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1. Re
elação entre atividade fís
sica e fibrom
mialgia
Fibromialgia é uma
u
condiçã
ão não infla matória de dor generalizada e crô
ônica englob
bando
fadiga, indisposição, distúrb
bios do son
no e depres
ssão. Antiga
amente, pesssoas com estas
queix
xas não eram
m levadas muito a sério.
oença que atinge
Atuallmente, pesq
quisadores tem
t
se inte ressado cad
da vez mais por esta do
a
p
no mundo
m
todo e um dos estudos
e
foi verificar se a atividade física
cada vez mais pessoas
mode
erada ou vigorosa melho
ora ou piora esta condiçã
ão.
O esttudo foi feito
o com 170 pessoas com diagnóstico de Fibromia
algia, onde a maioria utilizava
analg
gésicos, antidepressivos e anticonvu
ulsivantes no
o tratamento
o e realizava
a pouca ativ
vidade
física. O grupo 1,
1 com 27 pacientes,
p
m
manteve a in
ntensidade do
d exercício durante os nove
mese
es, o grupo 2,
2 com 68 pacientes,
p
au
umentou o esforço
e
físico
o voltando p
para a intens
sidade
inicia
al e o grupo
o 3, com 75
5 pacientes,, aumentou a atividade
e durante to
odo o períod
do do
ensaiio.
Os grrupos 1 e 2 obtiveram menos
m
agrav
vação física e melhor be
em estar asssociado com
m uma
pequena redução
o da dor em comparação
o com o grup
po 3.
Os re
esultados mo
ostram que aumentando
o a atividade
e física por pelo
p
menos u
um período de 12
sema
anas tem effeito positiv
vo na deficiê
ência física e bem esttar geral em
m pacientes
s com
fibrom
mialgia. Este
e mesmo be
enefício não foi significattivo com aumento da attividade físic
ca por
mais de 12 sema
anas.
Apesa
ar de o estu
udo mostrar que não ho
ouve diferença entre ativ
vidade física
a por 12 sem
manas
ou m
mais os resultados sugerrem que um maior volum
me de esforrço não está associado com
c
a
piora da dor em pacientes co
om fibromialg
gia.
Para estes pacien
ntes é recom
mendado cam
minhada, na
atação ou ex
xercícios aeró
óbicos na ág
gua. o
medo
o que estes pacientes têm
t
de senttir mais dorr na realizaç
ção de ativiidade física é um
efeito
o psicológico
o.
Referrência: Kaletth AS, Saha CK, Jensen MP, Slaven
n JE, Ang DC
C. Moderate--vigorous ph
hysical
activiity improve
es long-term
m clinical o
outcomes wiithout wors
sening pain in fibromy
yalgia.
Arthrritis Care Res
s (Hoboken). 2013 doi: 10.1002/acrr.21980.
2. Se
ecreção de perereca analgésica
A Phy
yllomedusa bicolor
b
é um
m anfíbio da Família Hylid
dae encontra
ado na Amazzônia e conh
hecido
pela sua utilizaçã
ão na medicina tradicion
nal de alguns
s povos indígenas. Indíg
genas de alg
gumas
etnias (Katukina,, Kaxinawá) retiram a ssecreção de coloração branca que e
esse anfíbio anuro
exala
a ao ser mo
olestado e a conservam em palheta
as de madeira para dep
pois realizarrem a
aplica
ação da "vac
cina-do-sapo
o". Esse vene
eno da Phylllomedusa bicolor é rico e
em peptídeo
os que
o aniimal utiliza como
c
mecan
nismo de de
efesa. A aplicação da se
ecreção é re
ealizada na derme
d
huma
ana exposta por queima
adura e é cconhecida co
omo “vacina-do-sapo”, ““injeção-do--sapo”
ou “k
kambô”. Os motivos que levam a u
uma pessoa buscar a aplicação da “vacina-do--sapo”
são p
principalmen
nte curiosida
ade e probl emas de sa
aúde como reumatismo
o e diabete((1). A
ativid
dade analgésica dos peptídeos enco
ontrados ne
esta secreção já foi detterminada(2)) e, o
perfil de afinidad
de a recepttores opioid es revelou uma seletiv
vidade muito
o elevada destes
d
peptíídeos para os
o sítios µ, como
c
a maio
oria dos analgésicos opio
oides dispon
níveis no me
ercado
farma
acêutico.
A dermorfina é um heptape
eptídeo isola
ado da secrreção e tem
m sido usado
o ilegalmentte em
corrid
das de cavalos como um
ma droga pa
ara melhorar o desempe
enho, devido
o à sua ativ
vidade
analg
gésica (falam
mos sobre isso no alerta
a “Suco de sapo é a mais recente drroga para ca
avalos
de co
orrida”, bole
etim 144, an
no 12). Outrros peptídeo
os apresenta
am atividade
e contra bac
ctérias
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Gram
m-positivas e negativas, cujos geness que os exp
pressam já fo
oram alvos d
de pesquisas
s para
modificação gené
ética de bata
atas, por exe
emplo(3).
No B
Brasil, não apenas o com
mércio, mass o uso terapêutico de uma
u
substân
ncia sem re
egistro
oficia
al na Agênciia de Vigilân
ncia Sanitárria é proibido e que mo
ortes por effeitos advers
sos já
foram
m relatadas no
n uso do ka
ampô.
Referrências:
 1. Bernarde, P. S., Santos, R. A
A. Uso da “vacina-do-s
“
apo” em Ro
ondônia Utiliização
medicinal da secreçã
ão (“vacina--do-sapo”) do
d anfíbio ka
ambô (Phylllomedusa biicolor)
(Anura: Hylidae)
H
porr população n
não indígena
a em Espigão do Oeste, Rondônia, Brasil.
B
Revista Biotemas,
B
22
2 (3), 2009, 213 2.
 2. Negri L, Erspam
mer GF, Se
everini C, Potenza
P
RL, Melchiorri P, Erspamer V.
hin-related peptides frrom the sk
kin of Phyllomedusa b
bicolor and their
Dermorph
amidated
d analogs activate tw
wo mu opiioid recepto
or subtypess that mod
dulate
antinocic
ception and catalepsy in the ratt. Proc Nattl Acad Sci U S A. 1992;
89(15):7
7203-7.
ky M, Osusk
ka L, Kay W
W, Misra S. Genetic modification o
of potato ag
gainst
 3. Osusk
microbiall diseases: in vitro and
d in plant activity
a
of a dermasepttin B1 deriv
vative,
MsrA2. Theor Appl Genet. 2005 1
111(4):711--22.
3. Ma
antendo a do
or crônica so
ob controle
Este alerta foi ba
aseado no vídeo
v
"Underrstanding Pa
ain: What to do about itt in less than five
minutes?",
de
Adam
m
Heller,
H
dispon ível
em
http:///www.youtube.com/em
mbed/4b8oB7
757DKc?rel=
=0 e sua utilização foii consentida
a pelo
autorr, conforme e-mail abaix
xo:

Re: T
Translation of
o Youtube viideo
De:Adam Heller | Zero Pain Now
N
urenço
Para::Marcelo Lou
Assun
nto:Re: Tran
nslation of Youtube
Y
video
o
Data::16/05/2013
3 10:16
Hi Ma
arcelo
Thanks for your request.
r
you may tran
nslate the video.
Yes y
I hav
ve a big drea
am: 10 Millio
on People Paiin Free using
g Zero Pain Now.
Thanks for helpin
ng me help millions.
m

Teorias emergen
ntes estão expandindo n
nossa compreensão da dor e do se
eu tratamen
nto. A
chave
e para a compreensão da dor é re
econhecer qu
ue ela tem um
u significa
ado. De um modo
geral, a dor traz a mensagem
m de que ne
em tudo está
á bem. O de
esafio consisste em interpretar
o que
e isso significa no contexto de nossa
as vidas. Ex
xistem dois principais
p
tip
pos de dor: aguda
a
e crô
ônica. A dor aguda dura um curto pe
eríodo de tempo (definid
do como me
enos de 3 me
eses),
enquanto a dor crônica
c
ou pe
ersistente é de maior du
uração (3 me
eses ou maiss). A mensag
gem é
muito
o diferente nos dois tip
pos de dor, e é importa
ante ter clarreza sobre e
essa diferen
nça ao
plane
ejar como re
esponder.
A me
ensagem da dor aguda é simples. E
Ela normalm
mente alerta para danoss físicos e solicita
uma ação correttiva. Por ex
xemplo, se você pegarr uma panela quente a dor evoca
a uma
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poderosa mensagem dizend
do-lhe para soltar a panela. Aqui dor
d
está rellacionada à lesão
tecidu
ual.
A dorr crônica é mais comple
exa. Sua me
ensagem não costuma relacionar-se
r
e à lesão tecidual
clara. Muitas vez
zes, há camadas mais p
profundas no
o seu histórico. Uma po
otencial armadilha
está em negligen
nciar as que
estões mais profundas e propor tra
atamento co
om medicam
mentos
para a dor agud
da. Isso pode levar a excessiva preocupação
p
o nos danoss estruturais
s. Por
exem
mplo, uma pe
essoa aprese
enta dor nass costas enq
quanto pratic
ca jardinage
em e acreditta que
mais prejuízos estarão
e
ocorrendo duran
nte a prática e é prová
ável que parre a atividade de
jardin
nagem. Na verdade, é muito imprrovável que um dano significativo está ocorrendo e
uma estratégia mais
m
útil redu
uzir o tempo
o de atividad
de ou realizar de uma forrma mais su
uave.
Quais
s são os dife
erentes meca
anismos da d
dor?
A perrcepção de dor
d ocorre no
n cérebro. N
No entanto, certo núme
ero de mecan
nismos diferrentes
contrribui para o modo que as mensage
ens são inic
ciadas e transmitidas d entro do sis
stema
nervo
oso central.
1. Do
or por lesão tecidual, ou nociceptiva
A dorr nociceptiva
a ocorre dev
vido ao dano
o real ou pottencial dos te
ecidos. É um
m aviso de perigo.
p
Entra
adas de esttímulos de pressão, qu
uímicos ou de temperratura são detectadas pelos
senso
ores especia
alizados em neurônios nociceptore
es. Estes ne
eurônios são
o distribuído
os por
todo o corpo e levam a do
or por meio
o de mensagens para o cérebro. Exemplos de dor
nocic
ceptiva inclu
uem a dor dos cortess, contusões
s, ossos qu
uebrados e infecção. A dor
nocic
ceptiva é o tiipo mais com
mum de dor aguda. No entanto,
e
com
mo já foi me ncionado, qu
uando
a dorr progride pa
ara a etapa persistente o dano tecid
dual significa
ativo é gerallmente perdido. A
dor c
crônica não
o é geralme
ente associa
ada com da
ano perman
nente dos ttecidos. A artrite
a
reum
matoide e doenças relacionadas sã
ão exceções
s a esse padrão típico
o em que a dor
persis
stente pode ser ligada a inflamação e danos nas
s articulaçõe
es.
2. Do
or por lesão do nervo, ou
u neuropáticca
A dorr neuropátic
ca é devido a danos noss nervos. Au
umento de impulsos elé
étricos a parrtir do
local da lesão sã
ão projetados para o cérrebro e são percebidos como dor. E
Exemplos co
omuns
inclue
em a dor fa
antasma após a amputtação dos membros
m
infferiores (dorr sentida em
m um
membro que nã
ão está ma
ais lá), neu
uropatia dia
abética dolo
orosa (onde
e os nervos
s são
danifficados por diabetes)
d
e neuralgia
n
póss-herpética (dor
(
que pod
de acompanh
har a infecçã
ão).
3. Se
ensibilização
"Sens
sibilização" refere-se
r
à transmissão
t
amplificada
a que ocorre no sistema nervoso gerando
dor para além do local do
o problema original. Isto
I
pode ocorrer
o
em nível de nervos
n
éricos, na medula
m
espinhal ou no cé
érebro. A sensibilização significa que
e uma "mem
mória"
perifé
da do
or pode perm
manecer mes
smo após a lesão tecidual ou nervos
sa inicial se ccurar.
4. Fatores mente
e e corpo
No c
cérebro, um único pens
samento pro
ovoca altera
ações imediatas na ati vidade elétrrica e
química. Estas alterações
a
cerebrais
c
po
odem ser muito
m
semelhantes às q
que ocorrem
m em
respo
osta a estímulos físicos corporais. M
Mente, cérebro e corpo são,
s
de fato,, tão intimam
mente
entre
elaçados que
e é difícil dize
er onde um termina e o outro começ
ça.
Mecanismos do sistema nervoso,
n
im
munológico e hormonal (o sistem
ma neuro-im
munoendócrino) oferecem um cam
minho atrav
vés do qual o estado de
e espírito po
ode ter profundos
efeito
os sobre o corpo. Hoje é reconh ecido que esses
e
mecanismos men
nte-corpo podem
p
contrribuir para a persistênc
cia da dor. Estas influências desc
cendentes d a mente qu
uando
proje
etadas para a medula podem sensib
bilizar direta
amente o sis
stema nervo
oso e amplifficar a
dor. Existem várrios outros mecanismos
m
s. Um exemplo refere-se ao efeito do estresse
e e da
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respo
osta de "luta
a ou fuga". O estresse emocional ativa o siste
ema nervoso
o simpático. Esta
hiperratividade simpática enttão contrai os vasos sa
anguíneos, provocando
p
redução do fluxo
sangu
uíneo e falta
a leve oxigên
nio com conssequente dor nos múscu
ulos, nervos ou tendões.
Mentes e corpos não são divididos. Temo
os um profundo e íntimo
o ("eu sou") , que se exp
pressa
para fora através
s da mente, corpo, espírrito, relações
s e interaçõe
es com o me
eio ambiente.
Isto s
significa que
e existem vá
ários contrib uintes possííveis para a dor. Às veze
es, a dor po
ode se
relacionar predo
ominantemen
nte para le
esões corporrais, como é típico de
e dor aguda
a. No
entan
nto, se a dor persistir, fatores adicionais estão frequ
uentemente envolvidos e a
mens
sagem de do
or pode, em seguida, apo
ontar para dificuldades
d
mais
m
amplass.
O que
e é uma abo
ordagem pes
ssoal para o manejo da dor?
d
A ges
stão da pessoa como um
u todo abo
orda os múlttiplos aspectos da dor ccrônica que afeta
amplamente no estilo de vida.
v
O foco
o está em fazer muda
anças gradu
uais e avaliiar as
respo
ostas. O objetivo é "trreinar o cérrebro" e "re
estaurar os tecidos". O
Os resultados são
geralmente mais
s evidentes em longo p
prazo (geralm
mente em 12
1 meses), embora às vezes
pode ocorrer um
ma melhoria rápida. Exiistem cinco áreas-chave na gestão
o que podem
m ser
consideradas parra se desenv
volver uma a
abordagem in
ndividualizad
da.
1. Tra
atamento co
onservador
Este aspecto do
o tratamento
o se concen
ntra no corp
po. Tratame
entos conse rvadores incluem
medicamentos, bloqueios de
d nervos e cirurgia. Abordagens biológicass relacionad
das a
fisiote
erapia, quiro
opraxia, ostteopatia e a
acupuntura também
t
são
o estratégiass que geralm
mente
funcio
onam bem para a dor aguda, e sã
ão também eficazes em situações d
de dor crônica. O
custo
o/benefício deve
d
também
m ser cuidad osamente po
onderado junto com um
m especialista
a.
2. Me
ente e corpo
Nosso
os pensamentos e emoç
ções têm um
m impacto im
mediato sobre o corpo. Isto signific
ca que
os p
padrões de pensamen
nto inúteis (especialmente relacionado com
m as crenç
ças e
expec
ctativas) e emoções prrofundas pod
dem contrib
buir para problemas de saúde físic
ca. No
sentid
do inverso também
t
é ve
erdade, os p
problemas de saúde físic
ca podem prroduzir mudanças
em p
pensamentos
s e emoções
s. O exercíciio de traçar uma linha do tempo é uma maneira de
olharr para as liga
ações imporrtantes entre
e períodos estressantes da vida e o aparecimen
nto de
problemas de sa
aúde, tais como a dor. Aprender a ser mais consciente o
ou conscien
nte da
mentte e do corp
po é um asp
pecto fundam
mental do trratamento da dor. O de safio consistte em
fazerr mudanças graduais, ta
anto em níve
el físico e mental,
m
com vista a redu
uzir o impac
cto da
dor.
3. Re
eintegração
Muita
as pessoas com
c
dor crôn
nica têm um
m comportam
mento de des
sligamento o
ou isolamento em
relaçã
ão ao ambie
ente, às pess
soas ou ao t rabalho. Um
m dos componentes do trratamento da dor,
porta
anto, envolve
e a restabele
ecer as cone
exões perdid
das. Para alg
guns, trata-sse de passarr mais
temp
po na natureza, para outtros o volunttariado ou aderir a um grupo.
g
Descu
ubra qual ho
obby é
ideal para você. De qualquer forma é preciso a saber
s
que a reintegraçã
ão da pesso
oa na
sociedade pode ajudar
a
a redu
uzir a sensib
bilização do sistema
s
nerv
voso e a dorr.
4. Atiividades
nar-se presa
Nossa
as ações, co
omo nossos pensamento
os e emoçõe
es, pode fac
cilmente torn
as em
padrõ
ões inúteis. Aprender a "reprograma
ar" a atividade é uma pa
arte importa
ante da estra
atégia
globa
al de reciclag
gem do cére
ebro. Ações significam encontrar
e
o equilíbrio
e
e e
evitar fazer muito
pouco
o ou demais
s. Aos poucos, a ativida
ade de cons
strução ajud
da a superarr o medo de que
pode haver algo
o perigoso e estruturalm
mente errad
do com o co
orpo. Uma caminhada diária
confo
ortável é uma estratégia de tratame nto comume
ente usada nesta
n
área.
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5. Nu
utrição
A me
ente e o co
orpo são alimentados p
pelo ar limp
po, água lim
mpa e comi da de qualiidade.
Abord
dar estas questões pod
de melhorarr diretamentte a saúde. Evitar fuma
ar e minimizar o
consu
umo de drog
gas recreativ
vas como caffeína e álcoo
ol é útil. Com
mer mais veg
getais e protteínas
e me
enos carboidratos ricos em
e amido ( particularme
ente ricos em
m carboidrattos de alto índice
glicêm
mico) reduz a inflamação. Suplemen
ntos nutricio
onais, como ômega 3, en
ncontrado no
o óleo
de p
peixe, podem
m trazer be
enefícios em
m determinadas situações. O serr humano tem
t
a
capac
cidade de se
e adaptar e de
d renovar d
de acordo co
om a melhorra da nossa alimentação
o. Não
estam
mos condena
ados à degen
neração e a doença.
Então
o, basta para
ar um pouco
o e tentar ressponder a trrês pergunta
as:
1. Qu
ual é a mens
sagem da do
or para mim??
2. Qu
ual o significado da dor na
n minha hisstória de vida?
3. Qu
uais as muda
anças positiv
vas que possso fazer na minha vida para minim izar o impac
cto da
dor?
4. No
ovas descobe
ertas entre o estresse e a dor crônic
ca
Em um recentte trabalho
o publicado
o pela Ox
xford Unive
ersity Presss, pesquisa
adores
demo
onstraram que pessoas que aprese
entam um hipocampo
h
menor
m
do qu
ue a média estão
assoc
ciadas a níve
eis mais elev
vados de esttresse e a um
ma maior vu
ulnerabilidad
de à dor. O estudo
e
conto
ou com 16 pacientes
p
com dor crôni ca nas costa
as e um gru
upo controle
e de 18 indiv
víduos
saudá
áveis. Amos
stras de saliv
va foram colletadas para
a análise do nível de corrtisol, o horm
mônio
do es
stresse, send
do que os in
ndivíduos fo ram submettidos à resso
onância mag
gnética anatômica
(MRI)), para análise do volu
ume do hipo
ocampo, e ressonância
r
magnética funcional (ffMRI),
para análise de ativações cerebrais apó
ós estímulos
s de dor. Os
O resultadoss apontaram
m que
pacie
entes com um
u
hipocampo menor d
desenvolvem
m uma respo
osta mais fo
forte ao estresse,
apres
sentando nív
veis mais altos de corttisol e respo
ostas mais fortes
f
à dorr aguda, em
m uma
deterrminada região do cérebro envolvid
da na ansie
edade de antecipação e
em relação à dor.
Estas
s descoberta
as abrem no
ovas possibiilidades acerca dos mecanismos ne
eurobiológic
cos da
relaçã
ão entre o estresse
e
e a dor, suger indo interve
enções para o controle d
do estresse como
uma opção de tra
atamento pa
ara pessoas q
que sofrem de dor crônica.
Referrência: Vach
hon-Presseau
u E, Roy M,, Martel MO, Caron E, Marin
M
MF, C
Chen J, Albo
ouy G,
Plantte I, Sullivan
n MJ, Lupien SJ, Rainville
e P. The stre
ess model of chronic paiin: evidence
e from
basall cortisol and
d hippocamp
pal structure
e and function in humans
s. Brain. 201
13 136(Pt 3)):81527.
5. Pílula de maco
onha apresen
nta melhor e
efeito para alívio da dor
Um estudo pro
omissor pub
blicado na revista Neu
uropsychoph
harmacology
y, demonstrrou o
poten
ncial terapêu
utico dos canabinoides p
para tratar dor,
d
principa
almente qua
ando adminis
strado
via o
oral, quando comparado ao efeito a
analgésico da maconha fumada. A p
pílula contém um
ingre
ediente ativo
o da maconha - tetrahidrrocanabinol (THC) - e já
á foi aprovad
do para o us
so em
pacie
entes que estão em trata
amento de q
quimioterapia
a. O estudo envolveu 30
0 participantes, os
quais
s foram conv
vidados a fumar maconh
ha, tomar via oral ou um
m placebo. E
Em seguida foram
subm
metidos ao te
este de cold pressor tes t, que consiste na imers
são da mão em um ban
nho de
água fria (4 °C) por
p até dois minutos. Oss resultados demonstrarram que a m
maconha fum
mada e
a pílu
ula em comp
paração com
m o placebo baixaram as
s avaliações subjetivas d
de dor, redu
uziram
a sen
nsibilidade à dor e aume
entaram a ttolerância à dor. Os esp
pecialistas do
o estudo tam
mbém
consttataram que
e a pílula propiciou um
m efeito an
nalgésico mais
m
duradou
uro e foi menos
m
susce
eptível ao us
so abusivo, em
e relação à maconha fumada. Além
m disso, o usso do comprrimido
de TH
HC tornou a experiência
a de dor ma
ais suportáve
el, ao invés de diminuirr a intensidade da

5

www
w.dol.innf.br
dor. Um dos pontos relevanttes da utiliza
ação da mac
conha como tratamento é a ocorrência de
abstinência após
s sua utilizaç
ção, que po de produzir uma síndro
ome caracterrizada por humor
h
negattivo (por ex
xemplo, irritabilidade, a
ansiedade, tristeza), do
ores muscu lares, calafrrios e
dimin
nuição da ing
gestão de alimentos. Ne
este estudo foi
f observado
o que a adm
ministração oral
o
do
de maconha
THC durante a abstinência
a
a diminuiu a ansiedade, os problem
mas para do
ormir,
calafrrios e o dese
ejo excessivo
o por macon
nha, e consequente redução na intox
xicação.
Os autores apon
ntam que esse
e
efeito observado foi
f
apenas nas pessoass que já ha
aviam
fumado maconha
a diariamentte pelo meno
os uma vez ao longo da vida. Porta nto, os efeittos do
comp
primido em não-fumantes ainda nã
ão são conh
hecidos. Emb
bora maiore
es avanços sejam
s
neces
ssários, os resultados mostram o po
otencial relev
vante para o uso médico
o da pílula TH
HC.
Referrências:
 Sarah Gly
ynn. Marijua
ana Pill May Be Better For
Fo Pain Relie
ef. Article Da
ate: 23 Apr 2013.
http://ww
ww.medicaln
newstoday.co
om/articles//259482.php
p
 Cooper ZD,
Z
Comer SD,
S
Haney M
M. Compariso
on of the An
nalgesic Effe
ects of Drona
abinol
and Smo
oked Mariju
uana in Daiily Marijuana Smokers. Neuropsycchopharmaco
ology.
2013 doi: 10.1038/npp.2013.97.. [Epub ahea
ad of print]
6. Co
ongelar o nerrvo: um cam
minho efetivo
o para o trattamento de dores
d
crônica
as
A crioterapia é uma técnica
a terapêuticca que visa reduzir o calor corpo ral, por me
eio da
dimin
nuição da te
emperatura tecidual. O
Os efeitos te
erapêuticos ocasionadoss pelo uso dessa
técnic
ca são: an
nestesia, red
dução da d
dor, reduçã
ão do espasmo muscu
ular, reduçã
ão do
metabolismo, red
dução da inflamação, red
dução do edema, entre outros.
o
Existe
em algumas
s teorias qu
ue podem e
explicar os efeitos no alívio da d
dor pelo frio
o, por
exem
mplo, a cap
pacidade de
e reduzir a transmissã
ão nervosa,, redução d
da excitabilidade
neuro
onal, aumen
nto do limia
ar da dor e liberação de endorfin
nas. A form
ma de tratam
mento
denominada crioneurólise está sendo utiilizado para o tratamento das dores crônicas causada
por d
danos nos ne
ervos. Os re
esultados do estudo, aprresentado em
m uma confe
ferência na cidade
c
de No
ova Orleans (EUA), pode
eriam signifi car um poss
sível tratame
ento para pe
essoas que sofrem
de ne
euralgias, ca
aracterizada por fortes d ores em cho
oque e ponta
adas.
O tra
atamento co
onsiste na realização
r
d
de uma peq
quena incisão na pele até regiões mais
profu
undas, após o acesso cirúrgico um
ma sonda arrefecida
a
com gás cria
a uma supe
erfície
crista
alizada de ge
elo ao longo
o dos nervoss a uma tem
mperatura de -10 a -16 °°C. Esse pro
ocesso
interrrompe a con
ndução do sinal doloroso
o para o cérrebro. O esttudo incluiu 20 paciente
es que
sofria
am de dife
erentes sínd
dromes rela
acionadas à neuralgia, todos os pacientes foram
subm
metidos à téc
cnica de crio
oneurolise. O
Os pesquisad
dores avaliarram a eficáccia do tratam
mento,
dando aos participantes um questionário
o de escala visual
v
de dor após uma semana, um
m mês
e três meses. Co
oncluíram que depois d
de uma semana de trata
amento, a d
dor dos pacientes
dimin
nuiu significativamente 2 pontos d
de 10 na es
scala de dor e, após sseis meses a dor
perm
maneceu na escala
e
4 de 10,
1 o que foii interpretad
do como analgesia.
Considerando es
ssa técnica de baixo custo e de
e fácil man
nuseio para os profissionais
espec
cialistas, ain
nda são nece
essários estu
udos mais aplicados
a
que
e demonstre
em com clarreza a
eficiê
ência nos res
sultados positivos observ
vados.
Referrências:
 Nordqvistt, Joseph. Freezing
Fr
Nerv
ves, An Effective Way To
T Treat Chro
onic Pain. Medical
News Today.
T
Med
diLexicon, Intl., 17 Apr. 2013
3. Web. 2
28 May. 2013.
om/articles//259202.php
http://ww
ww.medicaln
newstoday.co
p
aluation of C
Cryoneurolys
sis for
 A.T. Ryan, V. Grechushkin, W. Moore. Prosspective Eva
Refractorry Neuralgia
a. SUNY Sttony Brook, Stony Bro
ook, N.Y., S
SIR 38th Annual
A
Scientific
c Meeting, Ap
pril 13–18, 2
2013.
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7. O papel dos afferentes C-tá
áteis no proccessamento da alodinia dinâmica táttil em humanos
A alo
odinia dinâm
mica tátil é uma
u
condiçã
ão resultante
e de doença
a neuronal o
ou injúria em
m que
estím
mulos táteis de movimen
nto, normalm
mente não nocivos,
n
prod
duzem descconforto ou dor.
d
A
hipóttese mais ac
ceita se refe
ere à alodin
nia tátil com
mo sendo um
ma consequê
ência de lesão ao
nervo
o que causa
a sensibilização central,, alterações na sinalização tátil da
a medula es
spinal.
Após a sensibiliza
ação central, os mecano
orreceptores de baixo lim
miar (LTMs) ttransmitem sinais
para os neurônios nociceptiivos do gân
nglio dorsal e a partir daí para árreas cerebra
ais de
essamento da
d dor. Os LTMs que ssinalizam alo
odinia após a sensibiliza
ação central são,
proce
geralmente, cons
siderados co
omo sendo a
as fibras afe
erentes altam
mente mieli nizadas (Aß). Em
anos, os LTM
Ms recebem o nome de a
aferentes C-táteis. No en
ntanto, estu dos recentes com
huma
roedo
ores demons
stram que os
s aferentes C
C-táteis tam
mbém contrib
buem para o desenvolvim
mento
da alodinia dinâm
mica tátil e não
n
só as fib
bras aferente
es Aß. Diante disso, o esstudo em qu
uestão
propô
ôs avaliar a contribuição
o dos aferen tes C-táteis para a alodinia em hum
manos, atrav
vés do
mode
elo calor/cap
psaicina de alodinia táttil em quare
enta e três indivíduos saudáveis e dois
pacie
entes com ne
europatia sensorial desp
providos de aferentes
a
Aß.
Os re
esultados demonstraram
m que os indiivíduos saud
dáveis relataram dor tátiil na zona trratada
com calor/capsaicina enquan
nto que os in
ndivíduos de
esprovidos de aferentes Aß não relataram
dor. As imagens
s funcionais de ressonâ ncia magné
ética indicara
am que o to
oque na zona de
alodin
nia e na zon
na controle desencadea ram diferentes resposta
as no córtex
x insular pos
sterior
(alvo cortical priimário para aferentes C
C-táteis), alé
ém de ativa
ação reduzid
da no córtex
x préfronta
al medial (área chave no
o processam
mento hedônico mediado
o por C-tátil)), sugerindo que a
alodin
nia está as
ssociada ao processam
mento reduzido do toqu
ue hedônico
o após alte
eração
subco
ortical da sin
nalização C-ttátil. Contud
do, a ausênc
cia de dor tátil em indivííduos despro
ovidos
de afferentes Aß é consistentte com a hip
pótese preva
alente, na qual os afere
entes Aß são
o tidos
como
o necessários
s para a percepção da d or por alodin
nia.
Referrência: Liljen
ncrantz J, Bjjörnsdotter M
M, Morrison I, Bergstran
nd S, Ceko M
M, Seminow
wicz D,
Cole J, Bushnelll M, Olauss
son H. Alterred C-tactile
e processing
g in human
n dynamic tactile
t
ynia. Pain. 2013.
2
154(13
3): 227-234
4.
allody
8. LR
RP1: proteína
a chave no tratamento d
da dor neuro
opática
Uma equipe de cientistas, liderados po
or pesquisadores da Uniiversidade d
da Califórnia
a, San
Diego
o School of Medicine,
M
diz
z que uma p
proteína-chav
ve nas célula
as de Schwa
ann tem um papel
importante na regulação da recuperação
r
de nervos periféricos
p
ap
pós uma lesã
ão.
scoberta tem
m implicaçõe
es para a me
elhoria do tra
atamento da
a dor neurop
pática, uma forma
A des
de do
or complexa e em grande parte não esclarecida que afeta mais
m
de milhõ
ões de pacientes.
A do
or neuropáttica ocorre quando ass fibras ne
ervosas periféricas são
o danificada
as ou
disfun
ncionais o que
q
resulta em
e sinais inccorretos env
viados para o cérebro. S
Sensações de
d dor
perce
ebidas são frrequentemen
nte compara
adas a uma sensação de
e queimadurra contínua, frieza
ou "a
alfinetadas e agulhadas." O fenômen
no também envolve
e
alterações na fu
unção dos ne
ervos,
tanto
o no sítio de lesão como em tecidos ccircundantes
s.
Não s
surpreenden
ntemente, a maior parte do esforço para explica
ar as causas e os mecanismos
da do
or neuropátic
ca tem se co
oncentrado ssobre as célu
ulas nervosa
as periféricass.
O nov
vo estudo aponta para um papel su
urpreendenttemente crítiico das célu las de Schw
wann um tiipo de célula
a glial.
As cé
élulas de Sc
chwann prom
movem o crrescimento e sobrevivên
ncia de neurrônios por liberar
moléculas chama
adas de fato
ores tróficoss, e mediantte o fornecim
mento da m
mielina usada
a para
emba
ainhar axônios neuronais
s. A mielinizzação dos ax
xônios ajuda a aumentarr a velocidad
de e a
eficác
cia de impulsos neurais, assim como
o isolamento
o de plástico faz com a ffiação elétric
ca.
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Quan
ndo as célu
ulas de Schwann são deficientes não podem
m executar essas funçõ
ões e
neurô
ônios com de
eficiência pe
ermanecem llesados e a lesão
l
aguda pode se torrnar lesão crônica,
que p
pode signific
car dor neuropática durradoura para o qual atualmente nã
ão há tratam
mento
eficaz
z.
Espec
cificamente, os cientisttas investiga
aram uma proteína chamada LRP 1 (LDL rece
eptorrelate
ed protein-1
1), que Campana e cola boradores haviam
h
identtificado pela
a primeira ve
ez em
2008 como uma base potenc
cial para nov
vos analgésiicos devido ao
a bloqueio do sinal e efeitos
e
anti-iinflamatórios
s.
Os pe
esquisadores
s descobriram que os ra
atos genetica
amente mod
dificados, e q
que não pos
ssuem
o gen
ne que produz LRP1 em
m células de Schwann, sofriam de an
normalidade
es na mieliniização
do ax
xônio e em feixes
f
Remak – múltiplo
os axônios não mielinizadas agrupad
das por células de
Schw
wann, que co
onduzem dor. Em ambo
os os casos, o resultado
o foi dor neu
uropática, mesmo
m
na au
usência de le
esão real.
Além disso, os ratos
r
lesiona
ados sem o gene LRP1 apresentara
am morte ce
elular acelerrada e
reparração neurall deficiente em
e compara
ação com os controles, uma
u
vez ma
ais, resultand
do em
um aumento sign
nificativo e sustentado
s
d
da dor neuropática e da perda
p
da fun
nção motora.
O LR
ann e axônios e,
RP1 ajuda a mediar as interações normais enttre as célula
as de Schwa
quando os nerv
vos periféric
cos foram lesados, de
esempenha um papel fundamental na
eficiente, de
regulação dos pa
assos que lev
vam a regen
neração do nervo.
n
Quand
do LRP1 é de
efeitos
e pro
oblemas se agravam
a
e os
s animais ap
presentam níveis crescen
ntes de dor.
As pe
esquisas esttão buscando
o agora o de
esenvolvime
ento de uma pequena m
molécula que
e pode
mime
etizar o LRP
P1, para ligação a recep
ptores nas células
c
de Sc
chwann para
a melhorar a sua
saúde
e e capacida
ade de reparar as célulass nervosas danificadas.
d
Referrência: Orita
a S, Henry K,
K Mantuano
o E, Yamauchi K, De Corrato A, Ishik
kawa T, Felttri ML,
Wrab
betz L, Gaultier A, Pollack M, Elli sman M, Takahashi K,, Gonias SLL, Campana WM.
Schw
wann Cell LR
RP1 Regulates Remak Bundle Ulttrastructure and Axona
al Interactio
ons to
Preve
ent Neuropathic Pain. J Neurosci.
N
20
013 33(13):5
5590-602
9. Inffluência entrre personalid
dade e dor
Um e
estudo foi re
ealizado para
a verificar o efeito analgésico de placebos na n
neurotransm
missão
μ-opiioide e altera
ações nos nííveis plasmá
áticos de corrtisol. Foram avaliados trraços psicoló
ógicos
de 5
50 pessoas saudáveis frente a um estímulo de dor sustentada.. Os volun
ntários
respo
onderam um
m questionárrio para ava
aliar os scorres de escallas de bem estar emoc
cional,
psico
ológico e soc
cial, escalas de otimism
mo e satisfaç
ção com a vida
v
e duran
nte o estímu
ulo foi
registtrado image
ens do céreb
bro por meio
o da técnica de tomogra
afia por emisssão de pós
sitrons
(PET)).
Os pa
articipantes foram coloc
cados no sccanner pórtic
co com agulhas colocad
das em amb
bos os
músc
culos masse
eter 30 minutos antess da administração do radiofárm
maco. Duran
nte a
varre
edura foi adm
ministrado solução
s
de ssalina isotônica como controle nos ttempos de 5 a 25
min a
após o inicio
o da exploração e estím ulo doloroso
o de solução
o de salina h
hipertônica de
d 4565 m
min após o início. Os voluntários
v
estavam cie
entes que em
e
uma da
as administrrações
ocorrreria dor e que
q
receberriam tratame
ento por via
a endovenos
sa, só não fforam inform
mados
que e
este tratame
ento seria pla
acebo, 1 mL
L de solução de salina 0,9%.
Para avaliação do
os resultado
os, os particiipantes completaram a Escala posit iva e Negatiiva de
Afetiv
vidade (PANAS) antes e depois do p
procedimentto, escala visual analógiica (VAS) du
urante
o pro
ocedimento e Questioná
ário de Dor (MPQ) após o procedimento. Os níveis de co
ortisol
foram
m coletadas amostras
a
de
e sangue a c ada 10 minu
utos ao longo
o dos scans..
O esttudo identific
cou quatro traços
t
de pe rsonalidade previram 25
5% de respo
osta analgésica ao
place
ebo e 27% da ativação do
d sistema μ -opioide.
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Como
o conclusão
o, houve re
eduções sig
gnificativas da intensid
dade de do
or em indiv
víduos
otimistas, de acordo com o questionárrio e medida dos níveis
s de cortiso
ol. Este resu
ultado
mostra que pode
em existir fattores preditiv
vos de respo
osta placebo
o durante o e
ensaio.
Estas
s medidas po
odem ajudarr na interpre
etação de en
nsaios clínico
os para reduzzir a variabilidade
das rrespostas te
erapêuticas e definir as variações in
ndividuais frrente a estím
mulos de do
or. Os
traço
os de person
nalidade interagem com fatores amb
bientais e modulam
m
resp
postas bioló
ógicas,
principalmente quando comp
parado com iindivíduos ottimistas.
Referrência: Peciñ
ña M, Azhar H, Love T
TM, Lu T, Fredrickson
F
BL, Stohlerr CS, Zubietta JK.
Perso
onality traiit predictorrs of placcebo analg
gesia and neurobiolog
gical corre
elates.
Neuro
opsychopharrmacology. 2013
2
38(4): 639-46.
10. H
Hiperalgesia associada à aplicação contínua de
e morfina é relacionada
a a alterações na
home
eostase de cloreto
c
nas cé
élulas do corrno da raiz dorsal
d
A mo
orfina é um opioide
o
utiliz
zado como l inha de fren
nte no tratam
mento da do
or, principalm
mente
a dorr severa. O efeito
e
analgé
ésico da morrfina deve-se, principalm
mente, à ativ
vação do rec
ceptor
u-opiioide, presen
nte em diverrsas células do sistema sensorial humano, inclu indo os neurrônios
do corno da raiz dorsal e as células da micróg
glia associad
da. O meca
anismo mole
ecular
envolvido no efeiito analgésic
co da morfin a é atribuído
o, majoritariiamente, a ssua habilidad
de em
aume
entar o limia
ar de excitab
bilidade dos neurônios sensoriais,
s
através da a bertura de canais
c
de po
otássio prese
ente na mem
mbrana desssas células. Apesar
A
dos benefícios
b
clíínicos da mo
orfina,
o uso
o contínuo dessa
d
substtância leva o desenvolv
vimento de diversos pro
oblemas, co
omo a
tolerâ
ância e a hip
peralgesia. A tolerância p
pode ser deffinida como uma reduçã
ão no efeito clínico
c
obserrvado, quando administtrado a mes ma concentração da dro
oga. Esse prroblema pod
de ser
superrado, por meio
m
do aumento da dosse do fármaco em questão, até os limites toleráveis
pelo paciente. Já
á a hiperalgesia é um e
efeito paradoxal causado pela apliccação contínua de
morfiina, por indu
uzir hipersen
nsibilidade a dor.
Até o presente momento,
m
es
ste efeito erra atribuído a um mecanismo celula
ar comum para
p
o
desen
nvolvimento da tolerân
ncia e a h
hipersensibilidade após administra ção contínu
ua de
morfiina. Entretanto, no pres
sente traballho foi demo
onstrado que a tolerânccia e hiperalgesia
desen
nvolvida após administtração de m
morfina apresentam via
as celularess distintas. Ficou
demo
onstrado que
e a morfina induz hiperralgesia atra
avés, princip
palmente, da
a ativação do
d seu
recep
ptor u-opioid
de nas células da micrróglia presentes no corrno da raiz dorsal. Uma vez
ativado o recepttor u-opioid
de, ele indu
uz um aume
ento na expressão de um canal iônico
nico específico na célula
a da micróg lia, o P2X4 (um canal ativado
a
por A
mento
catiôn
ATP). O aum
da função desse canal leva a uma produçção exacerbada de BNDF (fator neu rotrófico derrivado
érebro) pela célula da micróglia.
m
A secreção de
e BDNF no in
nterstício cellular faz com
m que
do cé
ele atue sobre o seu receptor, o TrkB, presente no
os neurônios
s sensoriais no corno da raiz
al.
dorsa
A ativ
vação do rec
ceptor de BD
DNF leva a u
uma alteraçã
ão na homeo
ostase de clo
oreto no neurônio.
O priincipal comp
ponente alterado é o tro
ocador simp
porte de clorreto-bicarbon
nato (KCC2)), que
apres
senta sua a expressão
o e ativida
ade reduzidas, fazendo
o com que a concenttração
citoplasmática de
e cloreto sejja aumentad
da, reduzind
do assim o gradiente qu
uímico do cloreto
c
neste
e neurônio. Assim, quan
ndo ocorre a ativação da
d corrente de cloreto q
que é geralm
mente
inibitória por induzir a hiperp
polarização d
das células neuronais, o efeito será
á reduzido, já que
o gra
adiente químico do íon em quesstão está diminuído. De
D forma in
nteressante, ficou
demo
onstrado nes
sse mesmo estudo que o efeito de
e tolerância induzido pe
ela morfina não é
altera
ado quando a via Morfin
na-P2X4-BND
DF-TrkB-KCC
C2 é bloquea
ada. Assim, os achados desse
traba
alho permite
em o desenv
volvimento d
de terapias específicas para o efeitto de hiperalgesia
causa
ado pela morfina, atravé
és do bloque
eio da via Mo
orfina-P2X4-BDNF-TrkB- KCC2.
Referrência: Ferrini F, Trang T, Mattioli T
TA, Laffray S,
S Del'Guidic
ce T, Lorenzo
o LE, Caston
nguay
A, Do
oyon N, Zhang W, Godin
n AG, Mohr D, Beggs S, Vandal K, Beaulieu
B
JM,, Cahill CM, Salter
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MW, De Koninck
k Y. Morphin
ne hyperalge
esia gated through
t
micrroglia-media
ated disruptiion of
onal Cl⁻ hom
meostasis. Na
at Neurosci. 2013 16(2):183-92.
neuro
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