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1. Es
studo avalia
a o uso de opioides an
ntes e após a cirurgia bariátrica e
em pacientes nos
Estad
dos Unidos
A cirrurgia bariáttrica é usad
da para tra
atar a obesidade e sua
as comorbid
dades, tais como
doenças cardiovasculares, metabólicas
m
e dor crôn
nica. A redu
ução do pe
eso relaciona
ada à
cirurg
gia bariátrica
a está assoc
ciada com si gnificativa melhora
m
na capacidade
c
ffuncional e na
n dor
em p
pacientes co
om osteoarttrite de joe lhos e dimiinuição da dor nas cosstas nos es
studos
obserrvados. Com
mo relatado, algumas sín
ndromes dollorosas estão relacionad
das à obesid
dade e
a perrda de peso pode estar associada
a
ao
o melhor con
ntrole da dorr. Um estudo
o foi realizad
do nos
Estad
dos Unidos, publicado no
o The Journ
nal of the Am
merican Med
dical Associattion (JAMA),, para
avalia
ar o uso de
e opioides ap
pós a cirurg
gia bariátrica
a em pacien
ntes que fazzem uso con
ntínuo
deste
es medicame
entos para controle da dor crônica
a antes do procedimento
p
to e determiinar o
efeito
o da depressão pré-ope
eratória, dorr crônica ou alterações pós-operató
órias no índiice de
mass
sa corporal (IMC). Partticiparam do
o estudo 11
1.719 indivííduos, com 21 anos e mais
velho
os, que haviam sido su
ubmetidos à cirurgia ba
ariátrica entre 2005 e 2
2009. Eles foram
avalia
ados um ano antes e um ano apóss a cirurgia, com último acompanha
amento até 31 de
dezem
mbro de 2010. Antes da
a cirurgia, 8
8% dos pacientes bariáttricos faziam
m uso contínuo de
nuaram o uso
opioid
des. Destes indivíduos, 77% contin
u
contínuo
o de opioide
es no ano após a
cirurg
gia. Concluiu-se que pa
ara esse gru
upo de pacientes, o us
so crônico ccontinuou no
o ano
seguiinte à cirurrgia e a qu
uantidade ussada foi ma
aior no pós
s-operatório do que no
o préopera
atório. Estes
s achados sugerem
s
a necessidade
e de um me
elhor manejjo da dor nesses
n
pacie
entes após a cirurgia.
Referrência: Raeb
bel MA, Newc
comer SR, R
Reifler LM, Boudreau D, Elliott TE, D eBar L, Ahm
med A,
Pawlo
oski PA, Fish
her D, Donah
hoo WT, Bay
yliss EA. Chro
onic use of opioid
o
mediccations beforre and
after bariatric surrgery. JAMA. 2013 310( 13):1369-76
6.
2. Us
so de fluoroq
quinolonas podem favore
ecer a ocorrê
ência de neu
uropatia peri férica
O órg
gão regulado
or americano
o FDA (Food
d and Drug Administratio
A
on) publicou,, em agosto deste
ano, um anúncio
o de seguran
nça exigindo
o que os róttulos de med
dicamentos, bem como guias
de m
medicamento
os referentes
s aos fárma
acos antibac
cterianos da classe dass fluoroquino
olonas
(levofloxacino, ciprofloxacin
c
no, moxiflox
xacino, norrfloxacino, ofloxacino
o
e gemifloxa
acino)
fosse
em atualizad
dos para ale
ertar sobre possível risc
co de neuro
opatia perifé
érica perman
nente,
após administraç
ção oral ou in
njetável dessses fármaco
os. Contudo, esse efeito adverso não
o esta
assoc
ciado às form
mulações tóp
picas de fluo
oroquinolonas aplicadas nos ouvidos ou olhos.
Se um paciente desenvolve sintomas d
de neuropatiia periférica, a fluoroqu
uinolona dev
ve ser
interrrompida e trrocada por outro
o
fármacco antibacterriano não-flu
uoroquinolon
na, a menos que o
beneffício da conttinuidade do tratamento com uma fluoroquinolona supere o risco.
A ne
europatia pe
eriférica é uma
u
desorde
em nervosa que ocorre
e nos braço
os ou perna
as. Os
sintomas incluem
m dor, queimação, form
migamento, dormência, fraqueza, h
hipersensibilidade
mecâ
orrer a qua
ânica e/ou térmica, en
ntre outros. A neuropa
atia periféric
ca pode oco
alquer
momento durantte o tratame
ento com flu
uoroquinolon
nas, persistiindo por me
eses a anos
s após
sua iinterrupção ou mesmo permanenttentemente. Portanto, pacientes
p
qu
ue fazem uso de
fluoro
oquinolonas e venham
m a desenv
volver sinto
omas de ne
europatia p
periférica, devem
d
consu
ultar os proffissionais da saúde imed iatamente, alerta
a
o FDA.
Vale ressaltar qu
ue estas ins
struções são
o válidas ap
penas nos Estados Unid
dos, país onde se
encon
ntra o órgã
ão governam
mental FDA. Entretanto, cabe a AN
NVISA (Agê
ência Nacion
nal de
Vigilâ
ância Sanitária), órgão regulamenta
ador do sisttema de saú
úde no Brassil, acompan
nhar e
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fiscalizar, bem co
omo decidir posteriorme
ente, se nec
cessário, normas e crité
érios semelh
hantes
aos p
publicados pe
elo FDA.
Fonte
e: http://ww
ww.fda.gov/D
Drugs/DrugS
Safety/ucm365050.htm
3. Us
se somente como
c
indicad
do...
Durante os últim
mos 10 anos
s, mais de 1
1.500 mortes foram reg
gistradas ape
enas nos Es
stados
Unido
os da Amériica, causada
as pela inge
estão exagerrada de uma
a das droga
as mais populares
para o alívio da dor: o aceta
aminofeno. D
Desse quanttitativo, estim
ma-se que m
metade dos casos
está relacionada a suicídios
s, enquanto na outra metade
m
a morte
m
se deu
u por intoxiicação
acide
ental com o uso
u dessa su
ubstância.
O me
edicamento mais
m
popular nos EUA cu
ujo princípio
o ativo é o ac
cetaminofen
no é o Tyleno
ol®, o
qual surgiu no mercado
m
em 1955 na fo rma de elixiir, indicado para uso inffantil. Em 1959 a
comp
panhia Johns
son & Johns
son adquiriu o laboratórrio McNeil, responsável pela produç
ção do
medicamento que
e, nesse mesmo ano, fo
oi aprovado para
p
a venda
a isenta de p
prescrição.
As prrimeiras morrtes relacionadas ao uso
o de acetaminofeno surgiram no fim da década de
d 60,
data a partir da qual
q
se inten
nsificaram ass investigaçõ
ões a cerca da toxicidad
de desse ativ
vo. Os
efeito
os relacionados à intox
xicação com essa substtância relacionam-se ma
ajoritariame
ente à
hepattotoxicidade
e (saturação do sistema antioxidante
e relacionado à glutation
na e conseq
quente
incap
pacidade de neutralizar metabólito s tóxicos), estando em
m segundo lugar as re
eações
dérm
micas relacionadas ao uso em dose
es terapêutiicas, porém por um te
empo superior ao
indica
ado – poden
ndo inclusive levar a morrte.
A Foo
od and Drug
g Administra
ation (FDA),, responsáve
el pela regulação dos m
medicamento
os nos
EUA, conduz a quase 30 ano
os um estud
do de reanálise de droga
as antigas, a fim de rev
visar a
segurrança e eficá
ácia dessas substânciass a partir dos critérios atuais. A dem
mora na exe
ecução
de ta
al processo levanta qu
uestionamen
ntos diverso
os por parte
e de institu
uições médicas e
farma
acêuticas, prrincipalmentte por proble
emas como os
o relacionad
dos ao Tylen
nol®.
Um d
dos problema
as levantado
os pelo FDA em relação ao Tylenol®
® e aos dema
ais medicam
mentos
conte
endo acetam
minofeno foi a ausência d
de um alerta
a explícito so
obre o risco de dano hepático
e lettalidade adv
vindo do uso desse me
edicamento. Além disso
o, observou -se uma es
streita
ca da subs
stância, perrmitindo um
ma perigosa proximidad
de entre a dose
janela terapêutic
recom
mendada e a dose tóxica. Uma tercceira problem
mática gira em
e torno do
o risco aume
entado
do u
uso de acettaminofeno por pacien
ntes usuário
os de álcoo
ol, visto a sinergia de
e tais
substtâncias no que diz respe
eito ao dano hepático.
As prropagandas do Tylenol®
®, segundo e
especialistas, remetem a uma falsa iinocuidade, o que
facilitta a utilizaçã
ão inadequad
da por parte
e do paciente
e, que acredita estar fazzendo uso de
e uma
substtância isenta
a de nocividade. Outro ponto intensamente dis
scutido é o foco no Tyle
enol®
como
o alternativa à Aspirina®
®, visto a su
ua incapacida
ade de prom
mover sangra
amentos gás
stricos
como
o os relatados pelos usuários de á cido acetilsa
alicílico. Tal abordagem contribui para
p
a
consttrução de um
ma imagem distorcida
d
em
m relação a toxicidade do medicame
ento.
As alternativas apontadas
a
pa
ara a resoluçção de parte
e dos proble
emas sugerirram a reduç
ção da
recom
mendação diiária (que re
esultou na re
edução de 4 para 3g diários, mas a
apenas nos EUA),
reduç
ção na quan
ntidade por frasco (que
e foi rejeitad
da, pela ale
egação do in
ncômodo pa
ara os
usuárrios com arttrite na nece
essidade de mais desloc
camentos pa
ara adquirir o medicame
ento),
reduç
ção na conce
entração por comprimid
do (rejeitada
a em função dos custos implicados nessa
muda
ança), inserç
ção do aviso
o da hepato toxicidade e do risco do
o uso conco
omitante ao álcool
(que foi inserido
o primeiramente na verrsão de libe
eração prolo
ongada). O fabricante iniciou
algun
ns investime
entos no sen
ntido de pro
oduzir uma versão
v
mais
s segura do Tylenol®, porém
p
tais d
dados foram
m mantidos sob sigilo q
quando perc
ceberam que tal iniciattiva confirma
aria a
nociv
vidade do pro
oduto já em circulação.
Como
o se todos os
o problemas
s relacionado
os ao uso da
a substância
a não fossem
m suficientes
s para
torna
ar mais cau
utelosa sua utilização, diversos problemas re
elacionados ao process
so de
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produ
ução foram identificados
s entre os a nos de 2008
8 e 2010, re
esultando no
o recolhimen
nto de
aprox
ximadamentte 136 milhõ
ões de frasco
os, o que re
epresenta um
ma perda em
m vendas de 900
milhõ
ões de dóla
ares. Entre tais proble
emas de prrodução esttão possíveiis contamin
nações
micro
obiológicas nas versões infantis, presença de
d metais pesados
p
e concentraçã
ão de
aceta
aminofeno 23
3% superiorr à indicada.
Difere
entemente da postura norte-ame ricana frentte aos acon
ntecimentos relacionado
os ao
aceta
aminofeno, países
p
europ
peus como IInglaterra e Alemanha tomaram m
medidas restrritivas
quanto à venda
a e à quantidade com
mercializada da substâ
ância. Além de restrin
ngir a
distribuição do medicamento
m
o às farmác ias, há um limite para a aquisição do medicam
mento
por v
vez: 16g na Inglaterra
a e 10g na
a Alemanha. Os germâ
ânicos registtraram 4 mortes
m
relacionadas a in
ntoxicação po
or acetamino
ofeno no ano de 2010 contra 321 m
mortes registtradas
EUA; além disso,
d
as me
edidas restrittivas dos pa
aíses europeus tem com
mo foco a redução
nos E
dos s
suicídios, viisto que tal prática se tornou fre
equente a partir
p
dos a nos 90 dev
vido a
facilid
dade de aces
sso à substâ
ância.
Apesa
ar de toda
as as consttatações, ap
poiadas porr inúmeras publicaçõess de institu
uições
renom
madas e pes
squisadores especialistass no assunto
o, a força da
a publicidade
e da marca auxilia
a
na m
manutenção do Tylenol®
® como um dos líderes
s de vendas
s dos analgé
ésicos isenttos de
presc
crição – o que
q
continua
a indignando
o aqueles que presencia
am os efeito
os causados
s pela
aquis
sição facilitad
da, utilização
o inadequad
da e informaç
ção defasada
a.
Fonte
e: Gerth, J., Miller, T.C. Use only as directed. ProPublica,
P
setembro 2013.
http:///www.propublica.org/article/tyleno
ol-mcneil-fda
a-use-only-as-directed
4. Ab
bsorventes in
nternos são retirados do
o mercado po
or causar dor
O fab
bricante de absorvente
es internos Intimus e Intimus
I
Evo
olution anun
nciou no mês de
setem
mbro a retirada do mercado de cerca de 1,5
1
milhões de unidad
des dos pro
odutos
fabric
cados entre janeiro de 2011 e ma
arço de 201
13. Segundo
o a empressa o aplicador do
absorrvente pode apresentar as pétalas d
da sua extre
emidade abe
ertas o que p
poderia ocas
sionar
desco
onforto ou dor
d
as consu
umidoras du
urante sua aplicação.
a
O problema o
ocorre no prroduto
dos ttamanhos mini,
m
médio e super. A Kimberly-Cllark informo
ou que as cconsumidoras que
tivere
em os absorrventes com
m aplicador d
devem confe
erir se as ex
xtremidades do mesmo estão
com as pétalas abertas,
a
dev
vendo assim
m interrompe
er o uso. No
o caso de alg
gum descon
nforto,
ode ser indiccada pelo médico para diminuir
d
a d or da pacien
nte. A
uma pomada cicatrizante po
emprresa informo
ou que o reca
all do produ
uto está send
do realizado. O recall é a forma pela
a qual
um ffornecedor vem
v
a públiico informarr que seu produto
p
ou serviço apre
esenta risco
os aos
consu
umidores. Ao
o mesmo tempo, recolh e produtos, esclarece fa
atos e aprese
enta soluçõe
es. De
acord
do com a Lei no. 8.078//90 (Código de Defesa do
d Consumid
dor – CDC), o fornecedo
or não
pode colocar no mercado de consumo, p
produto ou serviço que apresente
a
altto grau de risco
r
à
saúde
e ou segurança das pessoas. Caso o fornecedorr venha a ter conhecime
ento da existtência
de defeito após a inserção
o desses prrodutos ou serviços no
o mercado, é sua obrigação
comu
unicar o fato imediatame
ente às auto ridades e ao
os consumido
ores.
Fonte
es: http://po
ortal.mj.gov.br , www.kiimberlyclark
k.com.br , http://www1.ffolha.uol.com
m.br
5. Effeito do cele
ecoxibe com
mbinado com
m a analges
sia peridural torácica ssobre a dor após
torac
cotomia
Torac
cotomia é um dos procedimentos ccirúrgicos mais doloroso
os. A toraco
otomia resultta em
dor p
pós-operatórria grave, podendo
p
lev
var a dor crrônica. Um estudo reallizado na Bélgica
B
inves
stigou os po
otenciais be
enefícios do
o celecoxibe oral na analgesia pó
ós-operatória
a, em
comb
binação com
m a analgesia peridu
ural torácica. Quarentta pacientess submetid
dos à
torac
cotomia fora
am incluídos
s neste estu
udo. A analgesia peridu
ural (T4-T5)) controlada
a pelo
pacie
ente foi usad
da durante 48
4 h após a cirurgia (rop
pivacaína com sufentaniil). Além disso, os
pacie
entes receberam celecox
xibe oral ou p
placebo na noite
n
anterio
or à cirurgia e até 48 h após
a
a
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opera
ação. Os es
scores de do
or pós-operratória, a fu
unção respiratória e a morbidade foram
comp
parados entrre os dois grrupos. Os esscores da dor pós-operattória em rep
pouso e dura
ante a
tosse
e foram men
nores e a sattisfação dos pacientes fo
oi maior no grupo celeco
oxibe. Os au
utores
concluíram que o celecoxib
be melhora a analgesia
a pós-opera
atória conju ntamente com
c
a
analg
gesia peridurral torácica após toraco tomia. É importante res
ssaltar o cel ecoxibe usado na
pesqu
uisa foi o Celebrex
C
da empresa Pffizer. Como mencionado
o em alerta anterior no
o DOL
(Bole
etim: 121; Ano:
A
2010),, a Pfizer q
que fabrica esse tipo de anti-inflam
matório teve seu
produ
uto (Celebra
a) alvo de investigações sobre efeito
os colaterais
s importante
es, como aum
mento
no ris
sco de eventtos cardiovasculares trom
mbóticos, infarto do mio
ocárdio e derrrame.
Referrência: Sena
ard M, Defla
andre EP, L
Ledoux D, Roediger
R
L, Hubert BM, Radermeck
ker M,
Libbrrecht D, Joris JL. Effect of celecoxib
b combined with thoracic epidural a
analgesia on
n pain
after thoracotomy. Br J Anae
esth. 2010 10
05(2):196-2
200.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. De
esacetilação de histonas e dor neuro
opática
Inicialmente
O desenvolvimen
nto de dor neuropática
n
e foi ligado a uma ativa
ação excessiva de
vias neuronais, hoje
h
em dia se discute mais sobre uma disfun
nção da plassticidade neu
uronal
causa
ada por uma
a alteração na
n expressão
o transcricion
nal. Porém a dor neurop
pática, ainda hoje,
neces
ssita de mais estudos. Há
H estudos e
emergentes sobre
s
o pape
el da acetila ção/desacettilação
de hiistonas nos processos de
d dor crônicca. Existem evidências que a acetillação de his
stonas
pode ser relevan
nte no dese
envolvimento
o de dor ne
europática. Neste estud
do foi visto se a
administração de
e inibidores da acetilaçção de histo
onas (HDACi) poderiam ser eficaze
es, na
dimin
nuição da hipersensibilidade mecâ
ânica e térmica de ratos,
r
em modelos de
e dor
neuro
opática traumáticos (liga
ação parcial do nervo ciiático e transecção do n
nervo espinhal L5)
e um
m modelo quiimioterápico (com admin
nistração do antirretroviral estavudi na). Foi vistto que
quando HDACi é administrad
do antes da lesão, há um
m aumento da sensibilid
dade mecânica de
40-50
0% quando comparado com o grup
po controle,, tanto no modelo
m
traum
mático quan
nto no
induz
zido por dro
ogas. Há tam
mbém um a
aumento sig
gnificativo na sensibilida
ade térmica. Não
foram
m vistos aum
mento da se
ensibilidade quando o HDACi
H
tem seu começo de administtração
após a injúria. Co
oncluindo, a acetilação/ desacetilaçã
ão de histona
as se mostra
aram importtantes
fatore
es para o desenvolvime
d
ento de sen
nsibilidade em modelos de dor neu
uropática, e estes
fatore
es são mais importantes
s no início de
esta patolog
gia, podendo
o indicar o pa
apel da acettilação
de histonas como
o um dos iniciadores da dor neuropá
ática, visto que
q
a adminiistração de HDACi
H
pós in
njúria não demonstrou diferenças
d
na
a sensibilida
ade quando comparados
c
ao controle.
Referrência: Denk
k F, Huang W, Sidders B, Bithell A,, Crow M, Grist
G
J, Sharrma S, Ziem
mek D,
Rice AS, Buckle
ey NJ, McM
Mahon SB. HDAC inh
hibitors atte
enuate the developme
ent of
hyperrsensitivity in
i models off neuropathicc pain. Pain. 2013 154(9
9):1668-79.
7. A subunidade
e α2 do rece
eptor GABA
AA atenua a hiperalgesia em nível espinal mas não
supra
a-espinal
Há e
evidências de
d que drog
gas que au
umentam a atividade dos
d
recepto
ores GABAérgicos
dula espinal. Este
atenu
uam a dor in
nflamatória e neuropáticca após a su
ua administração na med
ubunidade α2
efeito
o anti-hipera
algésico da neurotransm
n
missão GABAé
érgica é med
diado pela su
α dos
recep
ptores GABA
AA (α2-GABA
AA). Não obsstante, estud
dos prévios indicam que a ativação destes
d
recep
ptores na me
edula espina
al induz exprressivo efeito
o anti-hipera
algésico apó s a administtração
sistêm
mica, mas o possível sinergismo ou ação antagonista, em nível ssupra-espina
al, do
recep
ptor α2-GAB
BAA sobre a anti-hipera
algésico esp
pinal não fo
oi estudado. Sendo ass
sim, o
prese
ente trabalh
ho utilizou camundong
gos genetica
amente mo
odificados co
om ausência de
recep
ptores α2-GA
ABAA ou ca
amundongoss que expres
ssam o rece
eptor α2-GA
ABAA insens
sível a
benzo
odiazepínico
os, ambos na
n medula e
espinal. Fora
am analisad
das as conse
equências dessas
d
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muta
ações para o efeito anti-hiperalgésico
o induzido pelo
p
tratamento sistêmicco com um novo
n
e
não sedativo ag
gonista benz
zodiazepínico
o, HZ166, sobre
s
a dorr inflamatóriia e neurop
pática.
Camu
undongos se
elvagens e ambos
a
os g
grupos de ca
amundongos
s geneticam
mente modificados
tivera
am os lim
miares nocic
ceptivos ba
asais semelhantes e também d
desenvolvera
am a
hiperrnocicepção de forma similar. Co
ontudo, o efeito anti-hiperalgésicco causado pela
administração sis
stêmica de HZ166 redu
uziu por volta de 60% a hipernociccepção tantto nos
camu
undongos co
om ausência do receptorr α2-GABAA
A quanto nos
s camundong
gos com rec
ceptor
α2-GA
ABAA insensível a benzodiazepíniccos na medula espinal. O principa l componen
nte do
efeito
o anti-hiperralgésico (α2-dependentte) do rece
eptor GABA
AA no prese
ente trabalh
ho foi
exclu
usivamente de
d origem espinal,
e
vist o que o agonista benzodiazepínico
o do recepto
or α2GABA
AA não prod
duziu sinergismo e nem antagonism
mos sobre o efeito anti--hiperalgésic
co dos
animais. Conside
erando o presente resulta
ado, foi posttulado que drogas
d
com a
ação específica na
subun
nidade α2 do
o receptor GABAA
G
exerccem seu efeito anti-hiperalgésico atrravés do aum
mento
do co
ontrole da nocicepção
n
em
e nível esp
pinal. Tais drogas
d
podem ser admiinistradas po
or via
sistêm
mica para o tratamento de diferente
es condições de dor crôn
nica.
Referrência: Paul J, Yévenes GE,
G Benke D
D, Lio AD, Ra
alvenius WT, Witschi R, Scheurer L, Cook
JM, R
Rudolph U, Fritschy
F
JM, Zeilhofer H
HU. Antihype
eralgesia by α2-GABAA Receptors Occurs
O
Via
a
Genuin
ne
Spinal
Action
and
Does
s
Not
In
nvolve
Sup
praspinal
Sites.
Neuro
opsychopharrmacology. 2013.
2
doi: 1
10.1038/npp.2013.221. [Epub ahead
d of print]
nalgesia em dor experim
8. Estimulação trranscraniana
a promove an
mental
Métod
dos de estim
mulação tran
nscraniana p
podem favorrecer a plastticidade corttical, promov
vendo
o alív
vio da dor em diversas condições
c
állgicas. Estim
mulação transcraniana po
or corrente direta
(tDCS
S) e a esttimulação trranscraniana
a por corre
ente magnética (rTMS)) são forma
as de
neuro
omodulação que têm se
s apresenta
ado eficazes
s no tratam
mento de pa
acientes com
m dor
crônica. A estim
mulação do córtex
c
moto
or primário (M1) tem sido
s
o foco de aplicaçã
ão em
diverrsos estudos
s de neurom
modulação tra
anscraniana. Nesse estu
udo, a estim
mulação prév
via de
M1 através de tD
DCS, seguido de estimu
ulação 1 Hz de rTMS mo
odulou a hip
peralgesia té
érmica
experrimental. A polaridade do
d eletrodo tDCS influe
enciou direta
amente o lim
miar de dor.. Para
neuro
oestimulação
o catodal de tDCS – rTMS 1H
Hz, os limiares de d
dor aumentaram
signifficativamentte. Consistente com o conceito qu
ue o pré-condicionamen
nto com tDCS, a
direçã
ão do rTMS,, o limiar de dor diminui u após anod
dal tDCS – 1 Hz rTMS. P
Por conseguinte, o
estud
do suporta a possív
vel importâ
ância da plasticidade
p
cortical h
homeostática
a no
desen
nvolvimento de protoco
olos clinicam
mente releva
antes neuroestimulação
o. No entantto, os
meca
anismos moleculares sub
bjacentes ao
os efeitos pré-condiciona
amento com
m tDCS seguiido da
estim
mulação com em rTMS permanecem
p
m especulativ
vos. Tem sid
do sugerido q
que as mudanças
na liibertação de
d glutamatto seja um
m fator imp
portante, mas
m
a evidê
ência permanece
incon
nclusiva e ma
ais pesquisas são necesssárias.
Referrência: Molo
oney TM, Witney AG. Trranscranial direct
d
curren
nt stimulatio
on (tDCS) prriming
of 1H
Hz repetitive
e transcranial magneticc stimulatio
on (rTMS) modulates
m
e
experimentall pain
thres
sholds. Neuro
osci Lett. 20
013; 534:289
9-94.
9. An
ntinocicepção
o induzida pe
ela acupuntu
ura é depend
dente de JNK
K
As p
proteínoquin
nases ativad
das por m
mitógenos (MAPK)
(
são
o considera
adas media
adores
intrac
celulares glia
ais e são cla
assificadas em
m três princ
cipais tipos de
d famílias co
om vias disttintas:
quina
ase regulada
a por sinal extracelularr (ERK), p3
38 e quinase
e N-termina
al c-Jun (JN
NK). A
todas
partic
cipação
de
essas
q
quinases
tem
t
sido
atribuída
a
proc
cessos
hiperrnociceptivos
s/dolorosos, inclusive n
na indução e manutenção da dorr neuropátic
ca. As
lesõe
es dos nervo
os periféricos
s, típicas dessse tipo de dor,
d
acarreta
am um rápid
do influxo de
e íons
cálcio
o e sódio, qu
ue contribue
em para ativ ação de dive
ersas quinas
ses, inclusive
e as MAPK. A JNK
parec
ce estar ativ
vada de man
neira persist ente nos astrócitos da medula
m
espi nal após les
são de
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nervo
o periférico, ao passo
o que a a
administraçã
ão de inibidores da JJNK desenc
cadeia
antinocicepção. Estudos
E
ante
eriores já h aviam mosttrado que es
sse tipo de dor experim
mental
tamb
bém é aliviado pela acupuntura,, através da
d
inibição da ativaçã
ção microgliial e,
conse
equentemen
nte, inibição
o da prod
dução de mediadores pró-inflam
matórios. Lee
L
e
colab
boradores de
emonstraram
m que o mo
odelo experrimental de dor neuropá
ática SCI (S
Spinal
Cord Injury) aca
arreta hipern
nocicepção m
mecânica e térmica aco
ompanhadass do aumen
nto na
ativação de JNK e c-Jun, prin
ncipal substrrato da JNK, nos astrócittos da medu
ula espinal 31 dias
após a cirurgia. Todos esses
s fatores forram reduzido
os após trattamento com
m acupunturra nos
acupo
ontos Shuigou (GV26) and
a
Yangling
gquan (GB34
4) 31 dias após
a
lesão d o nervo. Ain
nda, o
tratamento com acupuntura juntamente com SP600125, pequen
na molécula inibidora de
e JNK,
poten
ncializou o efeito anttinociceptivo
o da acupu
untura. Porrtanto, o ttrabalho ex
xposto
demo
onstrou que o efeito an
ntinociceptivo
o da acupun
ntura neste modelo exp
perimental de
d dor
neuro
opática, SCI, parece ser mediado po
or ativação de
d JNK e c-Ju
un nos astró
ócitos.
Referrência: Lee JY, Choi DC
C, Oh TH, Yu
une TY. Ana
algesic Effectt of Acupunccture Is Med
diated
via IInhibition off JNK Activa
ation in Astrrocytes afte
er Spinal Co
ord Injury. P
PLoS One. 2013;
8(9):e73948.
10. T
TMEM16C re
egula o proc
cessamento da dor via canal de po
otássio depe
endente de sódio
SLAC
CK
MEM1
16C é uma canal perte
encente a fa
amília de ca
anais de cloreto ativado
os por íons cálcio
cham
mada TMEM1
16 ou anocta
amina. Muito
o pouco estu
udado, o TM
MEM16C aind
da possui funções
ainda
a são obscuras, apesar de ter sido
o demonstra
ado sua associação com
m a incidênc
cia da
doença de Alzhe
eimer (Briones; Dinu, 2 012). Contu
udo, recente
emente, outrro membro desta
família, o TMEM1
16A, foi asso
ociado à hip
persensibilida
ade de estím
mulos térmiccos, devido a sua
expre
essão em ne
eurônios sensitivos no g ânglio da ra
aiz dorsal (Cho et al., 20
012). No pre
esente
estud
do, Huang e colaboradorres investiga
aram o pape
el do TMEM1
16C na modu
ulação da do
or por
estim
mulo mecânico. Os auttores identi ficaram a expressão do
d TMEM16
6C em neurrônios
sensitivos que ex
xpressão iso
olectina do ttipo-B (IB4+
+), ou seja, fibras C não
o-peptidérgic
cas, e
tamb
bém, mutaçõ
ões do gene
e envolvido na expressã
ão do TMEM
M16C, que le
evam a form
mação
uma proteína inativa, expre
essam um ffenótipo com
m maior lim
miar nocicepttivo por esttímulo
mecâ
ânico em ra
atos. Utiliza
ando técnica
as de eletro
ofisiologia, o estudo d
demonstra que
q
o
TMEM
M16C modula
a o processo
o de repolariização neura
al, porém, este efeito ob
bservado no canal
não era mediado pelo próp
prio canal, m
mas por um
ma interação
o física com
m outro can
nal de
ssio ativado por cálcio chamado
c
SL
LACK. Desta
a forma, além demonstrrarem o pap
pel do
potás
TMEM
M16C na nocicepção,
n
este traba
alho revela que canais iônicos podem interagir
fisicamente, de fo
orma a modularem a atiividade de outros canais
s na membra
ana.
Referrências:
vated chloriide channel anoctamin 1 acts as a heat
 Cho, H. et al. The calcium-activ
c
sensor in
n nociceptive
e neurons. N at. Neurosci. 15, 1015–1021 (2012)).
 Briones, N. & Dinu, V. Data mining of high density
y genomic variant datta for
prediction
n of Alzheim
mer’s disease
e risk. BMC Med.
M
Genet. 13, 7 (2012
2).
 Huang, F.
F et al. TM
MEM16C faccilitates Na+
+-activated K+ currentts in rat se
ensory
neurons and
a
regulate
es pain proce
essing. Nat. Neurosci. 16, 1284–129
90 (2013).
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