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1. Ab
buso de opioides na grav
videz e síndrrome de absttinência em bebês
Na última década, triplicou o número d
de recém-nascidos com síndrome d e abstinência por
substtâncias deriv
vadas do óp
pio. Um novo
o estudo, diivulgado no The Journall of the Ame
erican
Medic
cal Associattion, quantifficou o cresscimento do
o problema, bem como
o o aumento dos
custo
os no tratam
mento desse
es recém-na
ascidos. Bas
seado em da
ados de ma
ais de quatrro mil
hospiitais, eles perceberam que grande parte do problema é devido
d
ao v ício em rem
médios
para dor, entre eles
e
oxicodon
na e codeína
a. Só em 200
09, 13,5 mil bebês teriam
m nascido no país
e abstinência
a neonatal.
com síndrome de
A condição conh
hecida como
o síndrome de abstinê
ência neonattal pode ca
ausar convulsões,
problemas respirratórios, des
sidratação, d
dificuldade de
d alimentaç
ção, tremore
es e irritabiliidade.
Muita
as crianças são hospita
alizadas porr várias sem
manas. Elas devem serr acalmadas
s com
carinho e colocad
das em quartos escuross. Se não houver êxito,, os recém-n
nascidos rec
cebem
morfiina, metadona ou outra droga relaccionada com a que o bebê foi expossto no útero. Esse
proce
esso requer uma monito
orização cuid
dadosa. Aind
da não existe
e um estudo
o conclusivo sobre
quais
s são os imp
pactos em lo
ongo prazo p
para a saúde
e de bebês que
q
nascem com sintom
mas de
dependência, ap
pesar de pes
squisas apo
ontarem parra um risco mais alto d
de problemas no
desen
nvolvimento. Entretanto
o, estes reag
gem bem du
urante as primeiras sem
manas de vida. O
que ttem de mais alarmante
e é o custo
o muito elev
vado com os bebês que
e nascem com
c
o
problema. Crianç
ças do estud
do gastaram uma média
a de 16 dias no hospital , comparado
o com
apena
as três para os demais bebês, geralmente
e em unida
ades neonattais de cuidados
intensivos, que são especialm
mente caras..
Referrência e fonttes:
 Patrick SW,
S
Schumacher RE, Be
enneyworth BD, Krans EE, McAlliste
er JM, Davis
s MM.
Neonatall abstinence
e syndrome and associated health
h care expe
enditures: United
U
States, 2000-2009.
2
JAMA.
J
2012 307(18):193
34-40.
ww.nytimes.com/2012/0
05/01/health
h/research/p
prescription-d
drug-abuse- http://ww
soars-am
mong-pregnant-women.h
html?_r=1&rref=american
nmedicalasssociation
ww.bbc.co.uk/portuguesse/noticias/2
2012/05/120
0501_bebes_
_vicio_is.shtml
 http://ww
2. Do
or em triatlettas
Estud
dos mostram
m que triatlettas tendem a treinar ma
ais horas por semanas q
que outros grupos
g
de attletas de es
sportes indiv
viduais. Isso
o pode ocas
sionar maiorr incidência de lesões, sendo
importante a aná
álise das consequências em longo prrazo da participação nessse esporte.
Em u
um estudo re
ealizado com
m 327 atleta
as participantes do Ironm
man Triathlo
on 2008, ses
ssenta
por c
cento deles relataram uso de antiin
nflamatórios não esteroidais (AINEss) nos três meses
m
antes
s da competição, sendo 25,5% no d
dia anterior à competição
o, 18% imed
diatamente antes,
a
e 47,,4% durante
e a prova, se
endo que qu
uase metade
e utilizou o medicamento
m
o sem presc
crição.
A ma
aioria dos us
suários de AIINEs conheccia os sintom
mas gastrinte
estinais com o efeito cola
ateral,
mas d
desconhecia
a efeitos sobre a função renal e risco
o de hemorra
agia gástrica
a.
Dor e
em membro inferior rela
acionada ao exercício (D
DMIRE) é a principal
p
cau sa de interrupção
do tre
einamento. Outro estudo mostrou q
que triatletas com histórria prévia de
e DMIRE pos
ssuem
prope
ensão 2,4 vezes
v
maiorr de aprese
entar alteraç
ções neurom
musculares a
após a etap
pa de
ciclism
mo da comp
petição, quan
ndo compara
ados com triatletas sem esse tipo de
e dor.
Um e
estudo epide
emiológico, com o obje
etivo de esttabelecer a incidência d
de dor cerv
vical e
lombar em triatlletas, mostrrou que 48,,7% dos participantes apresentava
a
am dor cerv
vical e
67,8%
% dor lomba
ar.
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Segundo o estud
do, os atletas com ma ior risco de
e dor cervica
al foram aq
queles com maior
núme
ero de anos de prática esportiva.
e
Já
á no caso de
e dor lombar, os atletass com maiorr risco
foram
m aqueles co
om maior nú
úmero de pa
articipações em competições. Já a h
história prév
via de
lesõe
es relacionad
das ao esporte aumentou
u o risco parra ambos os tipos de dorr.
O con
nhecimento dos efeitos fisiológicos da prática desse
d
esportte pode perm
mitir uma melhor
m
progrramação dos
s treinamenttos. Além dissso, a divulg
gação de efeitos deletéri os de substâ
âncias
usada
as rotineiram
mente por es
sses atletas pode preven
nir futuros problemas.
Referrências:
 Villavicen
ncio AT, Burrneikiene S, Hernández TD, Thrama
ann J. Back and neck pain
p
in
triathlete
es. Neurosurg Focus. 200
06 21(4):E7.
 Chapman
n AR, Hodges PW, Briggss AM, Staple
ey PJ, Vicenz
zino B. Neuro
romuscular control
c
and exerrcise-related leg pain in triathletes. Med Sci Sp
ports Exerc. 2010 42(2)):23343.
da Silva EM, Correa CS, Beltrami FG
G, Kruel LF. Use
U of
 Gorski T,, Cadore EL, Pinto SS, d
NSAIDs in triathlete
es: prevalen
nce, level off awareness
s and reaso
ons for use. Br J
Sports Med. 2011 45
5(2):85-90.
3. Ide
entificação e tratamento
o de dor neu
uropática em pacientes com
c
câncer
Nales
schinski et al.
a trouxeram
m na edição
o de março da Pain: Cliinical Update
es, um apan
nhado
atual sobre a ide
entificação e o tratamen
nto da dor neuropática
n
em paciente
es com cânc
cer. A
dor n
neuropática é um proble
ema clínico significante em pacienttes oncológi cos, podend
do ser
resulttante da doe
ença ou do tratamento
t
d
desta.
Os autores descrevem síndrromes de do
or neuropáttica relacionadas com o câncer, co
omo a
síndrome parane
eoplásica ne
eurológica e a infiltraçã
ão ou comp
pressão do Sistema Ne
ervoso
Centrral ou Periférico por tum
mor ou metásstase. Já no tocante à te
erapia, referrem-se à dorr após
interv
venções cirrúrgicas – ocorrendo, por exem
mplo, dor pós-mastect
p
tomia, dor após
tratamento radio
oterápico e neuropatia
n
pe
eriférica induzida por qu
uimioterapia (NPIQ). Tam
mbém
pode ser ocasionada neuralgia pós-herrpética, por causa da ocorrência d
de herpes zoster
z
aguda, facilitada pela imunos
ssupressão rrelatada em casos de câncer.
do a diferenttes causas e tipos de do r, Naleschinski et al. pro
opõem que a avaliação da
d dor
Devid
neuro
opática em pacientes on
ncológicos n
necessita serr melhorada, de modo q
que o autorrrelato
seja a
atrelado ao histórico de dor e a exam
mes físicos, facilitando a terapia.
Além disso, os au
utores aponttam que o m
manejo da dor neuropática deve serr diferente do que
p
Organização Mundia
al da Saúde (OMS) para a dor oncoló
ógica nocice
eptiva,
é recomendado pela
mas o que se observa é que não há estu
udos de testte de interve
enções não ffarmacológic
cas ou
farma
acológicas em
e pacientes
s com dor n europática induzida
i
porr câncer. O q
que existe é uma
extra
apolação de estudos ge
erais sobre dor neuropática. Para
a agentes d
de prevençã
ão ou
mano
obra de sin
ntomas asso
ociados à N
NPIQ, os es
studos encontrados são
o de baixo valor
analíttico, o que gera
g
a demanda por ensa
aios clínicos bem projeta
ados.
O arttigo defende que as inte
ervenções fa rmacológicas precisam respeitar o p
princípio de maior
alívio
o de dor e menores
m
efeitos adverso
os, onde as principais drrogas utiliza das são opioides,
antico
onvulsivante
es e antidepressivos. Ob
bservou-se que
q
os opioid
des apresen
ntaram eficác
cia no
tratamento de dor
d
neuropáttica periféricca e os antticonvulsivan
ntes e os an
ntidepressivos no
mane
ejo de dor pós-herpéttica. O tra tamento tó
ópico com lidocaína e capsaicina (em
conce
entração alta
a de 8%) se
e demonstra
aram eficaze
es na dor ne
europática p eriférica e na
n dor
pós-h
herpética. As terapias não
n
farmaco
ológicas apre
esentaram a vantagem de serem menos
m
onero
osas e não invasivas, além
a
de não
o apresentarem, em su
ua maioria, efeitos adve
ersos.
Nales
schinski et al.
a concluem
m que pode-sse, pois, ass
sociar as inttervenções ffarmacológic
cas às
não ffarmacológic
cas, pondera
ando os ben
nefícios do tratamento
t
com a qual idade de vida do
pacie
ente.
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Referrência: Nale
eschinski D, Baron R,, Miaskowski C. Identtification an
nd Treatme
ent of
Neuro
opathic Pain
n in Patients
s with Canccer. Pain: Cllinical Updattes. Vol. XX
X, Issue 2. March
2012.
4. Ex
xame cefaliáttrico
A ceffaléia certam
mente é um
m dos mais frequentes quadros do
olorosos que
em. A
e nos aflige
maioria das pes
ssoas já apresentou ao
o menos um
m episódio de dor de cabeça na vida.
Assoc
ciado a sua importância
a epidemioló
ógica, o mon
ntante financ
ceiro despen
ndido anualm
mente
para o tratamentto das cefale
eias cresce a
ano após ano
o. Assim, um
m diagnóstico
o diferencial entre
as in
númeras cau
usas desta queixa é d
de suma im
mportância. Ele possibil ita o tratam
mento
adequado e efic
caz, com menor
m
custo.. Um exam
me rápido e minucioso,, como o exame
e
sibilita fornec
cer o diagnó
óstico sem a necessidade de recurso
os extremam
mente
cefaliiátrico, poss
caros
s, como ress
sonância mag
gnética, tom
mografia com
mputadorizad
da ou arterio
ografia.
O ex
xame cefaliátrico consiste da ava
aliação físic
ca do segm
mento cefál ico do pac
ciente,
subdiividido por inspeção (estática e dinâ
âmica), palp
pação (de ne
ervos periférricos, musculatura
crânio-cefálica, articulação
a
têmporo-ma
t
ndibular e procura
p
de pontos
p
dolorrosos), perc
cussão
(de s
seios da fac
ce e crânio) e ausculta (artérias ca
arótidas e crânio).
c
Este
e exame clín
nico é
facilm
mente aplicável, rápido e prático e to
odos os proffissionais de saúde se be
eneficiam.
Resso
onância funcional, espe
ectroscopia, implante de
d eletrodo profundo p
para Parkins
son e
epilep
psia e trans
splante de células-tronc
c
co são algun
ns dos inúm
meros avanço
os alcançados na
área da saúde. Porém, de
eve haver um sincron
nismo entre
e a evoluçã
ão tecnológ
gica e
conhe
ecimentos adquiridos
a
attravés da se
emiologia. Neste contextto, percebem
mos que o exame
e
cefaliiátrico, em conjunto
c
com
m a história
a clínica, con
nsiste na ma
ais importan
nte ferramen
nta do
arsen
nal para diag
gnóstico diferencial de ce
efaléias.
Fonte
e:
http:///www.youtube.com/wa
atch?v=wrRU
U8jAHdp8&fe
eature=results_main&pl aynext=1&list=P
LEBB
B0A997FD80E6DD
5. Aracnoidite ad
desiva
noidite adesiiva, a forma mais grave de aracnoid
dite, represe
enta um proccesso inflamatório
Aracn
que e
envolve as membranas
m
pia-aracnóid
de do céreb
bro e canal espinal.
e
Esta
a doença é muito
cruel, pois quand
do sintomática, a dor e a incapacida
ade associada são tipicam
mente consttantes
e pod
de ser funcionalmente devastadora
d
para o pac
ciente. Atualmente, não
o existe cura
a para
aracn
noidite adesiva e sabe-se que a ciicatriz da aracnoidite adesiva
a
é “p
para sempre
e". Na
décad
da de 60 e 70,
7 uma sérrie de neuroccirurgiões, incluindo Cha
arles V. Burt
rton, tentou tratar
a doe
ença. Para tanto, foram
m realizadoss procedime
entos operattórios usand
do enzimas locais
para afrouxar o tecido cicatricial e insstrumentos microcirúrgicos para re
emoção do tecido
t
ervos. Os pacientes muittas vezes melhoravam por
p um curto
o tempo voltando
cicatrricial dos ne
a piorar depois.
Para facilitar o en
ntedimento sobre
s
a araccnoidite, aqu
ui vai uma brreve explicaçção.
As ra
aízes nervos
sas são reve
estidas por membranas que proteg
gem e nutre
em os nervo
os. As
cama
adas são: interna (pia-m
máter), interrmediária (a
aracnóide) e externa (du
ura-máter). Estas
membranas são muito delic
cadas e facillmente lesio
onadas. As pessoas
p
que
e tem aracn
noidite
descrreve sua dorr como uma
a dor “tipo q
queimação”. A dor é loca
alizada na rregião inferio
or das
costa
as e muitas
s vezes irra
adia para a
as pernas. Frequentem
mente ela p
persiste enquanto
“repo
ousa”. A arac
cnoidite também pode c ausar disfun
nção neurológica.
As ca
ausas da arracnoidite in
ncluem tube
erculose, me
eningite, sífilis, espondi lite anquilos
sante,
siring
gomielia, an
nalgesia porr anestesia epidural, bloqueio
b
epidural, cirurrgia da colu
una e
estud
dos mielográ
áficos. Atua
almente, ciru
urgia e estu
udos mielog
gráficos são
o as causas mais
comu
um. Testes mielográfico
m
s, em que ccorantes esp
peciais são colocados
c
no
o fluido em torno
das m
membranas seguido porr raios-X, po
odem irritar as membranas aracnóid
des conduzindo à
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aracn
noidite. Utilizar apenas os corantess solúveis em
e
água (m
mais recentess) pode aju
udar a
evitar essa condição.
A ara
acnoidite é uma doença
a extremam
mente difícil de tratar. Não há cura
a! A maioria dos
pacie
entes continu
uará a ter um
m pouco de dor, bem co
omo depressã
ão. Medidas para aliviar a dor
são úteis na maioria
m
dos casos. Alg
gumas não estão limiitadas some
ente ao us
so de
medicamentos para
p
dor, mas
m
também
m massagens, unidade TENS, exerrcício limitado, e
autoa
ajuda espec
cializada como imagen
ns, auto-hipnose, habilidades de enfrentamento e
grupo
os de apoio.
Abaix
xo, segue ilu
ustração dem
monstrando a progressã
ão da aracnoidite e, na sequência, vídeo
intitu
ulado "Mecan
nismo da dor severa e cconstante", no
n qual o autor Charles V. Burton discute
um p
pouco mais sobre
s
aracno
oidite adesiva
a.

Fonte: htttp://www.ara
achnoiditis.info
o/arachimage.html
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Fonte: http://w
www.youtube..com/watch?v
v=8zmY9FQxfGg
T
Tradução:
Equipe DOL

Fonte
e:




http://ww
ww.arachnoiditis.info/co ntent/adhes
sive_arachno
oiditis/adhessive_arachno
oiditis
.html
http://ww
ww.arachnoiditis.info/co ntent/holt_a
articles/holt_
_on_arachno
oiditis.html
Ciênc
cia e Tecno
ologia

6. Va
ariações gené
éticas do rec
ceptor P2X7 resultam em
m variabilida
ade para dorr crônica
Pesqu
uisadores de
e 14 instituiç
ções de pesq
quisa, distrib
buídas em quatro paísess, se uniram a fim
encon
ntrar fatores
s genéticos determinante
d
es para uma
a predisposiç
ção a dor crô
ônica. Iniciaram o
os geneticam
estud
do com uma busca da re
elação do ge
enoma de 18
8 grupos de camundongo
mente
distin
ntos e avalia
aram a severidade e a h
hipersensibilidade tátil após
a
a induçção de neuro
opatia
por S
SNI (Spared
d Nerve Inju
ury). Este e studo encon
ntrou correla
ação com va
ariações no gene
P2rX7
7, responsá
ável por cod
dificar o re
eceptor P2X7. Este rec
ceptor ionottrópico é attivado
principalmente por
p
ATP (trifosfato de ad
denosina), e leva à abe
ertura de ca
anais iônicos
s ou à
forma
ação de poro
os de membrana atravéss da ligação com a prote
eína Panexin
na-1, permitiindo o
extra
avasamento de moléculas com atté 900 Da. Este recep
ptor tem si do estudado em
proce
essos que le
evam à ativa
ação do infl amossoma. Com a abertura do seu
u canal catiônico,
ocorrre a saída de íons K+ resultando
r
n
na ativação de
d caspase-1 via inflam
mossoma (um
m dos
principais respon
nsáveis pela catalise da formação de interleucin
na-1β ativa, e que tem papel
relacionado a vá
ários tipos de dor). Nesste trabalho,, Sorge e co
olaboradoress mostram que a
funçã
ão do P2X7R
R na formaçã
ão de poro d
de membran
na também tem
t
um pape
el na dor crônica.
Foram
m encontrad
dos dois ale
elos contrasttantes deste
e receptor: P451 e L45
51, onde há
á uma
prolin
na ou leucina
a na posição
o 451, localizzado no dom
mínio citoplas
smático da ccadeia proteica do
recep
ptor. A muta
ação que lev
va à incorpo
oração do am
minoácido prolina
p
no lu
ugar da leucina já
havia
a sido relacionada à de
eficiência na
a formação do poro na membran
na da célula
a pela
ativação do receptor P2X7. Estes dad
dos foram confirmados
s pelos pes quisadores deste
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traba
alho, que associaram es
sta deficiênc ia a perda de
d conectivid
dade com a panexina-1. Eles
mostraram que cinco
c
de sette grupos ge
eneticamentte distintos de
d camundo
ongos com menor
m
alodin
nia apresen
ntavam o alelo
a
L451; enquanto que os cam
mundongos P451 tiveram a
sensitividade no
ociceptiva ro
obustamente
e afetada pela induçã
ão de neurropatia por SNI.
Observaram também que essa mutação altera a formação do po
oro, mas não
o sua função
o com
o can
nal de cátion
ns. Os pesquisadores crriaram, entã
ão, peptídeo
os fusionand o a sequênc
cia de
aminoácidos 445
5-455 do P2
2X7R de am
mbos os alellos P451 ou
u L451 com um peptídeo da
prote
eína do dom
mínio de tran
nsdução do V
Vírus da Im
munodeficiênc
cia Humana chamada TAT,
T
o
qual já tinha sid
do relacionado ao bloqu
ueio a formação de porros por P2X
X7R. Estas fusões
f
origin
naram duas
s moléculas peptídicas intituladas: P451-TAT e L451-TA
AT. Sorge et al.
demo
onstraram que dos dois peptídeos a
apenas P451
1-TAT possu
ui efeito inib
bidor da form
mação
do poro mediad
do pelo P2X
X7R, e mosttrou não affetar a atividade do ca
anal catiônico. A
administração de
esta molécula via endove
enosa revertte a alodinia
a mecânica a
após a induç
ção de
neuro
opatia por SNI
S
em camu
undongos. E
Eles também buscaram avaliar,
a
em sseres human
nos, a
partic
cipação desttas variáveis
s genéticas n
na modulaçã
ão da dor. Em dois estu dos de corte
e com
mulheres submetidas à cirurgia de mam
ma (mastecttomia) ou com paciente
es que sofre
em de
osteo
oartrite, os autores mostraram
m
ccorrelação das
d
variantes genética
as que pos
ssuem
deficiiência na forrmação do poro
p
de mem
mbrana por P2X7R
P
com o risco e o ttipo de dor nestes
n
pacie
entes. Os res
sultados sug
gerem que, sseletivamente, a formaç
ção de poross por P2X7R
R pode
ser uma nova esttratégia para
a o tratamen
nto da dor crrônica individualizada.
Referrência: Sorge RE, Trang
g T, Dorfman
n R, Smith SB,
S Beggs S,
S Ritchie J, A
Austin JS, Zaykin
Z
DV, M
Meulen HV, Costigan
C
M, Herbert TA,, Yarkoni-Abitbul M, Tich
hauer D, Livn
neh J, Gersh
hon E,
Zheng M, Tan K,, John SL, Slade
S
GD, Jo
ordan J, Woo
olf CJ, Peltz G, Maixner W, Diatchen
nko L,
Seltzer Z, Salte
er MW, Mog
gil JS. Gene
etically dete
ermined P2X
X7 receptorr pore form
mation
regullates variabiility in chronic pain sen
nsitivity. Na
at Med. 201
12 Mar 25;1
18(4):595-9. doi:
10.10
038/nm.2710.
7. As
s proteínas da
d família Pie
ezo desempe
enham papel fundamental na nocice
epção mecânica
A transdução de estímulos mecânicos
m
po
or células re
eceptoras é essencial
e
pa
ara sensaçõe
es tais
o audição, tato e dor.. Estudos g
genéticos tê
êm identificado diverso
os canais iô
ônicos
como
essen
nciais para a mecanotra
ansdução em
m invertebrados. No en
ntanto, aind
da não se tiinham
evidê
ências do envolvimento
o desses ca nais iônicos
s na mecanotransdução
o em mamííferos.
ntemente, Coste
Recen
C
e col. e colaborad
dores da Universidade de
d Scripps R
Research Ins
stitute
(TSRII), La Jolla, e Genomic Institute
I
of the Novartis
s Research Foundation
F
((GNF), San Diego,
D
Califó
órnia, identiificaram em camundon gos um gru
upo de protteínas forma
adoras de canais
c
iônico
os evolucion
nariamente conservados
c
s dos invertebrados den
nominadas P
Piezo. Os au
utores
avalia
aram o pap
pel fisiológic
co de um m
membro da família Piez
zo (DmPiezo
o) de moscas da
espéc
cie Drosophila melanogaster. Os re
esultados mostram que cultura de células hum
manas
expre
essando pro
oteína DmPiezo produzzem correntes catiônic
cas induzida
as por estímulos
mecâ
ânicos. Além
m disso, as re
espostas com
mportamenttais à estímu
ulos mecâniccos nocivos foram
severramente reduzidas em la
arvas de Dro
osophila mellanogaster que
q
não exprressam a pro
oteína
DmPiiezo, sem affetar a respo
osta a outross estímulos nocivos
n
ou ao tato. Porta
anto, esses dados
demo
onstram a re
elevância fis
siológica da família de proteínas Piezo na meccanotransduç
ção in
vivo, apoiando o papel dessa
as proteínas na nocicepção.
Referrência: Kim SE, Coste B, Chadha A, Cook B, Patapoutian A. The role off Drosophila Piezo
in me
echanical nociception. Nature. 2012 483(7388):209-12.
8. Efe
eitos fisiológ
gicos da dor aguda pós-o
operatória
A dor aguda pós
s-operatória tem sido frrequentemente vinculad
da à ativaçã
ão simpática
a, que
aume
enta a frequência cardía
aca, pressão arterial, condutividade dérmica e n
níveis plasmáticos
de ca
atecolaminas
s. A frequênc
cia cardíaca e a pressão arterial pod
dem ser parâ
âmetros utilizados
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para definir e/ou avaliar o an
ndamento da
a terapêutica
a analgésica e é por isso
o que Ledow
wski et
al. in
nvestigaram a possível relação entrre a intensid
dade da dorr pós-operattória e alterrações
auton
nômicas, end
dócrinas e re
espiratórias.
Após pequena cirurgia no jo
oelho ou coto
ovelo, 85 pa
acientes adu
ultos em sal a de recupe
eração
pós-a
anestésica classificaram
c
m a dor pe
ercebida rep
petidamente em uma escala num
mérica
(pacientes com dor severa,, de escala numérica maior
m
que três,
t
recebe
eram analgé
ésico).
Simultaneamente
e, foram analisados e rregistrados parâmetros de variabiliidade de prressão
arterial média, frequência
f
cardíaca e re
espiratória, eletrocardiograma e ox
ximetria de pulso.
Amos
uperação e ainda
stras de san
ngue na entrada e na ssaída dos pa
acientes na sala de recu
quando a dor autorrelatada diminuía em
m escala num
mérica foram
m coletadas e
e, então, do
osados
os nív
veis de nora
adrenalina e adrenalina n
no plasma.
Nos casos de dor
d
severa, houve aum
mento de pressão
p
arte
erial média e nos níve
eis de
norad
drenalina em
m relação ao
os casos de escala num
mérica meno
or que quatrro. O mesmo não
acontteceu significativamente
e com os ou
utros parâme
etros avaliad
dos, sugerin do que este
es não
podem ser empre
egados no monitoramen
m
nto da dor.
O esttudo foi com
mentado por Wilfrid Jäni g, na mesm
ma edição de
e publicação , observando que
os re
esultados qu
ue Ledowski et al. obtiv
veram podem
m ser explanados pelo complexo ca
aráter
multidimensionall da dor (o que pode in
nfluenciar o relato dos pacientes); pela ativação de
sistem
mas de pro
oteção à pe
ercepção de
e injúrias, que
q
envolve
em modulaçção dos sisttemas
neuro
oendócrino, autônomo e somático e de centros
s superiores do Sistema
a Nervoso Central
sem necessariam
mente haver ativação de nociceptore
es – na imag
ginação de e
eventos dolorosos,
por e
exemplo; e, por fim, a possível
p
sem
melhança do
os pacientes pós-operad os com o modelo
m
de defesa quiescente, no qual
q
há hipo
oreatividade
e somatomotora, diminu
uição de prressão
arterial e frequên
ncia cardíaca
a e analgesia
a por opioide
es endógenos.
Ledow
wski publico
ou em 2006, um estudo sobre a influência da do
or pós-opera
atória nas le
eituras
de co
ondutância dérmica
d
(CD
D) e observo
ou que a gravidade da dor pós-ope
eratória influ
uencia
signifficativamentte CD. De acordo
a
com o estudo, usando valo
ores de cort
rte, o núme
ero de
flutua
ações na mé
édia de CD por
p segundo pode ser um
ma ferramen
nta útil para
a avaliação da
d dor
no pó
ós-operatório
o.
Referrências:
 Ledowskii, T; Reime
er, M; Cha
avez, V; Ka
apoor, V; Wenk, M. Effects of acute
postopera
ative pain on
o catechola
amine plasma levels, he
emodynamic parameters
s, and
cardiac autonomic co
ontrol. Pain 2
2012 153(4)): 759-764.
W Autonomic
c reactions in pain. Pain 2012 153(4
4): 733-735
 JÄNIG, W.
R; Schug, S. A.
 Ledowskii, T; Bromiilow, J; Paeech, M. J; Storm, H; Hacking, R
Monitorin
ng of skin co
onductance tto assess pos
stoperative pain
p
intensitty. Br. J. Ana
aesth.
2006 97((6): 862-865
5
9. Mo
orfina aguda
a induz ativação de cél ulas satélite
es e aumentto da expre
essão de cito
ocinas
pró-in
nflamatórias
s no GRD de ratos via MM
MP-9
Atuallmente é sab
bido que as células
c
da gllia podem se
er ativadas em
e vários esstados patoló
ógicos
como
o, por exemplo, dor agu
uda e crônicca. Também tem sido mencionado
m
que estas células
c
podem estar env
volvidas na tolerância e hiperalgesiia induzida pelo tratame
ento crônico
o com
opioid
des, devid
do ao aum
mento na expressão
o de citoc
cinas pró- inflamatórias. A
metaloproteinase
e da matriz 9 (MMP-9) te
em sido implicada na atiivação de ILL-1β durante a dor
neuro
opática. Entretanto, não
o se sabe se
e o tratamen
nto com opio
oides pode iinduzir a ativação
de cé
élulas gliais no sistema
a nervoso p
periférico. O trabalho deste
d
alerta contribui para
p
o
enten
ndimento da
a terapia com opioide s, a tolerância induzid
da por esse
es fármacos
s e a
contrribuição do sistema nerrvoso periférrico, pela av
valiação da ativação da
as células glliais –
célula
as satélites – e o aume
ento da exprressão de IL
L-1β no gâng
glio da raiz dorsal (GRD
D). Os
resulttados sugerem que a administração
o subcutâne
ea de morfin
na (10 mg/k
kg) induz ativação
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das c
células satélites no GRD
D mas não in
nduz ativaçã
ão das célula
as da glia na
a medula es
spinal.
Este efeito é tra
ansiente com
m pico na ssegunda hora após a ad
dministração
o de morfina. Foi
verificado també
ém que a morfina aguda
a induz aum
mento na expressão de IL-1β nas células
c
satéliites. A ativa
ação de células satélite
es e aumen
nto na expre
essão de ILL-1β induzida por
morfiina foi abollida após a deleção de
e MMP-9 ou
u tratamentto com anttagonista op
pióide,
nalox
xona. Ainda foi verificad
do que o trratamento com
c
siRNA contra
c
a IL--1β não som
mente
reduz
ziu o aumento na expressão de IL-1
1β mas, tam
mbém, prolon
ngou a analg
gesia induzid
da por
opioid
des. Com es
ste trabalho podemos cconcluir que durante a analgesia
a
ag
guda induzid
da por
morfiina ocorre aumento da expressão
e
d
de IL-1β nas células saté
élites do GR
RD. A MMP-9
9 pode
masc
carar e dimin
nuir o tempo
o de analgessia induzida por morfina por interaçõ
ões glia-neurônio.
O tra
abalho suge
ere ainda qu
ue o bloque
eio da ativação da glia periférica p
pode prolongar a
analg
gesia aguda induzida po
or morfina. Corroborand
do este acha
ado se verifficou aumen
nto na
expre
essão de MM
MP-9 em neu
urônios de p equeno e médio calibre os quais tam
mbém expre
essam
recep
ptores opioid
des.
Referrência: Berta
a T, Liu T, Liu YC, Xu ZZ
Z, Ji RR. Acu
ute morphine activates ssatellite glia
al cells
and u
up-regulates
s IL-1β in do
orsal root ga nglia in mice
e via matrix metalloprottease-9. Mol Pain.
2012; 8:18.
10. D
Dissociando o efeito prurriginoso do e
efeito analgé
ésico da morfina
Um d
dos principa
ais efeitos colaterais
c
do
o uso de morfina
m
é o prurido qu
ue ela causa
a nos
pacie
entes, princip
palmente qu
uando admin
nistrada na forma
f
espinal. No entan
nto, o mecanismo
envolvido neste efeito aind
da não hav
via sido elucidado, o que dificullta seu con
ntrole.
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Wash
hington dem
monstraram recentementte que é po
ossível
disso
ociar os efeittos analgésic
cos da morffina de seus efeitos prurriginosos. El es demonstraram
que e
enquanto o efeito analg
gésico da m orfina se da
a pela ação no receptorr MOR, os efeitos
e
prurig
ginosos são
o causados por uma a
ação seletiv
va sobre uma isoform
ma especifica
a dos
recep
ptores opioiides, o MO
ORD1. Além
m disto, os pesquisado
ores observ
varam que ação
prurig
ginosa da morfina
m
via o receptor MORD1 é exclusivame
e
nte depend ente da ativação
cruza
ada de outro
o receptor que
q
tem sid
do demonstrrado como importante p
para o prurido, o
recep
ptor para o peptídeo liberador de gastrina
a (GRPR). Neste senttido, os au
utores
demo
onstraram que as vias intracelulare
es ativadas pela estimu
ulação do re
eceptor MOR
R, que
causa
a analgesia, e pela estim
mulação do MORD1/GRP
PR, que caus
sa o prurido,, são diferen
ntes e
sendo
o assim há a possibilida
ade de inibiçção seletiva, ou seja, po
oderíamos in
nibir a coceirra e a
dor n
no tratamentto com morfina.
Referrência: Unid
directional crross-activatio
on of GRPR by MOR1D uncouples ittch and analgesia
induc
ced by opioid
ds. Liu XY, Liu
L ZC, Sun YG, Ross M,
M Kim S, Tsai FF, Li QF,, Jeffry J, Kiim JY,
Loh H
HH, Chen ZF
F.
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