA tiveram uma frequência de uma vez na semana, por quatro semanas, 2 Hz por 20 minutos nos 

acupontos (B60, BP6, R3, R6, R23, B31, B32 e B33). Para análise estatística foi utilizada a ANOVA seguida 

do pós-teste de Bonferroni. 

 

RESULTADOS 

Os indivíduos apresentaram uma redução na média do índice da EVA de 7,30 na AV1 para 6,65 na AV2 e 

4,35 na AV3; F2,59= 15.43, p<0,05; no índice de McGill de 14,55 na AV1 para 13,10 na AV2 e 9,35 na 

AV3; F2,59= 5.75, p<0,05; no QRM-Br de 10,15 na AV1 para 8,65 na AV2 e 5,95 na AV3; F2,59= 2.95, 

p<0,05; na algometria de pressão aumento da média na AV1 de 5,58 e 5,29, do lado direito e esquerdo 

respectivamente, para 8,63 e 8,34 na AV2 e 12,15 e 11,43 na AV3; F5,119= 15.97 e; na EMG um 

aumento de 50% na contração isométrica em AV3. 

 

CONCLUSÃO 

Nossos dados indicam que a EA de 2 Hz nos acupontos B60, BP6, R3, R6, R23, B31, B32 e B33, reduz os 

índices de percepção de dor (EVA e McGill), melhora a capacidade funcional da coluna lombar (QRM-Br), 

aumentam o limiar de pressão na algometria e, atividade muscular em isometria (EMG) após quatro 

semanas de tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

 A cefaleia crônica diária é uma dor de cabeça primária e afeta mais de 4% da população geral. A dor é 

influenciada por fatores biológicos, ambientais e psicossociais. A literatura científica relata que é valioso 

identificar os padrões comportamentais e as causas ambientais que antecedem os episódios dolorosos. 

Pessoas com dor crônica raramente procuram tratamento. Mas quando o tratamento vai até elas, 

aprendem a manter uma vida funcional, a despeito da dor. 

 

OBJETIVO 

O objetivo desse caso foi investigar os comportamentos aprendidos e os estímulos ambientais 

antecedentes às crises de dor, os quais possam atuar como desencadeadores, mantenedores ou 

intensificadores desse quadro 

 

METODOLOGIA 

V., homem, 53 anos, casado, encaminhado para Terapia Comportamental pelo neurologista, devido a 

um quadro de cefaleia crônica diária refratária. Foram realizadas 4 sessões presenciais e 16 sessões 

online. Evidenciou-se inabilidade de comunicação assertiva nas relações com família e chefe, tornando-

se fonte de consequências aversivas. Foi realizada análise molar do caso, investigando os aspectos 

amplos de seu comportamento e os aspectos moleculares, as características comportamentais 

específicas. Pelos dados de sua história, avaliou-se a relação entre os episódios dolorosos e os conflitos 

profissionais e familiares. Levantou-se as hipóteses funcionais sobre as experiências pregressas que 

contribuíram para o estado atual. Relatou ser a vida profissional insatisfatória e sentir incapacidade de 

tomar decisões. Foi educado sob o controle excessivo de regras arbitrárias. O cliente adotou o modelo 

paterno e não conseguia discriminar seus comportamentos. Buscou-se a modelagem sistemática de 

comportamentos assertivos, expressão adequada das emoções e expansão das habilidades sociais. Foi 

orientado a identificar os estímulos antecedentes aos comportamentos, respostas e consequências 

resultantes, levando-o a um entendimento funcional de suas ações. 

 

RESULTADOS 

O cliente aprendeu a discriminar as contingências que controlam seus comportamentos, assim como a 

avaliar e produzir novas consequências em seus relacionamentos. Está mais assertivo e adquiriu maior 

variablidade comportamental para não produzir esquivas nas relações, colocando-se de forma 

autoconfiante. 

 

CONCLUSÃO 

A orientação psicológica online demonstrou-se útil na discriminação das contingências relacionadas aos 

comportamentos de indivíduos com cefaleia, assim como  na identificação dos estímulos antecedentes e 

consequentes à dor. 
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INTRODUÇÃO 

A síndrome dolorosa miofascial (SDM) é a causa mais comum de dor musculoesquelética, caracteriza-se 

pela presença dos pontos-gatilho (PGs). Atualmente, o tratamento por ondas de choque (TOC) é citado 

como opção para o tratamento da SDM, apesar de seu exato mecanismo de ação ser desconhecido, seu 

efeito terapêutico decorre de vários mecanismos, como: mecanotransdução, liberação de substâncias 

relacionadas à modulação da dor (substância P, CGRP, óxido nítrico), melhora da microcirculação 

através da angiogênese, entre outros.  

 

OBJETIVO 

Avaliar a eficácia das ondas de choque radiais no tratamento da SDM crônica (> 6 meses) na região 

lombar e glútea. 

 

METODOLOGIA 

Estudo prospectivo, randomizado, duplamente coberto, placebo controlado. Na 1a fase, foi realizado 

tratamento com medicamentos antidepressivos tricíclicos ou duais associados ao tratamento 

fisioterápico por 6 semanas. Após esta fase, os pacientes foram reavaliados com questionários 

previamente utilizados, os que tiveram EVA > 4 passaram para o TOC. Na 2a fase, foram divididos 

aleatoriamente em grupo ativo (n=6) e placebo (n=5), foram submetidos a 6 sessões de TOC com 

intervalo de 1 semana entre elas. Os parâmetros utilizados no aparelho de ondas de choque foram: 

impulsos=1000 por PGs ou 2500 por músculo, frequência=5-7 hertz, pressão= 3-4 bar. A intensidade da 

dor e a incapacidade funcional foram avaliadas através de questionários (EVA, Oswestry) e a 

documentação dos PGs através da termografia. As avaliações foram realizadas antes do início de 

qualquer tratamento, após o tratamento conservador e após 6 semanas da última sessão de ondas de 

choque.  

 

RESULTADOS 

A média no baseline foi: EVA (6.6 ativo x 5.8 placebo), Oswestry (42.8 ativo x 42 placebo), Termografia 

(33.0 ativo x 30.1 placebo). A média 6 semanas após o TOC foi: EVA (3.6 ativo x 3.4 placebo), Oswestry 

(27.3 ativo x 35.6 placebo), Termografia (31.6 ativo x 30.0 placebo). 

Apesar da melhora de 3 pontos na intensidade da dor (EVA) no grupo ativo, este grupo não apresentou 

significância estatística em comparação ao placebo, a melhora funcional (Oswestry) foi significativa em 

comparação ao placebo, já a termografia não apresentou diferença estatística.  

 

CONCLUSÃO 

Apesar do pequeno número da amostra e curto follow up deste ensaio clínico piloto, o TOC associado ao 

tratamento conservador multidisciplinar demonstrou eficácia significativa na melhora da limitação 

funcional da lombalgia crônica. Estudos futuros com maior amostra e follow up podem confirmar esta 

hipótese. 
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INTRODUÇÃO 

A dor orofacial acomete a região de cabeça e pescoço, sendo comum em pacientes que apresentam 

neoplasias malignas nessa região.  

 

OBJETIVO 

Relatar a conduta semiológica de três casos clínicos de dor orofacial em pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço e descrever a abordagem terapêutica utilizada, discutindo a escada analgésica da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

 

METODOLOGIA 

Este estudo relata três casos clínicos que foram encaminhados para tratamento odontológico por um 

hospital referência em câncer. Os dados foram obtidos a partir dos prontuários e um anexo de disfunção 

temporomandibular (DTM). A intensidade da dor foi obtida através da escala visual analógica (EVA). 

 

RESULTADOS 

A dor foi a queixa mais relatada nos três pacientes do gênero masculino e acometidos por carcinoma de 

células escamosas de cabeça e pescoço. Após o diagnóstico e tratamento da dor oncológica, houve 

redução da sua intensidade e da medicação utilizada. 

 

CONCLUSÃO 

Através do diagnóstico preciso e individualizado da dor orofacial, é possível aplicar cuidados curativos e 

paliativos reduzindo a intensidade da dor, número de queixas e quantidade de medicação. 
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INTRODUÇÃO 

A Anorexia Nervosa (AN) e a Bulimia Nervosa (BN) destacam-se como os principais Transtornos 

Alimentares (TA). A presença de dor orofacial e de disfunção temporomandibular poderia desenvolver 

quadros de dores crônicas da face, podendo interferir no estado emocional, além de dificultar a ingesta 

alimentar - comprometendo ainda mais o estado nutricional desses pacientes. 

 

OBJETIVO 

Caracterizar a condição músculo esquelética mandibular e identificar a presença de dor orofacial em 

pacientes com TA. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliados 64 pacientes distribuídos nos grupos: Grupo A (AN Restritiva): 07; Grupo B (AN 

Purgativa): 19; Grupo C (BN): 16; Grupo D (Grupo Controle): 22 pacientes. A avaliação foi realizada 

através da aplicação do Protocolo de Pesquisa para Dor Orofacial (Ficha EDOF-HC e questionário 

RDC/TMD - Versão em português). 

 

RESULTADOS 

As seguintes queixas relatadas foram mais prevalentes nos grupos A, B e C em relação ao grupo D: Dor 

(p=0,001), fratura dentária (p=0,059), ausências dentárias (p=0,005), sensibilidade dentária (p=0,058). O 

grupo C (56,3%) foi o que mais relatou a queixa de dor na face, em locais como na região das bochechas 

(maxilares), nos lados da cabeça, na frente do ouvido, ou no ouvido nas últimas 4 semanas, seguido pelo 

grupo B (52,6%), havendo diferenças significativas (p<0,004) entre esses grupos em relação ao grupo D, 

sendo que as queixas de dor são mais prevalentes entre os indivíduos com TA. O diagnóstico de dor 

miofascial também foi mais prevalente (p=0,010) nos indivíduos com TA em relação ao Grupo Controle. 

Os pacientes dos grupos A, B e C não apresentaram diferenças quanto ao diagnóstico de depressão 

(p=0,097), embora a depressão severa tenha sido mais prevalente no grupo B (88,20%), e de sintomas 

físicos incluindo e excluindo itens de dor (p=0,509 e p=0,693, respectivamente), sendo que tais 

diagnósticos estavam ausentes no grupo D (p<0,001). Os grupos foram classificados quanto a 

intensidade e incapacidade causada pelo grau de dor crônica, através do Eixo II do questionário 

RDC/TMD,. Embora não tenha havido diferenças estatísticas entre os grupos (p=0,292), em relação a 

intensidade incapacidade causada pelo grau da dor crônica, a baixa e alta incapacidade foi mais 

prevalente no grupo C. 

 

CONCLUSÃO 

Os transtornos alimentares parecem estar diretamente relacionados a uma piora na condição bucal dos 

pacientes, assim como na presença de dor orofacial e de disfunções temporomandibulares. 
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INTRODUÇÃO 

A dor neuropática (DN) é uma doença complexa e de difícil tratamento. A estimulação epidural do córtex 

motor (ECM) é efetiva no tratamento da DN refratária, porém seus mecanismos de ação são pouco 

conhecidos e alguns pacientes não respondem ao tratamento. Tem-se postulado que seu efeito ocorre 

pela ativação do sistema límbico e da via analgésica descendente. Demonstramos que a ECM reverte a 

DN em ratos, com aumento de noradrenalina no locus ceruleus (LC); e que, independente do seu efeito 

analgésico, a ECM aumenta tirosina hidroxilase no núcleo A11 hipotalâmico e restaura a perda dessa 

enzima na zona incerta (ZI). 

 

OBJETIVO 

Com o intuito de investigar a refratariedade à ECM, no presente trabalho avaliamos o padrão de perda 

neuronal e a reorganização sináptica no LC, A11 e ZI. 

 

METODOLOGIA 

Ratos Wistar submetidos à constrição crônica do isquiático (CCI) ou falso-operados (FOP) foram 

implantados com eletrodos transdurais no córtex motor. No 14º dia após a CCI, antes e após a ECM, 

foram avaliados nos testes nociceptivos (pressão da pata; filamentos de von Frey e dor espontânea). Foi 

avaliada a imunorreatividade (IR) para NeuN, MAP-2 e sinapsina I (SYS), marcadores de núcleo neuronal, 

remodelamento dendrítico e densidade sináptica, respectivamente, no LC, A11 e ZI. Haviam quatro 

grupos experimentais: (1) ratos sem DN (FOP), (2) ratos com DN (CCI), (3) ratos estimulados com 

reversão da DN (Responsivos) e (4) ratos estimulados sem reversão da DN (Refratários).   

 

RESULTADOS 

A ECM reverteu a hiperalgesia, alodínia e dor espontânea em 85% dos animais com CCI. No LC e ZI, a CCI 

não alterou a IR-NeuN comparado ao FOP. No A11, animais CCI apresentaram aumento moderado na IR 

para MAP-2 e SYS, comparado ao FOP. Os animais responsivos apresentaram aumento evidente na IR 

para MAP-2 e SYS, enquanto que nos refratários observou-se somente o aumento da IR-MAP-2, 

comparando ao FOP. Na ZI, os animais responsivos apresentaram um aumento evidente na IR para MAP-

2 e SYS, entretanto nos refratários esse aumento não foi evidenciado. 

 

CONCLUSÃO 

Os dados em conjunto nos permitem sugerir que: 1) a neuropatia periférica não induz perda neuronal no 

LC e ZI; 2) o remodelamento dendrítico e o aumento no número de sinapses no A11 e ZI são críticos para 

o efeito analgésico induzido pela ECM e 3) a refratariedade à ECM independe do remodelamento 

dendrítico e é decorrente de um déficit no número de sinapses nesses núcleos avaliados.  
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INTRODUÇÃO 

A síndrome de Sjögren (SS) é uma doença inflamatória autoimune, lentamente progressiva e 

caracterizada pelo acometimento das glândulas lacrimais e salivares, levando ao quadro clínico 

conhecido como síndrome sicca. A SS primária exibe uma grande variedade de sinais e sintomas e pode 

ocorrer em todas as idades, mas tem predileção pelo sexo feminino, atingindo a faixa etária entre 40 e 

60 anos. Para avaliar a percepção dos sintomas mais comuns da SS foi desenvolvido o Eular Sjögren’s 

Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI). Trata-se de um questionário autoaplicável que afere 

numericamente a percepção dos sintomas de secura, fadiga e dor numa escala de 0 a 10, com pesos 

iguais, cuja pontuação final é composta pela média dos três domínios avaliados. O ESSPRI é amplamente 

utilizado em ensaios clínicos e pode ser considerado um preditor de estado de saúde dos pacientes com 

SS. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a percepção dos sintomas secura, fadiga e dor utilizando o instrumento ESSPRI em pacientes 

com Síndrome de Sjögren primária. 

 

METODOLOGIA 

Foram selecionadas 54 pacientes do sexo feminino com diagnóstico de SS primária de acordo com os 

critérios propostos pelo American College of Rheumatology. As pacientes realizam acompanhamento 

clínico e aceitaram participar do protocolo de pesquisa aprovado pelo comitê de ética sob número 

CAAE: 35563114.8.0000.0075. 

 

RESULTADOS 

Do total de 54 pacientes analisadas, 68% se autodeclararam brancas, 13% pardas, 11% negras, 4% 

asiáticas e 4% indígenas. A média de idade das mulheres foi de 53,9 ± 11,4 anos, com início dos sintomas 

da síndrome de 12,1 ± 7,4 anos e tempo de tratamento clínico de 8,6 ± 5,2 anos. A média de percepção 

de secura teve pontuação de 6,6 ± 2,9, a de fadiga 6,0 ± 2,7 e a de dor 5,6 ± 3,0. A média total do ESSPRI 

obtida foi de 6,1 ± 2,1. A maioria das pacientes atribuiu 7 a 10 pontos para os sintomas de secura (63%) 

e fadiga (52%), enquanto o montante de 56% se dividiu entre dor fraca de 0 a 3 pontos (30%) e dor 

moderada de 4 a 6 pontos (26%). 

 

CONCLUSÃO 

A média de percepção de dor foi menor do que as médias de fadiga e de secura. Esse achado pode ser 

sugestivo de que o manejo e alívio do sintoma dor pelo tratamento clínico medicamentoso seja mais 

fácil de ser obtido quando comparado ao controle dos sintomas fadiga e secura. A xeroftalmia e a 

xerostomia permanecem como queixa principal durante o tratamento da maioria das pacientes 

diagnosticadas com SS primária. 
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INTRODUÇÃO 

As disfunções dolorosas do ombro comprometem a qualidade de vida relacionada à saúde, visto que 

influenciam negativamente padrões de sono, humor e capacidade de concentração. Os portadores 

podem ainda apresentar restrição à prática de atividade física, comprometendo mais este aspecto do 

estilo de vida. 

 

OBJETIVO 

Descrever o perfil de estilo de vida relacionado à atividade física de pacientes com dor no ombro e 

comparar as pontuações de funcionalidade do ombro entre os grupos de perfil negativo, regular e 

positivo. 

 

METODOLOGIA 

Participaram 93 pacientes com dor no ombro: 16 homens (53 anos ±9,5) e 77 mulheres (56 anos ±12,4), 

recrutados em uma clínica de fisioterapia. Todos foram avaliados quanto ao estilo de vida relacionado à 

atividade física pelo componente ‘Atividade Física’ do questionário Perfil de Estilo de Vida Individual 

(PEVI). Três questões são pontuadas de 0 a 3. As respostas 0 e 1 são consideradas negativas e 2 e 3, 

positivas. O componente também é classificado em negativo (0 a 0,99), regular (1-1,99) e positivo (2-3). 

A funcionalidade do ombro foi avaliada pela pontuação do Shoulder Pain and Disability Index (Br-SPADI), 

variando de zero (máxima funcionalidade do ombro) a 100 (pior funcionalidade). Apresenta-se 

estatística descrita e resultado do teste Kruskal-Wallis para comparação da pontuação do SPADI entre os 

diferentes perfis. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE:40989014.5.0000.5414). 

 

RESULTADOS 

O perfil foi classificado como positivo em 27 pacientes, negativo em 30 e regular em 37. O número de 

respostas negativas foi maior para as perguntas 1 (realiza ao menos 30 minutos de atividades física 

moderadas/intensas, de forma contínua ou acumulada, 5 ou + dias da semana) (65 negativas /28 

positivas) e 2 (Ao menos duas vezes por semana, realiza exercícios que envolvam força e alongamento 

muscular) (55 negativas /38 positivas). Apenas a questão 3 (No seu dia a dia, caminha ou pedala como 

meio de transporte e, preferencialmente, usa as escadas ao invés do elevador) teve maior número de 

respostas positivas (33 negativas /61 positivas). Não houve evidência de diferenças significativas 

(p=0.7284) na comparação das pontuações totais do SPADI entre os grupos negativo, regular e positivos 

da classificação do perfil de estilo de vida. 

 

CONCLUSÃO 

Nesta amostra os pacientes com dor no ombro desempenham atividades físicas corriqueiras mas têm 

baixa participação em atividades de treinamento regulares de intensidade moderada a intensa. 
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INTRODUÇÃO 

Dor no ombro e na coluna cervical são queixas comuns e incapacitantes do sistema musculoesquelético. 

As etiologias dessas queixas podem ser distintas, mas as regiões compartilham inervação sensorial. A 

associação entre lesão do manguito rotador e patologias na coluna cervical já foi estudada, no entanto, 

não há dados de correlação entre sintomas no ombro e na coluna cervical nesses pacientes. 

 

OBJETIVO 

Verificar a correlação entre intensidade e frequência de dor no ombro e na coluna cervical em 

portadores de disfunção do ombro. 

 

METODOLOGIA 

Participaram 60 pacientes, com 6 a 240 meses (mediana 30 meses) de disfunção no ombro (7 homens; 

53 mulheres; média de idade de 54±14 anos), recrutados de uma clínica de fisioterapia. A dor no ombro 

na semana passada foi avaliada pela pontuação da escala de dor do Shoulder Pain and Disability Index 

(Br-SPADI-Dor), variando de zero (mínima dor do ombro) a 100 (pior dor). As caraterísticas clínicas da 

dor presente no ombro e na coluna cervical foram avaliadas através do auto-relato de frequência 

(dias/mês) e intensidade da dor presente (EVN 0-10). O coeficiente de correlação de Pearson foi 

calculado para estimar a correlação entre a pontuação da Br-SPADI-Dor e a intensidade de presente dor 

na coluna cervical e também a correlação entre a intensidade e frequência de dor presente no ombro e 

na coluna cervical. A análise estatística foi realizada no SPSS 20.0 e o nível de significância foi de 5%. Este 

trabalho foi aprovado no comitê de ética (1.013.676). 

 

RESULTADOS 

A pontuação média da Br-SPADI-Dor foi 72±18,3. O valor médio de intensidade de dor presente no 

ombro foi 7±1,4 e na coluna cervical, 8±1,4. A frequência média da queixa de dor no ombro foi 26 ±4 

dias/mês e na cervical, 24 ±5 dias/mês. Os coeficientes de correlação de Pearson foram: a) .602 (p 0.00) 

para Br-SPADI-Dor e intensidade de dor na coluna cervical; b) .663 (p 0.00) para intensidade de dor no 

ombro e na coluna cervical, e c) .643 (p 0.00) para frequência mensal de dor no ombro e na coluna 

cervical. Esses valores de coeficiente de correlação de Pearson e p valor indicam correlações moderadas 

e positivas entre as variáveis. 

 

CONCLUSÃO 

Observa-se que pacientes com disfunção no ombro apresentam queixa concomitante de dor na cervical 

com intensidade e frequências que estão moderadamente correlacionadas. Embora esses dados não 

impliquem em relação de causalidade, sugerem a existência de sensibilização e reforçam a necessidade 

de avaliar e tratar sintomas cervicais em portadores de disfunção do ombro. 
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INTRODUÇÃO 

A dor é o sintoma mais comum em pessoas com doença falciforme (DF) e poucos estudos tem 

caracterizado sua repercussão a nível cortical nesta população. O registro eletroencefalográfico (EEG) 

durante execução de práticas mentais como imagética motora (IM) pode ser um marcador 

neurobiológico da dor crônica.  

 

OBJETIVO 

Descrever as oscilações corticais de indivíduos falcemicos com dor crônica secundaria a osteonecrose de 

quadril (OQ) durante imagética motora dolorosa e não dolorosa. 

 

METODOLOGIA 

Participaram 14 indivíduos com DF HbSS e HbSC com dor crônica secundaria a OQ. Todos foram 

submetidos ao registro EEG em repouso, com olhos fechados, e depois solicitados a realizarem IM não 

dolorosa da mão (flexão) e dolorosa do quadril sintomático ou mais sintomático (abdução). Os 

desfechos desincronização (ERD) – diminuição na densidade de potência e sincronização relacionadas ao 

evento (ERS) – aumento na densidade de potência foram analisados. 

 

RESULTADOS 

Durante a imagética dolorosa de abdução do quadril houve uma ERS em teta (4-7hz) imediatamente 

após o início da IM perdurando por 3 segundos, enquanto que durante a imagética não dolorosa houve 

uma ERD durante todo o período de IM. 

 

CONCLUSÃO 

A simulação mental de um movimento doloroso (IM dolorosa) gera aumento na densidade de potência 

de teta (ERS), enquanto a simulação mental de um movimento não doloroso gera uma diminuição na 

densidade de potência desta frequência (ERD). 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombar é uma condição de saúde de alta prevalência estudos apontam ser a condição que 

desencadeia mais anos em termos de incapacidade. A dor lombar parece estar relacionada a alterações 

biopsicossociais, tais como estratégias de enfrentamento disfuncionais que estão parecem estar 

diretamente associadas a maior risco de prognóstico desfavorável e cronificação. Entretanto, há poucos 

estudos verificando a correlação entre as variáveis psicossociais. 

 

OBJETIVO 

Verificar a correlação entre fatores biopsicossociais na dor lombar. 

 

METODOLOGIA 

Estudo transversal analítico com a seleção de 23 indivíduos de ambos os gêneros, do Ambulatório de 

Dor Lombar da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com média de 

idade 54,4 anos (Desvio Padrão [DP]=15,7), peso 68,9 kg (DP=17,5), e altura de 1,61 m (DP=0,33). Os 

voluntários foram avaliados em seu primeiro contato com o ambulatório, com a aplicação dos seguintes 

questionários: Escala de Pensamentos Catastróficos da Dor (EPC - subdividida em magnificação ou 

ampliação, ruminação e desesperança); Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ-Brasil) também 

subdividido em trabalho e atividade física (avalia o medo-evitação na dor lombar); Start Back Screening 

Tool- Brasil (SBST-Brasil); e Auto Eficácia para o Controle da Dor e Funcionalidade. Para a análise 

estatística foi realizada a correlação de Spearman (p<0,05) sendo que a magnitude da correlação foi 

classificada da seguinte forma: 0,1 a 0,3 fraca, 0,3 a 0,6 moderada, 0,6 a 0,9 forte e 0,9 a 1 muito forte. 

 

RESULTADOS 

Em relação ao SBST-Brasil verificou-se correlação moderada para FABQ-trabalho (r=0,46; p=0,02) e 

FABQ-total (r=0,52; p=0,01) e ruminação da dor (r=0,59; p=0,003), já com a variável desesperança houve 

forte correlação com r=0,63 e p=0,001. O FABQ-total apresentou r=0,50 (p=0,01) em relação à 

desesperança e uma correlação negativa (r=-0,44; p=0,03) com a auto eficácia funcional. Houve também 

correlação negativa entre a auto eficácia funcional e desesperança (r=-0,54; p=0,007). 

 

CONCLUSÃO 

O prognóstico ruim na dor lombar parece estar relacionado à catastrofização e ao medo-evitação, bem 

como, o medo-evitação parece estar relacionado com catastrofização e auto eficácia para 

funcionalidade. Assim, o emprego de estratégias de manejo da catastrofização parece desempenhar 

papel importante nos tratamento biopsicossociais da dor lombar. 
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INTRODUÇÃO 

A endometriose é uma doença inflamatória crônica que está associada a frequentes relatos de dor, tais 

como dor pélvica crônica e dispareunia de profundidade, além de dismenorreia, disúria e disquezia. Os 

tratamentos cirúrgico e medicamentoso contribuem para o alivio destas dores. Todavia, na literatura 

são escassas as descrições a respeito de queixas álgicas globais aliadas a dor pélvica resultante da 

endometriose em mulheres que mantém este sintoma e se, os tratamentos utilizados são efetivos no 

alívio destas queixas globais nestas mulheres. 

 

OBJETIVO 

Identificar diferenças no perfil global de distribuição da dor na mulher com endometriose profunda pré 

e pós tratamento fisioterapêutico com eletroterapia. 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliadas 20 mulheres com endometriose profunda no Hospital da Mulher na UNICAMP que 

apresentavam dor pélvica crônica. A identificação global de dores associadas a dor pélvica foi realizada 

através do Diagrama de Localização e Caracterização da Dor. Este instrumento didático permite a 

marcação dos locais de dor e a quantificação da dor em cada região do corpo, por meio da Escala Visual 

Analógica. O instrumento foi aplicado pré e pós tratamento utilizando duas modalidades de Estimulação 

Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS): modo acupuntura ou autoaplicável, ambas aplicadas na região 

sacral. Os dados foram analisados pelo teste t pareado. 

 

RESULTADOS 

As mulheres tinham em média 35,9±7,4 anos e estavam em uso de terapia hormonal contínua para 

tratamento da endometriose e mantinham queixas de dor. No Diagrama de Localização e Caracterização 

da Dor foram apontadas 49 regiões álgicas diferentes simultâneas a dor pélvica crônica, sendo 

frequentes as regiões dos glúteos e lombar. Com o uso da TENS houve alívio global da dor pré e pós 

tratamento (p<0,001). Houve redução estatisticamente significante das queixas para 9 regiões corporais, 

sendo as principais: a pelve, glúteos, região lombar e abdômen (p<0,05), pré e pós tratamento com 

TENS. 

 

CONCLUSÃO 

O perfil global de distribuição da dor apresenta diferenças pré e pós tratamento quando utilizada 

eletroterapia. Por possuir um efeito sistêmico, a TENS pode contribuir não somente para atenuação da 

dor pélvica crônica, mas também das dores globais alterando o perfil das queixas relatadas por estas 

mulheres. Isto pode indicar que um tratamento que atua holisticamente, pode ser um método efetivo 

na redução de queixas associadas as dores decorrentes da endometriose profunda. 
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INTRODUÇÃO 

A experiência da dor é considerada como uma das principais preocupações dos seres humanos, e 

desempenha um papel de alerta que pode apontar alguma alteração biológica1. Ao considerar o sistema 

musculoesquelético, os distúrbios relacionados a ele são as causas mais frequentes de dor crônica2 e 

atingem uma cota significativa de indivíduos, além de produzir altos custos econômicos e sociais, bem 

como impactos negativos sobre a qualidade de vida das pessoas3. No Brasil, estima-se que a dor crônica 

relacionada aos distúrbios musculoesqueléticos afetam principalmente a coluna lombar, torácica e 

cervical3,4. A realização de uma avaliação abrangente da dor é essencial para identificar a intensidade 

relatada pelo paciente, os diversos fatores que a influenciam, além do impacto negativo que causa 

sobre a vida e saúde da pessoa. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a intensidade da dor crônica que acomete as regiões cervical, torácica e/ou lombar e o grau de 

incapacidade dos sujeitos antes a após a aplicação da acupuntura auricular. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo piloto, de caráter quantitativo e transversal. Foi realizado com 21 pacientes de 

uma lista de espera da Clínica de Fisioterapia da UNIFAL-MG que apresentavam dor crônica nas regiões 

cervical, torácica e/ou lombar. Os pacientes responderam ao questionário de caracterização do sujeito, 

ao QIRM e à Escala numérica de dor, antes e após receberem a acupuntura auricular como intervenção. 

Foram realizadas cinco sessões em pontos pré estabelecidos para o tratamento da dor nas regiões 

supracitadas, respeitando a vertente Francesa. Os dados foram agrupados no Microsoft Office Excel 

(2013) e analisados pelo programa Statistical Package for the Social Sciences versão 22.0, utilizando a 

estatística descritiva e o teste de Wilcoxon emparelhado. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da UNIFAL/MG (CAAE nº 43818115.60000.5142). 

 

RESULTADOS 

Dentre as 21 pessoas que participaram do estudo, 81% eram do sexo feminino. A idade (média ± desvio 

padrão) dos participantes foi de 47,24 ± 15,339. O tempo de dor variou de 1 a 40 anos. A intensidade da 

dor antes de iniciar o tratamento de Acupuntura Auricular foi de 4,67 ± 3,23 e passou para 2,43 ± 2,69 

após o tratamento (p - 0,006). Já o grau de incapacidade era de 10,62 ± 4,89 e passou para 8,29 ± 4,19 (p 

- 0,032). 

 

CONCLUSÃO 

A acupuntura auricular demonstrou-se efetiva para a redução da dor crônica que acomete as regiões 

cervical, torácica e lombar, bem como o grau de incapacidade ocasionado por ela. 
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INTRODUÇÃO 

A gravidez é um período em que diversas mudanças ocorrem na vida da mulher. Dentre as adaptações 

fisiológicas, a biomecânica corporal sofre variações que modificam o centro de gravidade para frente, 

tendo como consequência quadros álgicos que acometem a região lombar e/ou pélvica. Essa 

perturbação traz limitações para a realização das atividades cotidianas, o que requer um manejo correto 

e precoce do tratamento, a fim de aliviar os sintomas. Como uma alternativa terapêutica, os métodos 

não farmacológicos para alívio da dor têm se tornado a de primeira escolha por parte das gestantes, por 

serem mais naturais e seguros. 

 

OBJETIVO 

Elaborar uma revisão sistemática para investigar quais são os métodos não farmacológicos utilizados 

para alívio da dor lombar e/ou pélvica na gestação. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão sistemática a qual teve como questão norteadora: “Quais os métodos não 

farmacológicos para alívio da dor lombar e/ou pélvica em gestantes?” Realizou-se uma busca nas bases 

de dados Pubmed, Science Direct, Cinahl e Bireme por ensaios clínicos, publicados entre os anos de 

2005 a 2015. Foram utilizados os seguintes descritores: “Dor Lombar”, “Dor pélvica” e “Gestante”. Os 

critérios de inclusão foram: artigos em inglês, espanhol e português e que respondiam à questão 

norteadora. 

 

RESULTADOS 

O processo de análise dos estudos envolveu leitura de títulos, resumos e textos completos. Após todas 

essas fases, 12 manuscritos preencheram os critérios de inclusão da revisão. Os sujeitos eram gestantes, 

com feto único, entre 11 a 36 semanas, com variância em cada pesquisa, que apresentavam dor lombar 

e/ou pélvica durante a gestação atual e que não apresentavam outras comorbidades associadas. Das 

intervenções aplicadas 67% tiveram eficácia, sendo estas: exercício físico, utilização do cinto pélvico, 

hidroginástica, acupuntura, exercício de estabilização e yoga. No entanto, terapia craniossacral, aula 

aeróbica, programa de exercício em grupo, programa de educação e exercício padrão, que 

correspondiam a 33% das intervenções, não apresentaram significância. Ressalta-se que 75% aplicaram 

apenas uma intervenção e 25% mais de uma intervenção. 

 

CONCLUSÃO 

Os métodos não farmacológicos mostraram-se relevantes para alívio da dor lombar e/ou pélvica em 

gestantes, porém é necessário mais estudos a nível nacional para melhor conhecer e assistir esta 

população. 
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INTRODUÇÃO 

O uso de drogas intratecais para o tratamento da dor crônica e espasticidade é atualmente um método 

validado pela literatura. Nos anos 80 e 90 ocorreram as primeiras experiências com injeções espinhais 

de medicamentos opióides e baclofeno (Penn e Kroin, 1984; Coombs et al 1982) Nos anos seguintes foi 

evidenciado em  trabalhos a vantagem da associação de drogas de efeito sinérgico com maior eficácia e 

menores efeitos colaterais (Alicino e Giglio, 2011; Van Dougen et al, 1999). A dose do medicamento a 

ser liberado pelo dispositivo é baseada a partir de dose inicial em bolus ou infusão externa e 

posteriormente em dispositivos implantados para manter a dose que será administrada no espaço 

intratecal na quantidade da solução do medicamento apresentado, por um período de tempo. 

Atualmente existem dispositivos de fabricantes que são exclusivos para cada tipo de bomba, fazendo o 

cálculo de uma única droga. Para associar mais de um fármaco e otimizar essa operação, criamos um 

software de sistema operacional Windows e Android para auxiliar o cirurgião a conferir seus cálculos e 

manejar a associação de até três drogas, o período de preenchimento da bomba e um banco de dados 

para armazenar informações de pacientes. 

 

OBJETIVO 

Otimizar e confirmar o cálculo das drogas a serem utilizadas, facilitar a conduta e associações 

farmacológicas, calcular data da próxima reposição de acordo com a preferência de cada profissional e 

salvar os dados dos pacientes em banco de dados. 

 

METODOLOGIA 

Software desenvolvido através de criação de algoritmo por neurocirurgião funcional e programação 

realizada por um graduando em engenharia elétrica com ênfase em sistemas eletrônicos e clínica 

especialista em dor, com simulações de cálculos em doses hipotéticas e conferências de doses para 

certificação de coincidência dos resultados. O programa foi desenvolvido em Visual Basic® e Android 

Studio®. 

 

RESULTADOS 

O sistema mostrou resultados semelhantes aos cálculos manuais sendo considerado útil para a 

conferencia de doses a serem usadas em bombas de fármacos intratecais, principalmente quando se 

utiliza mais de uma droga. 

 

CONCLUSÃO 

Não há duvidas da formação e experiência que um especialista em dor deve ter para realizar esse 

procedimento. A ideia é desenvolver uma ferramenta em interface com a engenharia, para otimizar a 

operação e facilitar o manejo dos pacientes, assegurando a conduta terapêutica. Cada vez mais a 

tecnologia deverá ser utilizada na rotina dos profissionais de saúde e cabe aos desenvolvedores torna-la 

acessível e prática. 
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INTRODUÇÃO 

O zumbido é definido como uma percepção de som na proximidade da cabeça com a ausência de uma 

fonte externa. Para avaliação do zumbido, são estruturas importantes a considerar: a trompa auditiva e 

os músculos a ela relacionados como o salpingofaringeo (MSP), levantador do véu palatino, tensor do 

véu palatino e tensor do tímpano. Estes têm papel importante na abertura e fechamento da tuba 

auditiva, auxiliando no equilíbrio das pressões e podendo causar zumbido quando apresentam 

disfunções em suas tonicidades. O tratamento manipulativo osteopático (TMO) é uma opção de 

tratamento que se mostrou eficaz na melhora da função da trompa auditiva e que eliminou os zumbidos 

decorrentes de sua disfunção nesse caso. 

 

OBJETIVO 

Relatar o sucesso do diagnóstico e tratamento de uma paciente com zumbido auditivo crônico causado 

por contrações espasmódicas do MSP. 

 

METODOLOGIA 

Uma paciente de 49 anos apresentou-se para TMO com sintomas de zumbido crônico bilateral. A 

mesma recebeu tratamento medicamentoso porém, sem resultados. Exames de TCC, RNM e 

audiometria não conduziram a diagnósticos, porém, por meio do exame de rinoscopia, foi diagnosticada 

com “contrações involuntárias do MSP”. Após avaliação Osteopática, foram identificadas disfunções de 

mobilidade atlanto-occipitais; dos temporais e hipersensibilidade das suturas occipito-mastódea. 

Identificou-se também espasmos e hipersensibilidade dos músculos suboccipitais e palatofaríngeos. 

Foram realizadas 9 sessões de TMO ao longo de 16 semanas. Dada a natureza do ruído, caracterizado 

por estalos, estabeleceu-se como válida a sua contagem em quatro horários ao longo do dia: 8, 12, 16 e 

20h, o que serviu como indicativo do número de contrações involuntárias do MSP. Para análise 

estatística foi utilizado o teste de Tukey com nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

Observou-se diminuição significativa após a semana 4 do número de estalos que cai de valores médios 

próximos a 20 nas semanas anteriores para uma média de 11,40 estalos/minuto. Nas semanas 5 e 6 

também há uma significativa redução do número de estalos que passa para uma média de próxima a 6 

estalos por minuto, média significativamente superior à observada da semana 8 em diante onde as 

médias se situam entre 2,06 estalos/minuto e 0,02 estalos por minuto. 

 

CONCLUSÃO 

Conforme observado conclui-se que o TMO diminuiu significativamente a frequência do zumbido, 

demonstrando ser um tratamento rápido e eficaz neste tipo de patologia, agindo diretamente na causa 

da mesma.  
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INTRODUÇÃO 

Disfunção temporomandibular (DTM) abrange um grupo heterogêneo de condições que afetam a 

articulação temporomandibular (ATM), os músculos mastigadores e tecidos associados. Os sintomas 

mais frequentes são dor, principal relato, movimentos mandibulares assimétricos, ruídos articulares e 

restrição na abertura da boca com consequentes dificuldades funcionais.  

O menor Limiar de Dor à Pressão (LDP) em músculos mastigadores de sujeitos com DTM quando 

comparados com grupo controle assintomático pode ser explicado pela sensibilização de aferentes 

nociceptivos primários na área afetada, assim como hiperexcitabilidade central no sistema trigeminal.  

Alguns pacientes com DTM podem apresentar sensibilização central não restrita à região de inervação 

trigeminal, reduzida capacidade inibitória endógena somada à facilitação e hiperexcitabilidade 

generalizada.  

 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho foi verificar a presença da sensibilização central e periférica, além de 

deficiências no sistema de modulação de dor, mediante a algometria, em um grupo de mulheres 

portadoras de disfunção temporomandibular (DTM) comparando-as com o grupo controle. 

 

METODOLOGIA 

Foram selecionadas 32 voluntárias, sendo 13 portadoras de DTM muscular(grupo DTM) e 19 sem DTM 

(grupo controle), com idade de 26,88 ± 4,64 anos. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP/UNICAMP, Protocolo 040/2015. 

Foi quantificado o LDP colocando-se a extremidade do algômetro em posição perpendicular à pele e 

promovido um aumento manual e gradativo de pressão sobre a porção das fibras descendentes do 

trapézio direito(ponto médio entre acrômio e C7), terço superior do esternocleidomastoideo esquerdo, 

região hipotenar esquerda e terço superior do tibial anterior direito, até o voluntário relatar que aquela 

sensação transformou-se em dor, quando imediatamente o avaliador cessava a pressão. Foi adotado o 

nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

No limiar de dor à pressão, pode-se observar um valor de p altamente significativo para diferenciar 

sujeitos com e sem DTM quanto a todos os músculos estudados. Esse menor LDP registrado no grupo 

DTM, inclusive em regiões fora da orofacial, pode ser resultado dos processos de sensibilização 

periférica e central, somada a deficiências do sistema de inibição de dor. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a DTM é uma patologia complexa e seu amplo entendimento pode favorecer a pesquisa 

e o tratamento de pacientes com DTM, sobretudo daqueles casos refratários. 

  

 



     
Congresso Interdisciplinar de Dor da USP 

Código Trabalho: EP-165 - Título: RELATO DE CASO DE TRATAMENTO DA DOR FANTASMA COM 

PATCHES DE LIDOCAÍNA 5%  

 

Autores: WELMA REZENDE FUSO;TAYNARA GUIMARÃES SILVA;ELMARA OLIVEIRA BARROS;FABRICIO 

OLIMPIO DE OLIVEIRA  

 

Instituição: Universidade Federal do Tocantins  

 

Área: 04. Tratamento com fármacos  

   

INTRODUÇÃO 

A dor fantasma, sensação fantasma e dor no cocto de amputação são três entidades 

fisiopatologicamente diferentes, mas muitas vezes presentes no mesmo paciente. A dor no coto de 

amputação surge por conta da injúria inflamatória causada pelo trauma cirúrgico. A dor fantasma tem 

prevalência estimada em 26 a 80% dos pacientes , normalmente de difícil controle e fisiopatologia ainda 

desconhecida; em geral necessita de tratamento multimodal para controle da dor. Diversos são os 

fármacos usados na terapia farmacológica, como os antidepressivos tricíclicos , anticonvulsivantes, 

anestésicos locais, opioídes, anti-inflamatórios não esteroidis. Fato é que esse quadro pode apresentar-

se como álgico grave e de difícil controle com tratamentos convencionais. Nesse sentido, novos 

trabalhos com terapias alternativas vêm sendo relatados na literatura. Este relato objetivou descrever 

um tratamento da dor do coto de amputação e dor fantasma com patch de lidocaína 5%.  

 

OBJETIVO 

RELATO DE CASO 

Trata-se de paciente de 20 anos, vítima de acidente motociclístico, em que houve desarticulação do pé 

esquerdo, amputado nove dias após o trauma. A dor iniciou-se no terceiro dia de internação, contínua, 

com períodos de paroxismos, alodínea e hiperalgesia , VAS= 10, referida sensação de queimação, 

ardência e esmagamento. Durante a internação, paciente fez uso de Tramal, Morfina, Amitrptilina, 

Tilatil, Dipirona e Gabapentina. Recebeu alta no décimo sexto dia com prescrição de Gabapentina e 

Paracetamol, VAS=7. Porém evoluiu com paroxismos de dor em choque, dor no coto e dor no membro 

fantasma, VAS=10. Começou atendimento no ambulatório de dor cerca de um mês depois do acidente, 

quando foi iniciado tratamento com patches de lidocaína 5% em dias alternados. Relatou melhor 

significativa nas primeiras 24 horas após o início do tratamento, VAS era de 10 nas crises de dor  e 

passou a ser 1 ou 2. Referiu que a dor neuropática descrita como choque acabou. No décimo dia 

desapareceu a dor fantasma. Com 20 dias, permanecia apenas disestesia no local 

 

CONCLUSÃO 

Os relatos do uso de patches de lidocaína 5% para dor no coto de amputação e no membro fantasma 

ainda são escassos, portanto o presente relato demonstra que essa pode ser uma alternativa viável em 

casos de dor refratária ao tratamento convencional 
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INTRODUÇÃO 

Considerando que a terapêutica da dor neuropática é complexa e envolve tratamentos multimodais 

muitas vezes não efetivos, torna-se imprescindível a utilização de técnicas complementares para o 

tratamento dessa dor. Nesse sentido, a acupuntura tem sido extensivamente aplicada no tratamento da 

dor neuropática, que induz analgesia por ação imunoreguladora, entretanto seus mecanismos de ação 

espinais são pouco compreendidos. 

 

OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da acupuntura manual (AM) sobre a dor neuropática 

de ratos e o padrão de marcação para microglias e astrócitos espinais frente a essa resposta. 

 

METODOLOGIA 

Ratos Wistar machos submetidos à crônica constrição (CCI) do nervo isquiático ou falso operados (FOP) 

foram avaliados em testes nociceptivos de pressão da pata e filamentos de von Frey. Após 14 dias da 

cirurgia, os animais foram reavaliados nos testes e em seguida, os animais com CCI foram submetidos a 

AM bilateral dos acupontos E-36+VB-34. Foram aplicadas seis sessões intercaladas de AM, com um 

intervalo de 48 h. Após a última sessão, os animais foram novamente avaliados nos testes nociceptivos e 

avaliados no teste de depressão do nado forçado. Animais com CCI ou FOP, não tratados, também 

foram avaliados. Foi avaliada a imunorreatividade (IR) para Iba-1 (marcador microglial) e GFAP 

(marcador astrocitário) na coluna posterior da medula espinal (CPME). 

 

RESULTADOS 

A AM reverteu os fenômenos de hiperalgesia (p<0,001), alodínia (p<0,001) mecânicas em ratos com CCI 

e reduziu o tempo de imobilidade (p<0,001), observado no teste do nado forçado, quando comparado 

aos animais com CCI não tratados. Animais com dor neuropática apresentaram um aumento de 57% na 

IR-Iba-1 e de 47% na IR-GFAP na CPME ipsolateral a lesão, quando comparado aos animais FOP. O 

tratamento com AM foi capaz de reverter esse aumento da IR tanto para Iba-1 como para GFAP, quando 

comparado com os animais FOP. 

 

CONCLUSÃO 

Os dados em conjunto sugerem que a AM reverte os fenômenos de dor neuropática por inibir a 

atividade microglial e astrocitária na medula espinal e reverte o quadro de depressão observado nos 

animais com neuropatia periférica. Esse trabalho enfatiza o efeito da AM sobre a resposta inflamatória 

espinal, de origem glial, na analgesia em quadro de dor neuropática periférica, sendo que um melhor 

entendimento dos mecanismos envolvidos nesse efeito é crucial para aprimorar sua eficácia e elucidar o 

seu potencial valor terapêutico. 
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INTRODUÇÃO 

Diversos estudos apontam o acolhimento e o estabelecimento de vínculo como fatores que  podem 

favorecer o aumento da adesão e a melhora clínica. Entende-se por  acolhimento a habilidade dos 

profissionais de saúde para identificarem as necessidades dos doentes e negociarem as melhores 

soluções para as suas demandas. Consequentemente estimula-se o vínculo, a autonomia e o 

empoderamento dos pacientes.  

 

OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa foi o de verificar se pacientes com dores crônicas se identificam com as 

situações que envolvem (não) acolhimento no curta-metragem “A[colher]” 

(https://youtu.be/fSTRQsQo7Fk).  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo. Foi apresentado vídeo para 07 pacientes com diagnóstico de dores 

crônicas de diversas etiologias em um hospital-escola na cidade de São Paulo. Foram coletados 

depoimentos a respeito dos elementos de identificação com as situações vivenciadas pela protagonista 

do curta-metragem. Os depoimentos foram categorizados segundo a análise de conteúdo de Bardin.  

 

RESULTADOS 

Os pacientes identificaram-se mais com a protagonista em três momentos distintos da exibição do filme 

após: 1min40s; 5min15s e ao final. Todos os participantes relataram que se sentiram representados pelo 

curta-metragem, apesar de a personagem não ter a mesma idade e nível socioeconômico da maioria 

dos pacientes. Ela sofria com problemas semelhantes, como: precisar tomar muitos remédios, 

apresentar dificuldades para acordar cedo e realizar os cuidados pessoais, o sentimento de solidão e a 

carência de apoio dos próximos. Ao longo do discurso, os pacientes informaram que  o não acolhimento 

e  falta de compreensão de suas condições e limitações são fatores que geram piora no quadro crônico. 

Eles se percebem impotentes e incapazes de realizarem as tarefas determinadas, mas as pessoas ao 

redor, como amigos, familiares e colegas de trabalho, muitas vezes, não conseguem entender as 

restrições e dificuldades impostas pela dor crônica. Durante a discussão relataram que o atendimento 

multiprofissional recebido contribuiu para torná-los mais ativos em seu cotidiano, e que atualmente 

buscam novos modos de realizar as tarefas conhecendo suas dificuldades e respeitando seus limites.  

 

CONCLUSÃO 

O curta-metragem possibilitou mostrar a importância do acolhimento e do empoderamento dos 

pacientes para melhorar a qualidade de vida e aumentar a adesão aos tratamentos. Sugerem-se que 

novos estudos sejam realizados de modo a ampliar a amostra e assim generalizar os resultados para a 

população brasileira que sofre com dores crônicas.  


