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1. En
nxaqueca e estruturas
e
do
o cérebro
A enx
xaqueca é uma
u
doença multifatoria
al com condição clínica configurada por vários graus
de do
ores internas. Essas dorres são pulssáteis e latejjante por ca
ausa da presssão exercid
da por
vasos
s sanguíneos dilatados no tecido ne
ervoso cereb
bral. O trata
amento leva em conside
eração
as ca
aracterísticas
s da dor e a frequência d
das crises.
Segundo a Socie
edade Intern
nacional de Cefaleias há
á uma classificação de dores de ca
abeça,
que a
atualmente chega
c
a cerc
ca de 150 fo
ormas. A enxaqueca é uma
u
das ma
ais frequente
es que
pode ser de duas formas, co
om ou sem aura. A aurra é um fenô
ômeno neurrológico espe
ecífico
coma
a alterações visuais que ocorre antess do aparecimento da do
or.
Uma meta analis
se foi aprese
entada na re
evista Neuro
ology, pelo pesquisador
p
Messoud Ashina,
xaqueca pod
para avaliar a relação entre enxaqueca ccom as estru
uturas do cé
érebro. A enx
de ser
considerada um problema
p
lev
ve sem dano
os ao cérebro, mas o esttudo mostra outra realid
dade.
Foram
m realizados
s seis estud
dos populaciionais e treze clínicos com
c
particip
pantes de grupos
g
contrroles e grupos com crise de enxaqu
ueca com ou
u sem aura,, eles se sub
bmeteram a uma
prova
a de image
em de ress
sonância m agnética do
o cérebro (MRI),
(
técn
nica que pe
ermite
deterrminar proprriedades de uma substâ
ância e nesse estudo forram avaliado
os três estru
uturas
do cé
érebro, substância branc
ca (WMA), le
esões como o infarto (in
nfarct-like lessions) e alte
eração
do vo
olume.
Os re
esultados su
ugerem que a enxaquecca principalmente com aura, pode ser um fattor de
risco para alterações estrutu
urais no cérrebro de várrias formas, depois da ressonância ficou
consttatado um risco de lesão
o na substân
ncia branca e mudança no
n volume do
o cérebro.
Mais estudos são
o importante
es para dete
erminar o vínculo entre as mudançças estrutura
ais do
céreb
aqueca.
bro e a frequ
uência e dura
ação da enxa
Referrência e fontte:
 Bashir A, Lipton RB, Ashina S, Ashina M. Migraine an
nd structura
al changes in
i the
s
review
r
and m
meta-analysiis. Neurology
y. 2013 Aug
g 28.
brain: A systematic
 http://no
oticias.uol.co
om.br/ciencia
a/ultimas-no
oticias/afp/2013/08/28/e
enxaqueca-p
podealterar-o--cerebro-perrmanenteme
ente-segundo-estudo.htm
2. Um
ma nova proposta para o tratamento
o da osteoarrtrite de joelh
hos e quadriis: Tanezumab
A ostteoartrite é uma doenç
ça crônica q
que causa dor,
d
limitaçã
ão funcionall e incapaciidade,
ocasionando perd
da da qualid
dade de vid
da. Acomete
e as articulações, degen
nerando-as, e em
conse
eguinte, alte
era as estruturas óssea s adjacentes sem causar inflamaçã
ão muito inttensa,
embo
ora cause muita
m
dor. É bastante prrevalente em
m pessoas obesas
o
e ma
ais velhas, porém
p
pesso
oas mais jov
vens não são
o exclusas.
O Tan
nezumab é um
u anticorpo
o monoclona
al anti-NGF, usado primo
ordialmente no tratamen
nto de
cânce
er, porém há
á estudos qu
ue o indicam
m para o tra
atamento da osteoartrite
e, com larga
a faixa
de su
uperioridade
e em relação à dor do que alguns
s dos tratam
mentos pad rões. Ele in
nibe a
ligaçã
ão dessa neu
uroquinina ao
a seu recep
ptor, que está relacionado à dor crôn
nica, dessa forma,
f
o apa
arecimento da
d dor não ocorre,
o
devo lvendo a qua
alidade de vida perdida aos paciente
es em
decorrrência da do
or.
Porém
m apesar de
e reduzir a dor, seu us o pode em alguns caso
os desenvolv
ver osteonec
crose,
como
o relatado nos estudos que o suge
eriam como proposta de
e tratamento
o da osteoartrite,
que p
pode debilitar a capacid
dade motora
a do pacien
nte ao ponto
o de perda dos movime
entos.
Devid
do a esse efe
eito colatera
al, a FDA pro
oibiu o uso do
d Tanezuma
ab até mesm
mo para pesq
quisas
clínicas durante algum tempo, sendo ssomente usa
ado para o tratamento do câncer. Hoje
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sendo
o permitido somente em
e
conjunto
o de medid
das que minimizem risscos e protteja a
segurrança dos pa
acientes.
Referrência: Spierings EL, Fid
delholtz J, W
Wolfram G, Smith
S
MD, Brown
B
MT, W
West CR. A phase
p
III pllacebo- and oxycodone--controlled sstudy of tane
ezumab in adults
a
with o
osteoarthritis
s pain
of the
e hip or knee
e. Pain. 2013 154(9):16
603-12.
3. Re
elação de uso
o de palmilhas e dor na osteartrite
Osteo
oartrite é uma
u
doença crônica da
as articulaçõ
ões caracterizada pela degeneraçã
ão da
cartilagem e do osso subcondral, que
e pode caus
sar dor articular, rigide
ez e reduçã
ão da
funcio
onalidade arrticular. Dev
vido a um au
umento em procedimentos de subsstituição de joelho
j
por c
causa da doe
ença, tratamentos não ciirúrgicos são
o muitas vez
zes tentadoss.
Um d
dos tratamen
ntos é reduz
zir a carga n
no joelho fazendo uso de
d uma palm
milha mais grossa
g
na la
ateral, utiliza
ada para red
duzir a carg
ga aplicada. Esta palmilha é colocad
da na sola do pé
dimin
nuindo o stre
ess físico porr absorver o choque apliicado.
Matth
hew J. Parke
es e colabora
adores cond uziram uma meta anális
se para aval iar a eficiência do
uso d
dessa palmiilha com cu
unha lateral na redução
o da dor em
m joelhos d
de pacientes
s com
osteo
oartrite. Fora
am utilizado
os para a co
onclusão do trabalho do
oze ensaios com um total de
885 participantes, sendo qu
ue 502 usa ram calçado
os com palm
milha de cu
unha lateral e os
outro
os, caçados com
c
palmilha
a neutra.
Os re
esultados fo
oram inconsistentes e h
heterogêneo
os. Uma dife
erença poucco significan
nte na
reduç
ção da dorr foi enconttrada. Existtem poucos dados clín
nicos em esstudos alea
atórios
utiliza
ando cunhas laterais. Os
O ensaios incluíram um
m grupo de intervenção
o que receb
beram
tratamento (palm
milha grossa
a), um grupo
o controle com tratamento placebo (palmilha rígida)
r
ou ne
enhum trata
amento, todos os grupo
os receberam
m como me
edicamento o paracetam
mol. A
principio foi anallisado o auto-relato doss participanttes, e depois
s de acordo com as esc
colhas
dos trabalhos, es
scalas de dorr.
O esttudo teve lim
mitações, a maioria doss artigos foi excluída por falta de co
ontroles, portanto
foi us
sado um núm
mero pequen
no de ensaio
os na meta análise,
a
apen
nas os rando
omizados, su
ugeriu
uma associação favorável
f
de
e palmilhas ccom cunha la
ateral na red
dução da do
or em compa
aração
e que usou palmilha co
omum. Não houve diminuição da d
dor no joelh
ho em
com um controle
pesso
oas com os
steoartrite do
d joelho m
medial que pudesse serr associada com o uso
o das
palmilhas.
Referrência e fontte:
 Parkes MJ,
M Maricar N,
N Lunt M, La
aValley MP, Jones RK, Segal
S
NA, Ta
akahashi-Narrita K,
Felson DT.
D
Lateral wedge
w
insole
es as a conservative trreatment forr pain in pa
atients
with med
dial knee ostteoarthritis: a meta-anallysis. JAMA. 2013 310(7
7):722-30.
marcosrs.worrdpress.com//2013/08/31
1/palmilha-n
nenhuma-aju
uda-na http://jm
osteoartrrite-do-joelho/
4. Pe
eixes sentem
m dor?
Um g
grupo de cientistas dos Estados
E
Unid
dos, Europa e Canadá publicou uma
a revisão científica
e concluiu que os peixes não sentem
m dor, pelo menos, nã
ão como oss humanos. Para
comp
preendermos
s as críticas dos pesquissadores prim
meiro devemos entenderr como funciiona a
perce
epção da dor em human
nos. A dor p
pode ser definida como a percepção
o desagradáv
vel de
uma sensação nociceptiva. Para que po
ossamos cha
amar a dor de sensação
o, é necessária a
prese
ença de um
ma parte do
o sistema n
nervoso que
e seja especializada ne
esse processo. A
injúriia/lesão esttimula o que é conh
hecido como
o nociceptores. As fib
bras nociceptivas
conhe
ecidas como
o Aδ e C, quando se
ensibilizadas, são capaz
zes de tran
nsduzir estímulos
mecâ
ânicos, térmicos ou quím
micos em im
mpulsos elétrricos, que se
erão transm
mitidos ao sis
stema
nervo
oso central. No córtex cerebral
c
(neo
ocórtex) ess
ses impulsos
s elétricos sã
ão transform
mados
em co
onsciente se
ensação de dor.
d
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Os pe
eixes diferem
m dos humanos em term
mos de anato
omia e fisiologia. Os peiixes não pos
ssuem
o neo
ocórtex, resp
ponsável pela consciente
e percepção de dor. Além
m disso, peix
xes cartilaginosos
não p
possuem fibrras C e raram
mente algun
ns peixes óss
seos as possuem.
A inv
vestigação da dor disting
gue entre a consciência
a da dor e o processam ento inconsciente
dos impulsos atrravés da noc
cicepção, esste por sua vez,
v
pode le
evar a reaçõ
ões hormona
ais, as
respo
ostas compo
ortamentais,, bem como
o reações de
d aprendizagem. Porta
anto, as re
eações
nocic
ceptivas não devem ser equiparadas
e
s com a dor.
Os p
pesquisadore
es avaliaram
m trabalhos publicados que citam algumas rea
ações dos peixes
p
(esfre
egar a partte do corpo
o ferido con
ntra um ob
bjeto ou a interrupção
o da ingestã
ão de
alime
entos) a imp
pulsos apare
entemente d
dolorosos co
omo uma indicação de dor. No entanto,
esta metodologia não é prova
p
verificcável se as
s reações eram
e
conse quências de
e dor
ciente ou nocicepção
n
inconsciente
e. Além dis
sso, os peixes muitas vezes mostram
consc
pequena ou nen
nhuma reaçã
ão em toda s as interve
enções para
a o que serria extremam
mente
s humanos e para outro
os mamíferos
s. Analgésicos, como a morfina, qu
ue são
dolorroso para os
eficaz
zes para os seres huma
anos eram in
neficazes em
m peixes ou só foram e
eficazes em doses
extre
emamente alltas que, parra pequenoss mamíferos,, teria signifiicado a mortte imediata. Estes
resulttados sugere
em que os peixes
p
ou não
o tem absolu
utamente ne
enhuma perccepção consciente
da do
or em termos humanos ou
o reagem ccompletamen
nte diferente
e à dor.
Referrência e fonttes:
 Rose, J. D.,
D Arlinghaus, R., Cook
ke, S. J., Dig
ggles, B. K., Sawynok, W
W., Stevens, E. D.
and Wynne, C. D. L. 2012, Can ffish really fee
el pain?. Fish
h and Fisherries.
 http://ww
ww.sciencedaily.com/rel eases/2013//08/130808123719.htm
m
ww.dol.inf.br/Html/DorIn
nflamatoria//DorInflamattoria-Titulo1 .html
 http://ww
5. Mo
odulação em
mocional da dor,
d
nocicepçção e fibromialgia
A fibrromialgia (F
FM) é uma das principaiss doenças causadoras de
d dor crônicca que acom
metem
músc
culos, causa
ando uma enorme
e
perd
da da qualidade de vid
da das pesssoas acome
etidas.
Acred
dita-se sua origem
o
é resultado do p
processamen
nto anormal da nocicep
pção pelo Sis
stema
Nervo
oso Central e que pod
de ser mod
dulado por processos emocionais, como estímulos
erótic
cos. Epidem
miologicamen
nte afeta ccerca de 2 a 7% da população mundial, sendo
predo
ominante em
m mulheres,, número q ue pode variar devido à dificuldad
de de diagnóstico
corre
eto.
Pesqu
uisadores de
e Tulsa e Las Vegas pro
omoveram um estudo em
m que comp
parava reaçõ
ões de
partic
cipantes da pesquisa que
q
possuía
am fibromialgia quando
o submetido
os à exposiç
ção a
imagens de muttilação, neuttras e eróticcas, para av
valiar a mod
dulação da dor. Observ
varam
o que as imagens modu
ulavam a do r e que ao contrário do
os pacientes saudáveis e com
então
artritte reumatoid
de (grupos co
ontrole), os com FM, sugerindo dess
sa forma qu e há uma ru
uptura
no prrocessamentto supraespinal da emoçção e dor na fibromialgia
a.
Referrência: Jamiie L. Rhudy, Jennifer L
L. DelVenturra, Ellen L. Terry, Emily
y J. Bartley, Ewa
Olech
h, Shreela Palit,
P
Kara L.
L Kerr. Emo
otional modu
ulation of pa
ain and spin
nal nocicepttion in
fibrom
myalgia. PAIIN, 2013 154
4 (7):1045-1
1056
6. Ac
cupuntura e chicletes aliv
viam dor cau
usada pelo aparelho
a
orto
odôntico
Muita
as pessoas procuram
p
o tratamento
t
o
ortodôntico para
p
ter um sorriso alinh
hado e mais
s belo,
entre
etanto, os pe
ercalços dev
vido à força aplicada pe
elo aparelho
o que causa a movimen
ntação
dentá
ária podem ocasionar
o
de
esconforto e dor. De fatto, a dor é possivelment
p
te ocasionad
da por
conta
a de uma remodelação óssea, in
niciada a partir
p
de um
m processo
o inflamatórrio no
periodonto, que são tecidos que reveste
em e envolve
em o dente. A dor nos p
pacientes se inicia
após 4 horas que
e o aparelho
o fora coloca
ado e atinge
e o ponto máximo nas p
primeiras 24
4 a 48
horas
s. Contudo, a cada retorrno do pacie
ente no ortodontista parra reajustar o aparelho, a dor
pode voltar. Isso
o ocorre porque o espe
ecialista me
exe ou troca
a o arco do aparelho, o que
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ocasiona novame
ente a reaçã
ão e, conseq
quentemente
e, o ciclo se
e repete. Parra o alívio da
d dor
causa
ado pelo tra
atamento ortodôntico ssão utilizado
os o laser de baixa p otência, hip
pnose,
estím
mulos elétric
cos, acupun
ntura e o uso de rem
médios, tais
s como antti-inflamatórrios e
analg
gésicos. Contudo, as me
edidas altern
nativas citad
das para o trratamento d
da dor ocasio
onada
pelo aparelho po
odem ser efficazes na m
medida em que
q
se evita
ariam os efe
eitos indesejáveis
ocasionados pelo
os remédios também cita
ados. O trattamento da dor por acu puntura já é bem
mais conhecido, mas, curios
samente, alg
guns especialistas indic
cam a goma
a de mascarr para
alívio
o do desconforto causad
do pelo apa
arelho. Uma pesquisa re
ealizada no Irã mostrou que
pacie
entes que mascaram
m
ch
hiclete após o ajuste do
o acessório e de 8 em 8 horas tiv
veram
melhora nos sinttomas sem precisar de analgésicos. Uma explicação para o alívio é que ao
mastigar chiclete
e, o fluxo sanguíneo do
o periodonto
o é intensificado, o que
e reduz o edema
e
causa
ado pelo trauma do apa
arelho e, con
nsequentemente, amenizar a dor, p
porém, em alguns
a
pacie
entes, isto po
ode aumenta
ar a dor, mo
otivo pelo qual, há neces
ssidade de m
mais estudos.
Referrência e fontte:
 Farzaneg
gan F, Zebarjjad SM, Alizzadeh S, Ahrrari F. Pain reduction
r
aftter initial arc
chwire
placemen
nt in ortho
odontic patiients: a ra
andomized clinical
c
triall. Am J Orthod
O
Dentofacial Orthop. 2012
2
141(2)):169-73.
ocentersaude-ncp.blogsp
pot.com.br/2
2013/07/acu
upuntura-e-cchicletes-aliv
viam http://bio
dor.html
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Efiicácia da me
elatonina no tratamento da endomettriose
A do
or crônica pélvica
p
assoc
ciada à end
dometriose se apresentta com uma
a intensa reação
r
inflam
matória, ass
sociada a uma compre
essão ou inffiltração de nervos pró
óximos as lesões
l
causa
adas pela prrópria patolo
ogia. Diante da emergência da melatonina com
mo um importante
agentte analgésic
co, antioxidante e anti-in
nflamatório, foi conduzid
do um estud
do com o ob
bjetivo
de av
valiar os effeitos da me
elatonina co
omparados com
c
os do placebo sob
bre a dor pélvica
p
assoc
ciada à end
dometriose, níveis do fator neuro
otrófico derivado do cé
érebro (BDN
NF) e
qualid
dade do son
no de 40 mu
ulheres com idade entre 18 e 45 anos. Todas ass pacientes foram
subm
metidas a confirmação do diagnósticco de endom
metriose porr cirurgia lap
paroscópica, além
da de
eterminação
o do estágio da doença (1 a 4). Fo
oi realizado o levantam
mento do his
stórico
médico de cada paciente a fim
f
de verifi car a compa
atibilidade dos dados co
om os critériios de
são e/ou ex
xclusão. Foram dividid os dois gru
upos (melattonina x pla
acebo), os quais
inclus
tivera
am a adesã
ão à medic
cação verificcada, o uso
o de analgé
ésicos contin
nuado durante o
decorrrer do estu
udo, sendo que essa uttilização foi registrada pelos própriios paciente
es nos
diário
os fornecidos pelo grupo
o de pesqui sa. Ao fim das
d
8 semanas de estu do, os resultados
primá
ários avaliad
dos foram a escala de dor (avalia
ada através da escala v
visual analó
ógica),
disme
enorreia ou dispareunia
a, quantidad
de utilizada de analgésiicos e nível de BDNF. Como
resulttados secun
ndários, foram avaliadoss parâmetros
s como disúria, disquez ia e qualidade do
sono (avaliada pe
ela escala visual analógi ca da qualid
dade de sono
o).
O grrupo tratado
o com mela
atonina apre
esentou me
elhores níveis em todo
os os parâm
metros
avalia
ados: reduçã
ão da média de dor (39,,30%), redução na utilização de ana
algésicos (≈ 50%)
e BDNF (≈ 20%, redução in
ndependente
e dos níveis de dor), melhora na q
qualidade de
e sono
(42%
%). Diante do
os resultados apresentad
dos, é possíível observarr o efeito da
a melatonina
a dado
tanto
o através de sua atuação direta nass vias da do
or quanto no
os sinalizado
ores químico
os que
modu
ulam a dor. Por se trata
ar de um esstudo clínico, é importan
nte ressaltarr as condiçõ
ões de
realiz
zação do esttudo, princip
palmente no
o que diz respeito à pre
eocupação d
dos pesquisa
adores
em caracterizar de
d forma exttensa a amo
ostra, bem como
c
a proposição de av
valiações variadas
tanto
o da dor glo
obal, quanto
o de variaçções da dorr específicas
s associadass a endome
etriose
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(dism
menorreia, disúria
d
e disquezia), alé
ém de exam
mes laborato
oriais para o doseamen
nto de
mediadores envo
olvidos com esses
e
tipos d
de dor.
Dessa
a forma, a melatonina
a, de acordo
o com os resultados apresentado
a
os no estudo em
questtão, se apre
esenta como
o um tratam
mento efetivo
o e bem tole
erado para o tratamentto dos
sintomas doloros
sos da endom
metriose.
Referrência: Schw
wertner A, Conceição
C
Do
os Santos CC,
C
Costa GD, Deitos A
A, de Souza A, de
Souza IC, Torres
s IL, da Cunha Filho JS, Caumo W. Efficacy of melatonin
m
in
n the treatment of
endom
metriosis: a phase II, randomized
d, double-bliind, placebo
o-controlled trial. Pain. 2013
154(6
6):874-81.
8. Sinalização es
spinhal do re
eceptor Toll--like e proce
essamento nociceptivo
n
e
envolvendo TNF
T
e
IFNß
O re
eceptor Tolll foi inicia
almente de
escoberto em
e
insetos do gênero
o Drosophiila e,
poste
eriormente, foram identificados 13 ttipos de hom
mólogos des
sse receptor em humano
os, os
quais
s foram cham
mados de re
eceptores To
Toll-like. Os receptores Toll-like
T
(TLR
Rs) são protteínas
trans
smembranas
s e desempenham um im
mportante pa
apel nos processos inflam
matórios, se
endo o
papel de alguns subtipos de
esses recept ores investigado na noc
cicepção com
mo iniciadorres do
proce
essamento nociceptivo
n
via inflamaçção e injúria do nervo periférico. Tais observ
vações
sugerrem um pa
apel para os
s receptoress Toll-like na
n ausência de um pro
ocesso infec
ccioso
atrav
vés da ativaç
ção do domíínio contend
do proteína adaptadora
a
(TIRAP) que
e é exclusiva
a para
os su
ubtipos TLR
R 2 e TLR 4 e facilita a ativação do fator 88
8 de difere
enciação mieloide
(MyD
D88), levand
do a ativação
o do fator n
nuclear Kapp
pa (NF-ß) e produção de citocinas
s próinflam
matórias, como fator de
e necrose tum
moral (TNF)) e interleucina 1 (IL-1) . Em contraste, o
recep
ptor Toll-inte
erleucina 1 (TIR)
(
possuii um domíniio contendo uma região
o adaptadora
a para
interfferon ß (TRIF) que é com
mpartilhada pela sinaliza
ação de TLR 3 e TLR 4. Assim, a ativação
dos T
TLRs podem
m gerar vário
os efeitos. P
Portanto, o estudo em questão bu scou investiigar o
papel dos TLRs espinhais e a associa
ação de proteínas ada
aptadoras no
o processam
mento
nocic
ceptivo utiliza
ando técnica
as in vitro e in vivo.
Os rresultados obtidos
o
suge
erem que o
os ligantes endógenos presentes na injúria e na
inflam
mação ativam
m os TLRs localizados n
na glia e/ou nos neurôn
nios. Basead
do nos efeito
os dos
liganttes intrateca
ais de TLRs, os autores hipotetizara
am que a sin
nalização do s receptores
s Tolllike v
via receptor Toll-interleucina 1 leva a liberação de
d NF- ß mediado pelo liberação de
e TNF,
sendo
o a alodinia dependente do fator de necrose tum
moral, o qual envolve oss receptores TLR 2
e TLR
R 4. No enta
anto, o TLR 3 leva a pro
odução de in
nterferon ß e TNF indepe
endentemen
nte da
alodin
nia. Embasa
ando-se nos efeitos em camundong
gos lfnar-/- (knock-out d
da cadeia alfa do
recep
ptor IFN), o aumento da produção de IFNß re
egula as açõ
ões de alodin
as por
nia mediada
TIRAP e é induzid
da por administração inttratecal de ligante de TL
LR 3. Como a ativação de
d TLR
P e TRIF, o efeito
e
da alod
o de TNF espinhal
4 se dá via TIRAP
dinia reflete a facilidade da liberação
e a in
nibição inicia
ada por TRIF
F - mediada pela produç
ção de IFNß. Contudo, a
acredita-se que
q
os
proce
essos que le
evam a ativ
vação dos T
TLRs espinha
ais iniciada por cascata
as dependen
ntes e
indep
pendentes de
e TNF contribuem para o estado de
e dor persisttente. Além disso, as viias de
sinaliização TRIF são capazes
s de modularr a dor dependente de TNF através d
do IFNß.
Referrência: Stok
kes JA, Corr M, Yaksh T
TL. Spinal to
oll-like receptor signaling
g and nocice
eptive
proce
essing: regu
ulatory balan
nce between
n TIRAP and TRIF casc
cades media
ated by TNF
F and
IFNβ.. Pain. 2013 154(5):733
3-42.
9. No
ovas perspectivas da pa
articipação ssupra-espina
al do canal TRPV1
T
no trratamento da
d dor
crônica
O rec
ceptor de po
otencial trans
sitório vanilo
oide tipo 1 (T
TRPV1) é um
m canal de ccálcio não-se
eletivo
que p
pode ser ativ
vado pela ca
apsaicina, po
or calor (acim
ma de 42ºC)
), prótons (p
pH abaixo de
e 5,9)
e por lipídeos endógenos
e
denominados
d
s de endova
aniloides. Está bem esstabelecida a alta
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expre
essão do ca
anal TRPV1 na termina
ação periférica do neurônio aferentte primário e no
gânglio da raiz dorsal,
d
contu
udo, também
m há express
são deste ca
anal iônico e
em níveis espinais
e sup
pra-espinais, como em estruturas do sistema endógeno de
d inibição d
de dor que estão
envolvidas na ela
aboração da antinocicepçção. De fato
o, o canal TR
RPV1 é altam
mente expres
sso no
mese
encéfalo, esp
pecialmente na substânccia cinzenta periaqueduttal (SCP) e n
na divisão ve
entromedial do bulbo rostral (rosttral ventrom
medial medula: RVM), regiões que ta
ambém prod
duzem
antinocicepção quando
q
ativa
adas. Essa antinocicepç
ção está as
ssociada com
m o aumento de
glutamato, além da ativação
o das célula
as “OFF” e inibição das
s células “ON
N” localizadas no
RVM. Em adição
o, foi relata
ado recente
emente, porr pesquisadores da Itá
ália, um po
ossível
envolvimento de endovaniloides nas mud
danças da plasticidade
p
cortical
c
(no ccórtex pré-ffrontal
medial) associada com injúriias de nervo
os periféricos
s. Esses pes
squisadores postularam que a
estim
mulação da transmissão
t
endovaniloiide em regiõ
ões do córte
ex límbico p
pode ser utilizada
para o tratamentto dos sintomas e sequ elas centrais associadas
s com a dorr neuropática
a. Por
p
re
ealizadas com o objetivo
o de estuda
ar a dor crôn
nica e
fim, considerando diversas pesquisas
como
o o canal TRP
PV1 pode inibi-la, há da dos que pos
stulam que a ativação da
a via descen
ndente
inibitória de dorr através da estimulaçção do cana
al TRPV1 na SCP pode
e ser uma nova
estratégia para in
nduzir a ana
algesia em s ituações de dor crônica,, com ênfase
e especial so
obre o
principal estado de
d dor intrattável, a dor n
neuropática.
Referrência: Palaz
zzo E, Luong
go L, de Nov
vellis V, Berrrino L, Rossi F, Maione S
S. Moving towards
supra
aspinal TRPV
V1 receptors for chronic p
pain relief. Mol
M Pain. 2010 11;6:66.
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