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1. Ro
oupas funcionais que age
em como an algésico
A Inv
vel, uma em
mpresa bras
sileira que d
desenvolve, fabrica e exporta
e
prod
dutos para saúde
conte
endo o mine
eral MIG3®, patrocinou junto ao Grupo de Dor do Hospita
al das Clínic
cas da
FMUS
SP (Faculdad
de de Medic
cina da Univ
versidade de
e São Paulo), coordena do pelo Pro
of. Dr.
Mano
oel Jacobsen
n, os estudo
os clínicos d
de eficácia e segurança dos produttos desenvo
olvidos
pela marca, para
a o tratamen
nto coadjuva
ante no alív
vio da dor. O mineral, e
em contato com
c
o
calor do corpo, irradia raios
s infraverme
elhos longos que, por sua vez, pro
oduzem um efeito
térmiico capaz de
d ativar o metabolism
mo celular, melhorar a microcircu
ulação sang
guínea
perifé
érica e a oxigenação loc
cal, trazendo
o uma série
e de benefícios para a a
aparência, o bemestarr e a saúde.
Foram
m pesquisados dois prod
dutos: a cam
miseta e a luv
va.
Segundo os resultados dessa
a pesquisa, a camiseta e a luva com
m o mineral M
MIG3 seriam
m uma
terap
pia coadjuvante do trata
amento para
a alívio da dor. Com bas
se nestes esstudos, a AN
NVISA
conce
edeu seu reg
gistro para a camiseta e a luva, resp
pectivamente
e.
No es
studo da camiseta, o grupo de Dorr do Hospita
al das Clínica
as, realizou a pesquisa duplo
cego aleatório co
om 54 volun
ntários que utilizaram a peça por 14
1 dias, 8 ho
oras diárias, e os
dados obtidos demonstram a eficácia no tratamen
nto complem
mentar da llombalgia crônica
melhorando a dor em 45%.
Segundo o trabalho ocorre aumento
a
da perfusão tec
cidual promo
ovida pelo ccalor, auxiliando a
remo
oção de substâncias que
e causam d or e aumen
nto do suprimento de o
oxigênio loca
al. No
entan
nto, o trabalho, apresen
ntado sob a forma de painel
p
somen
nte, demonsstra a melho
ora da
dor e
em questioná
ários de dorr. Não houve
e demonstra
ação alguma
a a respeito da perfusão
o local
ou sequer o au
umento da temperatura
a, que pode
eria ser fac
cilmente dettectado porr uma
termo
ografia. O Grupo
G
de Dor da FMUSP
P foi respons
sável, també
ém, pela pessquisa duplo
o cego
aleatório com a luva, que con
ntou com a p
participação de 60 pacie
entes portad ores da Sínd
drome
cial dos membros supe
eriores. A lu
uva foi usad
da diariame nte por 6 horas,
h
Dolorrosa Miofasc
duran
nte 28 dias no mínimo. O estudo occorreu por 56
5 dias – 28 dias com o produto, 28
8 dias
sem o produto. Observou-se
e uma melh
hora signific
cativa e prog
gressiva da dor muscullar no
cotov
velo e punho
o ao longo do tempo de uso, que pe
ersistiu mesm
mo após a d
descontinuaç
ção de
uso d
do produto melhorando,
m
assim, a fun
ncionalidade
e dos membrros. A porce
entagem méd
dia da
ausên
ncia de dor no
n punho foii de 55,55%
% no grupo que fez uso da luva.
É imp
portante salientar que estas
e
afirma
ações são de
erivadas de dois estudo
os realizados
s pelo
mesm
mo grupo, co
om patrocínio da empressa fabricante
e do produto
o testado. Se
endo assim, resta
agora
a serem dem
monstrados em
e modeloss animais e humanos,
h
pa
ara descarta
ar possíveis vieses
v
de interpretação e o efeito pllacebo.
Fonte
es
 http://ww
ww.novafisio
o.com.br/lucciene/grupo-de-dor-do-hc-comprova
a-o-alivio-da-dor/
 http://no
oticias.uol.co
om.br/ultnot//cienciaesau
ude/album/1106_roupassparasaude_albu
m.jhtm?a
abrefoto=1#
#fotoNav=2
 http://ww
ww.invel.com
m.br/invel-acctiive-glove..php
 http://ww
ww.4shared..com/photo//_ueElbej/ba
anner-glove.html
2. Mo
oxabustão pa
ara relaxar e aliviar as d
dores
O no
osso corpo reflete
r
cansa
aço e sinaiss incômodos
s de dor ap
pós uma rottina exaustiva de
traba
alho, que podem evidenc
ciar uma sob
brecarga e desarmonia
d
da nossa qu
ualidade de vida
v
e
bem--estar. Essas
s dores pode
em ser de orrigem muscu
ular, tensiona
al e, até me
esmo, advind
das de
cervic
calgias, oste
eoartrite, reu
umatismo, d epressão, en
ntre outros.
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Diantte de uma síndrome
s
do
olorosa prov
veniente do nosso cotidiano hostil, diversas terapias
altern
nativas têm
m sido utiliza
adas para sse obter alívio e trata
amento, taiss como: téc
cnicas
shiats
su, acupun
ntura, home
eopatia, pillates e psicoterapias. Vale desttacar que essas
moda
alidades de tratamento
t
somente
s
terrão resultado
os quando sã
ão individuallizadas, visa
ando a
neces
ssidade de cada
c
um e intervindo n
na origem do problema,, além de a
associar os usuais
u
analg
gésicos e AIN
NES, que co
ontribuem no
o alivio da dor.
d
O objetivo é restabe
elecer um padrão
p
de saúde adequ
uado, devolv
vendo aspe
ectos positiv
vos ao paciente. Evidê
ências clínica
as de
qualid
dade variável têm dem
monstrado qu
ue o empreg
go de terap
pias orientaiss tem sido muito
aceita
as e vem ga
anhando mé
érito no que diz respeito
o a melhorias das condiçções doloros
sas. A
moxa
abustão é uma
u
técnica terapêutica
a da mediciina tradicion
nal chinesa, a qual utiliza o
princípio do calor, pela qu
ueima de u
um bastão (moxa) con
ntendo extra
ato de arte
emísia
misia sinensiis). Essa téc
cnica milenar - também
m conhecida como
(artem
misia vulgarris ou artem
Jiú (p
pinyin), que
e significa literalmente, “longo tem
mpo de aplic
cação do fog
go” - vem sendo
considerada nos dias de hoje
e uma espéc ie de acupun
ntura térmica.
Acred
dita-se que a moxabustão possa ter efeitos imunomoduladores e antiinflama
atórios
contrra síndromes
s dolorosas de
d caráter ccrônico. Além
m disso, o tratamento pe
elo calor da moxa
prom
move penetra
ação térmica
a profunda, melhorando
o a vascularização da re
egião submetida à
aplica
ação. Vale destacar
d
que
e esses ach ados são ev
vidências em
mpíricas clín icas utilizadas de
forma
a terapêutic
ca visando uma nova possibilidade de tratam
mentos, asssociado à te
erapia
medicamentosa. Essa alterna
ativa vem p ara somar aos
a
tratamen
ntos primário
os, não excluindo
a indicação corre
eta do tratam
mento acomp
panhado de um especialista.
Referrência: Chen
n R, Chen M,, Kang M, Xi ong J, Chi Z,
Z Zhang B, Fu
F Y. The de
esign and protocol
of he
eat-sensitive
e moxibustio
on for knee osteoarthrittis: a multic
center rando
omized conttrolled
trial on the ru
ules of sele
ecting mox ibustion loc
cation. BMC
C Complem ent Altern Med.
2010;10:32.
Fonte
es
 http://og
globo.globo.c
com/viverme
elhor/mulher/mat/2011/
/04/15/nos-ttestamosmoxabus
stao-para-rellaxar-aliviar--as-dores-92
24248336.as
sp
 http://ww
ww.nugabest.dk/en/prin
nciples/74-m
moxibustion.h
html
3. Tra
atamentos para
p
dor na neuropatia
n
d
diabética bas
seada em ev
vidências
A dor neuropátic
ca diabética
a é uma da
as principais complicaçõ
ões da evolu
ução da dia
abetes
mellittus (afeta aproximadam
mente 16% d
dos paciente
es diabéticos
s) e parece ser causada
a pela
degeneração pro
ogressiva dos axônios da
as fibras ne
ervosas. A causa dessa degeneração não
foi to
otalmente elucidada,
e
mas
m
provave
elmente se deve à formação de radicais liv
vres e
poste
erior estress
se oxidativo destas fibrras. O tratamento desta
a patologia, assim com
mo em
quais
squer outros
s tipos de neuropatia, é complexo e, muitas vezes,
v
inefica
az. O tratam
mento
farma
acológico de
esta condição
o dolorosa p
pode contar com anticon
nvulsivantes , antidepres
ssivos,
opióid
des, antiarríítmicos, canabinóides, i nibidores da
a aldose redutase, inibid
dores da pro
oteína
quina
ase C beta, antioxidante
a
es, ativadore
es da transqu
uelotase, alé
ém de mediccamentos tópicos,
como
o a capsaicina. Tratame
entos não fa
armacológicos têm efeitos surpree ndentes em
m uma
porçã
ão considerável de pacie
entes e englo
obam terapia
a infraverme
elha, acupun
ntura, estimu
ulação
da medula espina
al ou até me
esmo descom
mpressão cirúrgica do ne
ervo.
Com o intuito de colaborar para
p
a condu
uta mais ade
equada no trratamento da
a dor neuropática
diabé
ética, a Acad
demia Americana de Neu
urologia dese
envolveu um
m guia basea
ado em evidê
ências
clínicas. Este guia foi desenv
volvido com embasamen
nto em revis
sões publica
adas entre 1960 e
2008, onde estes
s estudos forram classificcados de aco
ordo com as evidências tterapêuticas
s. Este
guia adotou o critério de abandono do
o tratamento
o de um de
eterminado m
medicamentto por
mais de 20% dos
s pacientes o suficiente p
para reduzirr a indicação desta droga
a em um nív
vel.
O esttudo apontou que a preg
gabalina é e
eficaz e pode
e ser oferecida para o allívio deste tiipo de
dor. V
Velafaxina, duloxetina,
d
amitriptilina , valproato, opióides (su
ulfato de mo
orfina, trama
adol e
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oxico
odona de lib
beração conttrolada) e ccapsaicina sã
ão provavelmente efica zes e podem
m ser
considerados pa
ara o alívio da dor. O
Outros trata
amentos, de
e acordo co
om os trab
balhos
utiliza
ados, possue
em poucas evidências
e
ou
u evidências
s negativas quanto
q
à eficcácia.
Trata
amentos não
o farmacológ
gicos eficaze s, de acordo
o com evidências, foram
m identificado
os em
apena
as 11 artigo
os que contém técnicas d
de estimulaç
ção elétrica, terapia de R
Reiki, terapia
a com
laser de baixa inttensidade e palmilhas m
magnetizadas
s.
Ressa
alta-se que é de extrem
ma importânccia que o tra
atamento, se
eja ele farm acológico ou
u não,
deve ser precediido de uma avaliação b
bastante rigo
orosa e com
mplexa pelo seu médico
o para
identtificação de possíveis
p
cau
usas e agrav
vantes da do
or.
Referrência: Bril V, England J, Franklin GM, Backon
nja M, Cohen J, Del Torro D, Feldm
man E,
Ivers
son DJ, Perk
kins B, Russell JW, Zocchodne D. Evidence-ba
ased guidelin
ne: Treatme
ent of
painfful diabetic neuropathy:
n
: report of tthe America
an Academy of Neurolog
gy, the Ame
erican
Assoc
ciation of Ne
euromuscula
ar and Electrrodiagnostic Medicine, and the Ame
erican Academy of
Physiical Medicine
e and Rehab
bilitation. Am
merican Acad
demy of Neu
urology; Ame
erican Assoc
ciation
of Ne
euromuscula
ar and Electrodiagnosticc Medicine; American Academy of Physical Medicine
and R
Rehabilitation. PM R. 201
11 Apr;3(4) :345-52, 352.e1-1.
Fonte
e: http://ww
ww.medcente
er.com/Medsscape/conten
nt.aspx?bpid
d=102&id=2
29734
4. A perda de peso após cirurgia bariá trica ajuda na redução da enxaque
eca em pacientes
obeso
os
A rev
vista Nature Neurology publicou reccentemente um artigo mostrando
m
q
que a reduç
ção de
peso após a cirurrgia bariátric
ca reduz a in
ncidência de enxaqueca em
e paciente
es obesos.
O esttudo acompa
anhou 24 pa
acientes que
e sofriam de
e enxaqueca por um pe ríodo de 6 meses
m
antes
s e depois da cirurgia. O peso corpo
oral, bem co
omo a frequ
uência e a in
ntensidade da
d dor
foram
m acompanhados todo o tempo com a ajuda de questionário
os específico
os.
Um ttotal de 88%
% dos pacie
entes eram mulheres, em
e idade média de 39 anos e índice de
mass
sa corporal médio
m
de 46,6. Após a ccirurgia e co
onsequente perda
p
de pesso houve redução
de cerca de 50
0% na frequ
uência das crises de enxaqueca,
e
dores de m
média ou severa
s
intensidade caíra
am de 50% para
p
apenas 12% dos ev
ventos doloro
osos.
A inffluência da obesidade na intensida
ade e frequ
uência da dor
d
pode se
er verificada
a pela
corre
elação acima
a. Como se dá esse pro
ocesso e se procedimen
ntos menos agressivos, como
uma reeducação
o alimentar também po
odem auxilia
ar no alívio da dor ain
nda precisam
m ser
inves
stigados. Mas por hora, podemos foccar em mais
s um ponto para
p
melhorrar a qualida
ade de
vida d
ônica.
do paciente com dor crô
Veja mais em nosso editorial deste mê
ês, que traz
z uma discussão da rel ação entre dor e
obesiidade.
Referrência: Bond
d DS, Vithia
ananthan S,, Nash JM, Thomas JG, Wing RR. Improveme
ent of
migra
aine headaches in se
everely obe
ese patientts after ba
ariatric surg
gery. Neuro
ology.
2011;76(13):113
35-8.
5. O Brasil tarda,, mas não fa
alha
O Bo
otox®, toxin
na botulínica
a do tipo A (TBA), da indústria fa
armacêutica Allergan, já
j era
aprov
vado e utiliz
zado no mu
undo inteiro com divers
sas finalidad
des terapêutticas, as quais já
foram
m abordadas
s no nosso portal
p
(bolettim 4, ano 2000;
2
boletim
m 20, ano 2
2002; boletim 72,
ano 2
2006; boletim 116, ano 10; boletim
m 124, ano 11
1 e o editorrial publicado
o em fevereiro de
2011). Seu uso foi aprova
ado pela prrimeira vez há 20 ano
os nos Esta
ados Unidos para
tratamento do es
o, a TBA pa
strabismo. A partir disso
assou a ser utilizada
u
parra fins estéticos e
terap
pêuticos, porr exemplo, trratamento d e rugas e se
equelas de derrames, resspectivamen
nte.
Apenas os Estad
dos Unidos e a Inglaterrra tinham, até então, aprovado
a
o uso desta toxina
t
para o tratamen
nto da enxaqueca crôni ca. Apesar de seu uso ser bastan te difundido
o, seu
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meca
anismo de ação ainda não foi comp
pletamente elucidado.
e
Acredita-se
A
q
que a TBA in
niba a
inflam
mação dos vasos sanguíneos da cab eça, reduzin
ndo a dor da enxaqueca.
A AN
NVISA (Agên
ncia Nacional de Vigilânccia Sanitária
a) aprovou recentement
r
te a utilização do
Botox
x® para o trratamento de enxaqueca
a crônica, ev
vitando possíveis crises ffuturas. Para
a esta
finalid
dade, a TBA
A é aplicada
a em até 3
39 pontos distribuídos pela
p
cabeça e pescoço.. Esta
aprov
vação se bas
seou em esttudo com 13
384 voluntárrios american
nos e europe
eus. Os pacientes
que fforam subme
etidos a seis
s meses de ttratamento com
c
TBA apresentaram 8,6 dias a menos
m
de en
nxaqueca po
or mês e os que
q
recebera
am placebo, 6,6 dias.
Os pa
acientes que
e sofrem de enxaqueca ccrônica não podem esquecer de que o uso do Bo
otox®
para tratamento deste mal é temporário
o, necessitan
ndo de repettição das inj eções a cada seis
mese
es, o que o torna basta
ante dispend
dioso. Além disso, não é livre de e
efeitos colatterais,
dentrre eles dor no pescoço, fraqueza m
muscular e cefaléia.
c
Mes
smo assim, não deixa de
d ser
uma boa alternattiva aos que consideram
m a enxaquec
ca um fator debilitante
d
e
em sua vida.
e
Fonte
 http://ww
ww.estadao.com.br/esta
adaodehoje/20110616/not_imp7328
873,0.php
1.globo.com//videos/jorna
al-hoje/v/an
nvisa-libera-usoo-de-tox
xina-botulinic
ca http://g1
em-casos
s-cronicos-de-enxaqueca
a/1538039
6. Us
so de antiinfllamatórios pode
p
aumenttar o risco de
e arritmia ca
ardíaca
Uma pesquisa realizada na
a Dinamarcca, com mais de 300
000 paciente
es, relacion
nou o
apare
ecimento de arritmia carrdíaca com o uso de anttiinflamatório
os não-esterroidais (AINE
Es) ou
inibid
dores da COX
X-2.
Apesa
ar de ambos
s os tipos de
e drogas aprresentarem comprovada
c
mente aume
ento dos risc
cos de
infarttos e derram
mes (boletim
m 124, ano 1
11), esse es
studo é o primeiro a mo
ostrar como esses
medicamentos in
nfluenciam es
ssa incidênccia.
No e
estudo, os autores identificaram prescrições
s para AINEs (ibuproffeno, napro
oxeno,
ketop
profeno, dex
xibuprofeno,, piroxicam , ácido tolffenâmico) e para inibiidores da COX-2
C
(diclo
ofenaco, ettodolac, nabumetona, meloxicam,, celecoxibe, rofecoxi be, valdeco
oxibe,
parec
coxibe e eto
oricoxibe). Os
O pacientes diagnostica
ados com arritmia cardía
aca pela primeira
vez e
entre 1999 e 2008 foram
m selecionad
dos aleatoria
amente no Registro
R
Naciional de Pacientes
da Diinamarca.
O uso de AINEs foi associad
do com um risco aume
entado de arrritmia cardííaca. Usuários de
AINEs apresentaram risco de arritmia ccardíaca 40%
% maior qua
ando compa
arado com os
o não
usuárrios desses antiinflamattórios. Além
m disso, os pacientes qu
ue fizeram uso de inibidores
COX--2 se subme
eteram a um
m risco 70%
% maior na mesma comparação. O
Os pesquisa
adores
desta
acam que es
sse risco é maior entre
e os pacienttes mais velhos e os q ue apresenttavam
doença crônica do
d rim ou arrtrite reuma
atóide, principalmente em relação a
aos paciente
es que
m uso de inibidores da COX-2.
C
faziam
Referrência: Schm
midt M, Christiansen C
CF, Mehnert F, Rothman KJ, Søren
nsen HT. : Nonstero
oidal anti-infl
flammatory drug
d
use and
d risk of atriial fibrillation
n or flutter: population based
case--control stud
dy. BMJ. 201
11;343:d345
50.
Fonte
e:
http:///g1.globo.co
om/ciencia-e -saude/notic
cia/2011/07/
/analgesicoss-comuns-po
odemaume
entar-riscos--de-infarto-e
e-derrame.httml
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. No
ovas possibilidades na in
nibição de ca
anais de cálcio e controle
e da dor
A inibição de ca
anais de cálcio, principa
almente os do tipo N (Cav2.2),
(
é uma abord
dagem
terap
pêutica utilizada no conttrole da dor,, sendo um dos
d
principais alvos da ttoxina ziconotida,
toxina extraída do
d caracol marinho con
nnus pannae
eus. Apesarr de efetiva,, esta substtância
causa
a muito efeiitos adverso
os que limita
am seu uso
o a injeções subaracnóid
des. Um tra
abalho
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recen
nte publicad
do no Naturre Medicine aponta um
m novo caminho na desscoberta de
e uma
possíível droga analgésica
a
que
q
bloqueie
e este tipo de canal de
d cálcio se m causar efeitos
e
adverrsos indese
ejáveis. Os pesquisado res do trabalho em questão,
q
incclusive uma
a exintegrante do DOL,
D
a Dra. Djane Dua
arte, mostra
am que um
m peptídeo que interfere na
intera
ação de uma
a fosfoprote
eina (CRMP-2
2), importan
nte na modu
ulação da attividade de canais
c
CaV2
2.2, promove
e efeito analgésico em u
um grande número
n
de modelos
m
expe
erimentais de
d dor
aguda, inflamató
ória e neurop
pática. O me
ecanismo de ação deste peptídeo pa
arece depend
der de
uma redução na
a atividade de canais C
CaV2.2 exprressos pré-sinapticamen
nte em neurrônios
nocic
ceptivos prim
mários, leva
ando a inib
bição na liberação de neurotransm
missores. O mais
intere
essante é que
q
este peptídeo não apresentou os efeitos colaterais ccaracterísticos de
outro
os inibidores deste tipo de
d canal de ccálcio. Os au
utores sugerrem que este
e peptídeo poderá
p
servir de protótip
po para o desenvolvimen
nto de novos
s analgésicos
s.
Referrência: Britta
ain JM, Duarte DB, Wilsson SM, Zhu
u W, Ballard C, Johnson
n PL, Liu N, Xiong
W, Riipsch MS, Wang
W
Y, Fehre
enbacher JC
C, Fitz SD, Kh
hanna M, Park CK, Schm
mutzler BS, Cheon
C
BM, Due MR, Brustovetsky
B
y T, Ashpo
ole NM, Hu
udmon A, Meroueh
M
SO
O, Hingtgen
n CM,
Brusttovetsky N, Ji RR, Hurley JH, Jin X, Shekhar A, Xu XM, Oxford GS, Vassko MR, Whitte FA,
Khanna R. Suppression of in
nflammatory
y and neuro
opathic pain by uncouplling CRMP-2
2 from
the p
presynaptic Ca(2+)
C
chan
nnel complex
x. Nat Med. 2011;
2
17(7):822-9.
8. Ele
etroacupunttura favorece
e a expresssão dos rece
eptores de potencial
p
tra
ansitório van
nilóide
tipo 1
O rec
ceptor de po
otencial trans
sitório vaniló
óide tipo 1 (TRPV1) é um
m canal de ccálcio não se
eletivo
que pode ser attivado, por exemplo, pe
ela capsaicina. A ativaç
ção endógen
na do TRPV
V1 em
huma
anos se dá pela anandamida (um neurotransm
missor canabinóide), al tas tempera
aturas
(acim
ma de 42º) e prótons (pH
H abaixo de 5,9). Sugerre-se que o TRPV1
T
é um
ma molécula-chave
integradora de vários
v
estímulos nocicep
ptivos e que
e a ativação desses neu
urônios sens
soriais
por c
capsaicina prroduz sensaç
ções de dor ou irritação,, ativando re
eflexos prote
etores e resp
postas
auton
nômicas. A expressão de
d TRPV1 ttem sido mo
ostrada em nervos sen
nsoriais cutâ
âneos,
mastócitos e céllulas epitelia
ais. Esses a
achados sugerem que esses
e
recepttores aprese
entam
e na função epitelial
e
e co
ondução sens
sorial.
papel importante
Devid
do à ausênc
cia de comprrovação cien
ntífica da ex
xistência dos
s canais de acupuntura,, é de
intere
esse conhec
cer quais os mecanismo s da acupun
ntura nas diversas cond
dições doloro
osas e
outra
as desordens
s funcionais. Pesquisado
ores da Califó
órnia investiigaram se o TRPV1 apre
esenta
ativação durante
e a eletro es
stimulação p
percutânea (eletroacupu
(
ntura) em ccomparação a um
não-a
acuponto, lo
ocalizado ao longo do ccanal de acu
upuntura e outro
o
ponto controle, fo
ora do
canall. Todos os
s experimen
ntos foram realizados em ratos. Os achado
os desse estudo
e
mostraram que há uma ma
aior express ão de TRPV
V1 no acupo
onto B40 em
m comparação ao
o controle, e a eletroestimulação lev
va uma regu
ulação positiv
va de TRPV1
1 nesse acup
ponto.
ponto
Experimentos de
e imunohisto
oquímica du
upla de TRP
PV1 e sintas
se neuronal do óxido nítrico
n
(nNO
OS) revelaram
m co-localização em fib
bras nervosa
as subepidérmicas e em células dérrmicas
do te
ecido conjuntivo de ratos. Houve um aumen
nto da exprressão desta
as proteínas nos
animais submetid
dos à eletroe
estimulação..
Assim
m, os pesquisadores con
ncluíram qu e a maior expressão
e
de
e TRPV1 na
as fibras nerrvosas
subep
pidérmicas e sua regulação, a pós a esttimulação por
p
eletroaccupuntura, pode
desem
mpenhar um
u
papel fundamenta
al na med
diação da transdução
o de sinais de
eletro
oacupuntura
a para o sistema n
nervoso cen
ntral, e sua expresssão nas células
c
subep
pidérmicas do
d tecido co
onjuntivo po
ode desemp
penhar um papel
p
na co
ondução do efeito
local da eletroacu
upuntura.
Referrência: Journ
nal of Chemiical Neuroan
natomy 41 (2
2011) 129–1
136
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9. Zin
nco produz analgesia
a
atrravés da liga
ação a subun
nidade NR2A
A de recepto res NMDA
O zin
nco é um me
etal essencia
al para a vid
da e é consid
derado o seg
gundo eleme
ento mineral mais
abundante no co
orpo, depois
s do ferro. O zinco está
á envolvido no metaboliismo celularr e as
conse
equências de
e sua deficiê
ência na nut rição human
na são bem reconhecida
as desde a década
de 60
0.
O zin
nco é abundante no sistema nerv
voso central e regula a dor, mass os mecanismos
envolvidos nesse
e processo aiinda perman
necem desco
onhecidos. Estudos in vittro demonstraram
que receptores do tipo NMDA (NMDAR
Rs) são alvo
os potenciaiis para efeiitos do zinc
co em
trans
smissões exc
citatórias, co
ontribuindo p
para a trans
smissão da dor
d e para o desenvolvim
mento
de do
oenças crônicas.
Estes
s receptores
s são comp
postos por ssubunidades
s NR1 e NR
R2 e forma m canais iô
ônicos
dependentes de glutamato, com proprriedades farrmacológicas
s determinad
das pelo tip
po de
subun
nidade NR2: tipos A, B,
B C ou D14
4. A subunid
dade NR2A em particula
ar é amplam
mente
expre
essa no sis
stema nervo
oso e conffere aos NM
MDARs uma
a alta afiniidade pelo zinco
extra
acelular.
Um ttrabalho rec
cente public
cado no Na ture Neuros
science relata pela prim
meira vez que
q
a
intera
ação Zn2+/N
NR2A é o eve
ento chave que regula os principais
s aspectos d
do processam
mento
da do
or. Os pesqu
uisadores geraram camu
undongos com uma muta
ação NR2A-H
H128S, redu
uzindo
2+
a afin
nidade do Zn
n pelo rece
eptor NMDA
A. Estes anim
mais mutante
es desenvolv
veram uma maior
hiperrsensibilidade
e ao calor e à capsaicin
na, induzindo um aumento na alodiinia mecânic
ca em
mode
elos de dor inflamatória
a e neuropá
ática em co
omparação com
c
animaiss selvagens. Isto
demo
onstra a imp
portância da
a interação Z
Zn2+/ NMDA
A-NR2A para
a a redução da excitabilidade
das fibras C.
Além disso, inje
eções locais e sistêmica
as de baixa
as doses de zinco prod
duziram analgesia
pronu
unciada em camundongo
os.
O con
njunto deste
es dados dem
monstra pela
a primeira ve
ez uma base
e molecular p
para os efeittos do
alívio
o da dor pela
a suplementtação de zin
nco na dieta, abrindo as
s portas para
a futuros es
studos
no tra
atamento de
e processos envolvidos ccom dores crrônicas.
Referrência: Chih
hiro Nozaki,, Angela M
Maria Vergnano, Domin
nique Filliol,, Abdel-Mou
uttalib
Ouag
gazzal, Anne
e Le Goff, Stéphanie Ca
arvalho, Dav
vid Reiss, Claire Gaveria
aux-Ruff, Jacques
Neyto
on, Pierre Pa
aoletti & Brigitte L Kiefffer. Zinc alle
eviates pain through hig
gh-affinity biinding
to the
e NMDA rece
eptor NR2A subunit.
s
Natture Neurosc
cience [Epub
b ahead of prrint].
10. E
Estatinas pod
dem aliviar a dor neurop
pática
Além do efeito
o hipercole
esterolemian
nte das estatinas, estudos reccentes desttacam
as e antioxi dantes para
a esta classe
e de fármaccos. Um grupo de
proprriedades anttiinflamatória
pesqu
uisadores av
valiou o efeiito de duas estatinas, rosuvastatina
a e sinvasta tina, que diferem
e dor neuropática
apena
as quanto ao tempo de meia vida e a lipofilicida
ade, em dois
s modelos de
(ligad
dura parcial do nervo ciá
ático e consttrição crônica
a do nervo mental).
m
Assim
m, a administração diárria das esta
atinas duran
nte 14 dias após a lessão do nervo nos
animais preveniu
u completamente o surgiimento de hipernocicepç
ção térmica e mecânica. Além
disso
o, a administtração do 8º
º até o 14º d
dia, após a cirurgia
c
nos animais, rev
verteu o pro
ocesso
de hipernocicepção.
Estud
dos prévios confirmam
c
que
q
os neurô
ônios são cercados por um
u microam biente (micrroglia,
astró
ócitos e oligo
odendrócitos). Após a lessão do nervo
o, a microglia é convertiida do seu estado
e
de re
epouso para
a o estado ativado,
a
porr mediadore
es inflamatórios. Estas ccélulas pass
sam a
expre
essar recepttores de sin
nalização inttracelular e liberam su
ubstâncias q
que contribu
uem a
hiperrsensibilidade
e do corno
o dorsal da medula es
spinal. Os pesquisadorres analisarram a
expre
essão do me
ediador 1L-β
β e a ativaçção das células adjacenttes aos neu rônios. Testtes de
imunohistoquimic
ca e PCR verificaram que as es
statinas forram capazess de dimin
nuir a
expre
essão da intterleucina 1L-β no nerv
vo ciático ap
pós a ligadura do nervo
o, assim com
mo na
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medu
ula espinal. Além disso
o, ao analissar a ativação celular usando Iba
a-1 para marcar
m
micro
oglia e GFAP para marcar astrócito
os, ambas as
a drogas foram capazzes de dimin
nuir a
ativação destes dois
d
tipos celulares.
Entre
etanto, não se
s pode disttinguir se a inibição da glia deve-se
e a um efeito
o do SNC so
obre a
o neuroprottetor nos ne
glia o
ou se é con
nsequência de
d um efeito
eurônios perriféricos. Tod
davia,
este trabalho mo
ostra que as
s estatinas podem ser administrada
as após lesã
ão do nervo
o para
preve
enir o desen
nvolvimento de dor neu
uropática e também po
odem ser útteis como agente
a
terap
pêutico para reverter dorr neuropática
a já estabele
ecida.
Outro
os pesquisadores vão contra esse
es dados, já
j que segu
undo eles, a prática clínica
c
demo
onstra evidê
ências de que paciente
es que rece
ebem terapia com esta
atinas tem maior
proba
abilidade de
e desenvolver neuropattias. As neu
uropatias de
esenvolvidass pelas esta
atinas
geralmente melh
horam após a interrupçção da terap
pia. As estattinas també
ém podem causar
c
retraç
ção dos pro
ocessos oligo
odendrogliaiss, através da depleção do colestero
ol e morte celular
c
por b
bloqueio da síntese de colesterol
c
e isoprenóides
s, Interferindo no proce
esso de repa
aração
da mielina e sua manutenção
o.
Referrência: Shi XQ,
X
Lim TK, Lee S, Zha
ao YQ, Zhang J. Statins alleviate ex
xperimental nerve
injury
y-induced neuropathic
n
pain. Pain . 2011;152
2(5):1033-43
3; Mascitellli L, Grantt WB,
Golds
stein MR. Sta
atins, vitamiin D, and ne
europathic pa
ain. Pain. 20
011;152(7):1
1686-7.
11. G
GRK2: um po
otencial alvo farmacológ ico para reduzir a hipera
algesia térm
mica e mecân
nica
O sis
stema simp
patoadrenal é responsá vel pela re
egulação da secreção d
de catecolaminas
(adre
enalina e no
oradrenalina)) pela medu
ula supra-re
enal, contribuindo para várias formas de
dores
s, tais como
o a dor infla
amatória ind
duzida por estresse
e
e dor neuropáttica. A adrenalina
exerc
ce seu efeito
o através de
e receptores beta-adrenérgicos. Esses receptore
es são recep
ptores
acopllados a prote
eína G (GPC
CR) e regulad
dos pela enz
zima GRK2, conhecida co
omo a quina
ase do
recep
ptor beta-adrenérgico, que promove
e internalizaç
ção e reciclagem do messmo.
O pap
pel da GRK2
2 como regulladora da du
uração e inte
ensidade da hiperalgesia
a térmica ind
duzida
por e
estímulos infflamatórios já
j era conh ecido, e o foco
f
deste novo estudo foi demonstrar a
contrribuição de GRK2 na hiperalgesia
h
mecânica in
nduzida pela liberação do hormôn
nio do
estresse, a adrrenalina, qu
ue posteriorrmente age
e em recep
ptores beta2
2-adrenérgic
cos e
conse
equentemen
nte nas vias que
q
envolve m sinalizaçã
ão de AMPc.
A en
nzima GRK2 esta dimin
nuída em n
nociceptores durante inflamação crrônica. O estudo
e
utilizo
ou camundo
ongos GRK2+
+/-, que exp
pressam menos proteína
a GRK2, para
a demonstra
ar que
a hiperalgesia térmica e mecânica induzida pela
p
adrena
alina são prolongadas
s em
aprox
ximadamentte 21 dias, considerand
do estas duram apenas
s 3-4 dias e
em camundongos
selva
agens (WT) machos e fê
êmeas. A re
edução na GRK2
G
de 50%
% nos muta
antes é suficiente
para o prolongam
mento máxim
mo do estado
o hipernocice
eptivo.
e GRK2 espe
ecíficas, o tra
abalho mosttra que baixo
os níveis de GRK2
Usando células deficientes de
em n
neurônios se
ensoriais prim
mários é críítico para o prolongame
ento da hipe
eralgesia ind
duzida
pela adrenalina. Contudo, ba
aixos níveis d
de GRK2 na microglia tê
êm apenas u
um pequeno efeito
na hiperalgesia mecânica e térmica in
nduzida pela mesma. Os astrócito
os mutantes
s não
altera
am o tempo de hipern
nocicepção frente a to
odos os estímulos testa
ados, inclus
sive a
induz
zida pela adrrenalina.
A via
a de sinalizaç
ção da adrenalina é inib
bida em cam
mundongos selvagens
s
ussando um in
nibidor
de PKA (H-89), mas a hipe
ernocicepção
o mecânica não é inibida em neu
urônios sens
soriais
espec
cíficos com baixos nív
veis de GR
RK2 (SNS-G
GRK2-/+). A administra
ação de in
nibidor
intrap
plantar de PKCЄ
P
(TAT-PKCЄv1-2) in
nibe a hipern
nocicepção em
e camundo
ongos SNS-G
GRK2/+ m
mas não em camundongo
c
os selvagenss.
Estes
s resultados
s também indicam que
e baixos nív
veis de GRK2 em neu
urônios sens
soriais
primá
ários alteram
m a sinalizaç
ção induzida
a pela adrenalina de uma via depen dente de PK
KA em
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direçã
ão a uma via
v depende
ente de PKC
CЄ, via ativa
ação de EPA
AC, que em
m última insttância
mede
eia o prolong
gamento da hipernocicep
pção induzid
da pela adren
nalina.
Outra
a rota imporrtante, que predomina
p
e m condições
s de níveis normais
n
ou b
baixos de GR
RK2, é
a ativação induz
zida pela ad
drenalina da
a via MEK/ERK. Ambas as vias M
MEK/ERK e PKCЄ
tamb
bém são requeridas para
a o desenvo
olvimento do
o prolongam
mento da hip
pernocicepçã
ão em
camu
undongos co
om baixos nííveis de GRK
K2. Todavia,, ainda perm
manece incerrto se é med
diante
um c
complexo da
a via (EPAC-- PKCЄ e ME
EK/ERK) ou uma sinaliz
zação distintta que este efeito
ocorrre.
Diantte disso, este estudo faz
z com que su
urja o conce
eito de que GRK2
G
seja u ma molécula
a pivô
na tra
ansição da hiperalgesia
h
aguda à pro
olongada na inflamação e/ou
e
estressse crônico.
Referrência: Wan
ng H, Heijne
en CJ, Eijke
elkamp N, Carbajal
C
AG, Schedlows ki M, Kelley
y KW,
Dantz
zer R, Kavelaars A. GRK2 in senso
ory neurons regulates ep
pinephrine-iinduced sign
nalling
and d
duration of mechanical
m
hyperalgesia
h
. Pain. 2011;152(7):164
49-58.
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