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1. Differenças soc
cioeconômica
as e dor
A pre
eocupação financeira aumenta a sen
nsação de dor. Isto não é nada que
e nos surpre
eenda,
pois não só o estresse financeiro, mass qualquer coisa
c
que preocupe o p
paciente com
m dor
crônica promove aumento da incidência e intensida
ade da dor. A novidade desse estud
do, no
entan
nto, é a quan
ntificação de
esse fato e ssua relação com
c
o dia-a-dia do pacie
ente.
Pesqu
uisadores am
mericanos avaliaram
a
25
50 mulheres
s com osteo
oartrite (n=1
105), fibrom
mialgia
(n=4
46) ou ambos
s (n=99). A intensidade e frequência da dor, be
em como a ssituação financeira
ou percebida
a pela pacien
nte foram m
mensuradas por
p 30 dias com
c
a ajuda
a de question
nários
real o
espec
cíficos.
Foi o
observado que quanto
o maiores as dificulda
ades financeiras e me
enor o nível de
escolaridade, ma
aior e mais frequente
f
a d
dor sentida pelas pacien
ntes. Essa se
ensação foi muito
mais alta em mulheres sozinhas, com filh
hos e desem
mpregadas.
Fica claro, mais uma vez, a influência de fatores psicológicos na sensaçã
ão dolorosa,, bem
como
o o envolvim
mento do aspecto afetivo da dor.
Referrência: Rios
s R, Zautra AJ. Socioe
economic dis
sparities in pain: the rrole of econ
nomic
hards
ship and dailly financial worry.
w
Health
h Psychol. 2011; 30(1):58-66.
2. A iinalação de óxido nítrico
o controla a d
dor na anem
mia falciforme?
A ina
alação de oxido
o
nítrico
o tem se m
mostrado benéfica em modelos
m
an imais de an
nemia
falcifo
orme bem como
c
em allguns ensaio
os clínicos desta
d
doença, principalm
mente quando se
avalio
ou a síndrom
me aguda do
o peito devid
do à crise vaso-oclusiva e, também, na crise dolorosa
devid
do a vaso-oclusão. Nestte trabalho os autores avaliaram em
e um estu
udo multicên
ntrico,
duplo
o-cego e ale
eatório, o effeito da inal ação por 72
2 horas de óxido nítrico
o na duração das
crises
s de dor em
m 150 pacien
ntes hospitallizados com anemia falc
ciforme. Ape
esar de evidê
ências
anterriores, os au
utores não encontraram diferenças na duração das crises d
dolorosas entre os
pacie
entes tratado
os com o óx
xido nítrico o
ou com plac
cebo, bem co
omo no tem
mpo de internação
ou no
o consumo de
d opióides. Desta forma
a, serão nec
cessários nov
vos estudos para se enttender
estas
s diferenças observadas nos diferenttes trabalhos
s.
Referrência: Gladwin MT, Katto GJ, Weine
er D, Onyek
kwere OC, Dampier
D
C, H
Hsu L, Hagar RW,
Howa
ard T, Nuss R,
R Okam MM
M, Tremonti C
CK, Berman B, Villella A,
A Krishnamu
urti L, Lanzkrron S,
Castrro O, Gorde
euk VR, Cole
es WA, Pete
ers-Lawrenc
ce M, Nichols J, Hall M K, Hildesheim M,
Black
kwelder WC, Baldassarre
e J, Casella JJF; DeNOVO
O Investigato
ors. Nitric ox
xide for inha
alation
in the
e acute trea
atment of sickle cell paiin crisis: a randomized
r
controlled tr
trial. JAMA. 2011;
305(9
9):893-902.
3. Óle
eo de fruto do
d cerrado poderá
p
ser co
omercializad
do como antiiinflamatório
o e antioxida
ante
O pe
equi (Caryocar brasilien
nse Camb) é um frutto caracteríístico da re
egião do ce
errado
brasileiro, utilizad
do na culiná
ária e, també
ém, na crença popular no
n tratamentto de afecçõ
ões do
trato respiratório
o. Para estte fim terap
pêutico, o óleo do pequi é extra
aído e mistturado
geralmente com mel. A polpa do pequ
ui parece se
er rica em antioxidante
a
s, principalm
mente
ácido
o gálico e quercetina, substâncias q
que parecem
m ser imporrtantes para
a a prevenção de
lesõe
es oxidativas que costtumam ocorrrer corriqu
ueiramente nas biomol éculas do nosso
organ
nismo. A po
olpa também
m é rica em
m vitaminas, sais minerrais, fibras, açúcares e óleos
tanto
o saturados quanto
q
insatturados.
Pesqu
uisadores do
o Instituto de
d Biologia d
da Universid
dade de Bras
sília, liderad
dos pelo proffessor
Cesar Koppe, alm
mejam agreg
gar valor ao
os pequizeiro
os, devido aos
a
seus esttudos, que datam
d
há m
mais de 10 an
nos. Os resu
ultados apressentados nestes estudos
s não parece
em ser suficientes

1

www
w.dol.innf.br
para atribuir às cápsulas de
d óleo de pequi proprriedades antiinflamatóriias. O pedid
do da
paten
nte destas cápsulas fo
oi depositad o em 2006
6 no Institu
uto Nacionall da Proprie
edade
Indus
strial (INPI)), mas aind
da não foi avaliado, o que signiffica que o pedido pode ser
indefferido. Verifiicamos também que nã
ão há detallhamento da
a metodolog
gia utilizada
a para
extra
ação da polp
pa do pequi. Na Agênccia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estas
cápsu
ulas estão id
dentificadas como suple
emento vitam
mínico com propriedade
es antioxidan
ntes e
estão
o aguardando pela aprov
vação para sserem comerrcializadas.
Fonte
e:
htttp://g1.glob
bo.com/distriito-federal/n
noticia/2011/
/07/pesquisa
ador-da-unb
b-criacapsu
ula-antiinflam
matoria-com
m-oleo-de-pe
equi.html
4. An
nalgésicos po
odem aliviar sintomas de
e demência
Um e
estudo public
cado na revista científica
a British Med
dical Journall, realizado p
por pesquisa
adores
britân
nicos e norruegueses, concluiu qu
ue remédios
s para dor diminuem significantem
mente
sintomas como agitação
a
e comportame
c
ento agressivo, comuns em pessoa
as que sofre
em de
demê
ência. Na Grã-Bretanha
a, cerca de 150 mil pa
acientes com
m demência que aprese
entam
esses
s sintomas são
s
tratados com antipsiicóticos anualmente, sendo que essses medicam
mentos
têm u
um poderoso
o efeito seda
ativo e pode
em piorar os
s sintomas da
d doença, a
além de aum
mentar
os ris
scos de derra
ames e mortte.
Entre
etanto, os pesquisadore
p
es do Kingss College suspeitavam que algunss sintomas como
agitação e agres
ssividade poderiam, em alguns caso
os, resultar de estados dolorosos, sendo
que o
os pacientes
s teriam dificuldades em
m se express
sarem. O tra
abalho foi re
ealizado com
m 352
pacie
entes com demência grave
g
ou m
moderada, utilizando quatro
q
tiposs de analgé
ésicos
difere
entes: parac
cetamol, morfina, bupre norfina transdérmica ou
u pregabalina
a. Metade passou
p
a tom
mar analgésicos junto às
à refeições e o restantte continuou
u o tratamen
nto convenc
cional.
Após oito semana
as, os grupo
os que toma ram analgés
sicos apresentaram uma
a redução de
e 17%
nos s
sintomas de
e agitação e agressivida
ade. Esse grau
g
de melhora foi su perior ao que se
poderia esperar de tratamen
ntos à base de antipsicó
óticos. Os pe
esquisadoress concluíram
m que,
se a dor dos pac
cientes for trratada de forrma adequada, os médicos poderão
o reduzir o uso
u de
droga
as antipsicótticas.
Referrência e fontte:
 Husebo BS,
B Ballard C,
C Sandvik R
R, Nilsen OB
B, Aarsland D.
D Efficacy o
of treating pain to
reduce behavioural
b
disturbance
es in reside
ents of nurs
sing homess with dementia:
cluster ra
andomised clinical
c
trial. BMJ. 2011;3
343:d4065;
ww.bbc.co.uk/portuguesse/noticias/2
2011/07/110
0718_analge
esico_demen
ncia_
 http://ww
mv.shtml
5. Ha
atha-yoga re
eduz sintoma
as da fibrom ialgia
A sín
ndrome da fibromialgia
f
pode ser d
definida com
mo uma sínd
drome dolorrosa crônica
a, não
inflam
matória e de
e etiologia desconhecida
d
a que se ma
anifesta no sistema
s
mússculo-esquelético,
apres
sentando diversos sinto
omas, como
o fadiga, disfunção cognitiva, disttúrbios do sono,
ansie
edade, depre
essão, desco
onforto gasttrintestinal e rigidez. Ce
ertamente, ssó quem soffre de
fibrom
mialgia cons
segue comp
preender as limitações que a doença provoca,, além das dores
terrív
veis que ela traz. A ma
aior prevalên
ncia encontrra-se entre indivíduos d
de 30 a 50 anos,
podendo ocorrerr também na infância e na terceira
a idade. A proporção d
de mulheres
s para
home
ens é de aprroximadamen
nte 6 a 10:1
1.
Desde 1980, um
m corpo crescente de conhecimento contribuiu para a fibromialgia ser
carac
cterizada como uma sín
ndrome de dor crônica
a, real, caus
sada por um
m mecanism
mo de
sensibilização do sistema nerrvoso centra
al à dor.
Uma recente pes
squisa canad
dense mostrrou que a prática
p
de ha
atha-yoga re
eduz os sinttomas
físico
os e psicológicos da dor crônica em mulheres co
om fibromialgia. Este é o primeiro estudo
e
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a pes
squisar os efeitos
e
da io
oga nos níve
eis de cortisol em mulheres com fib
bromialgia, assim
como
o descrever possíveis
p
explicações fis iológicas env
volvidas.
Pesqu
uisas anterio
ores descobrriram que m ulheres com
m fibromialgia
a possuem n
níveis menorres de
cortis
sol do que a média, o que contriibui para um
ma maior sensibilidade
s
e à dor, fad
diga e
estresse. O corttisol é um hormônio essteróide que
e é produzido e libera do pela glâ
ândula
adren
nal, e funcio
ona como um compone
ente do eixo hipotálamo
o-pituitária-a
adrenal (HPA
A) em
respo
osta ao estre
esse ou baixos níveis de açúcar no sangue.
s
Ainda
a, em condiç
ções fisiológicas, os níve
eis de cortiso
ol alcançam o seu máxi mo cerca de
e 30 a
40 m
minutos depo
ois que leva
antamos pella manhã e declina ao longo do d
dia até a ho
ora de
dorm
mir. Entretan
nto, a secre
eção do ho
ormônio corrtisol é desregulada em
m mulheres
s com
fibrom
mialgia, ou seja, elas possuem ba
aixos níveis de cortisol (hipocortissolismo) saliivar e
uriná
ário, em relação aos paciientes sadioss.
Segundo a pesqu
uisa, a hatha
a-yoga prom
move respostta de relaxamento, que consiste em
m uma
dimin
nuição da frreqüência ca
ardíaca, aum
mento do volume
v
respiratório, aum
mento da função
diges
stiva, dentrre outras melhorias, aumentand
do a atividade do ssistema ne
ervoso
paras
ssimpático e diminuindo a atividade do sistema nervoso sim
mpático.
Partic
ciparam des
ssa pesquisa
a 22 voluntá
ários da comunidade, que
q
realizarram uma au
ula de
hatha
a-yoga com duração de 75 minutos,, 2 vezes porr semana, ao
o longo de 8 semanas. Foram
F
avalia
ados os níveis de cortisol da saliv
va dos partic
cipantes, an
ntes e depoiis da intervenção
(hath
ha-yoga). Qu
uestionários em relação à dor (inten
nsidade, desconforto, qu
ualidade, som
ma da
área dos locais dolorosos,
d
catastrofizaç
c
ão, aceitaçã
ão e deficiên
ncia) assim como ansie
edade,
depre
essão e o nív
vel de atenção, foram re
ealizados anttes, durante e após a inttervenção.
Os re
esultados de
emonstraram
m níveis ma
aiores de cortisol pós-intervenção comparado
os aos
níveis
s pré-interve
enção, além
m de melhora
as significattivas na dor contínua, ccatastrofizaç
ção da
dor, a
aceitação da
a dor crônica
a e o nível de
e atenção. Essas
E
mudanças sugerem
m que o prog
grama
de io
oga desemp
penha um possível
p
pap
pel no sentido de norm
malizar a d
disfunção do
o eixo
hipottálamo-pituittária-adrenal (HPA) obsservado em mulheres com
c
fibromiialgia, entre
etando
torna
a-se necessá
ários estudos
s adicionais p
para melhorr compreender essas corrrelações.
Referrência e fonttes:
 Curtis K,, Osadchuk A, Katz J. A
An eight-we
eek yoga inttervention iss associated
d with
improvem
ments in pain, psycholo
ogical functiioning and mindfulness,
m
, and chang
ges in
cortisol le
evels in wom
men with fibrromyalgia. 2011,
2
4 189-201
ww.unifesp.b
br/grupos/fib
bromialgia/fibromialgia.p
pdf
 http://ww
 http://ww
ww.diariodas
saude.com.b
br/news.php?article=ioga-dor-libera--hormonioestresse&
&id=6779
 http://ww
ww.upi.com//Health_New
ws/2011/07//27/Hatha-yo
oga-reducess-fibromyalgiiasymptom
ms/UPI-57071311813910
0/
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. En
nzima PKMζ representa
r
um
u novo alvo
o terapêutico
o para tratarr dor crônica
a
A pla
asticidade sin
náptica atua amplificand
do situações relacionadas às condiçõ
ões patológic
cas. A
dor c
crônica é um exemplo típ
pico de tal am
mplificação central.
c
A enz
zima PKMζ (proteína
(
qu
uinase M zetta - uma iso
oforma atípic
ca da PKC) é identificad
da em
muita
as regiões do
d cérebro, incluindo o córtex fro
ontal, e rep
presenta um
m fator chav
ve na
manu
utenção da potenciação
o de longo prazo (LTP)). Geralmen
nte, a maiorria das protteínas
quina
ases possui um domínio
o regulatório
o e outro ca
atalítico. Con
ntudo, a PKM
Mζ não poss
sui tal
domínio regulató
ório, conferindo a ela atividade ca
atalítica con
nstitutiva. A PKMζ do córtex
c
cingu
ulado anterio
or (ACC) é de grande im
mportância pa
ara a expres
ssão da plastticidade siná
áptica,
memória de lon
ngo prazo e dor crônicca. Um fato
o importantte é que a indução de
e LTP
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desen
ncadeia a síntese de PK
KMζ e sua attivação é crittica para a fase
f
tardia d
da potenciaç
ção de
longo
o prazo (L-LT
TP) e consolidação da m
memória.
Neste
e trabalho, os autores observaram comportam
mento pronunciado de a
alodinia no 3º
3 dia
após a lesão do nervo
n
em ca
amundongoss e aumento nos níveis de
d PKMζ no ACC, assim como
de p--PKMζ (fosfo
orilada). Enttretanto, o a
aumento des
sta última durou
d
mais d
de duas sem
manas
após a lesão do
o nervo em comparaçã
ão ao falso operado, sugerindo qu
ue este aum
mento
contrribui para manutenção
m
da dor neu
uropática. Confirmando
C
este achad
do, camundongos
nocau
utes para AC
C1 (adenilil ciclase
c
tipo 1) não apres
sentam aum
mento nos nív
veis de PKMζ e pPKMζζ no ACC, e não desen
nvolvem alo
odínia mecân
nica no 3º dia após a injúria do nervo
comp
parado ao grrupo falso op
perado.
Experimentos com forscolina
a (estimulad
dor de isoforrmas de AC 1-8) em ba
anho, de fatiias do
bro, demons
straram que a adenosin a monofosfa
ato cíclico (A
AMPc) sinaliiza o aumen
nto do
céreb
nível de PKMζ de
entro de 5 minutos
m
apóss tratamento
o, de forma independentte de transc
crição,
uma vez que esta
a leva prova
avelmente m
mais do que 30
3 minutos. Outros dado
os sugerem que o
aume
ento da transmissão siná
áptica excita
atória nos ne
eurônios do ACC
A
que são
o afetadas po
or dor
neuro
opática é de
evido a um mecanismo
m
iindependentte de PKA (p
proteína quin
nase A), ma
as que
envolve ativação persistente de PKMζ.
Utilizando microiinjeções bila
aterais intra -ACC de ps
seudosubstra
ato peptídico
o inibitório (ZIP),
um in
nibidor selettivo de PKMζζ, houve red
dução significativa da alo
odinia no 3ºº dia após a lesão
do ne
ervo, e esse
e efeito analg
gésico simila
ar foi detecttado no 7º dia.
d
A mesm
ma dose de ZIP
Z no
córte
ex somato-se
ensorial prim
mário, não prroduziu efeitto analgésico
o significante
e, mostrand
do que
ele é regioseletivo. Adiciona
almente, fo i demonstra
ado que a infusão de ZIP no ACC
C não
provo
oca comprom
metimento da memória.

A ativação dos receptores NMDA pós-siná
áptico leva a um aumentto no Ca+2 pós-sináptico nas
espiinhas dendrítiicas. O Ca+2
2 liga-se a Ca
aM (calmodulina) e leva a ativação AC
C (adenilil ciclase)
estim
mulada por cálcio, principalmente AC
C1. Outras proteínas
p
quinases depen
ndente CaM/C
Ca+2
(com
mplexo cálcio--calmodulina), ex: PKC (prroteína quinase C), CaMKII, e CaMKIV (proteína quinase
depe
endente de CaM/Ca+2 III e IV) são também ativ
vadas. Ativaç
ção de CaMK
KIV, uma quiinase
pred
dominantemen
nte expressa no núcleo, d
desencadeará as vias de sinalização C
CREB (proteína de
ligaç
ção ao elemento de respos
sta do AMPc). Além disso, a ativação de AC1 leva a a
ativação de PK
KA e,
subs
sequentementte, a ativação
o de CREB. Po
osteriormente,, receptores AMPA
A
provave
elmente sofre “upregu
ulation” a long
go prazo. A “up-regulation ” de PKMζ, potencializa a resposta dos receptores AMPA,
mod
dulando receptores AMPA co
ontendo GluA
A1 no ACC.
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Orig
gem da figura: Li XY, Ko HG
G, Chen T, Co
ollingridge GL, Kaang BK, Zhuo
Z
M. (2011
1). Erasing injjuryrelatted cortical synaptic pote
entiation as a new treatm
ment for chrronic pain. J Mol Med (B
Berl).
89(9
9):847-55.

Ainda
a, resultados
s sugerem que a PKMζ, p
pode exerce
er seus efeito
os por aume
entar o núme
ero de
recep
ptores AMPA
A na sinapse do ACC. Um ensaio bioquímico também de
emonstrou que
q
a
infusã
ão de ZIP reduz
r
seletiv
vamente Gl uA1 pós-sin
náptico (um componentte dos recep
ptores
AMPA
A) no grupo
o com lesão do nervo. Portanto, conclui-se
c
qu
ue PKMζ po
ode interagirr com
GluA1 para mantter LTP no ACC.
A
Adicion
nalmente, ou
utros experimentos suge
erem que PKMζ é
neces
ssário para a manutençã
ão de L-LTP no ACC.
O es
studo demonstrou também que a administra
ação intrate
ecal de ZIP
P não tem efeito
analg
gésico no co
orno dorsal, pois os nív
veis de PKM
Mζ e p-PKMζ
ζ não difere
em em repo
osta a
injúriia do nervo comparado
c
ao
a grupo falsso operado.
Diantte do expostto, conclui-s
se que PKMζζ é critico para
p
manutenção da pla
asticidade a longo
prazo
o no ACC e contribui para a dor neuropática por modu
ular a transsmissão sináptica
excita
atória dentrro das estru
uturas corticcais, onde ta
ambém contribui para alodínia. Lo
ogo, a
PKMζζ representa um novo alv
vo terapêuti co para tratar dor crônic
ca.
Referrências e fon
nte:
 Li XY, Ko
o HG, Chen T,
T Descalzi G
G, Koga K, Wang
W
H, Kim
m SS, Shang
g Y, Kwak C, Park
SW, Shim
m J, Lee K, Collingridge
C
GL, Kaang BK, Zhuo M. Alleviating
g neuropathic
c pain
hypersen
nsitivity by in
nhibiting PKM
Mzeta in the
e anterior cin
ngulate corte
ex. Science 2010,
330(6009
9):1400-4;
 Li XY, Ko
o HG, Chen T, Collingriidge GL, Ka
aang BK, Zh
huo M. Erasiing injury-re
elated
cortical synaptic
s
pote
entiation as a new treatment for ch
hronic pain. J Mol Med (Berl)
2011, 89(9):847-55;;
ww.sciencem
mag.org/conttent/330/6009/1400.full.pdf?sid=30
02144d1-ae9
9c http://ww
4524-aa4
40-4b4c1109
94b3c
7. A m
mialgia e a cefaléia
c
após
s a eletrocon
nvulsoterapia
a
O uso
o da terapia convulsiva no
n tratamen
nto das pertu
urbações psiquiátricas re
emonta à primeira
metade do sécullo XX. As primeiras desscrições sisttemáticas foram efetuad
das em 193
34 por
slau von Meduna, que usava
u
injeçõ
ões de cânfo
ora para ind
duzir convul sões em do
oentes
Ladis
com esquizofrenia, e muitos deles melho
oravam dram
maticamente.
o fonte gera dora de convulsões em 1938 por Ug
go Cerletti e Lucio
A eletricidade foi usada como
Bini, tendo sido bem recebid
da e rapidam
mente se torrnou o méto
odo preferido
o. Uma freq
quente
objeç
ção ao uso da
d eletroconvulsoterapia
a (ECT) é o fato do seu mecanismo
o de ação nã
ão ser
inteirramente com
mpreendido. Existem trê
ês mecanism
mos mais esttudados entrre os possíve
eis da
ECT: 1) Modulaç
ção das monoaminas; 2
2) Alteraçõe
es dos fatorres neurotró
óficos; 3) Fa
atores
antico
onvulsivante
es.
O au
umento dos níveis de dopamina
d
co
om a ECT pode explicar a melho
oria dos sinttomas
parkinsonicos. Ao
o nível intracelular, a EC
CT aumenta o AMP, o que conduz a um aumen
nto da
expre
essão do bra
ain derived neutrophic
n
ffator (BDNF)) em determ
minadas popu
ulações neurronais
do hiipocampo e córtex, favo
orecendo a ssua sobreviv
vência e função. Outra a
ação potenc
cial da
ECT é a sua atividade anticonvulsiv
a
vante, que pode esta
ar envolvid
da na sua ação
antidepressiva e como fator determinantte da eficácia do tratamento. Existe um aumentto dos
níveis
s GABA e do
os receptores GABAb, orriginando um
m efeito práttico relevantte, uma vez que o
limiarr convulsivo
o aumenta durante as sucessivas sessões de
e ECT, obrig
gando ao uso de
carga
as elétricas mais elevad
das. Após o tratamento
o, as pessoa
as podem so
ofrer de dorres de
cabeç
ça, dores musculares, sonolência,
s
ffraqueza, ná
áuseas e ano
orexia. Esse
es geralmentte são
leves
s e responde
em aos trata
amentos sinttomáticos. Pessoas
P
que comumente
e sofrem de dores
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de ca
abeça pós-EC
CT podem se
e beneficiar de tratamen
nto profilátic
co imediatam
mente após a ECT
(por exemplo, as
spirina ou ou
utro antiinfla matório não
o esteroidal)..
O esttudo mostrado neste ale
erta analisa a incidência,, gravidade e tempo de mialgia e ce
efaléia
após a ECT. Os
O paciente
es classifica ram a gra
avidade de mialgia e dor de cabeça
imediatamente antes
a
do trattamento e, n
novamente, após a recu
uperação e e
em 2, 6, 12
2 e 24
horas
s pós-ECT co
om a escala visual analó
ógica.
A gra
avidade da dor
d
de cabeça atingiu o pico duas horas após o tratamentto, retornando ao
basall por 24 horras e foi rela
ativamente cconsistente nos
n
indivíduos entre os tratamentos
s. Dor
de ca
abeça pós-E
ECT mais severa foi rela
atada por pacientes
p
com história d
de dor de cabeça
incap
pacitante e por aqueles com meno
os de 45 an
nos. A dor de
d cabeça fo
oi associada
a com
aume
ento da dura
ação do ata
aque convulssivo. Por ou
utro lado, a mialgia foi substancialm
mente
mais pronunciada
a e durou mais
m
tempo a
após o primeiro tratame
ento, em com
mparação co
om os
tratamentos subs
sequentes. A gravidade da mialgia não
n
foi previista por grau
u de fascicullações
4 anos.
ou attividade mottora, mas foi pior em paccientes com menos de 45
Referrências:
 Dinwiddie
e SH, Huo D, Gottlieb
b O. The course
c
of myalgia
m
and
d headache after
electroco
onvulsive the
erapy. J ECT . 2010 26(2):116-20;
 Electroco
onvulsivotera
apia.
Mitos
s
e
Evidê
ências.
http://ww
ww.actamedicaportugue
esa.com/pdf//2009-22/3/275-280.pdff
 The ECT
T Handbook Second Ed
dition The Third Repo
ort of the R
Royal College of
Psychiatrrists’Special Committe
ee on EC
CT Edited by Allan
n I. F. Scott
http://ww
ww.rcpsych.ac.uk/files/p
pdfversion/cr128.pdf
8. Mo
odulação do receptor µ opióide
o
por N
NMDA
O re
eceptor gluttamatérgico NMDA esttá relaciona
ado a mec
canismos de
e persistência e
cronifficação da dor.
d
Este re
eceptor é u m receptor iônico de abertura
a
len
nta, prolongada e
suste
entada. Fárm
macos opióid
des são o tra
atamento de
e escolha para qualquer tipo de dorr, mas
em p
processos de
e dor crônic
ca e persiste
ente, não ex
xercem tantta eficácia q
quanto em outras
o
situaç
ções, mesmo se administrados em altas doses.. Nesse conttexto, fárma
acos bloquea
adores
de NM
MDA, como a memantina, potencialiizam a ação de opióides
s e trazem a nalgesia efic
caz ao
pacie
ente.
Esses
s dados leva
am a pensarr, portanto, que existe uma
u
relação entre essess dois receptores.
De fa
ato, essa rela
ação já tem sido discuti da na literattura e foi mo
ostrada de u
uma maneira
a bem
comp
pleta em um estudo publicado recen temente.
Os au
utores mostraram que a administra ção aguda de
d opióides já
j é suficientte para aum
mentar
a ativ
vidade e a corrente
c
do receptor NM
MDA. Foi enc
contrada um
ma interessan
nte co-localiização
de re
eceptores µ e NMDA em
m vários loca
ais do sistem
ma nervoso, especialmen
nte na substtância
cinze
enta periaque
edutal (PAG)), formando heterodímeros.
Uma vez administrada a mo
orfina, acon
ntece o desa
acoplamento
o do heterod
dímero, libe
erando
NMDA
A para ser ativado, que com sua corrente ex
xcitatória, re
eduz o efeito
o da estimu
ulação
inibitória hiperpo
olarizante da
a morfina. E
Essa ação se
s dá basica
amente pela
a cascata de
escrita
abaix
xo:
A mo
orfina age em
m receptore
es opióides a
acoplados a proteína G – através d a ativação da
d via
PI3K//Akt, nNOS – há o aum
mento da pro
odução de NO
N – NO pro
omove a libe
eração de ziinco –
zinco
o recruta PKC
Cγ e Raf 1 até
a a extrem
midade C term
minal do rec
ceptor opióid
de, além de ativar
GRK2
2/3. Essa ativação de qu
uinases prom
move quatro ações:
 Promoção
o da separaç
ção do comp
plexo NMDA--µ, liberando
o NMDA;
 Ativação Src e ERK 1/2 que aum entam as co
orrentes de cálcio
c
susten
ntadas de NM
MDA;
 Internalizzação de recceptores µ op
pióides;
 Impedimento da ligação do complexo inibitório cálcio-calmod
c
dulina à NMDA,
N
favorecen
ndo sua ativação.
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Todo esse processo surge a partir d
de três horras após a administraçção intra-cé
érebro
ventrricular de morfina e é sugerida com
mo um dos mecanismos
m
que leva a rápida tolerância
de op
pióides.
É claro que existtem outros caminhos
c
pe
elos quais a tolerância a opióides se desenvolve
e, mas
já podemos pens
sar no recepttor NMDA co
omo alvo imp
portante da modulação d
desse proces
sso.
Referrência: Rodríguez-Muño
oz M, Sánc hez-Blázque
ez P, Vicentte-Sánchez A, Berroco
oso E,
Garzó
ón J. The Mu-Opioid
M
Receptor
R
an d the NMDA
DA Receptor Associate iin PAG Neu
urons:
Impliications in Pa
ain Control. Neuropsych opharmacolo
ogy. 2011. [Epub
[
ahead
d of print]
9. Do
or na Síndrom
me de Guilla
ain-Barré
A Sííndrome de
e Guillain-B
Barré (SGB
B) é uma polirradiculoneuropatia
a desmielinizante
inflam
matória agud
da de naturreza autoimu
dência anuall varia de 0
0,6 a 4 caso
os por
une. A incid
100.0
000 habitan
ntes, com predomínio
p
d
do sexo ma
asculino num
ma proporçã
ão de 3 pa
ara 2.
Aprox
ximadamentte 2/3 dos ca
asos são pre
ecedidos porr doença infe
ecciosa agud
da, usualmen
nte do
trato respiratório
o ou gastrointestinal. O
Os agentes patogênicos
p
mais freqüe
entes são o vírus
Epste
ein-Barr, My
ycoplasma pn
neumoniae, Campylobac
cter jejuni e o citomega
alovírus. Tam
mbém
é bem
m documenttada a assoc
ciação da SG
GB com camp
panhas de vacinação
v
pa
ara gripe, he
epatite
e doe
ença mening
gocócica. Esttima-se que para cada 1 milhão de pessoas
p
vaciinadas para gripe,
ocorrra 1 caso ad
dicional dess
sa síndrome
e. Os sintom
mas iniciais da
d SGB pode
em se manifestar
em até 6 semana
as após a inffecção ou va
acinação.
A pa
atogênese da SGB aind
da é descon
nhecida. Sa
abe-se, entrretanto, que
e alguns ag
gentes
infecc
ciosos possu
uem antígen
nos quimica
amente sem
melhantes a fragmentoss da molécu
ula de
mielin
na. Tais anttígenos são capazes de deflagrar a ativação de linfócitos T e a produç
ção de
antico
orpos que, por reação cruzada,
c
ag ridem a mie
elina do sistema nervosso periférico.. Esse
meca
anismo patog
gênico de au
utoimunidade
e é conhecid
do como mim
metismo mollecular.
A SGB manifesta-se, na sua forma mais típica, por frraqueza mus
scular siméttrica e progre
essiva
dos m
membros inferiores que
e, num perío
odo de hora
as a dias, pode ascende
er para mem
mbros
superriores, tronc
co e face. O déficit mot or é acompa
anhado ou precedido
p
po
or parestesia
a, dor
ou perda sensitiiva. Nervos cranianos h
habitualmen
nte são afetados, geran
ndo, entre outras
o
f
e ofta
almoparesia. O envolvimento do sistema ne
ervoso
coisas, disfagia, paralisia facial
autôn
nomo pode provocar taqui ou b
bradicardia, rubor facial, hiperten
nsão paroxística,
hipottensão ortos
stática, anid
drose, diaforrese e disfu
unção esfinc
cteriana vessical e intes
stinal.
Hiporrreflexia ou arreflexia te
endinosa é u
um achado comum no exame
e
neurrológico. Cerrca de
30% dos pacien
ntes necessitam de su porte ventillatório por deterioração
o da função
o dos
músc
culos interco
ostais e frê
ênico. O cu
urso clínico é tipicame
ente trifásicco, com iníício e
progrressão dos sintomas
s
em 1 a 3 sema
anas, seguido
o de uma fase de platô d
de até 2 sem
manas
e fina
almente uma fase de re
ecuperação que se este
ende de 4 a 6 meses. N
Nos casos graves
g
essa última fase pode durarr até 2 anoss, podendo não
n
ocorrer o restabeleccimento funcional
integral. O óbito é um evento
o raro.
Diverrsas síndrom
mes doloros
sas relaciona
am-se com a SGB, ta
ais como do
or lombar e dos
membros inferiorres, disestes
sia dolorosa dos membro
os, dor visce
eral e cefalé
éia disautonô
ômica,
o que
e sugere tan
nto envolvim
mento neurop
pático quanto nociceptivo. Em um esstudo prospectivo
anas, 47,3%
com 55 paciente
es seguidos por 24 sema
% descrevera
am sua dor,, no momen
nto da
admissão, como angustiante
e, horrível o
ou excrucian
nte. Durante o curso da
a pesquisa 89,1%
8
dos e
enfermos qu
ueixaram-se
e de dor, 74
4,5% utiliza
aram opióide
e e 29% re
eceberam morfina
paren
nteral. A inttensidade da
a dor na ad
dmissão tev
ve fraca correlação com
m a gravidad
de do
déficiit neurológic
co. As síndrromes dolorrosas mais encontradas
s foram a d
dor lombar e dos
membros inferiorres e a dises
stesia doloro
osa dos mem
mbros (Moulin, Hagen e cols., 1997
7). Em
outro
o estudo pro
ospectivo com 156 pacie
entes acomp
panhados po
or 12 mesess, 36% relataram
dor n
nas 2 semanas anteriore
es à fraqueza
a muscular, 66% na fase aguda da doença e 38
8% no
12º m
mês de segu
uimento. Na maioria doss pacientes a intensidade
e da dor foi classificada como
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mode
erada ou gra
ave. Foi observado, aind
da, que na fase
f
tardia da
d enfermida
ade a intens
sidade
da d
dor correlac
cionou-se significanteme
ente com o grau de compromettimento mo
otor e
incap
pacidade funcional (Ruts, Drenthen e cols., 2010
0).
A rigor não há tratamento
t
específico
e
pa
ara a SGB. Preconiza-se
e o uso de imunoglobulina e
plasm
maferese, que comprov
vadamente abreviam o curso da doença, e a instituiçã
ão de
medidas para alívio sintomá
ático ou de suporte à vida.
v
O acom
mpanhamen
nto fisioteráp
pico e
nutric
cional é imp
prescindível e em alguma
as situações
s a assistênc
cia psicológicca também se faz
neces
ssária.
Referrências:
 Moulin, D.
D E., Hagen
n, N., Feasby
y, T. E., Am
mireh, R., Hahn, A. Pain in Guillain- Barré
syndrome
e. Neurology
y, 1997; 48((2): 328-331
1;
 Pithadia, A. B., Kakadia, N. Guillaain-Barré sy
yndrome (GB
BS). Pharma cological Reports,
2010; 62
2: 220-232;
 Rekand, T., Gramsta
ad, A., Vede
eler, C. A. Fatigue, paiin and musccle weaknes
ss are
frequent after Guillaiin-Barré syn drome and poliomyelitis
p
s. J. Neurol.,, 2009; 256:: 349354;
er, G. H., Ja
acobs, B. C., van
 Ruts, L., Drenthen, J., Jongen, J. L., Hop, W. C., Visse
Doorn, P.
P A. Pain in Guillain
n-Barré syn
ndrome: a long-term follow-up study.
s
Neurology, 2010; 75(16): 1439- 1447.
10. A escala facia
al de dor em
m ratos e auttomação
Media
ante o anseiio das indústrias em lan
nçar novos medicamento
m
os eficientess para contro
ole da
dor, ainda perma
anece limitada a produçção de novas drogas analgésicas. Issso se deve, pelo
meno
os em parte,, a previsibilidade dos m
modelos atuais para estud
do da dor. C
Considerando
o esse
ponto
o de vista, estamos no
o momento enfrentando
o uma nova proposição para os es
studos
experrimentais ap
plicados em animais, na
a qual tem sido
s
sugerida
a uma nova
a abordagem
m para
avalia
ação dos tes
stes comportamentais n ociceptivos em ratos. Po
or mais notó
ório que seja
am os
avanç
ços acerca do
d estudo do
os mecanism
mos básicos moleculares
m
e do conheccimento cien
ntífico,
existe
em contrové
érsias nos testes
t
aplica
ados para avaliar
a
dor, quando co
onfrontada com
c
a
ausên
ncia de suce
esso dos mo
odelos experrimentais em
m replicarem
m as enferm idades no âmbito
clínico, levando o efetivo licenciamento
o de novas entidades químicas pa
ara o tratam
mento
as enfermida
ades.
desta
A ciê
ência vem se
e empenhan
ndo ao busccar o melho
or modelo pa
ara estudos em animais que
tradu
uza as doenç
ças que acom
metem sere s humanos. Na tentativa de sanar a
es dos
alguns viese
estud
dos em anim
mais, um gru
upo de pesq
quisadores da
d Universidade McGill p
propôs uma nova
escala facial, de caretas em ratos, que p
pode atuar como
c
uma nova
n
ferrame
uxiliar
enta para au
na in
nterpretação dos estudo
os relacionad
dos a dor e comportam
mento frente
e a uma lesão ou
doença. O estu
udo já dem
monstrado e
em camundo
ongos teve por objetiivo quantificar a
expre
o utilizando
essão facial em ratos pelo métod
do parcial automatizad
a
o o Rodent Face
Finde
er® (RFF), que viabiliz
zou a captu
ura das ima
agens e posterior interrpretação. Foram
F
analis
sadas as ima
agens antes do estímulo
o e após a aplicação dos
s modelos de
e dor inflamatória
clássicos como o adjuvante completo de
e Freund’s (C
CFA) e carra
agenina, bem
m como o modelo
m
cirúrg
gico da lapa
arotomia. Es
stes modelo s de dor foram em seg
guida avalia
ados na analgesia
mediada pela mo
orfina. A dec
codificação d
da dor facial seguiu a esc
cala já estip ulada pela equipe
e
e pro
opôs cinco ca
aracterísticas faciais: o a
aperto orbita
al (fechamento dos olho
os), protuberância
do na
ariz e da bo
ochecha e posições
p
alte
ernantes das
s orelhas e do bigode, de acordo com
c
a
intensidade e na
atureza do estímulo. O fato é que, de uma forma sobe
erana, essa nova
classificação tem
m sido impos
sta para deliinear o siste
ema de med
dição nocicep
ptiva, justificando
acele
erar o dese
envolvimento de novo
os analgésic
cos bem co
omo elimin
nar o sofrim
mento
desne
ecessário do
os animais de
d laboratóri o na pesquisa. Vale res
ssaltar que, mesmo com
m essa
perimentalm
nova proposta para
p
estudar a dor exp
mente, isso não exclui os outros testes
t
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nocic
ceptivos clás
ssicos (Von
n frey, harg
greaves, Ta
ail Flick, Ha
andall & Se
elitto, Ensaio de
Conto
orções), que
e são emprregados a ttanto tempo
o e tem a credibilidade
e da comun
nidade
cientíífica. Assim,, esperamos
s que as me
etodologias utilizadas
u
até o momentto possam ajudar
a
os cie
entistas a as
ssegurar interpretações mais sólidas, originando descoberttas que resultarão
em novos e melh
hores medica
amentos parra o alívio da
a dor.
Nota da redação
o: no dia 14
4 de julho d
de 2011, ac
conteceu no Instituto B
Butantan, em
m São
Paulo
o, o 19º Wo
orkshop Tem
mático Biolog
gia Celular e Molecular da Dor e A
Analgesia. Estava
E
prese
ente, dentre outros pesq
quisadores d
de renome no Brasil, o Professor
P
Jefffrey Mogil, o qual
apres
sentou suas idéias a re
espeito do q
que conside
era como fatores limitan
ntes na pes
squisa
básic
ca em dor. Mogil
M
afirma que as pessquisas com modelos ex
xperimentaiss de dor da forma
como
o são feitas
s atualmentte na maio
oria dos cen
ntros de investigação não reprod
duzem
realm
mente aquilo que é perce
ebido por se
eres humano
os quando ap
presentam d ores crônica
as. Ele
justiffica como se
endo esse o motivo da d
dificuldade em se desenv
volver novoss fármacos para
p
o
tratamento da do
or. Durante a sua estada
a no Brasil, Mogil cedeu uma entrev
vista para Ag
gência
FAPESP, que pode ser acessa
ada pelo link
k http://agen
ncia.fapesp.b
br/14258
Referrência e fontte:
 Sotocinall SG, Sorge RE, Zaloum A, Tuttle AH
H, Martin LJ, Wieskopf JS
S, Mapplebeck JC,
Wei P, Zh
han S, Zhang S, McDoug
gall JJ, King Mol Pain. 20
011;7(1):55;;
 The Rat Grimace Sccale: A Partiially Automa
ated Method
d for Quantiifying Pain in
i the
Laboratorry
Rat
via
Fa
acial
Expres
ssions.
http://ww
ww.molecula
arpain.com/ccontent/pdf//1744-8069-7-55.pdf
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