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DOR Editorial

Os temas livres apresentados durante o 13º CBDor 
por serem textos curtos e diversos permite ao leitor aplicar o 
conhecimento neles expresso ao caso concreto, aliviando a dor 
de seus pacientes.

A leitura destes temas livres nem sempre é feita pela 
maioria dos que acessam o portal da SBED, seja pela dificuldade 
de encontra-los ou devido ao grande numero de temas, 
desencorajando aqueles que não dispõe de muito tempo, ou 
mesmo porque sequer sabem que eles estão a disposição de 
qualquer leitor interessado.

Por esses motivos é que a Diretoria da SBED houve 
por bem fatiá-los em 12 fascículos, sequenciais, cada um com 
aproximadamente 20 temas livres, que serão disponibilizados 
mensalmente em seu e-mail, a partir deste dezembro.

Se você desejar consultar todos os temas livres 
apresentados no CBDor pode acessá-los na aba publicações 
do portal da SBED, ou então, seja paciente e leia 20 deles a 
cada mês, assim poderá desfrutar de cada um, aprender com 
as proposições dos autores, fazer suas criticas construtivas, ter 
ideias para apresentar muitos trabalhos no próximo CBDor, que 
será realizado em São Paulo, no mês maio de 2019.

Boa leitura, Bom Natal e um sensacional 2018.

Forte abraço,

Irimar de Paula Posso

Presidente da SBED.
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Central sensitization inventory validated 
and adapted for a brazilian population: 
psychometric properties and its relationship 
with the brain-derived neurotrophic factor  

Larissa O Cruz, Wolnei Caumo, Guilherme O Venturini, 
Raquel P Thomaz  
Hospital de Clinicas de Porto Alegre  

INTRODUCTION. Chronic pain is one of the most prominent causes of 
disability worldwide. It is often associated with other clinical symptoms, 
including fatigue, poor sleep, cognitive deficits, headaches, depression, 
and anxiety. The primary aim was to assess the psychometric properties 
(including internal consistency, construct validity, reproducibility, and 
factor structure) of the Central Sensitization Inventory (CSI) adapted 
and validated for a Brazilian population (CSI-BP). Additionally, we 
evaluated the relationship of the CSI-BP with the Serum Brain-Derived 
Neurotrophic Factor (BDNF), and determined the ability of the CSI-BP 
symptoms discriminate between subjects who do/do not respond to the 
conditioned pain modulation task (CPM-task), as assessed by the change 
in the Numerical Pain Scale (NPS 0-10). 
METHODS.  A Cross-sectional study was conducted in a pain clinic, 
in a tertiary teaching hospital. Two hundred and twenty-two adults 
with chronic musculoskeletal pain and 63 healthy control subjects com-
pleted the CSI-BP and the Brazilian Portuguese Pain Catastrophizing 
Scale (BP-PCS). A team of experts according to the international gui-
delines translated the CSI. Test-retest, item analysis, convergent validity 
and factor analysis were performed. Later, a random subsample (n=77) 
was used to correlate the CSI-BP adjusted index with the change on 
NPS during CPM-task and the BDNF blood sample. 
RESULTS. The CSI-BP presented strong psychometric properties 
(test–retest reliability=0.91; Cronbach’s alpha=0.91). Confirmatory 
factor analysis yielded a 4-factor structure, supporting the original 
English version. The CSI-BP adjusted index showed moderate positive 
correlation with the BP-PCS and classified more than 80% of patients 
correctly vs. healthy con trols. Serum BDNF levels explained 27% of 
the variation in the CSI-BP adjusted index. Subjects with impairment 
in the descendent modulatory system had higher CSI-BP adjusted 
index than subjects who responded normally to the CPM task 49.35 
(12.10) vs. 39.50 (12.33) respectively, (P 0.05). 
CONCLUSION. The CSI-BP was found to be a psychometrically strong 
and reliable instrument, with primary evidence of validity. Higher scores 
on the CSI-BP were correlated positively with the serum BDNF and with 
a greater dysfunction of descending pain modulatory system.
REFERÊNCIAS: 1 Deitos A et al. Clinical Value of Serum Neuroplasticity Mediators in 
Identifying the Central Sensitivity Syndrome in Patients With Chronic Pain With and 
Without Structural Pathology. Clin J Pain. 2015;31(11):959-967. 2 Woolf CJ, Salter MW. 
Neuronal plasticity: increasing the gain in pain.Science. 2000;288(5472):1765-1769. 

Cetamina, cetoprofeno, propofol e 
lidocaína intraperitoneal  e lidocaína 
incisional na hiperalgesia induzida por 
fentanil, em ratos

Oscar César Pires, Naira Correa Cusma Pelógia, Eliane 
Stevanato, Irimar de Paula Posso. 
Universidade de Taubaté 
 
INTRODUÇÃO. O presente estudo avaliou os efeitos do cetoprofeno, 
parecoxibe, cetamina, propofol, lidocaína intraperitoneal e lidocaína inci-
sional sobre a hiperalgesia induzida por fentanil, em ratos. 

MÉTODO. Após aprovação do CEUA da instituição, foram utilizados 
42 ratos Wistar machos, com idade entre 60 e 90 dias, divididos aleato-
riamente em sete grupos (n=6). Sob anestesia geral com isoflurano, to-
dos os animais foram submetidos a incisão cirúrgica na pata posterior 
direita, de acordo com o modelo de dor pós-operatória descrito por 
Brennan et al, 1996. A avaliação da hiperalgesia se deu pela aplicação 
de filamentos de Von Frey  na planta da pata operada na segunda hora, 
1o, 3o e 5o e 7o dia após administração dos fármacos e realização do 
procedimento cirúrgico. No grupo 1 (GCS – Grupo Controle Salina), 
os animais receberam solução salina a 0,9% por via intraperitoneal 
(duas injeções) únicas; No grupo 2 (GCF – Grupo Controle Fentanil), 
os animais receberam fentanil na dose de 100 ug.kg-1 e solução sa-
lina a 0,9%, ambas por via intraperitoneal em dose única; No grupo 
3 (GFCP – Grupo cetoprofeno) – os animais receberam fentanil na 
dose de 100 ug.kg-1 e cetoprofeno na dose de 5 mg.kg-1, ambas por via 
intraperitoneal em dose única; No grupo 4 (GFK – Grupo cetamina) 
– os animais receberam fentanil na dose de 100 ug.kg-1  e cetamina 
na dose de 10 mg.kg-1, ambas por via intraperitoneal em dose única; 
No grupo 5 (GFPP – Grupo Propofol) – os animais receberam fentanil 
na dose de 1 mg.kg-1 e propofol na dose de 60 mg.kg-1, ambas por 
via intraperitoneal em dose única; No grupo 6 (GFLP) – os animais 
receberam fentanil na dose de 100 ug.kg-1  e idocaina na dose de 10 
mg.kg-1, ambas por via intraperitoneal em dose única; No grupo 7 
(GLI – Grupo Lidocaína Incisional) – os animais receberam fentanil 
na dose de 100 ug.kg-1 por via intraperitoneal e lidocaina na dose de 10 
mg.kg-1, no local da incisão em dose única. Após a avaliação da hipe-
ralgesia os animais foram submetidos a eutanásia com administração 
de tiopental sódico na dose de 100mg.Kg-1. 
RESULTADOS.  Na segunda hora de avaliação, no 3o, 5o e 7o dias  não foi 
observada a hiperalgesia associada ao uso do fentanil, entretanto, no pri-
meiro dia de pós-operatório houve hiperalgesia que foi minimizada pela 
cetamina, cetoprofeno e lidocaína incisional, efeito esse não observado 
com o uso do propofol e lidocaína por via peritoneal. 
CONCLUSÕES. Os resultados obtidos sugerem que o uso de cetamina, 
cetoprofeno e a infiltração da lesão podem amenizar a hiperalgesia causa-
da por fentanil, em ratos. 
REFERÊNCIAS: 1 Chu LF et al. Opioid-induced hyperalgesia in humans: molecular me-
chanisms and clinical considerations. Clin J Pain, 2008;24:479-496. 2 DuPen A et al. Me-
chanisms of opioid-induced tolerance and hyperalgesia. Pain Mange Nurs, 2007;8:113-121.

Efeito antinociceptivo, neurorregenerador 
e tipo-antidepressivo da planta medicinal 
combretum leprosum na neuropatia 
periférica  

Róli Rodrigues Simões, Scheila Kraus, Thaiza Melzer, Adair 
Roberto Soares dos Santos 
Laboratório de Neurobiologia da dor e inflamação (LANDI)/UFSC 

INTRODUÇÃO. Estima-se que a prevalência das neuropatias perifé-
ricas seja de aproximadamente 2,4 % da população mundial. Os sin-
tomas mais proeminentes são a perda funcional e dor crônica, sendo 
caracterizada por hiperalgesia, alodínia e dor espontânea. A planta 
medicinal Combretum leprosum pertence à família Combretaceae 
e encontram-se amplamente distribuídas em diversas regiões do 
mundo e apresentam aspecto variado, incluindo árvores, arbustos ou 
trepadeiras. É popularmente conhecida por mofumbo, cipoaba e car-
ne-de-vaca sendo comum o uso de suas partes aéreas (tronco, flores e 
folhas) e raízes para uso como cicatrizante, anti-hemorrágico, sedativo, 
antitussígeno, expectorante e antiofídico. O objetivo deste trabalho foi 
demonstrar o efeito analgésico, antidepressivo e neurorregenerador do 
extrato padronizado de Combretum leprosum. 
MÉTODO. Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas (n=38, 26-
30 g) e o extrato das inflorescências administrado aos animais 2 vezes 
ao dia foi obtido através da diluição em 3% de Tween 20, sendo o 
restante do volume completado com solução salina 0,9%. O modelo 
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de esmagamento do nervo isquiático foi utilizado para se averiguar o 
efeito analgésico [através do uso de filamentos de von Frey e placa fria 
(10 ºC, cut off 120 s)], neurorregenerador [através da análise do índice 
funcional do ciático (IFC) estático e dinâmico de locomoção] e antide-
pressivo (através do teste de suspensão da cauda). A análises de dor e 
neurorregeneração foram realizadas nos dias 4, 7, 14, 21, 28 e 35 após a 
lesão do nervo e o teste de depressão foi realizado no 15º dia. A análise 
das respostas basais dos animais nos diferentes testes foi realizada no 
dia anterior ao procedimento cirúrgico. 
RESULTADOS. Nossos dados demonstram que o extrato (100 mg/
kg, i.g.) promoveu redução da sensibilidade mecânica e térmica. A 
redução da sensibilidade mecânica foi caracterizada pela inibição da 
frequência de resposta frente ao estímulo nociceptivo mecânico in-
duzido pelo filamento de von Frey, sendo a redução da sensibilidade 
térmica caracterizada pelo aumento na latência de retirada da pata 
frente ao estímulo térmico ao frio no teste da placa fria. Além disto, foi 
possível observar que o extrato também promoveu a regeneração do 
nervo isquiático, que foi caracterizado pela melhora no IFC, estático e 
dinâmico, dos animais. Ademais, foi também observado que o extrato 
possui importante atividade no teste de suspensão da cauda, um mo-
delo preditivo de depressão. 
CONCLUSÃO. Dessa forma, nossos dados fornecem evidências do 
potencial efeito da planta como analgésica, neurorregeneradora e anti-
depressiva. Aprovação CEUA: 2600250816.

Influência da sacarose nas funções 
sensitiva e motora em modelo 
experimental de dor neonatal
Isabela F Azevedo-Santos, Thiago SS Abner, Jéssica DS Medeiros, 
Michelly C Silva, Josimari M DeSantana  
Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de 
Sergipe (UFS)  

INTRODUÇÃO. Neonatos são frequentemente expostos a proce-
dimentos dolorosos em Unidades de Terapia Intensiva durante um 
período crítico de desenvolvimento cerebral. A sacarose é utilizada 
no manejo da dor neonatal, porém, seus efeitos em longo prazo nas 
funções sensitiva e motora ainda são desconhecidos. O presente es-
tudo objetivou avaliar os efeitos da sacarose nas funções sensitiva e 
motora em modelo experimental de dor neonatal desde o nascimento 
à fase adulta. 
MÉTODO. Foi realizado um estudo experimental, utilizando 38 ratos 
Wistar machos e fêmeas que foram submetidos ao modelo experimen-
tal de dor neonatal, no qual, a hiperalgesia foi reproduzida a partir da 
inserção rápida de uma agulha (calibre 25) na superfície plantar da 
pata traseira (direita). No grupo controle, foi realizada estimulação tátil 
por meio da ponta algodoada de um cotonete na mesma região. Como 
intervenções, foram utilizadas sacarose (250 g/L), morfina (10 mg/mL) 
ou água potável. Dessa forma, os animais foram divididos em quatro 
grupos: 1) Hiperalgesia (estimulação com agulha) associada à inter-
venção com sacarose (n=9); 2) Hiperalgesia associada à intervenção 
com morfina (n=9); 3) Hiperalgesia associada à intervenção com água 
potável (n=9); 4) Controle (n=11). Os animais foram avaliados quanto 
à latência térmica (placa quente), limiar de retirada da pata (filamentos 
von Frey), força muscular (grip strenght meter) e velocidade (monitor 
de atividades) nos tempos 15, 30, 60 e 90 dias pós-natais.
RESULTADOS. Os animais tratados com sacarose apresentaram 
maior latência térmica e limiar de retirada da pata ao longo do tempo 
em comparação ao grupo controle (p ≤ 0,03). Os animais tratados com 
morfina e água apresentaram maior limiar de retirada da pata quando 
comparados ao grupo controle (p ≤ 0,03). Força muscular e velocidade 
não se mostraram diferentes entre os animais dos grupos estudados. 
CONCLUSÃO. Sugere-se que a sacarose, quando administrada via 
oral, em ratos neonatos possui efeitos analgésico em curto prazo e 
anti-hiperalgésico em longo prazo. Todavia, há a necessidade de novos 

estudos sobre os efeitos da sacarose na função motora, a fim de melhor 
sanar esta lacuna científica. 
REFERÊNCIAS: 1 Do Carmo EC et al. Does Pain in the Neonatal Period Influen-
ce Motor and Sensory Functions in a Similar Way for Males and Females During 
Post-Natal Development in Rats?. Pain Med, p. pnv117, 2016. 2 Sanada LS et al. 
Cortex glial cells activation, associated with lowered mechanical thresholds and 
motor dysfunction, persists into adulthood after neonatal pain.  Int. J. Dev. Neu-
rosci, v. 35, p. 55-63, 2014.

Influência da empatia no desenvolvimento 
sensório-motor em modelo experimental 
de dor neonatal  
Isabela F Azevedo-Santos, Thiago SS Abner, Jéssica DS Medeiros, 
Michelly C Silva, Josimari M DeSantana 
Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de 
Sergipe (UFS)  

INTRODUÇÃO. A empatia é definida como uma resposta afetiva 
integrada baseada na percepção do estado ou na condição de outro 
semelhante. Este fenômeno pode ser evidenciado em situações em 
que indivíduos não estimulados por fatores nociceptivos reagem e/ou 
percebem a dor de forma semelhante a partir de uma interação com 
aqueles que a sentem. Apesar de descobertas acerca da ocorrência de 
empatia entre neonatos, a influência da mesma no desenvolvimento 
sensório-motor constitui uma lacuna na ciência.
MÉTODO. Trata-se de um estudo experimental, em que ratos Wistar 
machos e fêmeas foram divididos em dois grupos: 1) grupo empatia 
(GE; n=11) e 2) grupo controle (GC; n=11). No primeiro, foi realizada 
estimulação tátil por meio da ponta algodoada de um cotonete na 
superfície plantar da pata traseira direita (procedimento não-doloro-
so) e os animais foram alocados em caixas juntamente com aqueles 
submetidos ao modelo experimental de dor neonatal (inserção rápida 
de uma agulha calibre 25 na mesma região plantar). No grupo controle, 
os animais foram estimulados de forma similar aos do GE e alocados 
sem contato com aqueles submetidos à estimulação dolorosa. Foram 
avaliados latência térmica (placa quente), limiar de retirada da pata (fi-
lamentos von Frey), força muscular (grip strenght meter) e velocidade 
(monitor de atividades) aos 15, 30, 60 e 90 dias pós-natais. 
RESULTADOS. Na análise de medidas repetidas, houve redução da 
latência térmica no GE (p ≤ 0,009) e aumento do limiar de retirada da 
pata no GC (p ≤ 0,008). Houve aumento da força muscular e redução da 
velocidade de marcha em ambos os grupos ao longo do tempo (p ≤ 0,03). 
Não foram encontradas diferenças significativas na análise intergrupo 
das variáveis estudadas. 
CONCLUSÃO. A partir deste estudo, não foi possível evidenciar 
influência da empatia no desenvolvimento sensório-motor em compa-
ração ao grupo controle ao longo do tempo. 
REFERÊNCIAS: 1 Li Z et al. Social interaction with a cagemate in pain facilitates 
subsequent spinal nociception via activation of the medial prefrontal cortex in rats. 
Pain 155.7 (2014): 1253-1261. 2 Sanada LS et al. Cortex glial cells activation, associa-
ted with lowered mechanical thresholds and motor dysfunction, persists into adul-
thood after neonatal pain. Int. J. Dev. Neurosci, v. 35, p. 55-63, 2014.

Separação materna aumenta a 
sensibilidade à dor na vida adulta 
Fabiana Cardoso Vilela, Jádina Santos Vieira, Alexandre Giusti-Paiva, 
Marcelo Lourenço da Silva  
Universidade Federal de Alfenas  

INTRODUÇÃO. A separação materna (SM) é um modelo ampla-
mente aceito para estudar alterações comportamentais em longo prazo 
produzidas por eventos durante o início da vida sendo considerada 
um modelo de “estresse precoce”. Assim, nosso objetivo foi avaliar a 
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sensibilidade à dor, sob diferentes estímulos, em ratos machos e fêmeas 
adultos que foram submetidos à SM. 
MÉTODO. Os animais (ratos wistar, n = 8 por grupo) foram submeti-
dos ou não à SM do dia pós-natal 2-15 (PND2-15) por 3 h/dia. O com-
portamento materno e o peso da ninhada foram avaliados no PND2-
15. A sensibilidade à dor foi avaliada na prole durante a idade adulta 
submetida a diferentes estímulos, incluindo formalina (5%; 20 μ L), 
placa quente e o teste do von Frey eletrônico. As respostas nociceptivas 
foram avaliadas por 60 min no teste de formalina e nos tempos 4, 7, 10 
e 24 h após a administ ração de solução salina ou adjuvante completo 
de Freund (CFA, 100 μ L) nos testes de placa quente e do von Frey ele-
trônico. Os resultados foram analisados por two-way ANOVA seguido 
pelo pós-teste de Bonferroni. Todos os procedimentos experimentais 
foram provados pela comissão de ética CEUA sob o nº 32/2016. 
RESULTADOS. Não houve diferença entre os grupos (controle e SM) 
quanto ao comportamento materno e o peso das ninhadas. No teste 
de formalina, houve um aumento no nº de “flinches” (resposta de re-
tirada e sacudida da pata injetada com formalina) em machos SM de 
34.38±0.56 para 46.86±0.71 no tempo 0-5 min que se manteve até o 
tempo de 55-60 min (21.87±0.51 para 31.00±0.59; p0.001 comparado 
com o grupo controle. Com relação a prole fêmea SM, no tempo 0-5 
min houve um aumento no número de flinches de 30.00±1.10 para 
38.50±1.45 que se manteve até o tempo 55-60 min (21.37±0.56 para 
31.88±2.36, p0.001) quando comparado com o grupo controle. No 
teste de placa quente houve uma reduç ão no tempo de latência nos 
animais injetados com CFA e com SM em machos (T7: 8.12±0.58s 
para 5.62±0.59s; T10: 6.00±0.32s para 4.00±0.37s; p0.01) e em fêmeas 
(T4: 11.50±0.70s para 8.25±0.52s; T7: 8.12±0.58s para 5.75±0.59s; T10: 
6.00±0.32 para 4.00±0.37; p0.01) comparados aos animais injetados 
com CFA e não submetidos à SM. No teste de von Frey eletrônico, 
houve uma redução no limiar de retirada da pata injetada com CFA 
em machos SM (T7: 22.13±1.44g para 16.86±0.60g que se manteve 
até T24: 19.01±0.97g para 14.19±0.67g; p0.05) e em fêmeas SM (T4: 
20.17±0.93g para 15.09±0.86g que se manteve até T24: 18.20±0.57g 
para 12.37±0.41g; p0.001) quando comparados aos animais injetados 
com CFA e não submetidos à SM. 
CONCLUSÃO. A SM precoce aumenta a sensibilidade à dor na prole 
macho e fêmea durante a vida adulta. 
 

Bradicinina, via ativação de receptores 
B1, modula a dor muscular induzida por 
contração estática em ratos  

Maria Cláudia Gonçalves de Oliveira Fusaro, Bruna de Melo Aquino, 
Diogo Francisco da Silva Santos, Carolina Ocanha Jorge, Graciana 
Azambuja, Cláudio Fusaro 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Campinas

INTRODUÇÃO. Dores musculares são um problema de saúde pública 
mundial e estão frequentemente associadas às atividades ocupacionais e 
funcionais que requerem esforços com contrações estáticas. A curto prazo, 
as contrações estáticas geram dor muscular aguda, enquanto que, a longo 
prazo, podem causar desordens dolorosas crônicas. Apesar da relevância 
clínica e do importante impacto socioeconômico das dores musculares 
induzidas por contrações estáticas, os mecanismos moleculares envolvi-
dos nesse processo são pouco conhecidos. Considerando-se que muitas 
condições dolorosas musculares possuem caráter inflamatório, o objetivo 
do presente estudo foi verificar se o mediador inflamatório bradicinina 
modula a dor muscular induzida por contração estática em ratos. 
MÉTODO. Ratos machos Wistar, provenientes do CEMIB-UNICAMP 
foram utilizados após aprovação do CEUA-UNICAMP (2448-1). A 
contração estática foi realizada através da eletroestimulação do músculo 
gastrocnêmio de ratos (eletroestimulador Grass SX88R). Para isso, dois 
eletrodos tipo agulha foram inseridos no músculo gastrocnêmio de 
animais anestesiados com isoflurano e uma corrente elétrica de 1,5V foi 

aplicada por 60 min. A hiperalgesia mecânica do músculo gastrocnêmio 
foi analisada através de um analgesímetro de pressão, modelo Randall-
Selitto, uma hora após o término na contração. Para analisarmos o envol-
vimento da bradicinina, os seguintes reagentes foram administrados no 
músculo gastrocnêmio: DABK e DALBK, um agonista e um antagonista 
seletivo de receptor de bradicinina B1, respectivamente, e Bradyzide, um 
antagonista de receptor B2.
RESULTADOS. Pré-tratamento com DALBK no músculo ipsilateral à 
contração estática (30 μ g, mas não 3 ou 13,5 μ g), mas não no contralate-
ral, preveniu a hiperalgesia muscular mecânica induzida pela contração 
estática (p0.05, teste de Tukey). Já o pré-tratamento com Bradyzide (1,5 
μ g, 6,75 μ g e 15 μ g) não preveniu a hiperalgesia muscular mecânica 
induzida pela contração estática (p>0.05, teste T). Para investigarmos se 
a ativação dos receptores B1 em um músculo previamente estimulado 
pela contração estática aumentaria a resposta hiperalgésica, realizamos 
contrações estáticas por 30 ou 60 minutos e, imediatamente depois, 
DABK foi injetado no músculo gastrocnêmio. DABK (5ng) aumentou 
a hiperalgesia muscular mecânica induzida por 30 minutos (p0.05, teste 
de Tukey), mas não por 60 minutos de contração (p>0.05, ANOVA). 
Coadministração com DALBK (30 μ g) preveniu esse aumento (p0.05, 
teste de Tukey). 
CONCLUSÃO. Os dados do presente estudo demonstram que a bradi-
cinina, via ativação de receptores B1 periféricos, mas não B2, modulam a 
dor muscular induzida pela contração estática. Esses achados apontam a 
bradicinina e os receptores B1 periféricos como um possível alvo para o 
controle da dor muscular de origem inflamatória.
REFERÊNCIA. Luttmann A et al. Preventing musculoskeletal disorders in the 
workplace. Geneva: WHO. 2003.

Efeito da microcorrente sobre o acuponto 
Zusanli nos modelos de dor inflamatória e 
incisional em ratos Wistar 
Angélica PS Albuquerque, Nayara C Pereira, Marcelo L Silva, Josie RT 
Silva
Universidade Federal de Alfenas  

INTRODUÇÃO. A acupuntura pode contribuir muito no controle da 
dor e a estimulação elétrica neuromuscular por microcorrente (MENS) 
aplicada sobre o ponto de acupuntura é uma técnica que surgiu na úl-
tima década e possui parâmetros de baixa frequência e intensidade na 
faixa dos microampères (µA), modificando a ativação e/ou inibição de 
diferentes áreas no cérebro, promovendo analgesia através da modula-
ção central. Embora a MENS sobre o acupontos apresente bons resulta-
dos no tratamento da dor, seus mecanismos ainda não são conhecidos.
MÉTODO. Foram utilizados 64 ratos machos wistar, subdivididos em 
8 grupos, os quais foram submetidos ao modelo de dor inflamatória 
aguda pela administração intraplantar de Adjuvante Completo de 
Freud - CFA (50µL) na pata traseira direita, e o modelo de dor incisio-
nal, induzido pela cirurgia de incisão na pata traseira direita. Após 4h 
e 2h, respectivamente, foi realizada a aplicação da MENS no acuponto 
Zusanli (ST36) durante 1 minuto. Os limiares mecânicos foram ava-
liados através do aparelho Von Frey digital, antes e após as induções 
hiperalgésicas e 0, 1, 3, 6 e 24 horas após a aplicação da MENS. A análi-
se dos resultados foi feita pelo teste de análise de variância de duas vias 
(Two-Way Anova) e as comparações post-hoc foram realizadas com o 
teste de Bonferroni. 
RESULTADOS. As condições hiperalgésicas induzidas pela admi-
nistração de CFA e pela cirurgia de incisão na pata foram revertidas 
significativamente (p0,05) através da aplicação da MENS no acuponto 
Zusanli (ST36) em todos os tempos avaliados pelo aumento do limiar 
nociceptivo (0,1,3,6 e 24h).
CONCLUSÃO. De acordo com os resultados, podemos sugerir que a 
aplicação da MENS sobre o acuponto Zusanli (ST36) é eficaz no efeito 
do controle da dor inflamatória e incisional. 
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REFERÊNCIAS. 1 Gregory N et al. An over view of animal models of pain: disease 
model sand outcome measures. J Pain. v.14, p.1-11. Nov, 2013. 2 Farghaly HSM et al. 
Effect of dexmedetomidine and cold stress in a rat model of neuropathic pain: role of 
interleukin-6 and tumor necrosis factor- α. European Journal of Pharmacology, 2016. 

O efeito da artemisinina no controle da 
dor nociceptiva, inflamatória aguda e 
neuropática em ratos  
Nayara C Pereira, Angélica PS Albuquerque, Josie RT Silva, 
Marcelo L Silva  
Universidade Federal de Alfenas  

INTRODUÇÃO. A artemisinina, extraída das folhas de artemisia 
annua, é um tipo de lactona sesquiterpênica e possui uma variedade de 
efeitos farmacológicos importantes e aplicações potenciais, incluindo 
seu uso contra a malária, tumores e inflamação, bem como sua capaci-
dade de melhorar a função imunológica. Essas aplicações sugerem que 
pode ter um papel na no controle da dor. Assim, o objetivo foi avaliar 
o efeito da artemisinina no controle da dor nociceptiva, inflamatória e 
neuropática em ratos. 
MÉTODO. Os animais (ratos wistar, n = 8 por grupo) foram divididos 
em três grupos: (1) dor nociceptiva, avaliados no teste de retirada da 
cauda; (2) dor inflamatória, após injeção intraplantar de adjuvante com-
pleto de Freund (CFA) ou salina avaliados após três horas no teste do von 
Frey eletrônico; e (3) dor neuropática, submetidos ou não (falsa lesão) ao 
modelo de contrição crônica do nervo isquiático (CCI) avaliados após 
o terceiro dia no teste do von Frey eletrônico. As respostas nociceptivas 
foram avaliadas e nos tempos 0, 1, 3, 6 e 24 h após a administração oral 
única de solução salina ou artemisinina em três doses diferentes: 0,03mg, 
0,3mg e 3mg/kg. O teste de campo aberto foi utilizado para excluir efeitos 
motores. Os resultados foram analisados por two-way ANOVA seguido 
pelo pós-teste de Bonferroni. Todos os procedimentos experimentais 
foram provados pela comissão de ética CEUA sob o nº 56/2016. 
RESULTADOS. No modelo de dor fásica no teste de retirada da cau-
da os animais que receberam salina por via oral apresentaram média 
de 2.71±0.44s que se manteve até T24. Nos animais pré-tratados com 
artemisinina houve uma redução no tempo de latência no após 3 horas 
que se manteve por 24 horas nas três doses (p0.01). No modelo de dor in-
flamatória no teste de von Frey eletrônico, houve uma redução no limiar 
de retirada da pata injetada com CFA (45.13±3.44g para 12.86±1.65g) 
que se manteve até T24. Nos animais pré-tratados com artemisinina 
houve aumento no limiar de pressão no após administração (T0) que 
se manteve por 24 horas nas três doses (p0.01 para todas as doses). No 
modelo de dor neuropática no teste de retirada da cauda os animais CCI 
apresentaram uma redução no limiar de retirada da pata (47.11±2.21g 
para 13.16±3.25g) que se manteve até T24. Nos animais pré-tratados 
com artemisinina houve aumento no limiar de pressão no após 1 hora 
que se manteve por 24 horas nas três doses (p0.01 para todas as doses). 
Não houve diferença no teste do campo aberto. 
CONCLUSÃO. Os resultados demonstram que a artemisinina alivia 
os comportamentos da dor nos ratos submetidos aos modelos de dor 
nociceptiva, inflamatória e neuropática.
REFERÊNCIAS. 1 Ying, M. et al. Effect of artemisinin on neuropathic pain media-
ted by P2X4 receptor in dorsal root ganglia. Neurochem. Int. Sep;108:27-33, 2017. 2 
Favero F. et al. Artemisia annua L.: evidence of sesquiterpene lactones’ fraction anti-
nociceptive activity. BMC Complement Altern Med. Jul 28;14:266, 2014.

Avaliação da ação analgésica e antioxidante 
de Persea americana Mill em ciatalgia de 
roedores

Lilalea G França, Maria SS Cartágenes, João BS Garcia, 
Abner O Freire, Emerson LF Sousa, Marcos BP Câmara 
Laboratório Experimental para o Estudo da Dor 
 

INTRODUÇÃO. A dor neuropática consiste em um dos tipos de dor 
mais incapacitantes e notoriamente de difícil tratamento. Modelos 
animais de ciatalgia são capazes de mimetizar experiências dolorosas 
presentes na dor neuropática como hiperalgesia, alodínia e dor espon-
tânea (CHALLA, 2014). O objetivo deste trabalho foi analisar o poten-
cial analgésico de Persea americana Mill em modelo experimental de 
ciatalgia em ratos.
MÉTODO. Este estudo trata-se de um ensaio experimental, transver-
sal, em que 10 animais da espécie Rattus norvegicus (Wistar) foram 
divididos aleatoriamente em 2 grupos (n= 5/grupo). Os animais foram 
submetidos a constrição cirúrgica do nervo ciático, sendo o primeiro 
tratado com Soro Fisiológico a 0,9% (Salina) e o segundo, com Extrato 
Hidroalcóolico de Persea americana Mill (EHPa), ambos por gava-
gem, a partir do primeiro dia até o final do experimento, contando 
a partir do dia seguinte ao procedimento cirúrgico. Todos os grupos 
foram submetidos à avalição clínica da nocicepção através de testes de 
deambulação forçada (Rota Rod) e o teste Tail-Flick antes da indução 
e nos dias 5, 10, 15 e 20 do experimento. Os resultados obtidos foram 
avaliados estatisticamente pelos testes t de Student ou análise de va-
riância univariada (One-way ANOVA) e de Tukey, sendo considerado 
p valor0,05 indicativo de significância.
RESULTADOS. Os dados foram semelhantes para os testes basais tan-
to na deambulação forçada quanto no teste Tail-Flick. A análise mos-
trou aumento do escore no teste de deambulação forçada para o grupo 
tratado com EHPa a partir do 10º dia de avaliação, sendo a diferença 
entre médias, respectivamente, 1 (IC 95%, 1,34 a 0,66), 1 (IC 95%, 1,34 
a 0,65) e 0,8 (IC 95%, 1,14 a 0,46), e aumento da latência na retirada da 
cauda no teste Tail-Flick para o mesmo grupo, com diferença entre as 
médias de 2,3 segundos no 5º (IC 95%, 3,20 a 1,49), 2,68 segundos no 
10º (IC 95%, 3,54 a 1,82), 2,38 segundos no 15º (IC 95%, 3,24 a 1,52) e 
2,7 segundos no 20º (IC 95%, 3,59 a 1,87) dias de avaliação. 
CONCLUSÃO. A administração de Extrato Hidroalcóolico de Persea 
americana Mill promoveu aumento dos escores de marcha e do perío-
do de latência na retirada da cauda em resposta a estímulos térmicos 
em ratos Wistar.
REFERÊNCIAS. 1 Challa SR. Surgical animal models of neuropathic pain: Pros and 
Cons. International Journal Of Neuroscience, [s.l.], v. 125, n. 3, p.170-174, 9 jun. 
2014. 2 Kramer JLK et al. Neuropathic pain following traumatic spinal cord injury: 
Models, measurement, and mechanisms. Journal of Neuroscience Research, 2016 
[s.l.], v. 95, n. 6, p.1295-1306.

Estudo dos efeitos da gabapentina sobre 
o crescimento do tumor de Erhlich em 
camundongos

Renata C C Gaspar, Erika B L Pinheiro, Ed Carlos R Moura, 
Flávia R F Nascimento, Plínio da C Leal, Rioko K Sakata
Laboratório de Imunofisiologia da Universidade Federal do Maranhão 
 

INTRODUÇÃO. A gabapentina é frequentemente utilizada para o trata-
mento da dor neuropática relacionado ao câncer. Contudo, essa droga pa-
rece estar associada a maior angiogênese, crescimento tumoral e aumento 
da resposta inflamatória, o que pode promover um ambiente favorável ao 
desenvolvimento do tumor. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da 
gabapentina no crescimento do tumor ascítico de Ehrlich.
MÉTODO. 30 camundongos Swiss foram divididos em grupos de 10 
animais e tratados dos dias 2 ao 8 com gabapentina 30mg/kg (G30) ou 
100mg/kg (G100), ou solução salina (controle). No dia 10, foi realizada 
a eutanásia de cinco animais de cada grupo, enquanto os animais res-
tantes foram observados até sua morte. 
RESULTADOS. No grupo G30, houve um aumento na sobrevida 
(+12,5%), assim como no peso, na contagem de células da medula ós-
sea e na citocina inflamatória MCP-1 no plasma, quando comparada ao 
controle; porém, houve uma diminuição de eritrócitos e plaquetas. Por 
outro lado, no grupo G100, houve uma redução da sobrevida (-6,25%), 
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em todos os parâmetros hematológicos, na contagem de células do 
baço, como linfócitos T helper e T citotóxico, e nos metabólitos an-
titumorais, como o óxido nítrico e o ânion superóxido; porém, houve 
um aumento no peso dos animais, nos linfonodos mesentéricos e na 
contagem de células da medula óssea. Houve uma resposta inflamató-
ria intensa no G100, demonstrada pelo aumento dos níveis de MCP-1 
na ascite, linfonodos e plasma; aumento dos níveis de IL-6 no plasma e 
na ascite; e aumento de IL-17 no sobrenadante do baço. 
CONCLUSÃO. Esses achados indicam uma exacerbação da respos-
ta inflamatória, diminuição dos agentes antitumorais, supressão da 
proliferação e ativação de linfócitos, que, em conjunto, justificariam a 
diminuição da sobrevida associada a doses mais altas de gabapentina 
nesse modelo tumoral.
REFERÊNCIAS. 1.Bugan I et al. Gabapentin, an analgesic used against cancer-asso-
ciated neuropathic pain: effects on prostate cancer progression in an in vivo rat model 
basic. Clin Pharmacol Toxicol. 2016;118(3):200-7. 2 Câmara Et al. Oral gabapentin 
treatment accentuates nerve and peripheral inflammatory responses following expe-
rimental nerve constriction in Wistar rats. Neurosci Lett. 2013;556:93-8.

Prevalência de neuroma de morton em 
cadáveres 

Gabriel FS Vasconcelos, Alexandre O Pinto Junior, Thais O 
Nascimento, Quitéria MW Rocha 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL
 
 
INTRODUÇÃO. É uma lesão não neoplásica com formação de fibrose 
do nervo plantar, que normalmente causa metatarsalgia1. Sua preva-
lência ocorre principalmente em indivíduos do sexo feminino, tendo 
como a quinta década como a mais acometida2. Pode ter sintomas ca-
racterísticos então o diagnóstico pode ser basicamente clínico, Quanto 
ao tratamento, consiste na orientação, no uso de calçados adequados, 
nas administrações locais de anestésico e no procedimento cirúrgico. 
Diante disso, o presente estudo teve por objetivo determinar a preva-
lência do Neuroma de Morton em cadáveres. 
MÉTODO. Para tal, realizou-se um estudo analítico, observacional 
e transversal no qual foram dissecadas 30 regiões plantares de pés 
cadavéricos pertencentes ao Laboratório de Anatomia Humana da 
UNCISAL, sendo 24 masculinos (14 pés direitos e 10 pés esquerdos) 
e 6 femininos (3 pés direito e 3 pés esquerdo). Foi realizada a disseca-
ção através de um acesso medial no pé, onde foi encontrado o nervo 
plantar medial e o nervo plantar lateral, sendo seguido o trajeto destes 
nervos, até suas divisões em nervos digitais plantares próprios. Após a 
dissecação foi investigado a presença de espessamento durante todo o 
trajeto dos nervos descritos acima. 
RESULTADOS. Os resultados obtidos deste trabalho foram da preva-
lência do Neuroma de Morton em nenhum cadáver avaliado. Os estudos 
de prevalência do neuroma têm diversas limitações, o que torna estudos 
epidemiológicos sobre o Neuroma de Morton de extrema importância2.
CONCLUSÃO. Os achados do estudo mostraram todos os cadáveres 
sem a presença dessa patologia, então inconclusivos para a determi-
nação da prevalência em cadáveres sendo necessários a realização de 
maiores estudos em cadáveres e in vivo, para investigação s obre a 
determinação desta prevalência na população. 
REFERÊNCIAS. 1 Okafor B et al. Tratamento do neuroma de Morton por neurolise. 
Foot Ankle Int., v.18, n.5, p.284-287. Mai.1997. 2 Naraghi R et al. Descrição da popu-
lação total de internações hospitalares para a metatarsalgia de Morton na Austrália. J. 
Am. Podiatr. Med. Assoc. 2014, v.104, n.5, p.451-454. 

Avaliação do efeito antinociceptivo da 
solidago chilensis meyen (arnica)

Lilian P Ferracine, Caroline M Rego, Ana Paula C Guimarães 
Faculdade de Medicina de Marília 

INTRODUÇÃO. O homem sempre buscou na natureza novas ferra-
mentas terapêuticas, busca essa, apoiada pela Organização Mundial de 
Saúde . Dentre as inúmeras espécies utilizadas terapeuticamente, uma 
planta de uso medicinal que vem sendo muito estudada no Brasil é a 
da família Asteracea, Solidago chilensis Meyen (arnica), incluindo o 
uso como analgésico, uma vez que a dor corresponde a uma das prin-
cipais causas de incapacitação de um indivíduo. Apesar das diversas 
terapias existentes, como os agentes anti-inflamatórios não esteroidais 
e opioides, verifica-se a necessidade de novos agentes, com intensa 
atividade analgésica e com menores efeitos adversos. Assim, o objetivo 
do presente estudo é avaliar o efeito antinociceptivo da droga Solidago 
chilensis Meyen na dor inflamatória e compará-lo aos efeitos analgési-
cos de drogas como diclofenaco, tramadol e morfina. 
MÉTODO. Estudo caso controle, duplo cego. A casuística foi cons-
tituída por 36 ratos tipo Wister submetidos ao teste algesimétrico de 
formalina para avaliação do efeito antinociceptivo da droga Solidago 
chilensis Meyen nas duas fases do processo inflamatório. Na análise 
inferencial foi utilizado análise da variância (ANOVA) seguida do 
Teste de Tukey-Kramer. 
RESULTADOS. Foi observado que os animais tratados com as solu-
ções de arnica, tanto 6CH como Plus, apresentaram efeito antinocicep-
tivo semelhante ao encontrado nos animais tratados com diclofenaco e 
tramadol e um pouco menor daqueles tratados com morfina.
CONCLUSÃO. Os resultados sugerem que a Solidago chilensis Meyen 
(arnica) apresenta efeito antinociceptivo em animais submetidos ao 
teste de formalina . Além disso, demonstram eficácia semelhante aos 
efeitos analgésicos observados nos fármacos analisados.
REFERÊNCIAS. 1 Assini FL et al. Efeitos farmacológicos do extrato aquoso de Soli-
dago chilensis Meyen em camundongos. Rev. Bras. Plantas Med. Botucatu, v. 15, n. 1, 
2013. 2 Löbler L. Propagação, metabolismo secundário e genotoxicidade de Solidago 
chilensis Meyen (Asteraceae). Dissertação (Mestrado) Centro de Ciências Naturais e 
Exatas Programa de Pós-Graduação em Agrobiologia, Universidade Federal de Santa 
Maria,Santa Maria, 2013. 

Estudo do mecanismo de ação e avaliação 
da atividade anti-inflamatória do extrato 
etanólico bruto de Sargassum polyceratium 

Aline KFS Santos, Reinaldo N Almeida, Renan M Braga, 
Humberto C Aragão Neto, Terezinha W A B Nascimento 
Universidade Federal da Paraíba 
 
INTRODUÇÃO. Os produtos naturais marinhos têm sido alvos de pes-
quisas importantes nas últimas décadas. As algas têm despertado o interes-
se da comunidade científica, por serem produtoras de substâncias químicas 
com chances de possuírem atividade terapêutica. Sargassum polyceratium 
é uma macroalga bentônica ecologicamente importante para o ambiente 
marinho. Estudos anteriores isolaram quatro substâncias do extrato eta-
nólico bruto de Sargassum polyceratium (SpEE) e mostram comprovada 
atividade antinociceptiva com mecanismo de ação desconhecido. 
MÉTODO. Foram utilizados camundongos Mus musculus, de 25-35g 
e com 3 meses tratados com SpEE (200mg/kg, i.p.), sendo avaliado o 
mecanismo de ação utilizando antagonistas farmacológicos sob pro-
tocolo experimental o teste d a formalina. Os procedimentos foram 
aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 
Federal da Paraíba (certidão Nº: 011/2016). Os resultados estão expres-
sos como média ± e.p.m. Os resultados foram considerados significa-
tivos quando p0,05. 
RESULTADOS. Sobre o envolvimento dos canais de K+ATP, na fase 
neurogênica do teste de formalina, o tratamento com SpEE (76,8 ± 13,5s) 
e glibenclamida + SpEE (64,4 ± 10,3s), não apresentou diferença estatística 
significativa em relação ao grupo controle (83,1 ± 7,6s); na fase inflamató-
ria o SpEE (5,4 ± 3,1s) e glibenclamida + SpEE (9,3 ± 5,5s) causaram uma 
redução significativa no tempo de lambida comparados ao controle (213,8 
± 34,0s). Quanto ao sistema dopaminérgico, na primeira fase, o SpEE (57,2 
± 10,9s) e sulpirida + SpEE (43,6 ± 4,8s) não reduziram o tempo de lambi-
da significativamente quanto ao controle (79,3 ± 5,6s); na fase inflamatória 



9

Temas livres do 13º Congresso Brasileiro de Dor
Natal – 12 a 15/09/2017

o SpEE (30,8 ± 16,7s) e sulpirida + SpEE (12,8 ± 7,7s) reduziram o tempo 
da lam bida comparados ao controle (211,6 ± 17,7s). No estudo do sistema 
adenosinérgico, o tratamento com SpEE (50,5 ± 7,5s) e cafeína + SpEE 
(54,7 ± 8,0s), na fase neurogênica, não apresentou diferenças significativas 
em relação ao controle (79,3 ± 3,8s); na fase inflamatória do teste, o SpEE 
(27,0 ± 7,9s) apresentou alterações significativas em relação ao controle 
(244,2 ± 24,0s); o pré-tratamento com cafeína reverteu significativamente 
o efeito antinociceptivo do SpEE (114,2 ± 24,8s). No modelo de peritonite 
induzida por carragenina, o tratamento com SpEE diminuiu o fluxo de 
leucócitos para o local inflamado (6,5 ± 0,6 X 106/mL), comparado ao 
controle (10,3 ± 0,8 X 106/mL). 
CONCLUSÃO. O SpEE apresenta um efeito antinociceptivo mediado 
pelo sistema adenosinérgico, mas o sistema dopaminérgico e os canais 
de K+ATP parecem não participar diretamente do mecanismo de ação. 
O SpEE diminui a migração celular para a cavidade peritoneal na peri-
tonite induzida por carragenina.
REFERÊNCIA. Sousa S et al. Antinociceptive activity of Sargassum polyceratium 
and the isolation of its chemical components. Revista Brasileira de Farmacognosia 
25.6(2015):683-689. 

Efeito antinociceptivo do fenilpropanóide 
2-alilfenol 
Aline K F S Santos, Reinaldo N Almeida, Davidson B Assis, Renan 
M Braga, Damião P Sousa, Cynthia G F Melo, Terezinha W A B 
Nascimento, Humberto C Aragão Neto  
Universidade Federal da Paraíba  
 
INTRODUÇÃO. Quimicamente os óleos essenciais são compostos 
principalmente de terpenóides e fenilpropanóides, além de policetí-
deos e poucos alcaloides. O 2-alilfenol é um fenilpropanóide ampla-
mente comercializado na China sob o nome de Yinguo. Apresenta 
similaridade estrutural ao ginkgol composto isolado do fruto ginkgo. 
Possui atividade fungicida já relatada na literatura, porém sua ação em 
processos dolorosos nunca foi estudada. 
MÉTODO. Foram utilizados camundongos Mus musculus (Swiss), 
machos, de 25-35g, e 3 meses. As metodologias utilizadas foram as de 
nocicepção química e térmica para avaliar a atividade antinociceptiva 
do 2-alilfenol nas doses de 25, 50, 75 e 100 mg/kg (i.p.). Os procedi-
mentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 
Universidade Federal da Paraíba (certidão Nº161/2015). Os resultados 
são expressos como média ± e.p.m. Para a análise estatística foi utili-
zado o método de Análise de Variância (ANOVA) “one-way” seguido 
do teste de Tukey para comparação entre as médias pelo programa 
GraphPad Prism versão 6.0 para Windows e os valores foram conside-
rados significativos quando p0,05. 
RESULTADOS. O primeiro teste realizado foi o teste das contorções ab-
dominais induzidas por ácido acético, os animais tratados com o 2-alil-
fenol apresentaram uma redução significativa do número de contorções 
abdominais nas doses de 25(14,6±2,9) 50 (5,2 ± 1,5), 75 (3,3 ± 1,9) e 100 
(2,8 ± 2,2) mg/kg, quando comparado ao grupo controle (28,1 ± 2,3). No 
teste de formalina, o 2-alilfenol reduziu o tempo de lambida no teste da 
formalina em ambas as fases. Na primeira fase, a dose de 75 (50,3 ± 7,3s) 
e 100 (51,6 ± 11,0) mg/kg foi efetivo em comparação ao grupo controle 
(80,4 ± 2,7). O efeito antinociceptivo do 2-alilfenol foi mais marcante na 
segunda fa se nas mesmas doses: 75 (68,7 ± 32,2) e 100 (15,4 ± 10,0). No 
teste da placa quente, o 2-alilfenol não foi capaz de aumentar o tempo de 
latência para a reação ao estímulo doloroso provocado pela placa quente 
em nenhum dos tempos testados. 
CONCLUSÃO. É possível concluir que o 2-alilfenol promove anti-
nocicepção nos modelos de nocicepção química (teste das contorções 
abdominais induzidas por ácido acético e teste da formalina), mas não 
no modelo de nocicepção térmica (teste da placa quente).
REFERÊNCIAS. 1 Sousa DP. Analgesic-like activity of essential oils constituents. 
Molecules 16.3 (2011): 2233-2252. 2 Meng Z et al. Effect of 2-allylphenol against 
Botrytis cinerea Pers and its residue in tomato fruit.Crop protection 26.11 (2007): 
1711-1715. 

Efeito antinociceptivo do óleo essencial de 
lippia pedunculosa 

Renan Marinho Braga, Terezinha Weyne Araújo Borges do 
Nascimento, Humberto de Carvalho Aragão Neto, Aline 
Kely Felício Sousa dos Santos, Lucindo José Quintans Júnior, 
Reinaldo Nóbrega de Almeida 
Universidade Federal da Paraíba

 
INTRODUÇÃO. A dor é um fator relevante da homeostase e têm 
como função alertar sobre estímulos que podem provocar lesão 
tecidual, permitindo que mecanismos de defesa ou fuga sejam 
adotados. Apesar da variedade de substâncias e do avanço no 
desenvolvimento das terapias de controle da dor, ainda há uma 
necessidade urgente de analgésicos potentes e com menos efeitos 
adversos. Uma alternativa são os produtos naturais, dentre estes, 
destacam-se os óleos essenciais, que possuem diversos efeitos 
farmacológicos provenientes da variabilidade químico-estrutural 
que seus constituintes apresentam. O óleo essencial de Lippia pe-
dunculosa (OELP), possui efeito tripanocida e amebicida já rela-
tados na literatura, entretanto sua ação em modelos experimentais 
de analgesia em camundongos, ainda não foi estudada. Portanto 
faz-se necessário investigar o efeito antinociceptivo do OELP em 
modelos experimentais murinos. 
MÉTODO. Foram utilizados camundongos (Mus musculus) Swiss, 
machos, com três meses de vida, pesando entre 25-35 g, provenien-
tes do Biotério - Prof. Dr. Thomas George, IPeFarM/UFPB. Todos os 
protocolos experimentais foram previamente aprovados sob a certidão 
de no 0110/2014. Nos experimentos subsequentes foram elencadas as 
doses de 200, 300 e 400 mg/kg de OELP que foram administradas pela 
via oral (p.o.), uma hora antes do início dos testes. 
RESULTADOS. Seguindo com os modelos para avaliação da ativi-
dade antinociceptiva, no teste das contorções abdominais induzidas 
pelo ácido acético, o OELP não foi capaz de diminuir o número de 
contorções apenas na dose de 200 (19,7 ± 3,6) mg/kg, já na dose de 
300 (11,3 ± 1,7) e 400 (5,7 ± 2,2) mg/kg de forma semelhante a mor-
fina na dose de 6 mg/kg (2,0 ± 0,5), reduziram significativamente o 
parâmetro quando comparado ao controle (34,5 ± 2,0). No teste da 
formalina o OELP reduziu significativamente o tempo de lambida 
da pata dos animais com as doses de 300 (47,1 ± 4,7) e 400 (21,1 ± 
7,2) mg/kg na primeira fase, 300 (20,1 ± 7,2) e 400 (0,2 ± 0,1) mg/
kg na segunda fase do teste, quando comparados ao grupo controle 
(74,5 ± 3,1). O controle positivo do teste, morfina (6 mg/kg, i.p.) 
também reduziu significativamente o parâmetro avaliado tanto na 
primeira fase (21,7 ± 2,4) quanto na segunda (26,0 ± 5,1). O grupo 
tratado com o OELP na dose de 200 mg/kg não foi capaz de reduzir 
o tempo de lambida em nenhuma fase do teste (58,0 ± 6,1 e 103,7 ± 
22,0). No teste da placa quente, o OELP não foi capaz de aumentar 
o tempo de latência para a reação ao estímulo doloroso provocado 
pela placa em nenhum dos tempos testados. 
CONCLUSÃO. De acordo com os resultados apresentados no estudo 
em questão, podemos concluir que o OELP promove analgesia nos 
modelos de nocicepção química sem envolvimento de mecanismos 
antinociceptivos supra-espinhais. 

Antinociceptive evaluation of perillyl 
alcohol derivatives: a comparative study  

Carolina Uchôa Guerra Barbosa de Lima, Renan Marinho 
Braga, Terezinha Weyne Araújo Borges do Nascimento, 
Humberto Aragão de Carvalho Neto, Anderson Félix dos 
Santos, André Machado Miranda
Universidade Federal da Paraíba
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INTRODUCTION. Pain is a pathophysiological consequence of 
various morbidities, but most of the time it is a protective function, 
representing, in many cases, the only symptom for the diagnosis of 
several diseases. The term nociception refers to the painful stimulus 
itself, without considerate the emotional component, it includes the 
neuroanatomic pathways, as well as the neurological mechanisms and 
the specific receptors that detect the harmful stimulus. The influence of 
functional groups on the terpene molecules structures in relation to the 
psychopharmacological effect has been investigated for some time. The 
monoterpene perillyl alcohol has promising analgesic-like acti vity and 
after synthesizing the structures derived from perillyl alcohol: perillyl 
acetate, perillyl benzoate and perillyl aldehyde, a comparative study 
about their antinociceptive activity is needed. 
METHODS. The research activities were developed in the 
Psychopharmacology Laboratory from the Institute of Research of 
Drugs and Medicines (IPeFarM), located at Federal University of 
Paraíba (UFPB), Brazil. Swiss male mice (Mus musculus), 25-35g, 
with 2-3 months of age, were used. All experimental procedures were 
analyzed and previously approved by the Ethics Committee on Animal 
Use (CEUA) under certificate 015/2016. The tests of acetic acid-indu-
ced writhing and formalin-induced nociception were performed and 
animals was treated with perillyl alcohol derivatives (100, 150 and 200 
mg/kg, i.p.) 30 minutes before the tests. 
RESULTS. The perillyl acetate (150 and 200 mg/kg, i.p.) displayed a 
significant decrease in the numbers of abdominal writhes and paw lic-
king time in both phases of t he formalin-induced nociception test. The 
perillyl aldehyde and perillyl benzoate (150 and 200 mg/kg i.p.) showed 
a significant decrease in the numbers of abdominal writhes and paw 
licking time in the phase 2 of the formalin-induced nociception test. In 
the hot plate test there was no significant differences with the studied 
perillyl alcohol derivatives. 
CONCLUSION. Considering the results obtained in the present 
study, we can conclude that all perillyl alcohol derivatives studied, 
promoted analgesia in the chemical nociception models (ace-
tic acid-induced writhing and formalin-induced nociception). 
However, perillyl benzoate and perillyl aldehyde acted only on 
inflammatory processes of the formalin test. Different from pe-
rillyl acetate that promote analgesia in both phases, suggesting a 
possible central action. 

Influência dos níveis séricos de 25-OH-
vitamina D no controle da enxaqueca  

Igor S Brusck, Anna VQ Lopes, Taiane FC Veríssimo 
Liga de Dor de Pernambuco - Uninassau - Faculdade de Medicina
 

INTRODUÇÃO. Não há dúvidas de que a vitamina D desempenha 
um papel fisiológico vital no corpo humano. Enquanto associações 
níveis baixos de vitamina D e resultados desfavoráveis na saúde global 
foram estabelecidas, a relação entre vitamina D e dor crônica é menos 
compreendida. Ainda não existe um mecanismo definitivo que expli-
que como a vitamina D influencia o desenvolvimento da dor crônica. 
MÉTODO. Estudo descritivo, retrospectivo, de janeiro de 2014 a 
janeiro de 2017. Foram incluídos 97 indivíduos com diagnóstico de 
enxaqueca. Foram consideradas as variáveis de idade, gênero, tempo 
de doença, gravidade da doença e nível sérico de 25-OH-vitamina D. 
RESULTADOS. Dentre os 97 pacientes, a idade média foi de 43 ±16,1 
anos, sendo que 83 (85,5%) foram do sexo feminino e 14 (14,5%) do 
sexo masculino. O tempo médio de do ença foi de 27,1 ±15,3 anos. 
Em 44 pacientes (45,3%) foram encontrados níveis séricos de 25-OH-
vitamina D inferiores à 30ng/ml. Dentre os 44 pacientes, com níveis 
séricos inferiores à 30ng/ml, 26 apresentavam controle inadequado 
da enxaqueca (MIDAS > 10). No grupo com níveis séricos iguais ou 

superiores à 30ng/ml (n=53), 15 apresentavam MIDAS >10. Houve 
correlação significativa entre nível sérico de 25-OH-vitamina D infe-
rior à 30ng/ml e controle inadequado da enxaqueca (p=0,003; RR 3,65 
IC 95% 1.56 - 8.54). 
CONCLUSÃO. Os achados dessa série de casos mostram a impor-
tância da determinação do nível sérico de 25-OH-vitamina D nos 
portadores de enxaqueca, pois a correlação dos níveis séricos está 
relacionada com melhor controle da doença.
REFERÊNCIAS. 1 Al-Nimer MS. Vitamin D: is it a primary hormone tardeting the 
migraine headache or just as asjunct therapy? Neuroscience 2017; 22:29. 2 Martin 
KR et al. Is there a rolle for vitamin D in the treatment of chronic pain: Ther Adv 
Musculoskelet Dis 2017; 9:131-135.

Efeito preventivo da estimulação 
elétrica nervosa transcutânea (TENS) 
no desempenho funcional na dor 
muscular tardia (DMT): ensaio clínico 
randomizado 

Thaís AB Pereira, Antônio G Resende Neto, Marzo ES 
Grigoletto, Josimari M DeSantana 
Universidade Federal de Sergipe 
 

INTRODUÇÃO. A DMT é caracterizada por redução funcional e dor 
que ocorre um a dois dias após exercício. Novas intervenções terapêuti-
cas são necessárias para minimizar a dor e melhorar ou evitar perda de 
desempenho físico, visando a população de paciente e atletas. A TENS 
tem sido eficaz para dores agudas e a redução da hiperalgesia está as-
sociada com melhora de funcionalidade. Poucos estudos têm avaliado 
a TENS preventiva e seu potencial de dessensibilizar o sistema nervoso 
e inibir a dor antes que ocorra o processo doloroso. Essa inibição pode 
gerar maior desempenho físico durante o exercício e esse fato pode 
interferir positivamente na funcionalidade após o exercício.
MÉTODO. Indivíduos inativos ou ativos que não praticavam exercí-
cios resistidos realizaram o protocolo de DMT através de exercícios ex-
cêntricos fatigantes nas máquinas de remada e supino. Foram divididos 
em dois grupos de procedimentos: (1) TENS antes da indução da dor, e 
(2) TENS placebo. Foram avaliados quanto a aspectos cardiovasculares 
(FC, FR, SpO² e PA) e funcionais por meio de questionário de função 
de membro superior (DASH), avaliação da potência muscular (PM) e 
teste de tolerância física (TF). Foram reavaliados imediatamente após 
o protocolo e após 24 horas. Além desses, o número de repetições das 
cinco séries foram anotadas.
RESULTADOS. As variáveis cardiovasculares apresentaram aumento 
fisiologicamente esperado, mostrando a segurança do protocolo. Por 
meio do DASH, foi averiguado que ambos os grupos apresentavam 
nível leve de disfunção de MMSS 24h após o exercício. Os grupos se 
comportaram de forma diferente quanto ao exercício de remada e su-
pino. Na remada, no grupo TENS ativa houve redução significativa da 
PM e da TF na reavaliação imediata com a recuperação após 24h, o que 
não ocorre no grupo placebo . Já no supino, os dois grupos reduziram 
PM e TF na reavaliação imediata e não recuperaram após 24h. Porém, 
em nenhuma das variáveis houve diferença entre grupos. Em relação 
ao número de repetições, todos fizeram mais repetições na remada do 
que no supino. Em comparação ao grupo placebo, o grupo tratado com 
TENS ativa realizou mais repetições nas cinco séries com aumento sig-
nificativo na quinta série.
CONCLUSÃO. Parece haver uma tendência da TENS influenciar po-
sitivamente o desempenho durante o exercício de remada comparado 
ao grupo placebo, além de favorecer a recuperação 24h após o proto-
colo. Porém, ainda não é possível afirmar a superioridade da corrente 
em relação ao placebo. 
REFERÊNCIAS. Cheung K et al. Delayed onset muscle soreness: treatment strategies 
and performance factors. Sports Medicine, v. 33, p. 145-164, 2003. 
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A dor de um paciente acometido pela 
doença de Pompe: estudo de caso 

Andrea CD Borba, Joana GB Soares, Ingrid BM Antunes, Ana 
EO Mendonça 
Hospital de Pediatria Professor Herberto Ferreira Bezerra 
 
 
INTRODUÇÃO. A Doença de Pompe é uma patologia rara, carac-
terizada pelo acúmulo de glicogênio intra-lisossômico, resultando em 
uma agregação intracelular maciça. Assim, com o progredir da doença, 
ocorre ruptura dos lisossomos que estimulam a liberação de outras hi-
drolases no citoplasma, causando a morte celular. Os tecidos muscula-
res e nervosos são os mais atingidos e com isto o paciente vivencia uma 
experiência dolorosa requerendo tratamentos crônicos para a mesma. 
Este estudo tem por objetivo descrever o caso clínico de uma criança 
de 11 anos acometida pela Doença de Pompe bem como a assistência 
prestada para o manejo da dor referida ao longo da avaliação clínica. 
RELATO DO CASO. Trata-se de um estudo de caso, realizado como 
parte prática da disciplina “ENF7010 – Atenção Integral à saúde III” 
executado no ambulatório do Hospital de Pediatria Professor Heriberto 
Ferreira Bezerra em Natal/RN. Relato de Caso: A paciente do estudo 
relatou que sente dor nas articulações com escore 4 na Escala Visual 
Analógica (EVA) no momento da entrevista. Porém, refere que em 
alguns dias esta dor atinge escore 7. 
DISCUSSÃO: A paciente do caso não fazia nenhum tipo de acom-
panhamento ou tratamento para as dores articulares referidas devido 
à falta de recursos financeiros e demora na fila de espera do Sistema 
Único de Saúde. Esta falta de tratamento pode acarretar em uma série 
de desequilíbrios emocionais e físicos, tais como: ansiedade, aumento 
da pressão sanguínea, entre outros, alterando o quadro de saúde e de 
bem-estar. Portanto, há uma necessidade de precisão e controle da dor 
pelos profissionais da saúde, justificado pela ausência de instrumentos 
sistematizados para direcionar a terapêutica farmacológica. No entanto, 
a terapia farmacológica poderá ser escolhida em função da intensidade 
da dor em leve (1-3), moderada (4-6) e intensa (7-10), em conformi-
dade com o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, 
chamado de Escada Analgésica da Dor. CONCLUSÃO: Importância de 
se ter uma assistência sistematizada para um melhor controle e manejo 
da dor dos pacientes acometidos pela Doença de Pompe.
REFERÊNCIAS. 1 Silva APGS. Doença de Pompe: A propósito de 2 casos clínicos 
do Hospital Pêro da Covilhã. 2012.p.1. 2 Practice guidelines for chronic pain mana-
gement: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force 
on Chronic Pain Management and the American Society of Regional Anesthesia and 
Pain Medicine. Anesthesiology. 2010 Apr;112(4):810-33.

Síndrome de Personage-Turner simulando 
SDCR: relato de caso

Ramon D Dias, Thiago L Tótola, Flavia LS Machado, Lorena D 
Calente 
Hospital Meridional
 
INTRODUÇÃO. A Síndrome de Parsonage-Turner também deno-
minada de neurite braquial idiopática aguda, neurite paralíticado 
plexo braquial, neuropatia braquial criptogênica e síndrome da cintura 
escapular1.Trata-se de um distúrbio doloroso não traumático que 
acomete a cintura escapular. O paciente apresenta quadro doloroso e 
súbito localizado no ombro2. Após este quadro doloroso, surge fraque-
za muscular, paralisia e atrofiada musculatura inervada pelo segmento 

acometido. Essa lesão neurológica compromete os nervos periféricos 
ou parte do plexo braquial. É uma patologia de causa desconhecida, 
mas na literatura há relato de a infecções virais e processos autoimunes. 
RELATO DO CASO. V.M.T., 71 anos, submetida a artroscopia 
de ombro esquerdo. Após 45 dias, começou com dor e edema em 
todo membro superior. Evoluindo para perda sensitiva e motora. 
Encaminhada para o Serviço de Dor do Hospital Meridional com hi-
pótese diagnóstica de Síndrome de Dor Complexa Regional (SDCR). 
A realização da Eletroneuromiografia é importante para confirmar o 
diagnóstico. Paciente foi internada na enfermaria do HM, e pulsado 
com Imunoglobulina por 05 dias. Reversão total do quadro, com me-
lhora das dores, da força e da sensibilidade. 
DISCUSSÃO. Embora seja de ocorrência rara (incidência de 1,64 
casos por 100.000 habitantes), é importante que seja levantada esta 
hipótese diagnóstica nos casos de dor e fraqueza na cintura escapular. 
Trata-se de uma patologia que apresenta bom prognóstico e, na maio-
ria dos casos, com baixa recidiva.
REFERÊNCIAS. 1 Feinberg J Fall von Erb-Klumpke scher: lahmung nach influenza. 
Centralbl. 1897; 16:588-637. 2 Auge WK et al. Personage-turner syndrome in the 
Native American Indian. J Shoulder Elbow Surg. 2000, 9 (2): 99-103.

Atuação de enfermagem na assistência ao 
paciente fibromiálgico: relato de caso 

Waleska JSN Freitas, Dayana DO Lima, Moises TS Duarte, Ana 
EO Mendonça, Ana C Kaliniewicz, Levi HJ Junior
Centro Clínico da Dor 
 

INTRODUÇÃO. A Fibromialgia (FM) é uma síndrome osteomuscu-
lar associada com sintomas de fadiga, sono não reparador, ansiedade 
e depressão. A FM cursa com grande sensibilidade ao toque e à com-
pressão da musculatura pelo examinador (11 a 18 pontos sensíveis), ou 
índice de dor difusa (IDD) >7 e escala de severidade de sintomas (SSS) 
>5ou IDD 3 a 6 e ESS >9. Acometem 5% d a população sendo 80 - 90% 
do sexo feminino na faixa etária de 30 a 60 anos. 
RELATO DO CASO. C.L.A.M., sexo feminino, 53 anos, auxiliar de 
farmácia, compareceu ao serviço de saúde queixando-se de dor difusa 
no corpo todo há aproximadamente 10 anos. Referiu também fadiga 
muscular, sono não reparador, ansiedade, irritabilidade emocional, 
isolamento social, angústia, choro fácil e mal-estar geral. Ao exame 
físico a mesma apresentou pontos sensíveis a dígito pressão na região 
cervical, nos cotovelos, joelhos, região superior dos peitos e nádegas. 
Foi prescrita terapia medicamentosa (Duloxetina 30mg e Clonixinato 
de Lisina 125 mg + Cloridrato de Ciclobenzaprina 5 mg). Na avaliação 
de enfermagem recebeu orientação didática quanto ao manejo terapêu-
tico do antidepressivo para controle álgico e possíveis efeitos colaterais. 
Foi mostrada também a importância da prática que o exercício físico 
regular proporciona ao paciente com FM, pois fortalece o sistema de 
modulação antiálgico. A equipe de enfermagem planeja atividades em 
saúde com interação dos pacientes, familiares e cuidados. 
DISCUSSÃO. O paciente fibromiálgico necessita de assistência multipro-
fissional. O papel da enfermagem na orientação quanto a adesão do trata-
mento medicamentoso e não medicamentoso contribui de forma essencial 
para continuidade e adequação as terapias médicas recomendados.
REFERÊNCIAS. 1 Jales L. Fibromialgia : abordagem psicossocial da Fibromialgia/
Jamir Sardá Jr & Giovana Delvan Stuhler: Cap. 1 – p.27-43 – 2015. 2 Mendonça SHF 
et al. Implantação e monitoramento da dor como 5º sinal vital: o desenvolvimento de 
um processo assistencial. In: Leão ER et al. Dor 5º sinal vital: reflexões e intervenções 
de enfermagem. 2ª ed. São Paulo: Martinari; 2007
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Temas livres do 13º Congresso Brasileiro de Dor
Natal – 12 a 15/09/2017

Sala de reunião
Associado SBED pode 

utilizar a sala de reunião, é 
só agendar!

Livros
Descontos nos livros 

produzidos pela SBED

PARTICIPAÇÃO
Participar das discussões, 

consensos, cursos, 
congressos, comitês e 

comissões da SBED

Categoria Valor
Acadêmicos R$ 115,00

Pós-graduandos/Residentes R$ 230,00

Outros Profissionais R$ 345,00

Médicos e Odontólogos R$ 460,00

SBED – Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 937 / Conjunto 02 

São Paulo – SP – CEP 04014-012 – Brasil 
Fone/Fax: +55 11 5904-2881 / 5904-3959 - dor@dor.org.br

Whatsapp: (11) 9 9408-0079

Faça parte dessa corrente do bem!
Pague sua anuidade e conte com todas as vantagens de ser sócio da SBED!


