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1. Co
omo os home
ens reagem à dor do parrto?
O pa
arto faz obviamente parrte de uma gravidez e as dores fa
azem natura
almente parrte do
parto
o, por isso antes
a
de aco
ontecer, mai s cedo ou mais
m
tarde você deverá pensar nisto
o: Por
qual tipo de parto
o optar? Qua
al tipo de pa
arto proporcionará meno
os dor?
São dúvidas que
e surgem em
m todas as gestantes. A experiência de quem
m já passou
u pelo
proce
esso pode se
er determina
ante para a d
decisão.
Se fo
or uma gráv
vida à espera do primei ro parto cerrtamente a sua curiosid
dade será grrande.
Prova
avelmente já
á viu imagen
ns ou cenas de filmes de
e mulheres em
e trabalho de parto e talvez
já tenha escutad
do testemun
nhos de outtras mulhere
es, umas qu
ue lhe disse
eram que o parto
das inúmera
as dores, um
mas aconselh
haram-na a optar
nada custa e outtras que se queixaram d
pela anestesia, outras
o
nem pensar em fazê-la. Saiba que vai existir dor, isso é ineviitável,
mas ttudo varia de mulher pa
ara mulher e no final do processo sempre terá va
alido a pena
a.
Mas e os home
ens? Como será que rreagiriam à dor no parto? É posssível um ho
omem
experrimentar um
ma dor semellhante à de u
um parto?
Pensa
ando nisso, e colocand
do à prova seus limite
es de dor, dois amigo
os resolvera
am se
solida
arizar com suas esposas
s e se expor a “dor do pa
arto” no dia das mães. S
Segundo eles, “de
acord
do com as mulheres,
m
a dor
d no parto
o é difícil de
e ser comparrada com qu
ualquer outrro tipo
de do
or. E segund
do os homens, as mulherres sempre exageram”.
e
Para isso, se encaminharam para uma cllínica médica
as, sempre confiantes,
c
e se conectaram a
um a
aparelho eléttrico que ao emitir suass correntes produz
p
uma contração m
muscular no baixo
ventrre semelhan
nte às conttrações de um parto normal e também com
m seus imp
pactos
dolorrosos. “Será engraçado”,, um deles ccomenta ante
es de começ
çar.
No co
omeço parec
ce brincadeirra, os interv
valos entre os
o estímulos são grande
es e há temp
po pra
desca
ansar. Um deles
d
comen
nta que dev
ve “lembrar--se de mantter a respira
ação” e ped
de pra
espos
sa não falar com ele naq
quele momen
nto.
A partir daí, as contrações são maiore
es e os inte
ervalos de repouso
r
me nores, simu
ulando
exata
amente o qu
ue se dá no
o período de
e trabalho de
d parto. Ne
esse momen
nto, as piada
as, as
risada
as, dão luga
ar a muito suor,
s
gemido
os, contorçõ
ões e expres
ssões de dorr. Não há po
osição
que m
melhore a do
or e quem ri neste mom ento são as esposas.
No final, exausto
os pela expe
eriência dolo
orosa os do
ois comentam
m: “não é b
bom, é horrrível e
muito
o pior do que
e qualquer dor
d que já se
enti na vida”” e “nesse momento
m
eu sinto que tiv
ve um
bebê”. Ainda com
mentam que “eu fiz minh
ha mãe pass
sar por esse momento a um tempo atrás,
ela é uma super--heroína, feliiz dia das mã
ães”.
Fonte
e: http://vim
meo.com/659
927758#
2. Re
elâmpagos e enxaquecas
s
Um e
estudo conduzido por um grupo de
e pesquisado
ores no centtro-oeste do
os Estados Unidos
U
sugerre que os ra
aios podem desencadear
d
r dores de cabeça
c
em pessoas
p
com enxaqueca. Esse
e Ohio e Missouri
fato não está rellacionado a outros fatorres meteoro
ológicos. Participantes de
foram
m avaliados diariamente
e por um pe
eríodo de até 6 meses e relataram a presença
a ou a
ausên
ncia de dor de cabeça, a intensidad
de da dor (e
em uma esca
ala de 0 a 1
10) e os sinttomas
assoc
ciados como
o náusea, vô
ômito, fotoffobia e fono
ofobia. Durante esse pe
eríodo de es
studo,
senso
ores detecta
aram sinais eletromagné
éticos oriund
dos de raios a uma disttância de até 500
metro
os. Todos os
s dados mete
eorológicos foram coleta
ados diariam
mente. Esse e
estudo revella que
há um
m aumento na probabilidade do ap
parecimento
o de dores de
d cabeça n os dias que
e há a
prese
ença de raio
os. No entanto, é desco
onhecido se
e os raios desencadeiam
m diretamen
nte as
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dores
s de cabeça
a através da
as ondas ele
etromagnéticas ou indiretamente p
pela produção de
aeros
ssóis, induçã
ão de esporo
os de fungos ou outros mecanismos.
m
Referrência: Marttin GV, Hou
ule T, Nicho
olson R, Pe
eterlin A, Martin
M
VT. LLightning an
nd its
assoc
ciation with the frequen
ncy of heada
ache in migraineurs: an
n observatio
onal cohort study.
s
Cephalalgia. 2013 33(6):375
5-83.
3. Do
or de cabeça e dentes
D-AT
TM, ou disfun
nção da artic
culação tem poromandib
bular, é uma alteração d
da articulação que
liga o maxilar à mandíbula que
q
pode, p or exemplo,, não estar funcionando
f
o adequadam
mente.
Essa articulação é uma das
s mais comp
plexas do co
orpo human
no, responsá
ável por mo
over a
mand
díbula para frente,
f
para trás e para o
os lados. Qu
ualquer problema que im
mpeça a funç
ção ou
o ade
equado funcionamento deste
d
comple
exo sistema de músculo
os, de ligame
entos, de dis
scos e
de os
ssos é cham
mado de D-A
ATM. Geralm
mente, a D-ATM ocorre quando sua
a mandíbula
a está
saltan
ndo para forra, fazendo um
u estalo e até travando
o por um ins
stante.
Histo
oricamente, estas disfu
unções já ttiveram várrias nomenc
claturas. In icialmente, eram
cham
madas de dis
stúrbios da articulação
a
ttemporoman
ndibular. Em 1959, intro
oduziu-se o termo
síndrome de dis
sfunção da articulação temporoma
andibular; anos
a
mais ttarde, criou-se a
expre
essão distúrb
bios funciona
ais da articu
ulação tempo
oromandibular.
Retom
mando este tema já discutido ante
eriormente aqui no DO
OL, a odonta
algia atípica pode
muita
as vezes serr diagnostica
ada apenas p
por meio de um bloco de
d diagnósticco. Dor de cabeça
e dorr facial também pode ser
s
causada por uma mioartropatia
m
a do sistema
a de mastig
gação.
Esta doença é muitas vezes
v
diagn
nosticada, pois
p
os sinais e sin
ntomas não
o são
patog
gnomônicos,, e eles frequentemente
e se apresentam também
m em indivíd
duos saudáv
veis. A
doença tem um bom prognó
óstico, o trattamento gerralmente é simples
s
e se
egue os prin
ncípios
de tra
atamento de
e lesões mus
sculoesquelé
éticas crônica
as.
Referrência e fonttes:
 Palla S. Headache
H
an
nd teeth. The
er Umsch. 54
4(2):87-93.
ww.portaleducacao.com .br/fisioterap
pia/artigos/2
29948/as-dissfuncoes http://ww
temporom
mandibulares-dtms#ixzzz2U7PQYcsg
1.globo.com//bemestar/n
noticia/2013//05/estalos-zumbido-dorr-de-cabeca-e http://g1
na-face-s
sao-sinais-de
e-disfuncao--na-atm.htm
ml
4. Cu
urando dor com transplante fecal
Infec
cções por Cllostridium difficile estão
o se tornand
do mais com
muns e mai s graves, e mais
prope
ensas a ocorrerem frequ
uentemente . O Clostridiium difficile é conhecido
o como um bacilo
anaeróbio, gram-positivo e com
c
esporo subterminal, que faz parte da mic robiota intes
stinal,
tanto
o do homem
m como de outros
o
anim ais. Esse ag
gente produz duas toxin
nas denominadas
toxina A (entero
otoxina) e to
oxina B (cito
otoxina). A toxina B estimula a sín
ntese de pottentes
mediadores inflamatórios, po
or monócitoss e macrófagos. Os efeitos provoca dos pela tox
xina A
sobre
e a mucosa
a intestinal são bastan
nte evidente
es e caractterizam-se p
por uma in
ntensa
secre
eção de fluid
dos e por um
m grande accúmulo de células inflam
matórias, do tipo macróffagos,
mastócitos, linfócitos e neuttrófilos, com
m a consequente liberaç
ção de seus mediadores
s, tais
como
o prostagland
dinas, leucotrienos, fato
or de agregação plaquetária, óxido n
nítrico e citocinas.
[1]
O tra
atamento con
nvencional com
c
antibiótiicos muitas vezes não consegue errradicar a infe
ecção,
e me
esmo quando
o consegue, a infecção recorrente é comum. O Clostridium
m difficile tem
m sido
aponttado como um
u importan
nte agente ccausador de doenças dia
arreicas asso
ociadas ao próprio
uso dos antibiióticos. O tratamento
o compleme
entar com agentes probióticos para
recon
nstituição da
a flora intestinal fisiológ
gica não pro
oduz qualque
er benefício consistente
e. Nos
últimos anos, o transplante
t
fecal
f
foi utilizzado nos países de língu
ua Inglesa, ccom taxas de
e cura
de ce
erca de 90%
%, mas a ev
vidência disp
ponível é lim
mitada se com
mparada ao
o grande de casos
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refrattários de inffecção. O trransplante fe
ecal, também
m chamado de terapia bacteriana, é um
tipo d
de tratamen
nto médico experimenta
e
l criado no início da déc
cada de 80 do século XX
X nos
EUA [2] para o tratamento
t
da
d enteroco lite crônica, que costum
ma ser muito
o dolorosa e pode
ser u
usada no tratamento da infecção reffratária de Clostridium
C
difficile.
d
Várrios testes cllínicos
vêm sendo realiz
zados e que comprovam a efetividad
de deste proc
cedimento.
No en
ntanto, o Food and Drug
g Administra tion (FDA) decidiu
d
trazer o procedim
mento sob os
s seus
cuida
ados, determ
minando que
e para realiizá-la, os médicos
m
devem requer autorização
o para
inves
stigação de nova droga,, em formullário próprio
o. Na prática
a, nas palav
vras da jorn
nalista
Maryn McKenna [3], isto requer um monte de papelada e antecedên
ncia, 30 dia
as de
consideração, e sem uma garantia
g
de um sim; criando um entrave para
a os transpla
antes.
Estes
s são realizados informalmente, dad
da a sua simplicidade, e com cuidad o por um nú
úmero
cresc
cente de méd
dicos como um tratame nto (e muita
as vezes curra) para dev
vastadora inffecção
por C
Clostridium difficile.
d
Esta
a ação do FD
DA pode mellhorar a segurança, mass não pode deixar
d
de im
mpor obstácu
ulos e atraso
os ao proced imento.
Referrências e fon
ntes:
 1. Rocha
a, Marcos . G.;
G Sidrim, J. J. C., Lim
ma, A. A. M.. O Clostridiium difficile como
agente in
ndutor de diarréia inflam
matória. Rev
v. Soc. Bras
s. Med. Trop
p. [online]. 1999,
vol.32, n.1, pp. 47-52 .
en, T.A.; Ma
ansberger, A
A.R.; Lykins
s, L.E. Pseud
domembran ous enteroc
colitis:
 2. Bowde
mechanis
sm of restoring floral ho meostasis. Am
A Surg. 1981;47:178- 183
3/05/fecal-trransplants-fd
da/
 3. http:///www.wired.com/wiredsscience/2013
5. En
ntrevista com
m o Dr. Maurrício Kfuri so
obre dor nos joelhos
Caro leitor, neste alerta que
eremos divu
ulgar uma entrevista feiita com o D
Dr. Maurício Kfuri,
médico ortopedis
sta e chefe do setor de
e joelhos do
o Hospital das Clínicas, da Faculdade de
Medic
cina da Univ
versidade de São Paulo, em Ribeirão Preto.
Além, do texto abaixo,
a
elaborado em ca
aráter elucid
dativo, traze
emos ao fina
al os links de
d um
texto
o e um vídeo
o que ajudarã
ão a esclare cer algumas
s dúvidas a respeito
r
de d
dores nos joelhos.
Neste
es links você poderá ac
companhar o
os principais
s motivos que levam à dor nos joelhos,
quais
s são os pos
ssíveis tratam
mentos e ass maneiras de
d prevenir problemas. Fique atento
o, tire
duas dúvidas, div
vulgue para seus amigoss e procure seu
s
médico sempre
s
que necessário!
Próte
ese total do joelho:
j
A cha
amada próte
ese total do
o joelho é u
uma interven
nção cirúrgic
ca em que se substitue
em as
superrfícies articu
ulares lesada
as e dolorossas do fému
ur, da tíbia e da rótula por compon
nentes
metálicos e de polietileno de
e alta densid
dade. O obje
etivo é ausência ou dim inuição da dor
d do
umento da capacidade funcional, diminuição
d
d
do sofrimen
nto do
joelho, com consequente au
doentte e melhorria da qualid
dade de vid
da. A maioria dos doen
ntes, enconttram-se no grupo
etário
o superior a 60 anos (60 a 85) especialmente afetados por artro
ose evoluída
a com
desga
aste da carttilagem articular, com lim
mitações nas atividades de vida diá
ária e sofrendo de
quadro doloroso intenso e prolongado.
p
As doenças reumáticas, como a arrtrite reuma
atoide,
repre
esentam o outro
o
grupo mais signifficativo de doentes. A idade e o excesso de peso
corpo
oral não são limitações
s ou contra
a indicações
s para a cirrurgia, desd
de que o doente
d
apres
sente bom estado
e
gerall, compatíve
el com a inttervenção cirúrgica. No entanto, sa
abe-se
que a
as próteses têm
t
uma vid
da útil, uma validade qu
ue vai de 10 a 15 anos e
em média, pois,
p
o
desga
aste da mes
sma depende
e de muitoss fatores, como a condiç
ção física do
o paciente, o nível
de attividade realizada, o pes
so e a exatid
dão do posicionamento da
d prótese d
durante a cirrurgia.
Por is
sso se incen
ntiva o pacie
ente a realizzar esta ciru
urgia cada vez
v
mais tard
rde. Para que não
seja necessária uma
u
nova inttervenção tã
ão rápida e novas
n
substittuições futurras. O tratam
mento
conse
ervador depe
ende do estágio da doe nça, ou seja
a, como está
á a limitação
o, a dor, o edema
e
(inchaço) na artic
culação envo
olvida e os ssinais radioló
ógicos (Raios
s-x). Esta av
valiação form
mula o
objettivo do tratamento, que vai dessde a analgesia, melh
hora da m
mobilidade, até
a
o
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retard
damento da
a cirurgia. Deve
D
se eviitar esportes de impac
cto como co
orrida e ginástica
aerób
bica de alto impacto. Ev
vitar qualqu
uer tipo de atividade
a
física que env
volva movim
mentos
rápidos, torção do joelho e impacto e a natação e a hidroginástica p
produzem ótimos
ó
beneffícios para o paciente. Como
C
em tod
da cirurgia pode ocorrer complicaçõe
es, na artrop
plastia
estas complicações pode
de joelho não é diferente.
d
Ma
as, muitas de
em ser evita
adas se o paciente
for be
em orientado, seja pelo médico ou p
pelo fisiotera
apeuta.
Fonte
es:
 http://jorrnal.fmrp.ussp.br/?p=120
047&data=2
2013-06-07
890/&data=2013-06-07
 http://jorrnal.fmrp.ussp.br/?p=118
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Do
or persistentte em pacien
ntes pós-masstectomia
Nos E
Estados Unid
dos câncer de
d mama é o incidente entre as mu
ulheres com mais de 200.000
diagn
nósticos por ano e, des
ssas 41% re
ecorrem à mastectomia
m
a. Dor persisstente é rellatada
entre
e 25-60% do
os casos, e é considerad o como o sin
ntoma que mais
m
incomo
oda. A etiolog
gia da
dor p
persistente ainda
a
é desco
onhecida, prrovavelmentte é de causa multifatoriial e parcialm
mente
de na
atureza neurropática. Nes
ste estudo d
dois grupos de
d pacientes com dor (n = 100) e sem dor
entes que tiinham
(n= 1
100), foram escolhidos aleatoriame nte de uma população de
d 611 pacie
feitos
s mastectom
mia a mais de seis messes, foram investigadas
s e caracterrizadas diferrenças
demo
ográficas, médicas, psico
ossociais, cirrúrgicas e se
ensoriais.
Dos q
que relataram dor, 78,4% relatou do
or no peito e 53,9% rela
atou dor na axila, també
ém foi
relata
ado dor nos braços (21,5%) e na llateral do co
orpo (14,7%
%). Não houv
ve diferença
as nas
variáveis sociais,, cirúrgicas, no tumor e na terapia
a. Em pacien
ntes com do
or foi visto maior
ansie
edade, depre
essão, distúrrbios do sono
o e maiores tendências de catastroffizar a dor, porém
p
ainda
a é incerto se estes ap
parecem apó
ós a dor ou
u a dor apa
arece após e
estes. Nos testes
t
senso
oriais quantiitativos, o grupo
g
com d
dor teve maior sensibilid
dade ao estíímulo mecân
nico e
nos ttestes de limiar de pre
essão estess obtiveram um menorr limiar, esttes dados podem
p
repre
esentar uma
a sensibilidad
de central d
dos paciente
es com dor. Nos outros testes sens
soriais
não h
houve diferenças signific
cativas entre
e os dois grupos.
Concluindo, diferenças dem
mográficas, ccirúrgicas e variáveis no
n tratamen
nto foram menos
m
ciadas com dor persistente pós-masstectomia do que fatore
es psicossocciais e psicoffísicos
assoc
como
o catastrofism
mo da dor e sensibilidad
de a estimulo
o mecânico.
Referrência: Schrreiber KL, Martel
M
MO, S
Shnol H, Sh
haffer JR, Greco
G
C, Virray N, Taylo
or LN,
McLaughlin M, Brufsky A, Ahrendt G, B
Bovbjerg D, Edwards RR
R, Belfer I. P
Persistent pain in
mastectomy patients: co
omparison off psychophy
ysical, medic
cal, surgical, and psycho
osocial
postm
chara
acteristics be
etween patie
ents with and
d without pa
ain. Pain. 2013 154(5):6
660-8.
7. A d
dor física e dor
d social se correlaciona
am
Experiência de rejeição
r
social, exclusão
o ou perda geralmente
g
são conside
eradas como
o uma
das sensações “mais dolorosas” que podemos sentir, e muitas
m
pesssoas possue
em o
comp
portamento de evitar sittuações que
e podem ativar ou pote
encializar esssas sensaçõ
ões de
desprrazer (como
o, por exemp
plo, falar em
m público). Portanto,
P
qu
uais seriam a
as áreas corticais
que s
são recrutadas na elaborração da “do
or social”? Maior atividad
de da região dorsal do (c
córtex
cingu
ulato anterior) CCA está associada co
om sentimen
ntos de angú
ústia social ((por exemplo, "eu
me se
enti rejeitado") em resposta a exclu
usão.
De fa
ato, diferenç
ças individua
ais na sensib
bilidade à “dor física” se correlaciona
am positivam
mente
com as diferença
as individuais na sensib
bilidade à “d
dor social” e se correlaccionam, tam
mbém,
com as diferença
as do estado na sensibilid
dade à dor (fatores
(
que podem aum
mentar ou dim
minuir
um tiipo de dor que
q
poderia alterar o outtro tipo de dor
d de forma
a congruente
e). O registrro das
áreas
s ativadas pelo
p
fMRI mostrou que a sobreposição da “dorr social” com
m a “dor física” é
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mediada pela atiividade do CCA
C
e do có rtex insular anterior (CIIA). Por fim,, outro estudo do
registtro da ativid
dade neurona
al por fMRI m
mostrou que
e sujeitos qu
ue observava
am a sensaç
ção de
“dor física” vivenciadas porr outras pesssoas, o CC
CA foi ativado. Mas qu
uando os su
ujeitos
obserrvavam a se
ensação de “dor social”” de um esttranho, o CC
CA não foi a
ativado. Con
ntudo,
quando os sujeittos observav
vam a sensa
ação de “dorr social” de amigos próx
ximos, o CC
CA era
ativado, evidenciando que essa
e
área co
ortical é um
ma importantte região co
ortical relacio
onada
com o componen
nte afetivo da
a dor.
Concluindo, evidências suportam a hipótese que
q
há co
orrelação n
nos fundam
mentos
neuro
obiológicos na “dor física” e na ““dor social”” com a ativação das mesmas re
egiões
cortic
cais. Um melhor entendimento de
essa relação
o entre “dorr física” e ““dor social” pode
elucid
dar novas ev
vidências so
obre os fatorres que conttribuem para
a a “dor físicca” e os mé
étodos
que p
podem ser utilizados pa
ara o tratam
mento da “d
dor social” ou
o outras co
ondições, co
omo a
depre
essão, que possui
p
forte associação
a
ccom ambos os
o tipos de sensação
s
dollorosa.
Referrências:
 Eisenberg
ger NI. The
e pain of ssocial discon
nnection: ex
xamining th
he shared neural
n
underpinnings of phy
ysical and so
ocial pain. Na
at Rev Neuro
osci. 2012 13
3(6):421-34
4.
 Acetamin
nophen Redu
uces Social P
Pain: Behavio
oral and Neu
ural Evidence
e
8. Cie
entistas anunciam desco
oberta de mo
olécula que causa
c
a coce
eira
Uma pequena molécula
m
libe
erada na me
edula espinhal desenca
adeia um prrocesso que mais
tarde
e é registrad
do no cérebrro como a se
ensação de coceira. A coceira
c
é dessencadeada pelos
neurô
ônios somattossensorial que expre
essam TRPV
V1. Todavia os canais de iônicos e os
meca
anismos subjjacentes a esta resposta
a nociceptiva
a permanece
em pouco co mpreendidos.
Neste
e trabalho foi demons
strado que a pequena
a molécula denominad
da neuropep
ptídeo
natriu
urético polip
peptídeo b (Nppb) é e
expresso no
o subconjunto de neurô
rônios TRPV1. Os
pesqu
uisadores de
emonstraram
m que anima
ais knockout para Nppb
b (NPPB-/-) perderam grande
parte
e das respo
ostas compo
ortamentais aos agente
es indutores
s da coceira
a. Está molécula
quando liberada, se conectta seletivam
mente a um
ma célula ne
ervosa espe
ecífica na medula
m
espin
nhal e então envia o sina
al adiante at ravés do sistema nervos
so central.
Os cientistas dize
em que este
e circuito parra coceira prrovavelmentte está prese
ente nas pes
ssoas.
Se es
sta hipótese estiver corrreta, este ci rcuito seria um lugar na
atural para a busca de novas
moléculas que podem
p
ser direcionadoss com drog
gas para desligar a cocceira de ma
aneira
eficie
ente nos milhões de pe
essoas com condições crônicas, co
omo a coce
eira do ecze
ema e
psoríase. O estudo mostra que
q
a remoçção dos neu
urônios recep
ptores relaciionados à coceira
(Nppb) não tem impacto sobre outras ssensações sensoriais,
s
ta
ais como te mperatura, dor e
tato.
Referrência: Mishra SK, Hoon
n MA. The ce
ells and circ
cuitry for itch
h responsess in mice. Sc
cience
2013 340(6135)::968-71.
9. Fator envolvido na artrite reumatoide pode ser alv
vo terapêutic
co
A arttrite reumattoide (AR) é uma doen ça autoimune, que des
strói gradua lmente os ossos,
o
músc
culos, articu
ulações, ca
artilagens e outros te
ecidos conjjuntivos. M
Mais de 1%
% ou
aprox
ximadamentte 1,3 milhõe
es de americcanos sofrem
m com isso.
A AR
R é uma do
oença autoimune altam
mente debilitante que destrói
d
grad
dualmente ossos,
o
músc
culos, articulações, cartiilagens e ou
utros tecidos
s conjuntivos. Estima-se
e que a cada ano
mais de 15 milhõ
ões de pesso
oas no mund
do sofrem de
e problemas no joelho (p
por exemplo, AR),
uma das articula
ações mais complexas d
do corpo hu
umano. Atua
almente, já se sabe bas
stante
sobre
e esta patologia, fatores que a ag ravam e também há diversos tipo
os de tratam
mento.
Entre
etanto, nenh
hum deles é extremam
mente eficien
nte. Por isso, há necesssidade de muito
estud
do ainda na área,
á
para que
q
alvos terrapêuticos se
ejam descob
bertos.
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Há trrês vias de ativação con
nhecidas do sistema complemento na AR, toda
as levando à fase
efeto
ora comum final de cliv
vagem do C
C3 a C3a e C3b. Nesttes processo
os, há diferrentes
prote
eínas envolvidas, aproximadamente 40 diferentes, inclusive
e o Fator D (FD). O dan
no nas
junçõ
ões afetadas
s na AR parrece estar in
ntimamente ligado à attivação tantto da via clá
ássica
quanto da via altternativa (AP
P) de ativaçã
ão do sistem
ma compleme
ento.
A via
a alternativa pode ser in
niciada por tturnover esp
pontâneo de C3 com forrmação trans
sitória
de C3
3(H2O) e, subsequentem
mente, gera
ação de C3b,, seguido de
e ligação do fator B (FB) com
clivag
gem do FD e geração da
a AP C3 conv
vertase (C3b
bBb). A AP em
e camundo
ongos MASP--1/3 é
dependente da clivagem do pró-FD
p
a FD maduro. O presente estudo demon strou que há
á próFD no tecido adiposo sinovia
al, apontand
do que a go
ordura contid
da nas articu
ulações do joelho
j
pode estar secre
etando a prroteína FD. Sem esta proteína,
p
os camundong
gos parecem
m não
desen
nvolver a AR
A experime
ental. O pró
óximo passo
o é verificarr se com te
erapias genéticas
espec
cializadas se
e consegue eliminar
e
este
e FD nas áreas afetadas.
Referrência: Aren
nd WP, Mehtta G, Antoniioli AH, Taka
ahashi M, Takahashi K, Stahl GL, Holers
H
VM, B
Banda NK. Roles
R
of adip
pocytes and ffibroblasts in
n activation of the altern
native pathw
way of
comp
plement in in
nflammatory
y arthritis in mice. J Imm
munol. 2013 190(12):642
23-33.
10. V
Validação de terapia não invasiva pa ra dor neuro
opática
A esttimulação do
o córtex motor (ECM) é u
uma técnica cirúrgica inv
vasiva que ffoi implantad
da por
Tsubo
okawa e cola
aboradores, em 1991, p
para o tratam
mento em pacientes que
e apresentav
vam a
síndrome da do
or talâmica
a após acid
dente vascu
ular encefálica, doença
a de Parkinson,
reesttabelecimentto da pareste
esia motora,, e passou também a se
er utilizada p
para o tratam
mento
de pa
acientes com
m dor neuro
opática. Con
ntudo, a partir do sécu
ulo XXI um novo métod
do de
cirurg
gia não invasiva tem sid
do utilizado p
para o tratamento de vá
árias desord
dens neurológicas,
a estimulação ma
agnética tran
nscranial (EM
MT) repetida
a. A EMT é um
u procedim
mento médico
o, que
utiliza
a estímulos
s elétricos e magnético
os excitatórrios ou inibitórios para
a reestabele
ecer o
funcio
onamento cerebral. Há relatos na l iteratura mo
ostrando que
e a ECM é e
eficaz no alív
vio da
dor n
neuropática em aproxim
madamente 50% dos pacientes,
p
sendo que a EMT (no córtex
c
moto
or primário) é capaz de
e aliviar a dor neuropática em ce
erca de 40%
% dos pacie
entes.
Todav
via, a EMT possui
p
a van
ntagem de n
não ser invasiva e a inte
errupção do tratamento
o pode
ser m
menos prob
blemática, pois
p
nessa ttécnica não
o é realizad
da a craniottecnomia para a
impla
antação do eletrodo
e
para
a o emprego
o da ECM. Além disso, neurocientista
as estão tentando
valida
ar um novo aparelho de EMT que pe
ermitirá o pa
aciente se “a
auto estimul ar” ou de re
eceber
estím
mulos do apa
arelho em seu lar (conforrme figura abaixo).
a
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