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1. Re
elações escollares
O arttigo foi realizado com base
b
em um
ma pesquisa organizada pela OMS, intitulada HBSCH
Pesqu
uisa em Saú
úde Comporrtamental em
m Crianças em Idade EscolarE
na rregião da Bélgica
B
com discentes qu
ue falam a língua flame
enga. O HBS
SC tem por finalidade
f
ob
bter dados sobre:
s
saúde
e e bem esta
ar do jovem, comportam
mento social e o seu contexto.
O prresente estudo tem como princip
pais caracte
erísticas o intuito de relacionar como
adole
escentes e crianças
c
em idade esco
olar enfrenta
am a dor em
m relação à aspectos como:
c
bullyiing, fatores sociais, eco
onômicos e principalmen
nte como o suporte no desenvolvim
mento
de co
ompetências e autonomiia dado pelo
os professore
es aos aluno
os, modulam
m o enfrentam
mento
daquela condição
o dolorosa.
Os au
utores desta
acam que a área carece de mais estudos, contu
udo utilizam principalme
ente a
Teoria da Auto Determinaçã
D
ão (SDT) pa
ara correlacionar o fator competênccias e auton
nomia
como
o parâmetro
o para avaliar a relaçção do enffrentamento da dor co
om os aspe
ectos:
comp
petências e autonomia.
a
A auttonomia refe
ere-se à cap
pacidade de
e governar por
p
si mesm
mo, a liberda
ade intelectu
ual ou
mora
al. Já a comp
petência refere-se à cap
pacidade de um indivídu
uo interagir satisfatoriam
mente
com o meio.
As fo
ormas pelas quais os professore
es são capa
azes de prromover a autonomia e as
comp
petências no
os alunos sã
ão em açõess como: inc
centivá-los a fazer esco
olhas, estabelecer
metas e acompa
anhar o desenvolvimentto das mesm
mas, elogiá-los e aume
entar a segu
urança
entre
e as relações
s sociais.
Os au
utores demo
onstraram qu
ue os alunoss que possuíam um nível maior de d
dor que provocava
limita
ações em atividades
a
co
omo ir a e
escola, quan
ndo associad
dos ao ince
entivo dado
os por
profe
essores em questão
q
a au
utonomia e ccompetência
as, estes tinham um nú mero reduzido de
faltas
s escolares em
e contraste
e a alunos q
que não poss
suíam apoio do professo
or, mas relattavam
dores
s que limitav
vam o cotidiano. A relaçção escolar apresentada
a
demonstra que mais es
studos
devem
m ser realiza
ados, no sen
ntido de estiipular quais são as form
mas como o d
docente dev
ve agir
para atingir um nível satisfa
atório de esttimulação no
os alunos, bem
b
como p
para compre
eender
como
o a dor ped
diátrica pod
de ser enfre
entada med
diante ações
s positivas de autonom
mia e
desen
nvolvimento de competê
ências.
Referrências:
 Vervoort T, Logan DE
E, Goubert L
L, De Clercq B, Hublet A.
A Severity o
of pediatric pain
p
in
relation to
t school-related functio
oning and te
eacher suppo
ort: an epid
demiological study
among sc
chool-aged children
c
and adolescents
s. Pain. 2014
4 155(6):111
18-27.
C
Ryan RM.
R
Autonom
my, compete
ence and re
elatedness i n the classroom.
 Niemec CP,
Applying self-determ
mination the
eory to educ
cational practice. Theorr Res Educ 2009
7:133–44
4.
es, SER, Boruchovitch, E. O estilo motivacional do professsor e a motivação
 Guimarãe
intrínseca
a dos estuda
antes: uma perspectiva
a da Teoria da Autodete
erminação. Psicol.
P
Reflex. Crit.
C
[online].. 2004 17, 2
2, 143-150.
2. Um
ma nova tecn
nologia pode
e por fim ao uso do ‘’motorzinho’’ od
dontológico
Ir ao
o consultório
o odontológico pode se r apavorantte para a maioria
m
das p
pessoas. Um
m dos
principais motivo
os que aterrrorizam os pacientes é o barulho
o do motorr odontológico. A
maioria das in
ntervenções odontológi cas causa pânico ao
os paciente
es por env
volver
proce
edimentos in
nvasivos, como a utiliza
ação de agullhas e a utilização do ‘’’motorzinho’’ para
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tratamento da lesão cárie. Essas inte rvenções sã
ão desconfo
ortáveis, poiis causam dor e
‘’alfin
netadas’’ e para alguns podem
p
se torrnar uma fobia.
o promissor, cuja utilização tradiicional do motor
Podemos estar próximo de
e um futuro
odonttológico fará
á parte do passado.
p
Com
m a descobe
erta recente dos pesquissadores do King’s
K
Colleg
ge London um
u novo manejo para trratar a cárie foi desenvolvido, no inttuito de miniimizar
a dor durante os
o procedimentos odonttológicos es
ssa técnica visa estimu
ular o dente
e com
baixa
as correntes
s elétricas na
n promoçã
ão da autorrregenerarão
o de estrutu
uras minera
ais do
esma
alte dental. Essa nova tecnologia ffoi chamada
a de ‘’acelerração elétricca e aumen
nto da
remin
neralização’’’. A notícia é promissorra principalm
mente porqu
ue os pesqu isadores afirmam
que e
essa tecnologia estará nos consultórrios odontoló
ógicos em um
m período de
e três anos.

Esta
as imagens 3D mostram
m o decaime
ento de uma
a lesão dentro do dente , diminuindo
o de
tam
manho e volume (esque
erda para a direita) ap
pós o tratamento com o processo
o de
rem
mineralização
o eletricamente acelerad
do.
Um d
dado preocupante da Orrganização M
Mundial da Saúde
S
apontta que em to
orno de 80%
% das
crianças e próximo de 100%
% dos adul tos apresen
ntam cavidades nos den
ntes advindas da
cárie. Com o av
vanço na árrea científico
o-odontológica, esta técnica de re
emineralizacã
ão da
superrfície dental por estim
mulação eléttrica pode ser uma so
olução efetiiva e indolo
or no
tratamento das lesões cariogênicas, bem
m como serr um manejo que favorrecerá uma maior
aceita
ação dos pacientes a fre
equentar ma
ais o consulttório odontollógico. Vale lembrar que
e essa
técnic
ca não desc
carta a imp
portância de
e outros tra
atamentos, bem
b
como os problemas de
gengiva (doença periodontal)).
Para obter suces
sso dessa té
écnica é imp
portante que
e os pacienttes tenham uma boa higiene
oral e acompanhamento regu
ular com o p
profissional. O controle do
d biofilme é ponto cruc
cial no
suces
sso do reparro mineral do
os tecidos le
esados.
Fonte
e: Phillip, A. This new te
echnology m
may put an end
e
to drillin
ng at the de
entist’s office
e. The
Wash
hington Postt, 16 de Ju
unho de 201
14. (http:///www.washin
ngtonpost.co
om/news/to--yourhealth/wp/2014/06/16/this-n
new-technolo
ogy-may-pu
ut-an-end-to-drilling-at-tthe-dentists-office
e/ )
3. Pe
erda auditiva
a associada ao
a zumbido é favorecida pelas dores
s muscularess
Espec
cialistas apo
ontam que o zumbido é uma causa
a frequente entre os pa
acientes que
e tem
perda
a auditiva, ela
e geralmen
nte pode serr ocasionada
a por excessiva exposiçã
ão a barulho
os que
ultrap
passam 85 decibéis, va
alor esse con
nsiderado o máximo re
ecomendado para não causar
c
danos às estrutu
uras do ouvido. O zumb
bido é uma fragilidade
f
das
d
vias aud
ditivas ocasio
onada
por u
uma hiperattividade de suas estru
uturas. Além
m disso, foi identificado
o que ansie
edade,
depre
essão e dore
es muscularres, principa
almente na região
r
do pe
escoço, face
e e tronco podem
p
favorrecer o aume
ento na incid
dência de pa
acientes com
m sintoma de zumbido.
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Uma equipe inte
erdisciplinar focada no tratamento do zumbido
o relata que
e tratar as dores
musc
culares com técnicas de fisioterapia e mudar os
s hábitos para uma vida
a mais saudá
ável e
meno
os estressan
nte é imprescindível no
o sucesso do tratamentto e reduçã o do sintom
ma de
zumb
bido. Médico
os ainda re
elatam que manter um
ma postura adequada somada a uma
respiração equiliibrada melh
horam a sin
ntomatologia
a do zumbido. Outro e
exercício de
e fácil
acess
so recomend
dado pelos especialistas são os along
gamentos diários.
Todos essas inttervenções são voltada
as na recup
peração da dor muscu
ular tendo como
conse
equência a redução
r
do zumbido.
z
Fonte
e : http://g
g1.globo.com
m/bemestar//noticia/2014
4/07/ansieda
ade-depresssao-dor-musculare-perrda-auditiva--podem-dar--zumbido.httml
4. Tra
atamento da
a estenose espinal
e
lomba
ar
Esten
nose espinall é uma con
ndição méd ica na qual há o estre
eitamento da
a área da coluna
c
verte
ebral. Este estreitamento pode ex
xercer press
são sobre a medula esspinal ou nervos
n
causa
ando dor e desconforto.
d
Geralmente
e ocorre com
m o envelhec
cimento da p
pessoa ou qu
uando
os discos ficam mais
m
secos e não há cu ra. Pessoas com esteno
ose espinal lo
ombar tem muita
dor n
na parte de trás
t
do corpo
o e nas pern
nas, e isso te
ende a piorarr com o passsar do tempo.
Algun
ns procedim
mentos pode
em ajudar n
na recuperação da mob
bilidade e a
alivio da do
or. Os
tratamentos são
o terapia física, mediccamentos an
nti-inflamató
órios, injeçõ
ões epidura
ais de
esterroides e em último caso
o, cirurgia. Alguns estu
udos relatam
m que o trattamento cirú
úrgico
produ
uz resultado
os melhores do que o tra
atamento nã
ão cirúrgico,, mas, a ciru
urgia pode causar
c
hema
atoma epidural, trombos
se venosa, in
nfecção e les
são da raiz nervosa.
n
Um a
alerta publicado no Bole
etim 143, an
no 12, do DO
OL, relata so
obre o méto
odo mais utilizado
no tra
atamento da
a dor crônica
a que é a injjeção transfo
oraminal de corticoide. O procedime
ento é
realiz
zado em ambulatório, co
om a ajuda de um apare
elho de fluoroscopia ond
de é adminis
strado
soluç
ção de corticoide e anesttésico local.
Um a
artigo public
cado por Frie
edly J.L. e ccolaboradore
es, fez um estudo
e
aleató
ório em 16 locais
nos E
Estados Unid
dos sobre a eficácia do tratamento com injeções contendo
o glicocortico
oide e
anesttésico epidural. O custo destas adm
ministrações aumentou quase 300% nas últimas
s duas
décad
das, e estim
ma-se que mais
m
de 2,2 milhões de injeções lom
mbares são realizadas a cada
ano. O estudo foi para co
omparar o uso de injeções epidu
urais com g
glicocorticoid
des e
mente anesté
ésico em pac
cientes com estenose esp
pinal lombarr.
anesttésico e injeções de som
Pacie
entes que tiveram
t
inte
ervenção cirrúrgica ou aplicação nos
n
últimos 6 meses foram
desca
artados. Os glicocorticóides utilizad
dos juntos com
c
lidocaína foram tria
amcinolona (60 a
120 m
mg), betame
etasona (6 a 12 mg), d
dexametason
na (de 8 a 10
1 mg), ou metilprednis
solona
(60 a 120 mg), e foram selec
cionado de a
acordo com a prática hab
bitual.
Os re
esultados forram avaliado
os no inicio,, três e seis semanas ap
pós a distrib
buição dos grupos
g
de m
maneira alea
atória. Foram
m usados e
escalas de dor,
d
avaliaç
ções por tellefone, entrevista
pesso
oal ou questtionário. Os níveis de co
ortisol no sorro foram obttidos na linh
ha de base, três e
seis s
semanas parra avaliar a absorção de
e glicocorticó
óides sistêmico e tinham
m níveis de co
ortisol
pela manhã de menos
m
do que
e 3mg por d
decilitro.
No estudo multic
cêntrico, duplo-cego de
e injeções epidural por fluoroscopia
a, os autores não
obserrvaram diferrenças signifficativas em seis semana
as entre os pacientes de
esignados pa
ara os
glicoc
corticóides com
c
lidocaína
a e aqueles atribuídos somente
s
a lid
docaína no q
que diz resp
peito à
incap
pacidade funcional relacionada à dorr (medida pe
elo RMDQ) ou
o a intensid
dade da dor. Com
três s
semanas, o grupo que recebeu
r
glic ocorticóides com lidocaíína teve me
elhoria em re
elação
ao g
grupo que recebeu somente
s
lid
docaína, mas
m
as dife
erenças era
am clinicam
mente
insign
nificantes. Glicocorticóid
G
des podem tter efeitos sistêmicos qu
ue podem in
ncluir a suprressão
hipottalâmico-hipo
ofisário e red
dução da de
ensidade min
neral óssea.
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Observou-se maiores taxas de supressã
ão do cortisol às 3 e 6 semanas e ntre os pacientes
que receberam injeções que incluíram glicocorticó
óides; estes resultados são consisttentes
com a absorção sistêmica
s
de glicocorticó
óides.
Em c
conclusão, no
o tratamento
o de sintoma
as de esteno
ose espinal lombar, inje
eções epidurais de
glicoc
corticóides mais
m
lidocaín
na ofereceu p
pouca ou nenhuma vanttagem sobre
e injeções ep
pidural
de lid
docaína sozin
nho.
Referrência: Fried
dly JL, Comsttock BA, Turrner JA, Hea
agerty PJ, De
eyo RA, Sulliivan SD, Bau
uer Z,
Bresn
nahan BW, Avins
A
AL, Nedeljkovic S
SS, Nerenz DR,
D
Standae
ert C, Kessle
er L, Akutho
ota V,
Annaswamy T, Chen
C
A, Dieh
hn F, Firtch W, Gerges FJ, Gilligan C, Goldberg
g H, Kenned
dy DJ,
Mand
del S, Tyburski M, San
nders W, Si bell D, Smuck M, Was
san A, Won
n L, Jarvik JG. A
rando
omized trial of epidural glucocortico
oid injections
s for spinal stenosis. N Engl J Med. 2014
3;371
1(1):11-21.
5. A b
burocracia brasileira
b
“faz
z” as pessoa
as sentirem dor
d
A dorr do câncer é um dos maiores
m
prob
blemas asso
ociados a essa patologia
a e no Brasil esse
problema é aind
da mais inte
enso, segund
do um artig
go publicado
o pelo INCA (2014). Um
m dos
fatore
es que com
mpõem Índiice de Dese
envolvimentto Humano (IDH) de uma nação
o é a
quantidade de opioides cons
sumida per capita. De fato,
f
segund
do a Organizzação Mundial da
Saúde (OMS), em
m 2003, os países dese
envolvidos consumiram 79% da mo
orfina utilizada no
mund
do, conta ap
penas 6% nos
n
países e
em desenvollvimento. Se
egundo José
é Oswaldo Júnior,
direto
or do Departtamento Cen
ntral da dor do Hospital A.C.Camarg
go, de São P
Paulo, atualm
mente,
o con
nsumo de morfina
m
é um índice de q
qualidade de
e vida e de avanço
a
socia
al. “Os paíse
es que
mais consomem
m opioides no mundo inteiro têm
m maior qualidade de vida porqu
ue se
preoc
cupam em fa
azer com que os pacienttes não sofra
am”. Se pegarmos o casso do Brasil temos
t
que e
em 2010, co
onsumimos 5,13 mg/pe
er capita de todos os opiáceos enq uanto os Es
stados
Unido
os, 73,67 mg
g/per capita e a Aleman ha, 22,20 mg/per
m
capita
a”.
No B
Brasil, o con
nsumo de morfina
m
é b
baixo em qualquer situ
uação, até mesmo enttre os
pacie
entes com câncer
c
e o principal
p
mo
otivo desse problema é o excesso de burocracia. A
buroc
cracia imped
de o acesso
o a esses m
medicamento
os ao exigirr um receitu
uário diferen
nte, o
receittuário amarrelo tipo A, que só po de ser obtido quando o profission
nal encamin
nha-se
pesso
oalmente à Secretaria
S
Es
stadual de S
Saúde para fazer
f
um cad
dastro, e qua
ando o receituário
acaba
a, o médic
co deve re
efazer o p
procedimento
o. Além disso, outro obstáculo é a
dispo
onibilidade dos hospitais em oferece
er a morfina e outros op
pioides. “Em algumas ilh
has de
qualid
dade do trattamento de câncer no P
País, como o INCA e o Icesp
I
(Instittuto do Cânc
cer do
Estad
do de São Paulo), há
á uma gran
nde varieda
ade de opio
oides que são prescritos e
dispo
onibilizados aos
a
paciente
es, em outro
os hospitais há uma carrência. Outra
a dificuldade
e está
em c
comprar os opioides
o
pois poucas farrmácias disp
ponibilizam a medicação
o. “Toda farmácia
que v
vende morfina e seus derivados é m
mais fiscalizada, logo, para
p
muitas, não há inte
eresse
em s
se submeter a mais burrocracia para
a comercializar determinadas droga
as. Por últim
mo, os
médicos tem med
do de prescrrever opiode
es por causa dos efeitos colaterais, ccomo a deprressão
respiratória, diminuição da frrequência re
espiratória, que
q
pode, atté mesmo, p
provocar a morte,
m
no en
ntanto, todo
o o remédio tem efeitoss adversos. Essa desinfo
ormação doss profissiona
ais de
saúde
e ainda é co
onsiderada um dos maio
ores entraves
s ao acesso à morfina p
pelos doentes com
cânce
er. Dessa fo
orma, a buro
ocracia brasiileira está fa
azendo a população sen
ntir dor e terr uma
meno
or qualidade
e de vida. O alívio da d
dor do câncer é conside
erado um d ireito humano de
acord
do com a OM
MS, dessa forrma isso tem
m que mudar!
Fonte
e: Burocracia
a e Dor. Red
de Cancer, 2
25, 2014. Pu
ublicação Trimestral do IInstituto Nacional
de Câ
âncer José Alencar
A
Gome
es Da Silva.
http:///www2.inca
a.gov.br/wps/wcm/conn
nect/52fe0d8
8043ea33cc8
8b8bffddf659
915ec/05_RC
C25_
assisttencia.pdf?M
MOD=AJPERE
ES
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. No
ovas perspec
ctivas do sisttema endoca
anabinoide na
n dor neuro
opática
Dor n
neuropática é uma condição debilittante, com forte impacto na qualid
dade de vida das
pesso
oas que sã
ão acometid
das por essta patologia. Ela rep
presenta um
ma consequ
uência
devas
stadora de danos do sistema nerv
voso periférico ou do sistema
s
nerv
voso centrall, que
resultta no aume
ento da tran
nsmissão de impulsos nociceptivos.
n
O sistema endocanabinoide
tem sido amplamente estudado nas ú
últimas duas
s décadas e parece esstar implicad
da no
belecimento e modulaçã
ão da dor n
neuropática. Contudo, novos achado
os apontam
m para
estab
uma possível interação enttre os endo
ocanabinoide
es com célu
ulas da glia . A produçã
ão do
nte de Ca2+
+ que
endocanabinoide 2-AG em células micrrogliais é um fenômeno dependen
envolve a ativaçã
ão do receptor P2X7. A lém disso, os
o receptores P2X7 micrrogliais pode
em ao
mesm
mo tempo estimular
e
a formação de
e ambos os
s fatores anti e pró-infllamatórios, assim
como
o estarem ta
ambém envo
olvidas na lib
beração de Ca2+ depen
ndente da in
nterleucina-1
1β. As
micró
óglias produzem 20 veze
es mais end
docanabinoid
des quando comparado
c
ccom os neurrônios
e asttrócitos. O sistema en
ndocanabinoiide pode re
epresentar um importa
ante alvo para a
modu
ulação da atividade
a
en
ntre neurôniios, astrócittos e micróglias que p
podem atenuar a
hiperralgesia e a alodinia em modelos an
nimais de do
or neuropátic
ca. Outro me
ecanismo de
e ação
de e
endocanabinoides no controle
c
da dor é a interação direta e in
ndireta entrre os
endocanabinoides e fatores de
d crescimen
nto nervoso (NGF) e o fator
f
neurotrrófico deriva
ado do
céreb
bro (BDNF), duas das principais
p
ne urotrofinas. A supressão da liberaçção de BNDF
F está
relacionada à ativação
a
do receptor e
endocanabin
noide CB1. A anandam
mida bloqueia a
hiperralgesia perifférica, espin
nal e viscera
al induzida pelo
p
NGF via
a receptores CB1 e CB2, mas
pouco
o se sabe so
obre os mecanismos mo
oleculares. De
D fato, a ex
xposição crôn
nica a doses
s altas
de N
NGF aumenttam a propo
orção de ne
eurônios se
ensoriais do gânglio da
a raiz dorsa
al que
produ
uzem uma corrente
c
interna em re
esposta a an
nandamida, possivelmen
nte pela ativação
canaiis TRPV1. Co
ontudo, a inibição das co
orrentes de cálcio voltag
gem-depend
dente via rec
ceptor
CB1 não foi significante, qua
ando exposta
a a baixa do
ose de NGF. Sendo assim
m, doses alttas de
duzir interaç
ções entre o
os sistemas endocanabinoide e van
niloide, via CB1
C
e
NGF podem prod
TRPV
V1, respectiv
vamente. De
e fato, o pa pel das neu
urotrofinas neste
n
contex
xto só agora
a está
come
eçando a surgir, e na medida
m
em q
que novos achados
a
fore
em surgindo
o, certamente vai
melhorar a nossa
a compreens
são da real ffunção desempenhada pelo
p
sistema
a endocanabinoide
or.
na do
neuropathic pain:
Referrência: Ref: Luongo L, Maione
M
S, D
Di Marzo V. Endocannab
binoids and n
neuro
on-glia and endocannab
e
inoid-neurottrophin interractions. Eurr J Neurosci. 2014 39(3)):4018.
7. Disfunção na barreira enttre o sangue
e e os nervo
os pode ser explorada p
para o tratam
mento
da do
or
A barreira hema
ato-nervosa é a interfa ce entre o ambiente in
nterno do n
nervo e os vasos
sangu
uíneos exterrnos que passam pelo e
endoneuro – tecido que circunda ca
ada fibra nerrvosa.
Esta barreira perrmeável seletiva é feita d
de células es
specializadas
s.
Pesqu
uisadores do
o Canadá de
escobriram q
que, após re
ealizarem um
ma injúria ao
o nervo ciático de
camu
undongos, este
e
se tornou mais pe
ermeável a moléculas pró-nocicepti
p
ivas e células de
defes
sa produtora
as de citocin
nas. Tal perm
meabilidade não foi ime
ediata, e sim
m após 4 a 7 dias
pós-injúria. Estas substância
as foram re
esponsáveis pela diminu
uição dos lim
miares mecâ
ânicos
nos a
animais estu
udados, o que indica qu
ue a nocicep
pção pode ser
s dirigida p
pelas mesm
mas ao
atrav
vessarem a barreira
b
hem
mato-nervosa
a. A presenç
ça destas sub
bstâncias no
o interior do nervo
fez c
com que houvesse alterações na e
expressão de
d moléculas
s de oclusão
o dos tecidos de

5

www
w.dol.innf.br
prote
eção do nerv
vo, favoreceu o crescim
mento vascular epineural e endoneu ral e aumen
ntou a
perm
meabilidade vascular.
v
Os an
nalgésicos utilizados
u
atu
ualmente po ssuem muitos efeitos ad
dversos porq
que não pos
ssuem
uma ação seletiv
va. O uso de bloqueado
ores de cana
ais de sódio
o, por exem plo, pode le
evar a
convu
ulsões, conffusão e seda
ação por ca usa de sua ação sistêm
mica. A disfu
unção da ba
arreira
hema
ato-nervosa pode ser explorada
e
pa
ara a criaçã
ão de analg
gésicos espe
ecíficos que ajam
some
ente em nervos
n
com
m a barre
eira hemato
o-nervosa comprometi da. Podem
m ser
desen
nvolvidos ta
ambém anallgésicos sele
etivos impermeabilizanttes de barre
eira. Além disso,
este achado leva a uma nova
a estratégia para preven
nir a dor neu
uropática: attuar na prevenção
do co
olapso da barreira hematto-nervosa.
ng J. Blood--nerve
Referrência: Lim TK,
T Shi XQ, Martin HC, Huang H, Lu
uheshi G, Rivest S, Zhan
barrie
er dysfunctio
on contributtes to the ge
eneration of neuropathic
c pain and a
allows targetting of
injure
ed nerves fo
or pain relief. Pain. 2014 155(5):954
4-67.
8. Ca
anais HCN2 e a dor
A faltta de tratam
mento eficaz durante o ttratamento de uma infla
amação de longa duraç
ção ou
lesão
o nervosa é um problem
ma de saúd
de importantte, pois esta pode ser um fator para
p
o
desen
nvolvimento de dor crônica. D urante a inflamação crônica ou
u neuropattia, a
sensibilização dos vários can
nais iônicos p
podem contrribuir para a hiperexcita
abilidade neu
uronal
e cau
usar alodinia e hiperalgesia persisten
nte, as marc
cas da dor pa
atológica.
Dentrre os tipos de canais iô
ônicos que ccompõem as
s células neuronais estã
ão os canais
s HCN
(Hype
erpolarizatio
on activated Cyclic Nuclleotide gated
d channels),, estes que são proteín
nas da
membrana plasm
mática, e fun
ncionam com
mo canais para a passagem de sód
dio e potássio, no
momento em qu
ue o neurôn
nio está no estado de hiperpolariza
h
ação. Os ca nais de HCN são
subdiivididos em quatro tipo
os diferentess (HCN 1, HCN
H
2, HCN 3, HCN 4) , sendo que
e esta
divisã
ão acontece por pequenas mudança
as estruturais entre um canal
c
e outro
o, e o que explica
e
essas
s mudanças é o fato de
esses canaiss serem codiificados por genes diferrentes, onde
e cada
gene codifica um tipo de canal diferente..
No en
ntanto, o im
mpacto dos canais
c
HCN2
2 para condiç
ções de dor crônica é m
menos claro e não
foi ex
xaminado atté agora, se
endo assim ccientistas alemães recentemente esstudaram o papel
dos c
canais de HCN 2 em modelo
m
de in
nflamação adjuvante
a
co
ompleto de Freund refle
etindo
condiições de do
or crônica. Para
P
o expe
erimento, os
s cientistas usaram neu
urônios sens
soriais
espec
cíficos, bem como neurônios com ccanais HCN 2 bloqueado
os, e també
ém neurônio
os que
foram
m tiveram a expressão de HCN noca uteadas.
Os pesquisadore
es concluíram
m que a au sência de HCN2
H
em ne
eurônios sen
nsoriais prim
mários
z a hipersen
nsibilidade tá
átil em cond ições inflamatórias crôn
nicas, e tamb
bém influênc
cia na
reduz
hiperrsensibilidade
e térmica, além disso, o ponto mais
s crucial foi a conclusão que esses canais
c
HCN 2 estão envolvidos na trransmissão d
da dor entre
e sistema nervoso perifé rico e centra
al.
Referrência: Schn
norr S, Eberh
hardt M, Kis tner K, Raja
ab H, Käßer J, Hess A, R
Reeh P, Ludw
wig A,
Herrm
mann S. HCN
N2 channels account forr mechanical (but not he
eat) hyperalg
gesia during longstand
ding inflamm
mation. Pain. 2014 155(6
6):1079-90.
9. A p
participação de microRN
NAs na transm
missão do estímulo dolo
oroso
Micro
oRNAs são pequenos fragmentos de RNA, com aproximadam
a
mente 15 a 2
21 pares de base,
sintettizados no núcleo
n
e tran
nsportados p
para o citoplasma, com função princcipal de reprressão
gênic
ca. Cerca de
e 60% do genoma hum
mano pode ser
s
regulado por este m
mecanismo, o que
revela sua importância tanto em condiçõ
ões fisiológica
as, como patológicas.
Um d
dos primeiros
s microRNAs
s a ser descrrito foi o let--7, responsável pelo con
ntrole da tran
nsição
das ffases larvais de um nem
matódeo. Ma
ais tarde, ess
se microRNA
A foi também
m identificad
do em
huma
anos, e sua participação na diferencciação celular e neurogênese tem sid
do bem estu
udada.
ntemente, no
Recen
n entanto, alguns au
utores mostrraram que o let-7b esstá envolvid
do no
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desen
nvolvimento da doença de Alzheim
mer e induçã
ão de apoptose em ne
eurônios corrticais.
Esse efeito neuro
odegenerativ
vo do let-7b
b foi associa
ado a sua lig
gação em re
eceptores do tipo
Toll-like 7 em neurônios. Um
m pouco ante
es disso, um trabalho havia sido pub
blicado mosttrando
que m
microRNAs poderiam au
umentar a e
excitabilidade de neurôn
nios nocicep
ptivos e reduzir o
limiarr de ativação destes neu
urônios. Dia nte disso, um importante grupo de pesquisa so
obre a
dor, p
publicou recentemente um
u trabalho mostrando a participaçã
ão do let-7b na dor.
Por m
meio de expe
erimentos eletrofisiológiccos, usando ferramentas genéticas e farmacológicas,
bem como ensaio
os comportamentais, os autores mo
ostraram que
e o microRNA
A let-7b, em
m ação
distin
nta à regulação gênica, pode ser se
ecretado pe
elo corpo cellular do neu
urônio nocice
eptivo
(no g
gânglio da raiz dorsal) mediante estímulo periférico.
p
Uma
U
vez lib
berado, ele ativa
recep
ptores do tip
po Toll-like 7 na memb
brana de ne
eurônios do próprio GRD
D, promovendo a
trans
sativação de canais TRPA
A1, e o conssequente aum
mento do influxo de íonss positivos para
p
o
interiior do neurô
ônio, aumen
ntando a ex
xcitabilidade e reduzindo
o o limiar d
de ativação deste
neurô
ônio, causan
ndo dor espo
ontânea e fa vorecendo sua
s
ativação diante de d
diversos estímulos
inflam
matórios. Es
ste trabalho mostrou pe
ela primeira vez que os
s receptoress Toll-like 7 estão
tamb
bém express
sos na mem
mbrana do n
neurônio, e não apenas
s nos endosssomos, com
mo se
conhe
ecia até entã
ão.
Por h
hora, pode-s
se dizer que mais um m
mecanismo fisiopatológico
o da dor foi descrito, mas
m
da
mane
eira como os
o estudos relacionadoss aos micro
oRNAs vem avançando,, bem como
o sua
relevância aume
entando, pode-se dizerr que estas pequenas estruturas serão em breve
desve
endadas, po
odendo servir como novo
os alvos tera
apêuticos no
o tratamento
o de dores agudas
e crônicas.
Referrências:
 Park CK,, Xu ZZ, Be
erta T, Han Q, Chen G, Liu XJ, Ji RR. Extrace
ellular micro
oRNAs
activate nociceptor neurons to
o elicit pain
n via TLR7 and TRPA
A1. Neuron 2014
82(1):47
7-54.
C
F, Gallli R, Gaudio
o E, Santhan
nam R, Lovatt F, Fadda P,
P Mao
 Fabbri M,, Paone A, Calore
C, Nuovo
o GJ, Zanes
si N, Crawfo
ord M, Ozerr GH, Wernicke D, Alde
er H,Caligiurri MA,
Nana-Sin
nkam P, Perrrotti D, Croce
e CM. MicroRNAs bind to
o Toll-like re
eceptors to induce
prometas
static inflam
mmatory rresponse. Proc
P
Natl Acad Sci U S A. 2012
109(31):E2110-6.
n SM, Krügerr C, Park B, Derkow K, Rosenberger K, Baumga
art J, Trimbu
uch T,
 Lehmann
Eom G, Hinz
H
M, Kaul D, Habbel P, Kälin R, Franzoni E, Rybak A, N
Nguyen D, Veh
V
R,
Ninnemann O, Peterrs O, Nitsch R, Heppnerr FL, Golenb
bock D, Scho
ott E, Ploeg
gh HL,
Wulczyn FG, Lehnard
dt S. An uncconventional role for miiRNA: let-7 activates To
oll-like
receptor 7 and cause
es neurodege
eneration. Nat Neurosci. 2012 15(6)):827-35.
L
MC, Momin A, Cend
dan CM, Shepherd ST, Baker MD, Asante C, Bee
B
L,
 Zhao J, Lee
Bethry A, Perkins JR, Nasssar MA, Abrahamsen
A
n B, Dicke
enson A, Cobb
BS,Merke
enschlager M,
M Wood JN
N. Small RN
NAs control sodium cha
annel expression,
nocicepto
or excitability
y, and pain tthresholds. J Neurosci. 2010
2
30(32)):10860-71.
C
Taylor KG, Peterso
on KE. Locattion is every
ything: let-7
7b microRNA
A and
 Winkler CW,
TLR7 sign
naling resultts in a painfu
ul TRP. Sci Signal.
S
2014 7(327):pe14
4.
10. Sistema de
escendente facilitatório
o serotoninérgico, inte
eração neu ro-imune e dor
stente
persis
Estud
dos recentes
s indicam que
q
a hiperrsensibilidade comportamental e h
hiperexcitabilidade
neuro
onal no sis
stema nervo
oso central em mode
elos animais
s de dor p
persistente estão
intimamente liga
adas à ativação de lon
ngo prazo de circuitos
s moduladorres descend
dentes
envolvendo a facilitação
f
descendente
d
. O sistem
ma descende
ente seroto
oninérgico (5-HT)
origin
nado da me
edula ventro
o-medial rosstral (RVM) do tronco cerebral (e
estrutura ric
ca em
serottonina), está
á envolvido na modulaçã
ão da transmissão nociceptiva espiinal. Estes efeitos
e
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do sistema desc
cendente se
erotoninérgicco resultam
m da ativaçã
ão de diverrsos subtipo
os de
recep
ptores para serotonina, dentre eless o 5-HT3, o único cana
al iônico ope
erado por liigante
com funções exc
citatórias expressos em neurônios do
d corno dorsal e nos tterminais ce
entrais
dos n
neurônios afferentes prim
mários. A at ivação dessa
a via está envolvida no desenvolvim
mento
de do
or inflamatórria e neuropática.
Neste
e sentido, o presente estudo inve
estigou a ca
ascata de sinalização e os mecanismos
envolvidos na fac
cilitação des
scendente de
e dor induzid
da pela ativa
ação espinall de receptores 5HT3, que até o momento
m
perrmaneciam p
pouco comprreendidos.
Os autores obse
ervaram que
e a ativação de recepto
ores 5HT3 induziu hip
persensibilid
dade nocice
eptiva (térm
mica e
mecâ
ânica), e que
e esta ativaç
ção resultou em hiperatividade
ou re
eatividade fu
uncional de micróglia
m
ea
astrócitos no
o corno
dorsa
al da medula espinal. Entretanto,
E
ffoi observad
do que
os re
eceptores 5-HT3
5
são expressos
e
p
principalmente em
as não em células
algun
ns somas e terminais ne
euronais, ma
c
da g
glia na med
dula espinal. Não obsttante, o trabalho
demo
onstrou que a ativação de receptorres 5-HT3 libera a
quimiocina frac
ctalcina do
os neurôni os, agindo
o em
recep
ptores expre
essos na mic
cróglia (CX3
3CR1), e que esta
intera
ação
fractalcina
(ne
eurônio)-CX3
3CR1
(mic
cróglia)
contrribui para hiperativida
ade glial, bem como para
hiperrsensibilidade
e térmica e mecânica. D
Dando sequê
ência a
casca
ata de sinallização, a ativação de receptores 5-HT3
leva a liberação de
d IL18 da micróglia
m
e cconsequente
emente
ativa o seu rece
eptor expres
sso nos astrrócitos, resu
ultando
no a
aumento da
a expressão
o da citociina IL-1β nessas
mesm
mas células.
Uma vez que receptores NMDA são ampla
amente
expre
essos em neurônios
n
do
d corno do
orsal e tem
m sua
expre
essão aume
entada, bem
m como são
o fosforilados pela
sinaliização de citocinas pró-inflama
atórias libe
eradas
mente
a
após
lesão,
conttribuindo
localm
para
hiperrsensibilidade
e nociceptiv
va, os autorres demonsttraram
que a IL-1β, atra
avés de seu receptor (IL
L1R) e respe
ectivas
quina
ases é responsável pela fosforilaçã
ão da subunidade
NR1 do receptor NMDA (se
erina 896) em neurônios da
medu
ula espinal, resultando em excitabiilidade neurronal e
hiperrsensibilidade
e nociceptiva
a mecânica e térmica.
Finalm
mente, esse
es mecanis
smos podem
m contribuirr para
facilittação descendente envo
olvida na m
manutenção da
d dor
stente duran
persis
nte processo
os de dor crrônica inflam
matória
e neu
uropática, através
a
das projeções d
do bulbo RV
VM que
libera
am serotonina no corno dorsal da
a medula espinal,
ativando receptores 5-HT3.
A figu
ura ao lado ilustra esque
ematicamen
nte os mecan
nismos
e a c
cascata de sinalização (neurônio-m
micróglia-astrócitoneurô
ônio) envolv
vida nesse prrocesso.
Referrência: Guo W, Miyoshi K, Dubner R
R, Gu M, Li M, Liu
Wei F. Spin
J, Ya
ang J, Zou S,
S Ren K, Noguchi
N
K, W
nal 5-HT3 re
eceptors me
ediate desce
ending
facilittation and contribute to behavio
oral hyperse
ensitivity viia a reciprrocal neuron
n-glial
signa
aling cascade
e. Mol Pain. 2014 10:35..
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