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1. Do
or e seus fatores psicológ
gicos
Existe
em pessoas que não se recuperam de um episó
ódio de dor aguda, e sa
abemos que não é
neces
ssariamente por terem tido uma lesão mais grave ou por
p
possuíre
em problemas de
perso
onalidade. De fato, no ge
eral, os trata
amentos parra a dor crôn
nica não são eficazes.
Basea
ado nisso, elaboram-se
e algumas rreflexões interessantes sobre dor: O que é? Seria
simpllesmente um
m sintoma de
e lesão tecid
dual ou é algo mais comp
plexo?
Uma maneira de
e abordar es
stas questõe
es é determinar se é po
ossível ter u
um sem o outro dano tecidual sem
m dor ou dor sem dano tecidual. Ma
achucar sem perceber su
ustenta a primeira
hipóttese, e sentirr a pele doerr no banho a
após um longo dia no so
ol sustenta a outra.
Tais questões sã
ão de grande
e interesse p
ntistas, pois a dor não é uma medida de
para os cien
dano tecidual. A Associação Internaciona
ne dor como
al para o Esttudo da Dor (IASP) defin
o uma
"expe
eriência sens
sorial e emo
ocional desag
gradável, associada a da
ano presente
e ou potencial, ou
descrrita em term
mos de tal dano".
A dorr geralmente
e é desencadeada por m
mensagens que
q
são env
viadas a parttir dos tecid
dos do
corpo
o quando os mesmos es
stão exposto
os a algo potencialmente
e perigoso. O
Os neurônio
os que
carre
egam essas mensagens
s são cham
mados de nociceptores.
n
. O sistema
a que dete
ecta e
trans
smite evento
os nocivos é chamado de "nocice
epção". Criticamente, n
nocicepção não
n
é
suficiiente e nem necessária para a dor, porém a maior
m
parte do
d tempo, d or está asso
ociado
com alguma nocicepção.
A qua
antidade exa
ata ou tipo de
d dor depen
nde de muitas coisas. Uma maneira
a de entende
er isso
é con
nsiderar que
e uma vez que
q
uma m ensagem de
e perigo che
ega ao cére bro, ele tem
m que
respo
onder a um
ma pergunta muito imp
portante: "Q
Quão perigos
so realmentte é?". A fim de
respo
onder, o cérrebro recorrre a cada p edaço de in
nformação credível - ex
xposição antterior,
influê
ências culturrais, o conhe
ecimento, ou
utros estímullos sensoriais - a lista é intermináve
el.
Como
o todas essa
as coisas pod
dem modula r a dor? A te
eoria preferid
da entre os cientistas é que a
dor d
depende da complexidad
c
o humano.
e do cérebro
Podemos pensarr na dor co
omo uma e
experiência consciente, que surge
e em respo
osta à
dade em um
ma rede parrticular de ccélulas cere
ebrais que estão
e
espalh
hados por to
odo o
ativid
céreb
bro. Podemo
os chamar a rede de "neu
urotag" e su
uas células de "membross".
Cada um dos me
embros do ne
eurotag são também me
embros de outros
o
neuro tags. Se tive
ermos
a ide
eia "hérnia discal"
d
em nosso
n
cérebrro, por exem
mplo, ela tem que ser m
mantida porr uma
rede de células cerebrais
c
(que podemoss chamar iss
so de neuro
otag da hérn
nia de disco). E é
muito
o provável que
q
existam algumas cé
élulas do cérebro que são membross do neurottag da
hérnia e do neurrotag de dorr nas costass. Isto signiffica que se nós ativarm os a neurottag da
ideia hérnia disc
cal, aumenta
amos ligeira mente a pro
obabilidade de ativar o neurotag de
d dor
nas c
costas. Usan
ndo esse modelo, pensarr que temos
s uma hérnia
a de disco te
em o potenc
cial de
aume
entar a dor nas costas. Assim, se h
houver outrras regiões que
q
atuem d
do mesmo modo,
m
com pensamento
os negativos,, isso irá aum
mentar a sen
nsação de do
or.
A dorr tem capacidade de se autoperpetu
uar. Sabemo
os que, quan
ndo a dor pe
ersiste, o sis
stema
de no
ocicepção se
e torna mais sensível, iisso por que
e a medula espinal env
via mensage
ens de
perigo para o cérrebro a uma
a taxa que s uperestima o nível de verdadeiro pe
erigo. Esta é uma
adapttação norma
al para dispa
aro persisten
nte dos nocic
ceptores da coluna verte
ebral. Como a dor
é (errradamente) interpretada como uma
a medida do
o dano tecidual, o céreb
bro não tem outra
opção
o, mas a presunção
p
de
e que os te
ecidos estão
o se tornan
ndo mais da
anificados. Então,
E
quando a dor persiste, autom
maticamente
e assume-se
e que o dano
o tecidual pe
ersiste. Com
m base
nesse
e entendime
ento sobre o sistema n
nervoso mu
udando, esta
a presunção
o é muitas vezes
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errad
da. O pedaço
o de conhec
cimento que
e está transfformando a neurotag d e dor está sendo
reforç
çado por si só!
s
A ide
eia de que uma
u
compre
eensão inexa
ata da dor crônica
c
aum
menta essa d
dor, levantando a
questtão - O que acontece se corrigir esse pedaç
ço impreciso
o de conheccimento? Nã
ão há
evidê
ência convin
ncente de que
q
a reforrmulação so
obre dor, de acordo ccom sua biologia
subja
acente, é um
ma solução, e também n
não é algo fácil
f
de fazer. Assim, diiversos grup
pos de
pesqu
uisa têm bu
uscado modo
os melhores de consegu
uir isso e a ideia de exp
plicar dor de
ecolou
em p
programas de
e gerenciamento de dor e departamentos ambulatoriais em todo o mun
ndo.
Referrência: Mos
seley, L. Pa
ain really is in the mind,
m
but not
n
in the way you think.
http:///theconvers
sation.edu.a
au/pain-reall y-is-in-the-m
mind-but-no
ot-in-the-way
y-you-think--1151
. Acessado em 25
5 de setemb
bro de 2012.
2. A m
memória da dor em crianças é o me
elhor indicatiivo de sua in
ntensidade
Crian
nças normalm
mente receb
bem mais de
e 20 imunizações até os 18 anos de idade. O im
mpacto
da do
or gerada po
or estes proc
cedimentos dolorosos não acaba qu
uando o estim
mulo é remo
ovido.
As memórias das
s crianças pa
ara as dores se relaciona
am com a ev
vasão do ate
endimento médico
m
na id
dade adulta e podem co
ontribuir parra o desenv
volvimento e manutençã
ão da dor crônica
mais tarde.
As crrianças podem desenvolv
ver memória
as de dor que são negativamente esstimadas, ou
u seja,
guard
dam na mem
mória que se
entiram maiss dor comparrado ao que sentiu imed
diatamente após
a
o
estim
mulo, ou des
senvolver me
emórias que
e são precisa
as ou positiv
vamente esttimadas, as quais
imaginam ter sentido dor menor ou igu
ual ao que re
elatou logo após o estim
mulo. As crianças
que desenvolvem
m memórias
s de dor ne
egativamente
e estimadas
s são mais prováveis de
d ter
experrimentado uma
u
maior intensidade de dor e es
stado de ans
siedade dura
ante experiê
ências
dolorrosas anterio
ores. Estas crianças
c
pod
dem ter maio
or dificuldade durante a
as experiências de
dor p
posteriores do
d que as crrianças que têm a mem
mória exata ou estimada
a positivame
ente a
intensidade dolorrosa.
O pre
esente estud
do analisou a influência de lembranças infantis de um estím
mulo doloros
so em
sua e
experiência de dor subsequente. O
Os resultado
os indicam que
q
a memó
ória das crianças
sobre
e a intensidade da dor seria melho
or indicadorr da intensid
dade da dorr, que seu relato
inicia
al logo após
s o estimulo
o doloroso. As crianças
s que desen
nvolveram m
memórias de dor
negattivamente estimadas
e
po
ossuem a te
endência de
e desenvolve
er expectativ
vas de maio
or dor
comp
parado às crianças
c
que
e possuem memória de
d dor prec
cisamente o
ou positivam
mente
estim
mada. O esttudo mostra
a a relação entre esses
s níveis ma
ais elevadoss de ansieda
ade e
sensibilidade e as
s crianças memórias
m
de dor negativa
amente estim
madas.
bers CT, MccGrath PJ, Klein
K
RM, Stewart SH. The influen
nce of
Referrência: Noell M, Chamb
childrren's pain memories
m
on subsequent pain experie
ence. Pain. 2012
2
153(8)):1563-72.
3. Ce
efaleia Auton
nômica Trigeminal
A ana
algesia congênita é uma doença rara
a que faz o indivíduo portador não tter sensibilid
dade à
dor. T
Trata-se de um distúrbio genético q
que afeta menos de uma em um m
milhão de pes
ssoas.
Assim
m, seus porrtadores não
o percebem
m alterações de temperratura e em
mbora eles sejam
s
sensííveis ao tato, são incapazes de sentiir dor física sendo
s
prope
ensos a grav
ves lesões de
esde o
nascimento. Devido a este fa
ato, bebês po
ortadores po
odem morde
er sua língua
a e seus dedo
os, ou
se qu
ueimar sem perceberem
m. Alguns pa is colocam óculos
ó
protetores, capaccetes e meia
as nas
mãos
s das criança
as portadoras para prote
egê-las.
Traze
emos neste alerta um update
u
clínicco da IASP sobre um tiipo específicco de cefale
eias, a
Cefaleia Autonôm
mica Trigeminal e suas subclassificações. O texto adaptad
do do original em
inglês
s apresenta
a a descriçã
ão das prin
ncipais class
ses, suas sintomatologiia, diagnósttico e
tratamento. A divulgação
d
deste
d
tipo d
de cefaleia é importante, já que ela é facilm
mente
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confu
undida com outros
o
tipos, dificultando
o o diagnósttico correto. Esperamos com isso au
uxiliar
os prrofissionais e pacientes que
q
lidam co
om este tipo problema.
Cefalleia Autonôm
mica Trigemin
nal: Diagnósstico e Trata
amento
Propo
osto pela primeira vez em
e 1997 po
or Goadsby e Lipton, Cefaleia Auton
nômica Trige
eminal
(TAC) é agora um
u
termo clínico aceito
o para um grupo
g
de ce
efaleias prim
márias com dor e
envolvimento autônomo do nervo trigêm
meo na área
a facial, com
m as seguinttes caracteríísticas
em comum: curta
c
duraç
ção, unilate
eral, crises
s de cefaleia extrem
mamente graves
g
acom
mpanhados por
p
sintomas autonômiccos típicos. O autor co
oloca no ar uma importante
pergu
unta: “Por que é importante para oss médicos co
onhecer e re
econhecer to
odos os diferrentes
tipos de TAC, um
ma vez que eles
e
são rela
ativamente raros?”,
r
e o mesmo trazz a resposta: “Em
prime
eiro lugar, estas
e
condiçõ
ões incapaciitantes são fáceis
f
de rec
conhecer. Em
m segundo lugar,
eles mostram um
ma excelente, mas alta mente selettiva resposta
a ao tratam
mento. Na maioria
m
a subclassificação é po
ossível e razoável, porque regime
es terapêuticos e
dos casos, uma
respo
ostas diferem
m.” Até a pre
esente data as síndrome
es aceitas como pertence
entes a TAC, são:
 Cefaleia em
e salvas ep
pisódica e crrônica
h
paroxística
p
e
episódica e crônica
c
 Cefaleia hemicrania
 Cefaleia unilateral de
d curta du
uração, neurralgiforme com
c
hiperem
mia conjuntival e
lacrimeja
amento (sínd
drome SUNC
CT)
Cefalleia em Salva
as
Afeta
a uma em 10
000 pessoas
s, porém em
m comparaçã
ão com cefaleias primárrias mais com
muns,
pode ser conside
erado um ca
aso raro na prática clínica, porém é considerad
da como um
ma das
síndromes de dor mais grave
es em seres humanos, onde
o
há relatos de mulh
heres descrev
vendo
os ataques com
mo piores que
q
um pa rto. O diag
gnóstico de cluster he
eadache é tarefa
exclu
usivamente clínica
c
e em sua forma típica é inco
onfundível, porém existtem ao menos 14
sinôn
nimos para essa
e
cefaleia
a, o que atrrapalha estudos realizad
dos sobre a mesma. Ne
enhum
exam
me instrume
ental é capa
az de defin
nir ou difere
enciar cefaleias idiopátticas, no en
ntanto
exam
mes com técnicas de neu
uroimagem são de impo
ortância para se excluir anormalidade do
céreb
bro.
Os a
ataques são
o caracteriza
ados por d
dor unilatera
al grave ac
companhada
a por fenôm
menos
auton
nômicos, po
odendo aparecer até 8 vezes por dia,
d
diferente da enxaq ueca, as pe
essoas
afetadas por cefa
aleia em salvas ficam in
nquietos, fazendo press
são sobre o local e algu
uns se
uem, podend
do se tornar agressivo,, além de apresentar
a
sintomas
s
au
utonômicos, como
exclu
ptose
e, miose, la
acrimação, injeção conjjuntival, corriza e conge
estão nasal,, esses sinttomas
apare
ecem somen
nte durante o ataque a d
dor e são ip
psilaterais à dor, indican
ndo hiperativ
vidade
paras
ssimpática e comprome
etimento sim
mpático. A dor pode variar,
v
pode
endo ser pu
ulsátil,
afiada ou pontiaguda e pode
e variar de cerca de attaque e mes
smo entre o
os ataques. A dor
geralmente envo
olve a divisã
ão oftálmica do nervo trrigêmeo, porém envolve
er qualquer parte
da ca
abeça e até ocasionalme
o
nte não env
volver a divis
são oftálmica
a.

Tabela I - Critérios dia
agnósticos para
p
cefaleia em salvas
A. Pelo menos cinco crises de cefaleia que preenchem os
s critérios B-D
D.
e
B. Crises de cefaleia unilateral grave ou muito grave com localização orbital, ssupraorbital e/ou
tem
mporal, que não
n
tratados duram 15-18
80 minutos. Durante
D
parte (mas menoss de metade) do
currso de tempo da cefaleia em
m salvas, os a
ataques podem ser menos graves, meno
os frequentes,, ou
de duração mais
s curta ou mais longa.
C. A dor de cabe
eça é acompanhada por pello menos um dos seguintes
s sintomas ipssilaterais à dor:
1. Hiperemia conjunttival ou lacrim
mejamento
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2. Cong
gestão nasal e/ou
e
rinorréia
3. Edem
ma palpebral
4. Sudo
orese de testa e face
5. Miose e/ou ptose
s
de
e inquietação e agitação
6. Um sentimento
D. Os ataques tê
êm uma frequ
uência de um a cada dois dias à até 8 por dia
E. Histórico ou exame
e
físico e neurológico n
e/ou são dirigiidos
não sugerem qualquer outrro distúrbio, e
porr investigação
o apropriada.
Ceffaleia em salv
vas episódica: Pelo menos dois períodos em salvas co
om duração de
e 7 dias a 1 ano,
a
sep
parados por períodos livres de dor com d
duração igual ou superior a 1 mês.
Ceffaleia em salv
vas crônica: Ataques
A
ocorrrem há mais de
d um ano se
em remissão o
ou com remis
ssão
de <1 mês.
Ceffaleia em salv
vas provável: Crises preen
nchendo todos
s menos um dos critérios para cefaleia em
salvas.
aduzida de Ma
ay (May A. Ce
efaleia Autonô
ômica do Trig
geminal: Diagnóstico e Trattamento. Clin
nical
Tra
Updates - PAIN - April 2012)

A ceffaleia em salvas
s
possu
ui ritmicidad
de circadiana (na fase episódica) de relativa curta
duraç
ção (15-180 minutos) dos ataques dolorosos. Na
N forma episódica, ataq
ques ocorrem por
dia, d
durante algu
umas seman
nas, seguido s por um pe
eríodo de remissão. Na forma crônic
ca, as
crises
s ocorrem se
em períodos
s significativ os de remissão ou com períodos de
e remissão anuais
a
de m
menos de 1 mês. Em média, um período de cluster dura 6-12 sem
manas, enquanto
remis
ssões podem
m durar até 12 meses. O reconhec
cimento dess
sa periodicid
dade é de grande
importância, pois
s um medica
amento prev
ventivo pode
e ser utilizado com efic iência, ou seja, a
ritmic
cidade circadiana é uma marca da cefaleia em
m salvas em
m frequência e ritmicidade de
ataqu
ues, intensid
dade da dorr, sintomas autonômico
os e em opç
ções de trattamento. Ex
xistem
relato
os de cefale
eia em salvas com sinto
omas diferen
ntes do comum, o que é raro, mas pode
aconttecer. Com prevalência aproximada de 0,1%, a cefaleia em
m salvas afe
eta principalm
mente
home
ens, onde os ataques
s ocorrem regularmente, e sua periodicidad
de parece estar
relacionada com
m o ciclo so
ono-vigília. A
Ataques ma
ais comumente aparece
em na form
ma de
cefale
eia em salva
as episódica, com duraçção de uma semana a vá
ários meses . Os período
os são
separrados por re
emissões clíínicas de pe
elo menos duas
d
semanas. Cerca d
de 15 a 20%
% dos
pacie
entes sofrem
m de sintom
mas crônico
os sem rem
missões (cefa
aleia em sa
alvas crônic
ca). A
carac
cterística ma
ais saliente da cefaleia
a em salva
as é a variação sazona
al e relatad
da da
regularidade no horário
h
das crises
c
de ceffaleia.
Para tratar crise
eadache podem ser utilizados: Ox
es agudas de
d cluster he
xigênio, tripttanos,
lidoca
aína e ergo
otamina. Parra o tratam
mento preve
entivo podem
m ser utilizzados: Verap
pamil,
glicoc
corticóides, lítio, metiserrgida e topirramato. (Parra a descriçã
ão de cada tiipo de tratam
mento
visua
alizar o link com o traba
alho originall). Quando se
s vai identificar uma T
TAC, todas devem
d
ser co
onsideradas, porém as mesmas
m
se d
diferem.
Hemiicrania Parox
xística
Hemiicrania paroxística é caracterizada por ataques
s relativame
ente curtos de dor unilateral
severra na área orbital e temporal. A d
duração típica do ataqu
ue é de 10--20 minutos
s, e a
frequ
uência típica é maior do que 5 ataq ues por dia.. A idade de
e início é gerralmente na faixa
de vinte anos, ac
cometendo principalmen
p
nte mulheres
s. Assim com
mo cefaleia e
em salvas podem
p
ser o
observadas as
a formas episódica e ccrônica. A dor é associa
ada ao men os a um sin
ntoma
auton
nômico, com
mo hiperemia
a conjuntiva l ipsilateral e lacrimejam
mento com ccongestão nasal e
coriza
a.
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A hemicrania pa
aroxística po
ossui respossta completa
a a indometacina, o prroblema é que
q
a
mesm
ma causa problemas gá
ástricos, o q
que levou ao
a uso de inibidores
i
se
eletivos da ciclooxige
enase-2 e gabapentina
g
, pois este
es possuem menos efe
eitos colate
erais. Neste caso
tamb
bém deve-se
e considerar todas TAC, porém o differencial é a duração do
os ataques e uma
respo
osta completta a indomettacina. O tra
atamento de
e escolha é a indometaccina, mas tam
mbém
podem ser utiliza
ados: Cortico
osteróides, v
verapamil, ac
cetazolamida
a, celecoxibe
e.

T
Tabela
II - Critérios Diag
gnósticos para hemicrania paroxísticca
A. Pe
elo menos 20 crises preenc
chendo os crittérios B-D.
B. C
Crises de dor unilateral
u
fortte com localiz ação orbital, supraorbital ou
o temporal ccom duração de
d 230 m
minutos.
C. A cefaleia é aco
ompanhada por pelo meno s um dos seguintes:
1. Hipere
emia conjuntiv
val ipsilateral e/ou lacrimejamento
2. Conge
estão nasal ips
silateral e/ou rinorréia
3. Edema
a palpebral ipsilateral
4. Sudorese de face e ipsilateral de testa
ou ptose
5. Miose ipsilateral e/o
D. A
As crises têm uma frequênc
cia acima de 5 ataques por dia, para mais da metade do tempo, ap
pesar
de p
períodos com menor
m
frequência poderem
m ocorrer.
E. O
Os ataques são
o impedidos co
ompletamente
e por doses te
erapêuticas de
e indometacin
na.
F. Attaques não attribuídos a outtro transtorno
o.
Trad
duzida de May
y (May A. Ce
efaleia Autonô
ômica do Trig
geminal: Diag
gnóstico e Tra
ratamento. Clinical
Upda
ates - PAIN - April 2012)

Síndrrome SUNCT
T
Está entre as sín
ndromes de dor de cab
beça idiopáticas mais raras, sendo caracterizad
da por
e
nte elevada d
de ataques (podendo
(
ch
hegar a 200 ataques porr dia),
uma frequência extremamen
mas com dor me
enos severa do que outtras é marca
ada pela ativ
vação autonô
ômica duran
nte os
ataqu
ues. Crises episódicas,
e
sintomas
s
au tonômicos e unilateralid
dade, são co
ompartilhado
os por
outro
os tipos de cefaleias,
c
inc
cluindo cefale
eia em salva
as e hemicra
ania paroxísttica crônica. Estas
carac
cterísticas co
omuns suge
erem uma ssemelhança fisiopatológ
gica as sínd romes e lev
vou a
suges
stão de unifficá-los em termo
t
clínico
o como TAC. A dor gera
almente dura
am entre 5 e 250
segun
ndos, poden
ndo ter até 30 episódi os por hora
a, embora o mais com
mum seja de 5-6
episó
ódios por hora, com freq
quência variiável entre as
a séries. As
s característticas autonô
ômicas
mais aparentes são
s
a hiperem
mia conjuntiival e lacrimejamento.
O dia
agnóstico differencial env
volve a neurralgia do trigêmeo, incluem a distriibuição da dor
d na
divisã
ão oftálmica do nervo trigêmeo, o d esencadeam
mento de ataques por esttímulos cutâ
âneos,
e a ffalta de um período refratário a essses gatilhos
s. Diferente da hemicra nia paroxísttica, a
indom
metacina nã
ão produz nenhum
n
efeiito importan
nte e em contraste co m a cefaleiia em
salva
as, não há ne
enhum efeito
o importante
e de oxigênio, sumatripttano ou vera
apamil. Por razões
r
prátic
cas, a indom
metacina dev
ve ser testad
da em primeiro lugar em
m todas as do
ores de cabe
eça de
extre
ema curta duração, an
ntes de se tentar outro medicam
mento. Nen
nhum tratam
mento
consistente é con
nhecido para
a tratar a sín
ndrome SUNCT, porém alguns
a
relato
os de caso trrazem
bons resultados com
c
o uso de lamotrigin a e outras opções
o
são gabapentina e topiramato
o.
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T
Tabela
III - Os critérios diagnósticos
s para a sínd
drome SUNCT
T
A.. Pelo menos 5 crises preen
nchendo os criitérios B-D.
B.. Crises de do
or unilateral com
c
localizaçã
upraorbital ou temporal un
nilateral, do tiipo
ão orbital, su
po
ontada ou pulsante com duração de 5-24
40 segundo.
C.. A dor é acom
mpanhada de hiperemia con
njuntival ipsila
ateral e lacrim
mejamento.
D. As crises oco
orrem com um
ma frequência de 3-200 vez
zes por dia.
o
transtorrno.
E. Ataques não atribuídos a outro
M
(May A. Cefaleia Autonô
ômica do Trigeminal: Diagn
nóstico e Trata
tamento. Clinical
Trraduzida de May
Up
pdates - PAIN
N - April 2012))

Hemiicrania Contíínua
A He
emicrania Co
ontínua aind
da não perte
ence as TAC
C, porém es
studos vêm mostrando sinais
clínicos compatív
veis com TA
AC, hemicra
ania contínu
ua foi incluíída no trab
balho para que
q
o
mesm
mo fique ma
ais completo
o e atual. H emicrania contínua é ca
aracterizada
a por uma dor
d
de
cabeç
ça, contínua
a, unilateral,, que varia em intensid
dade e vai diminuindo sem desapa
arecer
comp
pletamente. Definição da
a Internation
nal Headach
he Society afirma que a dor de cab
beça é
do la
ado bloquea
ado. Normalmente há lleves sintom
mas autonôm
micos como
o lacrimejam
mento,
hiperremia conjun
ntival, sintomas nasais,, ptose / miose e a sín
ndrome gera
almente resp
ponde
bem à indometa
acina. Hemic
cgeralmente
e é subdiagn
nosticada e o efeito ind
dometacina é útil
para distingui-la de outras cefaleias priimárias. Con
ntudo, casos
s com dor b
bilateral têm
m sido
relata
ados e tamb
bém caracterrísticas típica
as de enxaqu
ueca.
Em ttermos gera
ais, a dor de
d fundo de
e hemicrania
a continua é mais grav
ve do que a dor
interp
paroxistica das
d outras TAC, e os agrravamentos em hemicra
ania contínua
a são mais longos
do qu
ue os parox
xismos das outras
o
TAC, essa caractterística é pa
articularmen
nte importan
nte na
difere
enciação da hemicrania contínua de
e hemicrania
a paroxística
a. Indometaccina é a dro
oga de
prime
eira escolha
a, assim como em hem
micrania paroxística. Em alternativ
va pode-se usar,
gabapentina, cafe
eína e AINEs
s (por exem plo, naproxe
eno).

Tabe
ela IV - Comparação de cefaleia
c
em s
salvas com síndromes
s
de
e dor de cab
beça relacion
nadas
Cefalleia em

Hemicrania

Salva
as

Paroxística

(Masc
culino : Femin
nino)

3:1

1:3

8:1

1:1,8

Preva
alência

0,9%
%

0,02%

Muito rara

Rara

Idade
e de Risco

28-30 anos

20-40 anos

20-50 anos

20-30 anos

Chata

Pontad
das

Forte

Moderrada a forte

Síndro
ome SUNCT

Hemicrania
Contínua*

Epide
emiologia
Gênero

Dor
Carac
cterística
Inten
nsidade
Localização
ção do ataque
e
Duraç
Frequ
uência dos ata
aques

Chata, latejante
Extre
emamente
forte
Perio
orbital
15-120 min
1-8/d
dia

Orbital, Tem
mporal Orbital, Temporal
2-45 min

5-250 seg

1-40/dia

1/dia a 30/hora

Pressão
Moderada
Unilateral,
Temporal
Flutuante,
c
constante, com
ataques
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sobrepostos
s

Sintomas autonôm
micos

++

++

+

(+)

Ritimicidade circad
diana

+

(-)

-

-

Gatilh
ho Alcoólico

++

(+)

(-)

-

Nenhu
um

Diclofenaco

Indometacin
na

Lamottrigina

Indometacin
na

Corticosteró
óides,

Gabap
pentina,

verapamil,

carbam
mazepina,

acetazolamida,

ácido valpróico,

celecoxibe

topiramato

Oxigênio a
Tratamento de esc
colha,
a
aguda

%, 15L/min;
100%
lidocaína
intranasal;
atriptan s.c.
suma

Ácido
acetilsalicílic
co
(naproxeno e
diclofenaco)

Verapamil,
onato de
carbo
Tratamento de esc
colha,

lítio,

entivo
preve

cortic
costeróides,
topiramato,
metis
sergida
Ácido
o valpróico,

Tratamento de seg
gunda

ergottamina,

escolha e relatos

mela
atonina,

onais
ocasio

pizottifeno,
indom
metacina

Betaciclodextrina,
naproxeno,
cafeína,
óides
corticosteró

Fonte
e: Modificado de May (May A. Cluster hea
adache: patho
ogenesis, diag
gnosis, and m
management. Lancet
L
2005;366:843–55)), Traduzida de May (Ma
ay A. Cefaleia
a Autonômica
a do Trigemi nal: Diagnóstico e
Tratamento. Clinica
al Updates - PAIN
P
- April 20
012)
viaturas e sím
mbolos: SUNC
CT = Dor de
e cabeça unilateral de currta duração, neuralgiforme
e com
Abrev
hiperemia conjuntiival e lacrimejjamento.
ositivo; -, inex
xistente; (+), provável; (-) rara.
+, Po
*Hem
micrania Contínua ainda não
o é reconhecid
da como TAC

Referrências:
 May A. Cefaleia Au
utonômica d
do Trigemin
nal: Diagnós
stico e Tra tamento. Clinical
C
Updates - PAIN - Aprril 2012
 Goadsby PJ, Lipton RB.
R A review
w of paroxys
smal hemicrranias, SUNC
CT syndrome and
other sho
ort-lasting headaches
h
w
with autonom
mic feature,, including n
new cases. Brain
1997;120
0(Pt 1):193–
–209
4. Av
viso sobre effeito adverso
o age como N
Nocebo
Por d
definição, um
m efeito noc
cebo é a ind
dução de um
m sintoma percebido com
mo negativo
o pelo
tratamento simulado e/ou co
om a sugesttão de expec
ctativas negativas. Uma
a resposta nocebo
é um
m sintoma ne
egativo induzido pelas p
próprias expectativas ne
egativas do p
paciente e/o
ou por
suges
stões negativas do pessoal clínico, n
na ausência de qualquerr tratamento
o. Os mecanismos
ão a expectativas
subja
acentes inclu
uem aprendizagem por ccondicionam
mento pavlov
viano e reaçã
induz
zidas por in
nformação verbal
v
ou s ugestão. Re
espostas nocebo podem
m vir atravé
és de
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suges
stão negativ
va não inten
ncional por p
parte dos médicos e enffermeiros, in
nformações sobre
possííveis complic
cações e as
s expectativa
as negativas por parte do paciente
e, aumentando a
proba
abilidade de efeitos adve
ersos.
Os m
médicos enfre
entam um dilema
d
ético uma vez que é necess
sário informa
ar ao pacien
nte as
comp
plicações pottenciais de um tratame
ento, mas ta
ambém minimizar a pro
obabilidade destas
d
comp
plicações evitando induzi-los atravé
és do efeito
o nocebo. Formas
F
posssíveis de sa
air do
dilem
ma incluem enfatizar
e
que o tratame
ento propostto é geralme
ente bem to
olerado, ou então
obterr a permissã
ão do paciente para info
ormar menos
s do que totalmente sob
bre seus pos
ssíveis
efeito
os colaterais. Treiname
ento de co
omunicação na escola de medici na, treinam
mento,
residê
ência e edu
ucação médica continua da seriam desejáveis
d
para
p
que os médicos po
ossam
explo
orar melhor o poder das
d
palavrass para benefício dos pacientes, a
ao invés de
e seu
detrim
mento.
Isso pode ser atingido pe
elo treinam
mento em comunicação
c
o com ato res-paciente
es ou
matizações durante os estudos méd
dicos ou nos
s currículos de cuidadoss psicossomáticos
dram
ente o pode
básic
cos que deve
em levar em
m conta a ccapacidade de
d aproveitar seletivame
er das
palav
vras de um médico
m
para o benefício do paciente. Esta habilid
dade em tra
ansmitir suge
estões
positivas e evita
ar as negativas també
ém deve re
eceber mais
s atenção n
na formação
o dos
enferrmeiros.
Isto e muito maiis pode ser encontrado na revisão indicada
i
des
ste alerta e no artigo do
o blog
da PL
LOS.
Referrências:
 Häuser W,
W Hansen E,
E Enck P. N
Nocebo phe
enomena in medicine: ttheir relevan
nce in
everyday
y clinical prac
ctice. Dtsch Arztebl Int. 2012 109(2
26):459-65.
 Silberman, S. Are Warnings
W
Abo
out the Side
e Effects of Drugs
D
Makin
ng Us Sick? PLOS
Blogs, Ju
uly 16, 2012
2 - http://b
blogs.plos.orrg/neurotribe
es/2012/07//16/are-warn
ningsabout-the
e-side-effectts-of-drugs-m
making-us-s
sick/ acessa
ado em 25 de setembro de
2012.
5. Sa
acarose oral como uma droga
d
analgé
ésica para prrocedimentos dolorosos em bebês
Muito
os bebês adm
mitidos no hospital
h
são submetidos
s a repetidos
s procedime
entos doloros
sos e,
para aliviar sua dor,
d
frequenttemente lhe s é ofertado
o sacarose co
omo uma me
edida que re
eduz o
portamento e os parâme
etros fisiológ icos que exp
pressam dor.
comp
Recen
ntemente Sllater e colab
boradores em
m publicação
o na revista The Lancet,, revelaram dados
inusittados sobre a sacarose
e ao investig
garem se a administraç
ção de saca rose reduz a dor
espec
cífica cerebrral e a atividade da m
medula espin
nal após um
m procedime
ento doloros
so em
recém
m-nascidos, questionando a evidên
ncia atual sobre
s
sua efetividade
e
no alívio da dor
neonatal.
e 24%, 2 minutos
m
anttes da punçção de calc
câneo,
Segundo o estudo, 0,5ml de sacarose
administrada em 20 recém-n
nascidos (RN
N) a termo saudáveis,
s
co
omparada co
om o grupo de 24
RN q
que recebeu 0,5ml de água estérill, não impediu o estím
mulo da ativ idade nocice
eptiva
cereb
bral e não diminuiu
d
a magnitude
m
e a latência do
d reflexo medular
m
espiinal avaliado
os por
eletro
oencefalogra
ama (EEG), apesar de terem enc
contrado um
ma redução significativa
a dos
escorres de dor no
o Premature
e Infant Pain Profile (PIPP
P).
Os au
utores concluem que a sacarose
s
ora
al não afeta significativa
amente a atiividade cerebral e
o circ
cuito nocicep
ptivo da medula espinall do neonata
al e, portantto, não pode
e ser um fárrmaco
analg
gésico eficaz
z. A capacidade de saca
arose para reduzir
r
a pontuação clín
nica observacional
após eventos noc
civos em RN
N não deve sser interprettada como alívio
a
da dor,, sugerindo que a
sacarrose não dev
ve ser usada rotineiram
mente nas un
nidades neonatais. No e
entanto, o estudo
e
ressa
alta necessid
dade de esttudos futuro
os semelhantes com ma
aior controle
e estatístico
o para
confirrmar os res
sultados, alé
ém de alerta
ar para a im
mportância do
d investime
ento em me
edidas
altern
nativas para o alívio da dor
d neonata l.
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Cabe assinalar que
q
tal estu
udo apresentta algumas críticas pub
blicadas, com
mo por exe
emplo,
refere
ente a definição de dor da Organiza
ação Mundia
al de Saúde (OMS), que diz que o acesso
a
às em
moções de bebês se dá
á pelo seu ccomportame
ento, e por tanto se ho
ouve redução nos
escorre da PIPP (escala que avalia tam bém o aspe
ecto comporrtamental attravés da mímica
m
faciall), pode-se afirmar
a
que existe alívio
o da dor. Ainda há de se
s considera
ar possíveis falhas
meto
odológicas: reduzido ta
amanho am
mostral e qu
ue o EEG possa não representar um
instru
umento espe
ecífico para se medir a dor. Outro
o aspecto qu
ue deve serr considerado é a
dosag
gem da sac
carose utiliz
zada, que d
desconsidera
a o peso dos
d
RN, fato
or que pod
de ter
interfferido na res
sposta deste grupo.
Referrência: Slate
er R, Corneliissen L, Fab rizi L, Patten
n D, Yoxen J, Worley A,, Boyd S, Meek J,
Fitzge
erald M. Ora
al sucrose as
a analgesicc drug for prrocedural pa
ai in newborrn: a randomized
contrrolled trial. Lancet.
L
2010
0 376(9748)::1225-32.
6. AINEs reduzem
m o risco de câncer?
Os anti-inflamató
órios não es
steroidais (A
AINES) têm sido intensa
amente estu
udados acerrca de
possííveis efeitos
s ainda não
o bem caraccterizados. Um destes efeitos é n
na prevençã
ão do
desen
nvolvimento do câncer,, haja vista que as cic
clooxigenases, enzimas que são inibidas
pelos
s AINES, esttão envolvida
as na carcin
nogênese. En
ntretanto, a relação enttre câncer de
e pele
e AIN
NES ainda não
n
tinha sid
do verificada
a. AINES são amplamen
nte usados n
no tratamen
nto da
dor e da inflam
mação, apesa
ar das preo
ocupações sobre os efe
eitos indesej
ejáveis. Além
m dos
conhe
ecidos efeito
os ulcerativos no estôm
mago e duo
odeno, os AINES
A
conve
encionais ca
ausam
danos significativos no inte
estino, que costumam passar de
espercebidoss por médic
cos e
pacie
entes. Tratamentos alte
ernativos sã
ão menos eficazes
e
do que os AIINES em muitos
m
pacie
entes, como os efeitos sedativos e constipação
o com o uso
o de opioide
es. Isso aco
ontece
com A
AINES não seletivos
s
que
e agem bloq
queando as isoformas 1 e 2 da cicloo
oxigenase (C
COX-1
e CO
OX-2). Pesqu
uisadores do
o Hospital U
Universitário de Aarhus, na Dinama
arca, avaliarram a
assoc
ciação entre
e o uso de AINES
A
com o risco de carcinoma de
d células e
escamosas (SCC),
carcin
noma de céllulas basais (BCC) e me
elanoma maligno (MM) e verificaram
m que o uso
o de o
uso ffrequente de
e AINES (aproximadame
ente 7 anos de uso) reduziu o risco
o de SCC e MM.
M
O
uso d
desta classe de medicam
mentos não ffoi associado
o à redução do risco de BCC na cab
beça e
pesco
oço, entretanto, o risco de BCC em outros locais foi reduzid
do com o uso
o contínuo. Todas
estas
s reduções de
d risco de tiipos de cânccer de pele foram
f
semelhantes com diferentes AINES
A
não s
seletivos e também
t
com
m diclofenacco, etodolaco
o e meloxicam. Apesar deste estud
do ter
formu
ulado a hipó
ótese de red
dução de riscco de câncer de pele co
om o uso co
ontínuo de AINES,
A
ainda
a assim serã
ão necessáriios diversos outros estu
udos para que um dia o
os AINES te
enham
mais essa finalida
ade.
Referrência: Johannesdottir SA,
S Chang E
ET, Mehnert F, Schmidt M, Olesen A
AB, Sørense
en HT.
Nonsteroidal anti-inflammato
ory drugs an
nd the risk of
o skin cancer: A popula
ation-based casecontrrol study. Ca
ancer. 2012 118(19):476
68-76.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Ex
xpressão de GRK2 reduz
zida tempora
ariamente no
o nociceptor contribui pa
ara o aumen
nto da
dor in
nflamatória
A dor foi aponta
ada por Corn
nelius Celsiu
us como sen
ndo um dos sinais card inais clássic
cos da
inflam
mação. Alterrações plástiicas nos neu
urônios perifféricos que transmitem
t
a nocicepçã
ão são
respo
onsáveis pellas modifica
ações nas se
ensações do
olorosas obs
servadas du rante o pro
ocesso
inflam
matório. Essas mudança
as neuroplássticas nos no
ociceptores que
q
levam à transição da
d dor
aguda para crôn
nica levaram
m à descob
berta do fen
nômeno de priming. D iversas protteínas
partic
cipam dessa
as neuroplas
sticidade que
e ocorre na função do aferente
a
nocciceptivo primário
as q
quais contrib
buem para a intensifiicação do processo do
oloroso ind uzido após uma
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inflam
mação. Estu
udos recente
es têm dem
monstrado a participação da quinasse 2 de rec
ceptor
acopllado a proteína G (GR
RK2), uma e
enzima que
e promove a fosforilaçã
ão de recep
ptores
acopllados à prote
eína G (GPCR), na dor ccrônica.
Neste
es estudos fo
oi observado
o que anima
ais nocautes para a proteína GRK2 d
desenvolvem
m uma
hiperralgesia mec
cânica inflam
matória aum
mentada e prolongada.
p
Além disso,, uma vez que
q
a
inflam
mação induz
z uma diminuição na ex
xpressão de GRK2 nos le
eucócitos e nos nociceptores,
pode-se sugerir que
q
a atenua
ação da exp ressão de GRK2 contribui para o de
esenvolvimen
nto de
uma prolongada e aumenta
ada nocicepçção. No pre
esente traba
alho, Ferrarii e colabora
adores
inves
stigaram se a enzima GR
RK2 é respo nsável pela exacerbação
o da hiperalg
gesia inflamatória
duran
nte o priming hiperalgés
sico. Os auto
ores observa
aram que ap
pós a adminiistração intratecal
de o
oligonucleotíd
deo antisen
nse para a proteína GRK2,
G
que diminuiu re
eversivelmente a
expre
essão de GR
RK2 nos neu
urônios senssoriais que inervam
i
a pele,
p
houve uma hiperalgesia
prolo
ongada e aumentada
a
induzida ap
pós a adm
ministração dos estímu
ulos inflama
atórios
a e carragen
nina. Ainda, esse efeito persistiu du
uas semanas
s após
prosttaglandina E2, epinefrina
a adm
ministração da última dose
d
do anti
tisense, mes
smo após a expressão d
de GRK2 ter sido
restaurada, sug
gerindo que
e a atenu
uação trans
siente de GRK2 prod
duziu alterrações
neuro
oplásticas na função do
o nociceptorr. No entantto, esta neu
uroplasticida
ade induzida
a pela
dimin
nuição transitória de GR
RK2 pode serr mecanistic
camente disttinta do prim
ming hiperalg
gésico
induz
zido pela atiivação da proteína quin
nase C épsillon (PKCε), uma vez qu
ue a hiperalgesia
aume
entada e pro
olongada ind
duzida após a atenuação
o de GRK2 é PKCε- e CP
PEB- (proteíína de
ligaçã
ão do elem
mento de poliadenilação
o citoplasm
mático) independentes, mas é pro
oteína
quina
ase A (PKA)-- e tirosina quinase Scr (Scr)- depe
endente. Ass
sim, os anim
mais tratados
s com
GRK2
2 ODN-antis
sense apres
sentam hipe
eralgesia prolongada e aumentad
da induzida pela
ativação direta de
d segundos mensagei ros, sugerin
ndo mudanç
ças downstrream dos GPCRs.
Uma vez que a inflamação pode produ
uzir uma re
edução de GRK2
G
tal me
ecanismo po
oderia
ajuda
ar a explicarr uma tendên
ncia para o d
desenvolvim
mento de dorr crônica, ap
pós a resoluç
ção da
inflam
mação aguda
a.
Referrência: Ferrrari LF, Bog
gen O, Alesssandri-Habe
er N, Levin
ne E, Gear RW, Levine JD.
Trans
sient decrea
ase in nocic
ceptor GRK2
K2 expressio
on produces long-term enhanceme
ent in
inflam
mmatory paiin. Neuroscie
ence. 2012 2
222:392-403
3.
8. No
ovo alvo para
a bloqueio da dependênccia de opioid
des
Em u
um recente
e trabalho publicado
p
n
na revista Journal
J
of Neuroscience
N
ce, pesquisa
adores
desco
obriram que
e além do agonismo
a
de
e receptores
s opióides, drogas com
mo a morfina e a
heroíína agem co
omo xenobió
óticos para ativar o rec
ceptor de re
econhecimen
nto padrão Toll-4
(TLR4
4), potencializando a ação da
a dopamina, respons
sável pela recompensa e
conse
equentemen
nte a dependência dos op
pioides.
Basea
ado nisso, uma sérrie de ex
xperimentos foram re
ealizados o
observando-se o
comp
portamento aditivo em ratos e cam
mundongos tratados somente com morfina ou
u pela
administração de
e um isôme
ero ótico nã o natural do naloxona,, a (+)-nalo
oxona, que agiria
bloqu
ueando o TLR
R4, seguida pelo tratam ento com morfina.
Os animais qu
ue receberram (+)-na
aloxona an
ntes da morfina
m
nã
ão apresentaram
comp
o de dopa
portamento de depend
dência, e h
houve uma redução na
n liberação
amina,
comp
parado ao grupo
g
que somente
s
re cebeu a morfina. Além
m disso, essses animais
s prétratad
dos com (+)-naloxona continuaram
m apresentan
ndo um alívio da dor prroporcionado
o pela
morfiina apesar da falta de
d sinais d e dependên
ncia. Os mesmos
m
exp
perimentos foram
condu
uzidos em animais
a
defic
cientes para
a TLR4, e o comportamento observ
vado foi o mesmo
m
dos a
animais pré-ttratados com
m (+)-naloxo
ona.
A equ
uipe também
m realizou ensaios
e
de a
acoplamento para mostrrar que tantto a (+)-nalo
oxona
como
o a morfina se ligam na
a mesma po
orção do TLR
R4, na prote
eína acessórria MD2. Ass
sim, a
(+)-n
naloxona ap
presenta cap
pacidade pa ra bloquearr a ação da
a morfina no
o receptor TLR4.
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Foram
m testados também
t
mais de 70 posssíveis alvos
s de ação pa
ara o (+)-na
aloxona, incluindo
recep
ptores, enzim
mas, canais iônicos e tra
ansportadore
es, sendo qu
ue não obtiv
veram sucess
so em
nenhum desses alvos,
a
além do
d TLR4.
O pró
óximo passo
o será desco
obrir exatam
mente como o TLR4 con
ntrola esses comportam
mentos
ligado
os à depend
dência induz
zida por opio
oides. Além disso, os pe
esquisadoress afirmam que
q
os
ensaiios clínicos para
p
testar a eficácia da
a combinação de morfina com (+)-n
naloxona inic
ciarão
dentrro de 18 mes
ses.
Referrência: Hutc
chinson MR, Northcutt A
AL, Hiranita
a T, Wang X,
X Lewis SS
S, Thomas J,
J van
Steeg
g K, Kopajtic TA, Loram
m LC, Sfrego
ola C, Galer E, Miles NE, Bland ST, Amat J, Ro
ozeske
RR, M
Maslanik T, Chapman
C
TR
R, Strand KA
A, Fleshner M, Bachtell RK, Somogy
yi AA, Yin H, Katz
JL, R
Rice KC, Maie
er SF, Watk
kins LR. Opio
oid Activatio
on of Toll-Lik
ke Receptorr 4 Contributes to
Drug Reinforcement. J Neuro
osci. 2012 32
2(33):11187
7-11200.
9. Ma
ais uma desc
coberta acerrca da dor ne
europática
A dor neuropátic
ca é uma da
as mais difícceis de ser controlada. Principalme nte pelo fatto dos
medicamentos ho
oje disponív
veis para tra
atar tal patologia são pa
arcialmente eficazes e muitas
m
vezes
s, ineficazes. Por isso, grandes
g
esfo
orços têm sid
do feitos parra que a fisi opatologia da
d dor
neuro
opática seja desvendada
a em sua to
otalidade parra que medicamentos re
ealmente efetivos
sejam
m sintetizado
os. Lesões em
e nervos pe
eriféricos pa
ara indução de
d modelos experimentais de
dor n
neuropática parecem
p
ind
duzir rapidam
mente um influxo dos íon
ns cálcio e ssódio, propag
gando
os es
stímulos elé
étricos até os corpos celulares do
os nervos nociceptivos,
n
, localizados nos
gânglios da raiiz dorsal (GRD),
(
conttribuindo para
p
a ativ
vação de d
diversas via
as de
prote
einoquinases
s, incluindo as
a proteinoq uinases A, C e as ativadas por mitóg
genos (MAPK
K).
As trê
ês MAPK ma
ais conhecidas são a p38
8, a JNK e a ERK. A quiinase c-jun N-terminal (JNK),
(
com ttrês isoformas conhecidas JNK1, JN K2 e JNK3, parecem
p
esttar com os n
níveis aumen
ntados
persis
stentemente
e nos astrócitos e tam
mbém no GR
RD. Entretanto, a conttribuição de cada
difere
ente isoform
ma da JNK pe
ermanece ob
bscura.
Um e
estudo rece
ente de Man
nassero G. e colaborad
dores confirrmou que JJNK possui papel
importante na re
egulação do limiar doloro
oso, bem como identifico
ou que o de senvolvimen
nto da
neuropática não foi pre
evenido pela
a deleção de
d apenas uma
u
isoform
ma, o que fez
f
os
dor n
autorres a acredittarem que as
a três isofo rmas de JNK
K conjuntam
mente parece
em ser esse
enciais
para o desenvolv
vimento da dor neurop
pática. O comportamentto de autoto
omia, comum
m em
mode
elos de dor neuropática, esteve aussente nos animais defic
cientes de JN
NK1 ou JNK
K3. De
acord
do com dado
os e conclus
sões deste ttrabalho, pro
odutos do ge
ene Jnk, sem
m dúvida, podem
p
ser a
alvo terapêutico importa
ante no trata
amento da dor
d neuropá
ática. Apesarr deste não ser o
prime
eiro estudo que indica
a esta posssibilidade, foi
f
um impo
ortante ava
anço em es
studar
separradamente as
a três isoforrmas da JNK
K, para aumentar as alte
ernativas de
e desenvolvim
mento
de um
m medicamento eficaz, bem como mais seletiivo para que
e os efeitoss colaterais sejam
reduz
zidos.
Referrência: Mana
assero G, Re
epetto IE, Co
obianchi S, Valsecchi
V
V, Bonny C, R
Rossi F, Verc
celli A.
Role of JNK iso
oforms in the
t
develop
pment of ne
europathic pain
p
followiing sciatic nerve
trans
section in the
e mouse. Mo
ol Pain. 2012
2 May 22;8(1):39.
10. M
Melhor qualid
dade de vida
a em fibromiialgia severa
a com o uso de Hormôniio do Crescim
mento
(GH)
Recen
ntemente, Cuatrecasas
C
et al. publiicaram um estudo sobrre o uso de baixas dos
ses de
horm
mônio do crrescimento (GH) como adjuvante na terapia
a padrão de
e pacientes
s com
Síndrrome Fibrom
miálgica Severa e nív eis plasmátticos baixos
s de Fator de Crescim
mento
Insulínico (IGF-1). O estudo define a fib
bromialgia co
omo uma sín
ndrome dolo
orosa crônica
a, não
articu
ular e não
o inflamató
ória, na q
qual há au
umento da sensibilida
ade em pontos
p
sensííveis/doloros
sos, e é fre
equentemen te acompan
nhada de fa
adiga profun
nda. Segund
do os
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autorres, anormalidades quan
nto ao horm ônio do cres
scimento então presente
es na metad
de dos
pacie
entes com fibromialgia e o IGF-1 é um partic
cipante pote
encial na pa
atofisiologia desta
síndrome, onde pacientes
p
com fibromialg
gia apresentam baixos níveis
n
séricoss deste.
Os autores seguiram o que foi proposto
o em 1990 pela Americ
can College of Rheumattology
(ACR
R) para o dia
agnóstico de
e fibromialg ia, que com
mbina dor ge
eneralizada crônica (CW
WP), o
que indica a dor em ambos os
o lados do ccorpo, acima
a e abaixo da
a cintura, e dor axial po
or pelo
meno
os 3 meses
s, e sensibilidade à pa lpação man
nual, em pe
elo menos 1
11 de 18 pontos
p
sensííveis definid
dos. Em 2010 uma no
ova definição
o foi aceita, onde o q
quadro clínic
co do
pacie
ente é o foco, incluindo perturbaçõe
es do sono, fadiga, ans
siedade, dep
pressão, sinttomas
gastrrointestinais,, dor de cab
beça, síndro
ome da fadig
ga crônica como
c
condiçções associadas à
fibrom
mialgia, além
m da dor crônica
c
e ou
utros sintom
mas somático
os, mas sem
m aparente dano
tecidu
ual ou inflam
mação.
Diantte destes da
ados, os au
utores condu
uziram o es
studo por 18 meses, n
nos quais as
s 120
partic
cipantes fora
am divididas
s em dois grrupos nos prrimeiros seis
s meses, um
m recebendo GH e
o outtro placebo, nos 6 meses
s seguintes ttodas as pac
cientes foram
m tratadas ccom GH, e ao
o final
deste
e um ano o GH
G foi retirado, e, então
o, nos último
os 6 meses avaliou-se
a
a terapia sem
m o GH
assoc
ciado.
Os resultados do
d estudo apontam
a
qu
ue mais de 55% das pacientes ttratadas com
m GH
apres
sentaram menos de 11 pontos sen síveis, enqu
uanto essa porcentagem
p
m foi de 33%
% nas
que rreceberam placebo.
p
Além
m disso, o re
elato de dor e fatores re
elacionados à doença (dias de
traba
alho perdido
os, ansiedad
de, depressã
ão e fadiga, por exemplo), media
ante aplicaçã
ão de
questtionário, foi menor. Adic
cionalmente,, quando da retirada de GH, apresen
ntou-se uma piora
neste
es aspectos, piora tal que se evide nciou menor nas pacien
ntes que forram tratadas
s com
GH p
por um ano, sugerindo, segundo os autores, um
ma memória de efeito. C
Cuatrecasas et al.
conje
eturam que a presença de receptorres de GH, IGF-1
I
e IGF-2 no hipoca
ampo e no córtex
c
límbic
co podem le
evar aos efeitos do GH no
o alívio da dor.
d
O es
studo de Cu
uatrecasas et
e al. foi co
omentado por Charles J. Malemud
d, que defen
nde a
importância dos resultados do
d estudo pa
ara o tratam
mento da fibrromialgia, um
ma vez que o uso
de b
baixas doses
s de GH, associado
a
ao
o tratamentto padrão, resultaram em melhora da
qualid
dade de vida
a do paciente, incluindo uma reduçã
ão no relato de dor, conffigurando um
m alvo
para estudos futuros. O com
mentário tam
mbém discute
e a possível relação da deficiência de
d GH
ntrada em pessoas
p
com
m fibromialgia
a, que, segu
undo o autor, pode esta
ar relacionad
do aos
encon
distúrbios de so
ono destes pacientes, onde a pro
odução destte hormônio
o estaria, então,
e
udicada.
preju
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