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II CONGRESSO NORTE-MINEIRO MULTIDISCIPLINAR DAS
PATOLOGIAS DA COLUNA VERTEBRAL - MEDULAR
I CONGRESSO NORTE-MINEIRO DE DOR
Diante do sucesso da primeira edição, o II Congresso Norte-Mineiro
Multidisciplinar das Patologias da Coluna Vertebral tem por objetivo abordar as
patologias da coluna no âmbito do diagnóstico e tratamento, bem como seus
impactos na qualidade de vida dos doentes, integrando as áreas de medicina,
fisioterapia, educação física e psicologia.
Como novidade para enriquecer a temática e ampliar o conhecimento, este ano
será realizado, concomitantemente, o I Congresso Norte-Mineiro de Dor, a fim de
valorizar uma assistência integral e multidisciplinar, além de abordar temas além
das doenças da coluna. A união destes dois eventos enaltece a multidisciplinaridade
tão exigida nos dias atuais, em que os saberes de várias disciplinas e os diversos
olhares sobre uma mesma doença é a arma chave para um possível sucesso
terapêutico.
A dor acarreta angústia, ansiedade e medo e dentre as diversas variedades
da dor, destaca-se a dor lombar - um dos maiores problemas de saúde mundial e é a
maior causa de abstenção ao trabalho, atingindo cerca de 70 – 80% dos indivíduos.
No Brasil é o principal fator de incapacidade para o trabalho, correspondendo a
24,2% dos gastos previdenciários. Dentre os gastos com saúde neste país 75 a 90%
são gastos com dor crônica e cerca de 10 a 15% são dores lombares crônicas.
Devido à complexidade diagnóstica e terapêutica das patologias da coluna e
escassez de discussões sobre o manejo da dor, este congresso vem com objetivo de
singularizar a abordagem dada a esses temas no norte de Minas Gerais. Dessa forma,
acreditando que uma discussão acerca das patologias da coluna e as múltiplas
nuances da dor, possa enriquecer de modo significativo o conhecimento dos
profissionais envolvidos nos tratamentos dessas patologias, tornando-os aptos e
mais preparados a exercerem sua prática.
O evento será dividido em dois momentos: um destinado a um curso prático “Hands On” - com atividades ministradas por profissionais renomados na área,
através de vários simuladores avançados e cirurgias em ambiente cirúrgico. O outro
será composto por palestras, de modo multidisciplinar, abrangendo as diversas
áreas e abordagem do tema (patologias da coluna e dor) como neurocirurgia,
ortopedia, fisioterapia e psicologia, contando com especialistas Nacionais e
Internacionais. Tal disposição facilita a sistematização do aprendizado e torna-se
mais atrativo aos inscritos no evento.
Será um evento científico importante no intuito de disseminar e consolidar o
conhecimento dos participantes do evento diante de temas frequentes e
importantes na prática médica.

Cronograma:
27/09 – SEXTA – PROGRAMAÇAO PRELIMINAR
16:00
16:20
16:40

Credenciamento
Dor miofascial – avaliação e abordagem da fisioterapia - (Jomar Luis Almeida
Fisiopterapia)

17:00

Fisiopatologia da dor crônica - Felipe Duarte Augusto NCR
Tratamento farmacológico na lombalgia - Visão da reumatologia – Michele
Reumatologia

17:20

A adesão do tratamento multidisciplinar na dor (Dra. Claudia – psicóloga)

17:40

Dor crônica cabeça e pescoço – Francis – cirurgião

18:00

Dor abdominal crônica - visão do especialista (Gastroenterologista)
Dor pélvica crônica – visão do especialista ( G.O.)

18:20

Intervalo

18:40
19:00

Dor e Depressão – espaço para EMTC ? Marcelo psiquiatra

19:20

Dor psicossomática – possível identificar? – Pedro Paulo – Psiquiatra

19:40

Metabolismo do cálcio – osteoporose e a importância do seu tratamento –
Isabela
Avanços da radioterapia (Lucianne Maia Costa Lima) 999028146

20:00
20:20
20:40

Quando parar ?!? Cuidar da alma e oferecer conforto também é tratamento.
(Priscila Miranda Oncologista)
Terapia cognitiva comportamental na dor crônica – Audelucia (psicóloga)

28/09 – SÁBADO PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
07:30

Hands On – Coordenação: José Oswaldo de Oliveira Jr. SP

8:00

HANDS ON – Sala 1 – Radiofrequência de na coluna (anatomia – técnicas –
noções de radiofrequência)
HANDS ON – Sala 1 – Radiofrequência hiato sacral e articulação sacroilíaca
(anatomia – técnicas – nocões de radiofrequência)
HANDS ON – Sala 1 – Radiofrequência Joelho(anatomia – técnicas – nocões
de radiofrequência)
HANDS ON – Sala 1 – Radiofrequência no quadril (anatomia – técnicas –
nocões de radiofrequência)
INTERVALO

10:00

10:30

SCS – Trial – como procedor...
Epiduroplastia?
Cateter totalmente implantável?

12:00 às 14:00

Intervalo - Almoço

14:00

Abordagem da fisioterapia na lombalgia aguda - Daniela Fisioterapia –

14:20

Doença degenerativa lombar – Quando instrumentar ?
Mesa redonda (Giuliano X Paulo Serrano X Rodrigo)

15:00

Interface dos sintomas do ombro com coluna (Leonardo Maia)

15:20
15:40

Interface dos sintomas do quadril com coluna (Raphael Brandão
ortopodista)
Interface dos sintomas do Joelho com coluna (Romero)

16:00 às 16h30

Intervalo

16:30

(Junia Guimarães -Educadora Física)

16:50

Foraminotomia Vs Rizotomia pulsada – Qual técnica minimamente invasiva
escolher para dor radicular refratária?(Ramon Guerra)
Neuroestimulação DRG – vantagens (Gustavo Veloso Lages )

17:10
17:30

17:50

Quando o perfil psicológico pode contra-indicar um procedimento
cirúrgico?
Psicologa – Angela
Epiduroplastia – Victor Bruce – anestesiologista

18:10

Termografia – ?

18:30

Newton Pimenta ( Canada)
Auxilio da Neuronavegação e do O-Arm nas cirurgias de Coluna
COQUETEL DE ENCERRAMENTO

19:00

