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1. A m
menina que não sente dor
d
Uma adolescente
e americana de 13 anos,, Ashlyn Blocker, é portadora de um
ma síndrome
e rara,
a ana
algesia congênita. Essa síndrome fa z com que seus
s
portado
ores não perrcebem alterrações
de te
emperatura e embora eles
e
sejam ssensíveis ao tato, são incapazes de
e sentir dor física
sendo
o propensos
s a graves lesões desde o nascimentto. Trata-se de um distú
úrbio genétic
co que
afeta menos de uma
u
em um milhão de p
pessoas.
Em u
uma situação
o comum du
urante sua ssemana, a garota prepara um maca
arrão instanttâneo,
quando deixa a colher
c
cair na
a panela de água ferven
ndo. Antes de
e pedir ajuda
a, decide resolver
sozinha a situaçã
ão: sem pen
nsar muito, e
enfia os ded
dos na água e tira a col her. Quando
o olha
suas mãos e vê a pele verm
melha, perce
ebe que hav
via feito bes
steira. Corra
a para a pia
a e as
coloc
ca sob a águ
ua corrente. Só então ch
hama a mãe
e, Tara Blocker, que larg
gou o que estava
e
fazen
ndo para acu
udir a filha – assustada e esperava pelo pior. Há 13 anos, e
ela vive um medo
consttante espera
ando sempre pelo pior.. Hoje, dois
s meses dep
pois desse e
evento, consegue
conta
ar essa histó
ória sorrindo
o. Mas segu
undo ela, as ameaças são diárias e sempre há
á uma
nova.
Ashly
yn parece um
ma adolesce
ente como q
qualquer outtra. Ela é attiva e anima
ada. Corre de
d um
lado para outro sem
s
se preo
ocupar com seu corpo, para
p
desespero dos paiss. Justamentte por
não s
sentir dor, ela
e se coloca em consta
ante perigo.. Até mesmo coisas ma
ais simples, como
come
er um sandu
uíche, podem
m ser um rrisco. “Ela tira do forno
o e leva dirreto para a boca,
apesa
ar de já te
ermos dito mil vezes p
para testar antes com as mãos sse já está frio o
suficiiente”, diz a mãe. Ashly
yn pode percceber a temp
peratura das
s coisas, ma
as não a pon
nto de
sentir algo quentte queimar sua
s
boca. Nã
ão muito tem
mpo atrás, fo
oi atacada po
or um formig
gueiro
inteirro no jardim e, só quand
do já estava com mais de 100 picadas pelo corp
po, chamou a mãe
reclamando de “b
bichinhos”. Mais
M
crescida
a, andou com o tornozelo quebrado
o por dois dia
as até
que o
os pais se de
essem conta de que hav ia algo errad
do.
Quan
ndo nasceu, Ashlyn não chorou. Tam
mbém não expressou
e
re
eação nenhu
uma quando
o teve
assad
duras tão feias que fazia
am a mãe sse contorcer a cada troc
ca de fraldass. “O pediatra me
mand
dava trocar a fórmula, passar
p
poma
ada e mante
er seco, mas o que eu estranhava era o
“John e eu
fato de ela não reclamar se
equer de co
onforto ou esperança”.
e
u nunca tính
hamos
do falar dess
sa doença, estávamos to
otalmente no
o escuro, enttão ficamos apavorados.”
ouvid
As im
mplicações da doença de
e Ashlyn são
o profundas. Durante anos, o professsor fez teste
es em
seu m
material gen
nético e enco
ontrou duas mutações no
n gene SCN
N9A, responssável por enviar o
alerta
a de dor ao cérebro. O mesmo
m
gene
e, com uma mutação dis
stinta, leva a dores seve
eras e
crônicas, numa síndrome inversa à d e Ashlyn. Se
S pudesse entender ccomo a mu
utação
acontteceu na me
enina, espec
cula, ele po deria ocasio
oná-la nas pessoas
p
que sofrem de dores
crônicas e aliviar seu sofrime
ento.
A con
nexão entre o gene SCN
N9A e a inte nsidade da dor
d foi desco
oberta em 2
2006 por Geoffrey
Wood
ds, um gene
eticista da Universidade
e de Cambrridge, na In
nglaterra. “E
Eu trabalhav
va em
Yorks
shire, onde havia muito
os imigrante
es paquistan
neses e o número de ccasamentos entre
primo
os de primeiro e segundo grau era a
alto”, diz Wo
oods.
Ele a acompanha
a desde tão pequena q ue se torno
ou quase da família. “A história dela nos
ofere
ece um exce
elente exemplo de como
o a vida po
ode ser complicada sem
m a orientação da
dor”, diz. “A dor é uma dádiva e ela nã
ão a recebeu
u.” Os testes
s feitos por ele mostram
m que
Ashly
yn pode senttir cócegas e pressão e diferenciar um
u toque su
uave de um ccutucão, ma
as não
perce
ebe variaçõe
es de temperatura nem
m a dor pro
opriamente dita. Ele ta
ambém a avaliou
psico
ologicamente
e para deterrminar se e
ela poderia sentir algum
m tipo de d
dor emocion
nal ou
empa
atia. Descob
briu uma me
enina brilhan
nte, doce e amigável, mas
m
o resto é preciso es
sperar
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para ver. Mais in
nformações sobre o tem
ma podem se
er encontrad
das nos bole
etins: 145 e 146,
Ano: 13.
Fonte
e:
htttp://www.p
paraiba.com..br/2014/03//31/40421-a
a-menina-qu
ue-nao-sente
e-dorconhe
eca-a-historria-da-americ
cana-de-13--anos-que-so
ofre-de-uma
a-sindrome-rrara
2. A c
cafeína em doses
d
moderradas pode i nibir a analg
gesia induzid
da por acupu
untura
O us
so de acup
puntura no tratamento
o de condiç
ções de dor tem sido
o extensivam
mente
inves
stigado. No entanto,
e
a influência da
a dieta no efeito analgésico induzid o por acupu
untura
ainda
a não foi exp
plorador. Rec
centemente,, o papel dos receptores
s de adenosi na na acupu
untura
foi m
mostrado, e a cafeína, um
u dos ingre
edientes alim
mentares mais consumi dos do mun
ndo, é
um a
antagonista de
d tais recep
ptores. Nest e estudo, o modelo de dor
d pós incissional foi utilizado
para investigar a influência da
d cafeína na
a analgesia induzida pela
a acupuntura
a.
Ratos
s foram subm
metidos a ciirurgia de in cisão planta
ar e foram trratados com
m acupuntura
a após
a adm
ministração de cafeína aguda
a
ou crô
ônica. A acupuntura foi realizada co
om dois diferrentes
tipos de estímu
ulos, a acup
puntura ma
anual e a eletroacupun
ntura bilate
eral no acuponto
sanyiinjiao.
da de cafeín
Desco
obrimos que
e pré-administração agud
na (10mg/kg, ip) reverte
eu completam
mente
a ana
algesia em ambos
a
os tip
pos de acup
puntura. Na pré-administração crôniica, foram usadas
duas doses que imitavam o consumo
c
mé
édio de cafeíína por dia nos
n países occidentais e China.
C
Curio
osamente, a dose de caffeína Ociden
ntal (70mg/k
kg/dia ), adm
ministrada d
durante 8 dia
as em
água potável red
duziu o efeitto da acupu
untura e a dose
d
chinesa
a (4mg/kg/d
dia), adminis
strada
duran
nte o mesmo
o período, nã
ão.
Estes
s resultados indicam que o uso de cafeína pode inibir o effeito analgéssico de diferrentes
forma
as de acupu
untura. Além
m disso, os rresultados sugerem que
e doses de ccafeína relev
vantes
para os níveis de
d ingestão humana die
eta pode ser um fator de confusão
o no contex
xto de
pesqu
uisa da acup
puntura.
Referrência: Moré
é AO, Cidral--Filho FJ, Ma
azzardo-Marttins L, Martins DF, Nasccimento FP, Li
L SM,
Santo
os AR. Cafffeine at Mod
derate Dose
es Can Inhibit Acupunc
cture-Induce
ed Analgesia
a in a
Mous
se Model of Postoperativ
P
e Pain. J Cafffeine Res. 2013
2
Sep;3(3):143-148..
3. So
ociedade on line / conecttada
Não é de hoje qu
ue lesões no
os tendões p
provocadas por
p movimen
ntos repetitiv
vos são desc
critos.
Desde 1990 ess
ses agravos vêm sendo
o notificado
os, relaciona
ados ao uso
o de videog
game,
a tecnologia , com mensagens
principalmente em crianças. Anos mais ttarde, com o advento da
de te
extos instan
ntâneos, red
des sociais, jogos cada vez mais atrativos,
a
esssas injurias não
afetam mais som
mente as cria
anças, mas t oda a popula
ação.
Atrav
vés da descrrição de uma
a médica, de
e um caso, o qual chamo
ou de “whats
tsAppitis”, de
e uma
mulher, de 34 an
nos de idade, grávida, qu
ue apresento
ou dor no pu
unho bilatera
al ao acordar pela
manh
ha, não tend
do se envolv
vido em quallquer ativida
ade física no dia anteriorr, e diagnostticada
com tendinite no
o polegar, foi
f possível perceber o impacto de
e uma das m
maiores redes de
mens
sagens insta
antâneas, causando m alefícios a população, pelo seu u
uso constan
nte. A
pacie
ente afirmou
u ter utilizad
do no seu ssmartphone o serviço de mensage
ens instantâ
âneas,
WhattsApp, por 6h
6 seguidas, segurando seu telefone que pesa 130g e faze
endo movim
mentos
com os polegare
es para responder as m ensagens. Por
P
conta da
a gravidez a paciente utilizou
some
ente acetaminofeno, antti-inflamatórrios não este
eroides, e a abstinência
a da utilizaç
ção do
telefo
one, como trratamento.
Com a era das mensagens
m
instantâneass e com um
ma gama de opções de novos aplicativos
com essa finalid
dade nos sm
martphones,, as pessoas ficam boa
a parte do seu dia fazendo
movimentos repe
es, que são
etitivos com
m o polegar, podendo gerar injurias
s nos tendõe
o cada
vez m
mais frequen
ntes em toda
as as faixas etárias, dev
vendo chama
ar atenção a equipe de saúde
a ess
sa nova pertu
urbação.
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Referrência: Ferna
andez-Guerrrero IM. "Wh
hatsAppitis". Lancet. 201
14 383(9922
2):1040.
4. A iingestão de leite pode melhorar
m
oste
eoartrite em
m mulheres
Osteo
oartrite é um
ma doença degenerativa
d
a que acome
ete as articulações, os prrincipais sinttomas
são d
dor e inchaço
o do joelho e mãos, o p rincipal sinal clínico é o aumento de
e conteúdo líquido
no interior do espaço articula
ar e acomettimento das estruturas adjacentes
a
ccomo cartilag
gem e
ossos
s. Esses sin
ntomas são motivos de incapacitaç
ção e redução na qualiidade de vid
da de
milhõ
ões de pesso
oas que sofrrem dessa e
enfermidade
e, nos dias atuais
a
não h
há um tratam
mento
efetiv
vo, pois as causas
c
reais da doença ssão desconhe
ecidas.
Uma noticia intrigante e positiva apontta dados que foram pub
blicados na revista Ame
erican
Colleg
ge of Rheum
matology Arrthritis Care & Research
h, os pesquisadores desscobriram que as
mulheres que bebiam regularmente leite
e livre de go
ordura ou contendo baixo
ordura
o teor de go
apres
sentavam um atraso progressivo d
da osteoartrose do joe
elho (OA). O
Os pesquisa
adores
desse
e estudo tam
mbém observaram que a
as suas conc
clusões não são aplicáve
eis aos indiv
víduos
do se
exo masculin
no, e que pro
odutos deriv
vado do leite
e como iogurrte e queijo não tinham efeito
na m
melhora da doença
d
OA. O Centro de
e Controle e Prevenção de Doençass (CDC) diz que a
OA, d
deve ser tratada multifa
atorialmente
e com o obje
etivo de aliviar os sintom
mas e melho
orar a
funçã
ão motora in
ncluindo terapia física, co
ontrole de pe
eso e medica
ação.
O estudo envolv
veu 888 hom
mens e 1.26
60 mulheres que foram
m acompanh
hados por até
a
48
mese
es de avaliaç
ção, após a coleta de i nformações dietéticas, os pesquisa
adores medirram o
espaç
ço articular entre
e
o fêmu
ur e a tíbia m
medial do jo
oelho pelo ex
xame de raio
os-X, para avaliar
a
a pro
ogressão da OA. Os pes
squisadores descobriram
m que, nas mulheres,
m
co
om o aumen
nto da
inges
stão de leite
e (de 0-3, 4-6,
4
e maiss de sete co
opos por semana), a la
argura do espaço
e
articu
ular diminuiu
u respectivamente (0,38
8 mm, 0,29 mm e 0,26 mm). Os au
utores consid
deram
esses
s achados a primeira ev
vidência no rretardo da progressão
p
da
d doença lig
gado ao con
nsumo
de le
eite. Esses dados obse
ervacionais abre uma gama de questioname
q
entos acerca
a dos
meca
anismos que envolvem a indução de
e OA em mu
ulheres, bem
m como posssíveis tratam
mentos
mais efetivos.
Referrência: Lu B, Driban JB,, Duryea J, M
McAlindon T,
T Lapane KL
L, Eaton CB Milk consum
mption
and progression of medial tibiofemorall knee oste
eoarthritis: Data
D
from tthe Osteoarrthritis
Initia
ative. Arthrittis Care Res (Hoboken
n). 2014. do
oi: 10.1002/
/acr.22297. [Epub ahe
ead of
print]]
5. Ba
aixas doses de
d aspirina podem
p
preve
enir pré-eclâ
âmpsia
A pré
é-eclâmpsia é uma desordem que
e se manife
esta na gravidez, caraccterizando-se por
press
são arterial elevada e de
d grandes q
quantidades de proteína
as na urina.. Se deixada
a sem
uir para eclâmpsia, levando ao riscco de convu
tratamento, a prré-eclâmpsia
a pode evolu
ulsões
o. A pré-eclâ
nte a gravide
ez e até mesmo ao óbito
âmpsia está associada a vários distú
úrbios
duran
fisioló
ógicos e bioq
químicos ma
aternos e fettais. As caus
sas e patogê
ênese da pré
é-eclâmpsia ainda
não foram defin
nitivamente descoberta s, embora a síndrome
e seja quasse certamente o
resulttado de múltiplos fatores.
A pré
é-eclâmpsia afeta entre
e 2-8% dass gestações
s em todo o mundo. S
Sendo segun
ndo a
comis
ssão U.S. Prreventive Se
ervices Task Force (USPS
STF), um dos problemass mais grave
es que
podem afetar ge
estantes. Ela
a pode se d
desenvolver após 20 semanas de g
gestação, em
mbora
ocorrra mais com
mumente ap
pós a 32º ssemana. A pré-eclâmps
sia que oco
orre antes de
d 32
sema
anas é considerado de início precocce e está associada ao aumento d
de morbidade das
gesta
antes e dos bebês.
b
Assim
m, a partir de um es
studo de re
evisão realizado por um
u
grupo d
de pesquisa
adores
amerricanos, a US
SPSTF passo
ou a recomen
ndar à inges
stão diária de pequenas doses de as
spirina
para reduzir o risco de pré-eclâmpsia. E
Esta recome
endação da USPSTF se baseia em vários
v
testes clínicos qu
ue demonstrram que do ses baixas de
d aspirinas, entre 50 e 160 miligrramas
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diária
as, diminuem
m em 24% o risco de pré-eclâmp
psia e em 14%
1
o risco
o de nascim
mentos
prem
maturos dos bebês. A US
SPSTF sugerre que as mulheres com
m grande pro
obabilidade de
d ter
pré-e
eclâmpsia tomem 81 miligramas de aspirina apó
ós 12 semanas de gestaçção.
A com
missão tamb
bém considera que as grrávidas com vários fatorres de risco m
moderados, como
obesiidade, antec
cedentes fam
miliares de p
pré-eclâmpsiia, com mais de 35 ano
os e que pos
ssuem
origem negra, po
oderiam tomar doses lev
ves de aspirina.
O com
mitê indica, por fim, que
e a aspirina parece não provocar efe
eitos colatera
ais no curto prazo
duran
nte a gravide
ez, ao citar uma
u
análise de 19 estud
dos clínicos.
Com isso, tem-se mais um
ma função de grande importância
a para um anti-inflamatório
clássico, que pos
ssui muito efeitos
e
farma
acológicos além dos que
e já conhece
emos até ho
oje na
clínica.
Referrências:
 Bujold E,, Roberge S,, Nicolaides KH.Prenat Diagn.
D
Low dose
d
aspirin for preventtion of
adverse outcomes
o
re
elated to abn
normal place
entation. 201
14. doi: 10.1
1002/pd.440
03.
 Henderso
on JT, Whitlo
ock EP, OCon
nner E, Seng
ger CA, Thom
mpson JH, R
Rowland MG.. LowDose Asp
pirin for the
e Prevention
n of Morbidiity and Morrtality From Preeclamps
sia: A
Systemattic EvidenceReview for tthe U.S. Pre
eventive Serrvices Task FForce. Agency for
Healthcare Research and Quality
y (US); 2014
4 Apr. Reportt No.: 14-05
5207-EF-1.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Pro
ostaciclina participa
p
do desenvolvim
d
mento da dorr neuropática
a através da
a expressão de IL1β po
or macrófago
os
A Pro
ostaciclina, também denominada P
PGI2, é um eicosanoide
e com impo
ortante funçã
ão na
respo
osta inflama
atória sintetizado nas cé
élulas endotteliais pela ação da CO
OX na casca
ata do
ácido
o araquidôn
nico. Aprese
enta potentte atividade
e vasodilata
adora e iniibe a agregação
plaqu
uetária.
No p
presente estudo, os auttores invest igaram a pa
articipação da prostacicclina no iníc
cio do
desen
nvolvimento da dor neuropática. Pa ra isso, realizaram anim
mais knockou
ut para o rec
ceptor
de prrostaciclina (IP)
(
em cam
mundongos C
C57BL/6N e submeteram
m os animaiss a um mode
elo de
injúriia do nervo ciático (SNI), avaliando o comporta
amento nocic
ceptivo nos dias 0, 2, 4 e 14.
Para assegurar que
q
a deficiência de rece
eptor de pros
staciclina contribuiu para
a a diminuiç
ção do
comp
portamento nociceptivo, o antagoniista de pros
staciclina Ca
ay10441 foi administrad
do em
animais normais..
O esttudo apontou
u que a pros
staciclina reg
gula a acumulação de macrófagos
m
re
esidentes no
o local
da in
njúria, e tam
mbém mostrrou que a i nibição conttínua de CO
OX por Melo
oxicam impe
ediu a
acum
mulação de macrófagos residentes e a conseq
quente exprressão de IIL1-β, dimin
nuindo
assim
m o comporttamento noc
ciceptivo, te ndo assim papel
p
importtante do dessenvolvimen
nto da
dor n
neuropática.
Referrência: Schu
uh CD, Pierre
e S, Weigert
rt A, Weichand B, Altenrrath K, Schrreiber Y, Ferrreiros
N, Zhang DD, Suo
S
J, Treu
utlein EM, H
Henke M, Kunkel
K
H, Grez
G
M, Nüssing R, Brüne B,
Geiss
slinger G, Scholich K. Prostacyclin
P
mediates neuropathic
n
pain throug
gh interleukiin 1βexpre
essing reside
ent macroph
hages. Pain. 2014 155(3): 545-55.
7. Alg
gofobia: o medo
m
da dor
É pos
ssível a sensação de do
or ter algum
m tipo de liga
ação com o medo? Os pesquisadorres do
Depa
artamento de Psicologia da Universsidade de Milano-Bicocc
M
ca, em Milão
o na Itália, e da
Unive
esidade de Purdue,
P
na cidade de We
est Lafayette
e nos EUA, in
nvestigaram a relação entre o
medo
o de ameaça
as sociais e físicas afeta
arem as pes
ssoas de acordo com ass experiênciias de
cada indivíduo. A partir disso, testaram
m como o receio
r
das ameaças socciais influenc
cia as
reaçõ
ões de angús
stia social, dores
d
corpora
ais ou psíquicas.
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As ex
xperiências sofridas
s
de ameaças
a
socciais e dores
s físicas pode
em desencad
dear semelh
hantes
conse
equências psicológicas
p
e dores corrporais. Seg
guindo esta linha de pe
ensamento foram
desen
nvolvidas trê
ês hipóteses:
 Pessoas com
c
alto nív
vel de medo da dor tam
mbém possue
em alto níve
el de medo da
d dor
física;
 O medo de ameaças sociais e dores físicas causam nas
n
pessoas um aumen
nto na
percepção e a sensaç
ção de dor;
 Qualquerr ameaça anterior é ccapaz de au
umentar nas pessoas a informaçã
ão de
necessida
ade de socorrro.
Dessa
a forma, é questionável
q
o fato de atté onde o medo pode es
star relaciona
ado com as dores
físicas e psicológicas, capaz de
d afetar as pessoas de diferentes fo
ormas e com
mportamento
os.
asados ness
sas hipótese
es os pesqu
uisadores de
esenvolveram
m e aplicara
ram questionários
Emba
com perguntas relacionada
as a dores psicológica
as e físicas
s sofridas no passado
o. Os
cipantes era
am estudantes da Unive
ersidade de Perdue com idade médiia de 19,45 anos.
partic
Assim
m, foi possível observar que os med os podem superestimar a percepção
o do sofrime
ento e
da do
or física.
Referrência: RIVA
AA, Paolo; WILLIAMS, Kipling D.;; GALLUCCI, Marcello. The relatio
onship
betwe
een fear of social and physical
p
thre
eat and its effect
e
on soc
cial distress and physica
al pain
perce
eption. Pain. 2014, 155, p. 485-493 .
8. Se
ensibilidade à dor é inve
ersamente p
proporcional à densidade
e regional d e massa cin
nzenta
no cé
érebro
O esttudo envolve
eu uma amo
ostra de 116
6 voluntários
s saudáveis, (62 mulhere
es e 54 hom
mens).
A me
etodologia utilizada
u
foi a Morfomettria-baseada
a-em-voxel (MBV) que compara vo
oxel a
voxell, diferentes
s imagens de ressonâ ncia magné
ética estrutu
ural do cérrebro. Voxel é a
comb
binação entrre volume e pixel, onde pixel é a combinação entre
e
image
em e elemen
nto. O
méto
odo MBV é comumente
e utilizado para detecttar diferenç
ças localizad
das nas imagens
cereb
brais segme
entadas de substancia
a cinzentas, substância branca e líquido céfalo
raquidiano. O esttudo é retrospectivo ond
de foram utilizados dado
os de outross 10 estudos
s para
senvolvimento. As regiõe
es do encéfa
alo estudadas foram:
o des
 Bilateraiss: regiões do
d córtex ciingulado po
osterior, precuneus, sul co intrapariiental,
lóbulo pa
ariental inferior.
 Unilateral: regiões do
o córtex som
matossensoriial primário esquerdo.
e
Estas
s áreas estã
ão relacionadas com a rede padrã
ão, atenção e deslocam
mento, bem como
proce
essamento somatossensorial.
Os vo
oluntários fo
oram submettidos a uma análise de intensidade de
d dor térmiica a variaçõ
ões de
49°C, sendo que
e eles possuííam idades e
entre 20 e 75
7 anos e de
e distintas ettnias. Os criitérios
xclusão foram: condiçõe
es de dores crônicas, us
so de opioide, transtorn
nos psíquicos
s, uso
de ex
de drrogas e grav
videz.
O esttímulo de calor foi aplica
ado entre um
ma temperattura dentre 35°C
3
a 49°C
C no antebra
aço ou
na face posteriorr da parte infferior da perrna, sendo o estímulo ba
ase 35ºC. O estímulo du
urou 5
segun
ndos em um
m intervalo de 30 segund
do entre eles
s. Eles foram
m aplicados e
em quatro blocos,
b
sendo
o cada bloco
o composto por
p oito tem peraturas se
endo um tota
al de 32 estíímulos.
Após a aplicação
o dos estímu
ulos era mud
dado o local de aplicaçã
ão da sensa
ação térmica
a para
que não houve
esse sensibilização ou habituação
o. Após ca
ada estímullo os indiv
víduos
classificavam a dor
d
em uma
a escala de 0 a 10, sendo 0 sem dor ou 10 do
or muito fortte. As
classificações a 49°C
4
foram significativas
s
s (3,13-2,10
0 e 2,79- 2,1
12). A análisse cerebral nesses
n
momentos de estimulação té
érmica foi an
nalisada a pa
artir da ferra
amenta de e
extração cerrebral.
Em s
seguida o tec
cido de segm
mentação da
a massa cinzenta, substtancia brancca e cerebrospinal
foi co
omplementad
do com segm
mentação do
o tool4 autom
matizado (FA
AST4).
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A aná
álise baseada em MBV em
e regressão
o múltipla determinou nas
n regiões d
de interesse a dor
à tem
mperatura de
e 49°C foi negativamen
n
te relacionada com a matéria
m
cinze
enta, ou seja
a, que
ao a
aumento da temperatu
ura as regiõ
ões estudad
das no cérebro possu íam uma menor
m
densiidade de ma
atéria cinzenta.
Já classificações de menore
es intensidad
des da dor foram enco
ontradas ma
aiores massas de
maté
éria cinzenta.
As re
egiões de in
nteresse foram: o tálam
mo, córtex cingulado anterior (ACC
C), ínsula, córtex
c
primá
ário (SI) e córtex
c
somattossensorial secundário (SII). Várias dessas reg
giões aprese
entam
classificação pos
sitiva à dor pelos indivííduos. Regiõ
ões como o sulco intra
apariental (IPS) e
lóbulo
o pariental inferior (IP
PL) apresenttam atividad
des individu
uais ao níve
el de dor. A dor
provo
oca desativa
ação no córtex pré- fron
ntal medial (mPFC),
(
córttex cingulad o posterior (PCC)
e pre
ecuneus (PC
CU), assim que indivíd uos com do
or crônica possuem
p
de
esativação nesses
n
locais
s. Esses loca
ais fazem pa
arte da rede
e modo padrrão (DMN) que é uma á rea crescente em
importância para o estudo da
a dor.
A DM
MN é ativa em
e
estados de descansso, introspec
cção, devaneios, coleta de informa
ação e
recup
peração de memórias
m
ep
pisódicas. In
ndivíduos que
e possuem muita
m
sensib
bilidade à do
or tem
meno
os massa cinzenta
c
nes
sta área. A espessura
a média do PCU, PCC
C e mPFC foram
inverrsamente relacionadas com
c
o estad
do de alerta
a, e isto tem expressã
ão na redução da
motiv
vação na realização de tarefas ou reduzida ca
apacidade de
e manter viigilância a fim de
dirigir atenção a estímulos ex
xternos.
Com uma maior GMD os ind
divíduos sen
ntem menorr sensibilidad
de à dor. A matéria cin
nzenta
possu
ui tantos neu
urônios excittatórios qua nto inibitório
os, de forma
a que a dimin
nuição da matéria
cinze
enta pode se
er resultado de processo
os inibitórios. Indivíduos com dor crô
ônica aprese
entam
dimin
nuição do flu
uxo sanguíne
eo cerebral no tálamo e SI e menor nível de G
GABA talâmic
cos se
comp
parados com
m indivíduos controle. Esses fato
ores també
ém podem surgir devido a
muda
anças no esttado psicológ
gico como in
ntrospecção e comportam
mento de sollidão.
Referrência: Emerrson NM, Zeidan F, Loba
anov OV, Ha
adsel MS, Ma
artucci KT, Q
Quevedo AS, Starr
CJ, N
Nahman-Ave
erbuch H, Weissman-Fo
W
ogel I, Gran
novsky Y, Yarnitsky D, Coghill RC. Pain
sensiitivity is inv
versely relatted to regio
onal grey matter
m
densiity in the b
brain. Pain. 2014
155(3
3):566-73.
9. Se
exo do experrimentador altera
a
resulta
ado de pesquisas em animais de lab
boratório
A in
ncapacidade dos cientistas para replicar os
o
resultado
os de pesq
quisas utilizando
camu
undongos e ratos têm contribuído
c
p
para a cresc
cente preocu
upação sobre
e a confiabilidade
de ta
ais estudos. De acordo com um rece
ente trabalho
o publicado no periódico
o Nature Metthods,
experrimentadore
es do sexo masculino
m
sã
ão capazes de
d induzir in
ntenso estre sse em roed
dores,
podendo atenuarr o comporta
amento de d
dor observad
do nesses an
nimais, ampl amente utilizados
clínicos.
em estudos pré-c
Os p
pesquisadore
es injetaram
m o agente inflamatório
o zimosam no tornoze
elo de ratos
s. Em
seguiida, um experimentado
or sentava-sse na sala por 30 minutos, ou o
os animais eram
manttidos sozinho
os. Para a su
urpresa dos ccientistas, os
o animais de
emonstraram
m uma dimin
nuição
na re
esposta à do
or de cerca de
d 40% quan
ndo um hom
mem, em vez
z de uma m
mulher perma
anecia
na sa
ala, com bas
se em níveis de dor anal isados utilizando uma escala de carretas faciais. Além
disso
o, a camisetta utilizada por um ho
omem na noite anterior, colocado na sala co
om os
animais, apresen
ntava o mes
smo efeito. Outros experimentos demonstrara
d
m que os efeitos
e
são c
causados po
or sinalizadores químicoss, ou feromô
ônios, que os
o homens l iberam pela
a axila
em co
oncentraçõe
es mais eleva
adas do que as mulheres.
Aproffundando os
s estudos ainda
a
mais, os pesquisadores desc
cobriram qu
ue esse efeito do
cheiro masculino
o não estava
a agindo em vias de dorr, como um analgésico. Em vez diss
so, os
roedo
ores aprese
entavam altos níveis d
de corticoste
erona, um hormônio q
que aparece em
situaç
ções estress
santes. Assim
m, o estressse estaria ag
gindo de form
ma a anular temporariam
mente
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a res
sposta à do
or. A mera presença do
os pesquisadores home
ens produz uma respos
sta de
estresse nos roed
dores equiva
alente à pro
ovocada por prender os roedores du
urante 15 miinutos
em u
nte três min
um tubo ou forçá-los a nadar duran
nutos. Além disso, não foram apen
nas os
home
ens que cau
usaram o aumento
a
do estresse em roedores, mas tamb
bém o cheiro de
mach
hos de outras espécies como cães, h
hamsters e gatos
g
também
m os afetava
a dessa form
ma.
Os pe
esquisadores
s sugerem que
q
a reação
o vem do sen
nso de comp
petição e nã o da identifiicação
de u
um predador. Ratos machos são territoriais e competem com outtros quando
o têm
oporttunidade de acasalar. Além disso, é importante
e ressaltar que o medo dos roedore
es não
depende apenas do sexo de quem intera
age com ele,, mas també
ém da situaçção. Por exe
emplo,
a pre
esença do pe
esquisador na
n sala por m
mais do que
e 45 minutos
s no mesmo ambiente que
q
os
ratos
s, sem mach
hucá-los, lev
va a redução
o dos níveis de estresse observado neles. Ou seja, é
possíível continuar as pesq
quisas, desd
de que ess
sas medidas
s sejam tom
a não
madas para
comp
prometer os resultados. Sugere-se também que futuras pe
esquisas listtem o gênerro dos
pesqu
uisadores qu
ue interagira
am com as co
obaias.
Referrência: Sorge RE, Martin
n LJ, Isbeste
er KA, Sotocinal SG, Rosen S, Tuttle AH, Wiesko
opf JS,
Aclan
nd EL, Dokov
va A, Kadou
ura B, Leger P, Mapplebeck JC, McPhail M, Dela
aney A, Wige
erblad
G, Schumann AP, Quinn T,, Frasnelli JJ, Svensson CI, Sternberg WF, Mo
ogil JS. Olfa
actory
expos
sure to males, includin
ng men, ca uses stress and related analgesia
a in rodents
s. Nat
Methods. 2014 Apr
A 28. doi: 10.1038/nm
1
eth.2935. [E
Epub ahead of print]
ico pode sser um imp
10. Composto organoselên
o
portante ag
gente farma
acológico pa
ara o
tratamento da do
or neuropátic
ca e depresssão
Clinic
camente é sugerido que a dor crônicca pode ser capaz de in
nduzir desord
dens psiquiá
átricas
como
o a ansiedade e a dep
pressão, hav
vendo assim
m, comorbid
dade entre essas patologias.
Considerando es
ssas evidencias, droga s antidepre
essivas pass
saram a se
erem importtantes
agenttes farmaco
ológicos para
a o tratame
ento da dor. Os organoc
calcogênicoss, em espec
cial os
comp
postos organ
noselênicos, são caracte
erizados com
mo potentes agentes farm
macológicos
s, pela
ampla atividade biológica
b
que lhes é atri buída, e recentemente ha
h evidencia
as apontando
o para
um p
possível efeito antidepre
essivo via a ção nos rec
ceptores serotoninérgico
os. Fora realizado
um e
estudo avalia
ando o efeito
o agudo e crrônico do F-D
DPS, um com
mposto orga
anoselênico, sobre
as mudanças com
mportamentais apos a liigadura parc
cial do nervo
o isquiático d
de camundo
ongos.
manas da ciru
urgia, a ligad
dura causou aumento do
o comportam
mento relacio
onado
Apos quatro sem
a de
epressão nos testes de
e nado forccado e suspensão pela
a cauda, q ue fora tam
mbém
acom
mpanhado pe
elo aumento
o da alodiniia mecânica
a. Contudo, a ligadura parcial do nervo
ade realizad
isquiá
ático não altterou as respostas comp
portamentais relacionados à ansieda
das no
teste de campo claro-escuro
o. O tratame
ento agudo com F-DPS causou efeiito antidepre
essivo
no te
este de nad
do forcado, porem, estte composto
o não foi eficaz em attenuar a alodinia
mecâ
ânica. O trattamento crô
ônico com F--DPS revertteu a depres
ssão em am
mbos os testtes de
nado forcado e suspensão pela cauda,, além disso, foi capaz
z de atenua
ar a alodinia dos
camu
undongos. Estes
E
achado
os sugerem que o com
mposto organ
noselênico, FF-DPS, poss
sa ser
eficaz
z no alivio ta
anto da dor neuropática quanto das suas comorbidades psiq
quiátricas, co
omo a
depre
essão.
Referrência: Deprression-related behaviorr and mechanical allodyn
nia are block
ked by F-DPS in a
mous
se model of NP. Gai BM
M, Bortolatto
o CF, Brünin
ng CA, Zborrowski VA, S
Stein AL, Ze
eni G,
Nogu
ueira CW. Ne
europharmac
cology. 2014
4 79:580-9.
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