Conclusion: The study suggests thattDCS may be an effective treatment
forchronicpaininCKDpatientsundergoinghemodialysiswithnoadverseeffects
orhemodynamicinstability.
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ABSTRACT

A6

Objective: To perform a review of the literature on the pathophysiological and
cogniVvechangesrelatedtoalexithymiainﬁbromyalgia.
Methods:WereviewedevidenceoftheinvolvementofAlexithymiainﬁbromyalgiain
searchofeﬃcientstrategiesinneuromodulaVontotreatthissyndrome.
Results: FibromyalgiaischaracterizedbychronicpainofunknowneVologythatcan
develop anatomopathological lesions aŠer experiencing traumaVc events. In this case,
alexithymia, associated with diﬃculVes in the processing of emoVonal informaVon,
discriminaVon of diﬀerent emoVonal states and in the visceral propriocepVon of
physiological manifestaVons associated with emoVonal acVvaVon. The two cerebral
hemispheres altered by these symptoms aﬀect aﬀecVve modulaVon, dopaminergic
receptorsthathaveneuronalconnecVontothelimbicmoVvaVonalsystem,wheninjured
orhypoacVve,causelossesoftheemoVonsinthedecision-making,planningandiniVaVve.
JusVfyingthepurposeofthisresearch,whichthedataanalysiswillserveasafacilitatorforthe
development of coherent and integraVve psychological treatments that allow a
diﬀerenVatedlookforthepaVentswiththisﬁbromyalgiasyndrome.
Conclusion:AlthoughthemulVplepathophysiologicalmechanismsthattriggerand
support the alexithymia process are not known, the real impact of the therapeuVc
strategies is not clear, however, they support the need for studies that allow a more
comprehensive psychotherapeuVc approach that considers the mulVple
psychopathologicalaspectsinvolvedinﬁbromyalgiasyndrome.
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RESUMO
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura a respeito das alterações
fisiopatológicasecognitivasrelacionadasàAlexitimianafibromialgia.
MétodosRevisamos evidências no envolvimento da Alexitimia na fibromialgia
em busca de estratégias eficientes em Neuromodulação para tratamento desta
síndrome.
Resultados: Afibromialgiatemcomocaracterísticaadorcrônica,deetiologia
desconhecidaquepodedesenvolverlesõesanatomopatológicasapósavivênciade
eventos traumáticos. Neste caso a Alexitimia, associada a dificuldades no
processamento das informações emocionais, discriminação de diferentes estados
emocionais e na propriocepção visceral de manifestações fisiológicas associadas à
ativação emocional. Os dois hemisférios cerebrais alterados por estes
sintomas afetam a modulação afetiva, os receptores dopaminérgicos que têm
conexão neuronal com o sistema límbico motivacional, quando
lesionadas ou hipoativas, causam prejuízos das emoções na tomada de decisão,
planejamento e iniciativa. Justificando o propósito desta pesquisa, que a partir da
análise dos dados servirá como um facilitador para o desenvolvimento de
tratamentos psicológicos coerentes e integrativos que permitam um olhar
diferenciadoparaasportadorasdestasíndromedefibromialgia.
Conclusão: A fibromialgia tem como característica a dor crônica, de etiologia
desconhecidaquepodedesenvolverlesõesanatomopatológicasapósavivênciade
eventos traumáticos. Neste caso a Alexitimia, associada a dificuldades no
processamento das informações emocionais, discriminação de diferentes estados
emocionais e na propriocepção visceral de manifestações fisiológicas associadas à
ativação emocional. Os dois hemisférios cerebrais alterados por estes
sintomas afetam a modulação afetiva, os receptores dopaminérgicos que têm
conexão neuronal com o sistema límbico motivacional, quando
lesionadas ou hipoativas, causam prejuízos das emoções na tomada de decisão,
planejamento e iniciativa. Justificando o propósito desta pesquisa, que a partir da
análise dos dados servirá como um facilitador para o desenvolvimento de
tratamentos psicológicos coerentes e integrativos que permitam um olhar
diferenciadoparaasportadorasdestasíndromedefibromialgia.
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RESUMO
Objetivo:Investigaroefeitodoexercíciofísicoe/ouETCCnarespostanociceptiva
deratossubmetidosamodelodedorneuropática(DN).
Métodos: 156 ratos Wistar machos (60 dias, 300g) foram alocados em 13
grupos: Controle, Sham-Dor; Sham-Dor+Exercício; Sham-Dor+Sedentário+ShamETCC; Sham-Dor+Sedentário+ETCC; Sham-Dor+Exercício+Sham-ETCC; ShamDor+Exercício+ETCC;
Dor;
Dor+Exercício;
Dor+Sedentário+ShamETCC;Dor+Sedentário+ETCC;Dor+Exercício+Sham-ETCC;eDor+Exercício+ETCC.DN
foiinduzidapormeiodacontriçãocrônicadonervoisquiático(CCI).Ostratamentos
foram: exercício (20min/dia/8dias na esteira) e/ou ETCC
bimodal (0.5mA/20min/dia/8dias) do 15° ao 22° dia. Resposta nociceptiva foi
avaliadapelotestedevonFreyem:basal,7°e14°diasapósCCIeimediatamente,
24h e 7 dias após o tratamento. Dados foram analisados por GEE/Bonferroni e
P<0.05foiconsideradosignificativo(CEUA-HCPA:#17.0061).
Resultados:
Houve
interação
entre
grupo vs tempo na hiperalgesia mecânica (Waldχ²=31682,545; n=6-12/grupo;
P<0.05). No 7°dia após a cirurgia, os grupos Sham-Dor e Dor exibiram um
menorlimiarnociceptivo(P<0.05).No14°diaapósacirurgia,apenasosgrupos
dorapresentarammenorlimiarnociceptivo.Imediatamente,24he7diasapós
a última sessão de tratamento, os grupos Dor-Exercício, Dor-exercíciosham ETCC e Dor-ETCC reverteram parcialmente a resposta
nociceptiva(P<0.05).

