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1. O cuidado da dor
d crônica
Dor m
músculo-esq
quelética é a dor localiza
ada e persisttente em mú
úsculos, tend
dões, ligame
entos,
articu
ulações e os
ssos de qualquer parte d
do corpo on
nde as causa
as mais com
muns são pos
sturas
errad
das, movime
entos repetitivos, sobre
ecarga e in
nflamações. Com o tem
mpo os sinttomas
podem ficar mais intensos e incapacitan
ntes e essa dor passa a se tornar crônica, pod
de ser
da com med
dicamentos, fisioterapiass e exercícios
s leves.
tratad
Dor é a princip
pal causa de incapacid
dade para o trabalho, a prescriçã
ão de analg
gésico
esponde a 15%
1
nos am
mbulatórios além do uso
u
de opioides onde é cada vez mais
corre
questtionado por causa dos danos à saúd e.
Um e
estudo aleatório realiza
ado com 25
50 pacientes
s entre 18 e 65 anos que tinham
m dor
musc
culo-esquelética (articula
ações, mem bros ou costas) ou mais generaliza
ada (fibromia
algia),
foram
m divididos em
e dois grupos, um de intervenção
o com teleas
ssistência po
or um profissional
de sa
aúde e outro
o grupo de cuidados
c
hab
bituais, os dois grupos já estava sen
ndo tratados
s com
medicamentos.
As av
valiações forram feitas usando
u
uma escala de 0 a 10 (class
sifica a grav
vidade da do
or) no
início
o, 1, 3, 6 e 12 meses
s, foram inccluídos seis categorias de analgéssicos: analgé
ésicos
antidepressiivos
simplles
(anti-inflamatórios
s
não-este
eroidais),
tricícllicos,
tram
madol,
gabapentoides, analgésicos
a
tópicos
t
e opiioides.
Ao fin
nal do estud
do, os pacientes do grup
po de interv
venções tiveram melhora
a significativ
va em
comp
paração com
m o grupo somente com
m cuidados habituais e segundo oss autores tiv
veram
desco
obertas imp
portantes, a intervenção
o de teleass
sistência produziu melh
horas na do
or em
comp
paração com
m os que receberam ccuidados habituais e produziu ma ior satisfaçã
ão do
pacie
ente.
Referrência: Kroenke K, Kreb
bs EE, Wu J,, Yu Z, Chum
mbler NR, Bair MJ. Teleccare collabo
orative
mana
agement of chronic pain in prima
ary care: a randomized
d clinical tri
rial. JAMA. 2014;
312(3
3):240-8.
2. A iintensidade de dor e o condicioname
c
ento pavloviano
Pesqu
uisadores de
e Luxemburg
go e Estado
os Unidos pu
ublicaram um
m estudo no
o qual revela
a pela
prime
eira vez que
e o condicio
onamento pa
avloviano é capaz de attivar mecan
nismos endógenos
presente em
envolvidos na iniibição da do
or por outra dor. Trabalh
hos revelam que a dor p
m uma
ulo de dor aplicado em
m outra região do
região do corpo pode ser atenuada po r um estímu
corpo
o. Este bloq
queio da dor é uma re
eação fisiológica do sisttema nervosso para ajudar o
organ
nismo a enfrrentar uma nova
n
ameaça
a potencialm
mente mais relevante.
Para explorar es
ste fenômeno de “a dorr inibe a do
or”, primeiro foram adm
ministrados pulsos
p
elétricos doloroso
os no pé de
e um indivíd uo (primeira
a dor) e apó
ós, avaliada a intensidade de
dor rresultante. A seguir, ped
diu-se ao su
ujeito para que
q
colocasse sua mão e
em um recip
piente
com água fria (novo estím
mulo que prroduz reduç
ção da dor)
), e ao fazzê-lo, soava uma
camp
painha telefô
ônica nos ap
parelhos de surdez. Apó
ós várias rep
petições desste procedim
mento,
obserrvou-se que
e a dor rece
ebida pela e
estimulação elétrica dim
minuía simp
plesmente qu
uando
soava
a essa camp
painha.
O cérrebro tinha sido
s
condicio
onado para que a camp
painha fosse um sinal qu
ue desencad
deasse
o me
ecanismo de bloqueio da
a dor física d
do corpo. A pessoa em que foi real izado o testte não
só se
entia significativamente menos dor, mas também demonstrrou menos ssinais objetiv
vos de
dor, como a ativ
vidade dos músculos uttilizados parra a expressão facial d
da dor (franzir as
sobra
ancelhas). No total, foram avaliadas 32 pessoas.
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Porta
anto, as pess
soas podem ser condicio
onadas para
a que sintam
m menos dorr quando esc
cutam
um s
som neutro. Isto respald
da a ideia d e que podem
mos aprende
er a utilizar a mente so
obre a
maté
éria para com
mbater a dorr.
Referrências:
 Scheuren
n R, Anton F,
F Erpelding N, Michaux
x G. Beep to
ones attenua
ate pain following
pavlovian
n conditionin
ng of an end
dogenous pain control mechanism. PLoS One. 2014;
9(2):e88710.
ww.medcentter.com/conttenthighlightts.aspx?page
eid=128789
9&tax_id=295&lan
 http://ww
gtype=10
046&id=178
8146
3. Utilização da maconha
m
na artrite
ntemente, em
e um congrresso europe
eu de reuma
atismo, estud
diosos discuttiram sobre o uso
Recen
medicinal da mac
conha na arrtrite reumattoide. A utiliização dessa
a planta foi p
primeiramen
nte na
pa e Ásia, 5000
5
anos atrás,
a
onde o
os cientistas
s acreditam que tinha u
um teor baixo de
Europ
tetrah
hidrocanabin
nol (THC), principal
p
sub
bstância psic
coativa da maconha.
m
A
Atualmente, cepas
com mais THC estão disseminadas. A m
medicina chin
nesa começo
ou a utilizar a maconha 2700
anos atrás. No
osso sistem
ma endógen
no canabino
oide está envolvido na homeostase,
principalmente no que tange
e o sono, esttresse e modulação da dor. Recepto
ores canabin
noides
são e
encontrados nas articula
ações (locaiss severamen
nte acometid
dos pela arttrite reumattoide),
ossos
s, pele, siste
ema imune e neurônioss. Estudos pré-clínicos
p
com
c
canabin
noides têm obtido
o
suces
sso em diferrentes modelos de dor a
aguda, de forma semelhante aos an
nalgésicos-pa
adrão,
os op
pioides.
Na artrite reuma
atoide, já demonstrado experimenttalmente, há aumento na expressão de
canab
binoides end
dógenos na medula
m
espi nhal – sistem
ma nervoso central, além
m do aumen
nto da
expre
essão dos receptores dessas su
ubstâncias (CB1
(
e CB
B2). Uma p
pesquisa re
ecente
acres
scentou que camundongos deficiente
es de recepttores CB2 tin
nham aproxiimadamente
e 40%
meno
os degenera
ação da carttilagem, ma l encontrado na artrite reumatoide
e. Obviamen
nte, a
maco
onha não tra
az apenas be
enefícios, m as também perda de memória,
m
pre
ejuízo cognittivo e,
claro, alto risco de
d dependência. Não fa
altam estudo
os na literatura associad
do à utilizaç
ção da
onha para fin
ns analgésic
cos. De fato,, não deve entrar
e
em qu
uestão agora
a a legalizaç
ção da
maco
maco
onha. No ce
enário atual, onde há escassez de
d novos analgésicos
a
e/ou analgé
ésicos
realm
mente eficaz
zes para do
ores crônica
as como a da artrite reumatoide,, a utilizaçã
ão da
maco
onha parece romper o preconceito
p
d
de sua utiliz
zação em pro
ol do alívio d
de um dos piores
males da humaniidade: a dorr.
Referrências:
ugs. Program
 Fitzcharle
es MA. Analg
gesics for rh eumatic dise
ease: re-thin
nking old dru
m and
abstracts
s of the Euro
opean League
e Against Rh
heumatism (EULAR)
(
Con
ngress 2013;; June
12-15, 20
013; Madrid, Spain. Clin
nical Science Section.
ww.medscap
pe.com/view
warticle/8272
241
 http://ww
4. Os
s pacientes com
c
dor aguda lombar p
precisam de paracetamol?
O paracetamol é um analgésico de prim
meira linha recomendado
r
o para dor a
aguda lomba
ar, no
entan
nto, nenhum
ma evidência científica de
e alta qualidade apoia es
sta recomen
ndação. O ob
bjetivo
do es
studo austra
aliano foi av
valiar a eficcácia de paracetamol to
omado regu
ularmente ou sob
presc
crição para a melhorara do tempo d e recuperaçã
ão da dor lombar aguda
a, em compa
aração
com placebo.
O ens
saio foi controlado com placebo, ale
eatório, duplo
o-cego, multticêntrico co
om 235 centrros de
cuida
ados primáriios em Sydn
ney, Austrállia, de 11 de
d novembro
o de 2009 a 5 de Marrço de
2013. Os pacienttes com dor lombar agu
uda foram diistribuídos aleatoriamen
nte em uma razão
1:1:1
1 para receb
ber por até 4 semanas d oses regularres de parac
cetamol (trêss vezes por dia, o
de de dose
equiv
valente a 3990
3
mg paracetamol por dia), conforme a necessidad
es de
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parac
cetamol (tom
madas quand
do necessárrio para alívio da dor; máximo
m
4000
0 mg parace
etamol
por d
dia), ou placebo. A distribuição do
os sujeitos nos
n
grupos foi feita de
e acordo com
m um
crono
ograma de aleatorizaçã
a
o centraliza da preparad
do por um investigadorr que não estava
e
envolvido no rec
crutamento de paciente
es ou coleta de dados. Pacientes e funcionário
os em
todos
s os locais foram masc
carados parra alocação de tratame
ento. Todos os particip
pantes
receb
beram acons
selhamento e foram aco
ompanhados
s por 3 mese
es. O desfeccho primário
o foi o
temp
po até a recu
uperação da
a dor lombarr, com recup
peração definida como u
um escore de
d dor
de 0 ou 1 (em re
elação a uma
a escala de 0
0-10) susten
ntado durante 7 dias con
nsecutivos.
Um ttotal de 550
0 participanttes foi atribu
uído ao grup
po de doses
s regulares (550 analisa
ados),
549 foram atrib
buídos ao grupo
g
confo
orme necess
sidade (546
6 analisadoss), e 553 foram
desig
gnados para o grupo plac
cebo (547 a nalisados). O tempo médio para a re
recuperação foi 17
dias (14-19) no grupo
g
norma
al, com 17 d
dias (15-20)) no grupo conforme
c
a n
necessidade,, e 16
dias (14-20) no grupo place
ebo. Não fo i registrada nenhuma diferença
d
en
ntre os grup
pos de
tratamento para o tempo de
e recuperaçã
ão (p = 0,79
9). A interpretação dos rresultados sugere
s
que o uso regullar de parac
cetamol, asssim como o uso conforrme a nece
essidade, não são
difere
entes em rellação ao tem
mpo de recup
peração em comparação
o com placeb
bo em dor lo
ombar
aguda, e questiona o endosso universal d
de uso de pa
aracetamol neste
n
grupo de doentes.
Referrência: Willia
ams CM, Maher CG, Lattimer J, McLa
achlan AJ, Hancock
H
MJ, Day RO, Lin
n CW.
Effica
acy of paracetamol for acute
a
low-ba
ack pain: a double-blind
d
, randomise
ed controlled
d trial.
Lance
et. 2014. pii: S0140-673
36(14)60805
5-9. doi: 10..1016/S0140
0-6736(14)6
60805-9.
5. Ac
cupuntura reduz sintoma
as de comorb
bidade de do
or oncológica
a
O cân
ncer de mam
ma é a prime
eira causa d e morte porr câncer entrre as mulherres brasileira
as. Os
inibid
dores de aromatase são uma classe de medicaç
ções classificados como h
hormônio te
erapia,
indica
ado para mulheres
m
po
or com cânccer de mam
ma, pós-me
enopausa. E
Estas medic
cações
apres
sentam como efeito cola
ateral dores articulares em
e 5 a 10%
% das pacienttes. Um gru
upo de
pesqu
uisa da Univ
versidade da Pensilvânia
a avaliou o efeito
e
da elettroacupunturra sobre a fa
adiga,
distúrbios do sono e distúrbios psicoló
ógicos em so
obreviventes
s de câncerr de mama,, pósmeno
opausa, que apresentava
am artralgia
as relacionad
das ao uso de
d inibidoress da aromata
ase. O
estud
do aleatório
o controlado
o consistia de um currso de 8 semanas de
e tratamento
o por
eletro
oacupuntura
a, em compa
aração com u
um grupo de
e lista de espera, e acup
puntura simu
ulada.
Os in
nvestigadore
es encontrarram que a ffadiga, o dis
stúrbio de sono
s
e a de
epressão esttavam
direta
amente relac
cionados a dor
d experime
entada pelo uso do inibidores de aro
omatase, ou
u seja,
as d
dores articu
ulares. As mulheres ssubmetidas à eletroac
cupuntura ttiveram me
elhora
signifficante na fadiga, dep
pressão e a
ansiedade, mas não nos
n
distúrbio
os de sono
o, em
comp
paração com
m o grupo de
d lista de e
espera. O grupo
g
que recebeu acup
puntura sim
mulada
mostrou somente
e redução da
a depressão . Os autores
s sugerem que a eletroa
acupuntura é uma
a eficaz de
e atingir múltiplos sinttomas de comorbidade
c
e ao mesm
mo tempo. Esses
forma
resulttados apres
sentam boas
s evidênciass para o ma
anejo da dor dessas pa
acientes, alé
ém de
abrir caminho para os efeitos
s da acupunttura no trata
amento da ansiedade e d
depressão.
Refe
erência: Mao JJ, Farrar JT
T, Bruner D,, Zee J, Bow
wman M, Selu
uzicki C, DeM
Michele A, Xie SX.
Electrroacupunctu
ure for fatigue, sleep, a
and psycholo
ogical distre
ess in breasst cancer pa
atients
with aromatase inhibitor-rellated arthrallgia: A rand
domized tria
al. Cancer. 2
2014 Jul 30. doi:
10.10
002/cncr.289
917.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. A observação
o do compo
ortamento d
doloroso em
m um animal do mesm
mo convívio
o e o
desen
nvolvimento de dor no animal
a
obserrvador
A em
mpatia, capa
acidade de compartilhar
c
r um estado
o emocional,, cognitivo, fisiológico com
c
o
próximo, é capaz
z de modular áreas cere brais respon
nsáveis pelo processame
ento da dor. Já foi
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demo
onstrado que
e humano apresentam
a
o comportamento de empatia para
a a dor e qu
uando
em c
contato com um indivíduo com dorr, alteram a própria pe
ercepção da mesma, es
stando
mais suscetíveis ao seu desenvolvimento
o.
Um e
estudo recen
nte realizado
o na China s ugere que animais
a
utiliz
zados em lab
boratório tam
mbém
tenha
am empatia capaz de alterar
a
o pro
ocessamento
o da dor. Eles utilizaram
m dois grup
pos de
animais que esta
avam habituados a conv
viver numa mesma
m
caixa
a, o primeiro
o (demonstrrador)
seria o animal ex
xposto a um
m estímulo d
doloroso, no caso a inje
eção de vene
eno de abelha na
pata,, gerando a lambida da pata como comportamento nocicep
ptivo esponttâneo. O seg
gundo
grupo
o seria o obs
servador (ob
bservador 1)), e o terceirro era um an
nimal de outtra caixa, tam
mbém
utiliza
ado como ob
bservador (o
observador 2
2). Nesta prrimeira etapa
a, os observ
vadores não eram
subm
metidos ao veneno
v
de abelha,
a
apen
nas a observ
vação do co
omportamentto nociceptivo do
prime
eiro grupo. Após o período de obsservação e demonstraçã
d
ão de dor, o
os animais foram
ulos mecâniicos e
separrados e sub
bmetidos à avaliação
a
do
o limiar nociceptivo fren
nte a estímu
térmiicos, e a po
osterior injeção de vene
eno de abelha nos observadores p
para avaliação da
hipersensibilidade
nocic
cepção espon
ntânea. Inte
eressanteme
ente, o obse
ervador 1 de
esenvolveu h
bilate
eral a estím
mulos mecân
nicos e, qu
uando submetido à inje
eção de ve
eneno de ab
belha,
apres
sentou uma resposta no
ociceptiva esspontânea maior
m
que a do
d próprio d
demonstrado
or. Por
outro
o lado, o obs
servador 2 não
n
apresen
ntou alteraçõ
ões nas resp
postas nocice
eptivas avaliadas,
indica
ando que o comportame
c
ento de dor do observad
dor depende de um conv
vívio anterior com
o aniimal demonstrador. Ainda, esta ressposta não foi associad
da ao stresss, pois não houve
os a stress. Além
difere
ença em relação aos co
ontroles, na produção de
e hormônios
s relacionado
disso
o, eles dem
monstraram que áreas específicas do cérebro
o relacionad
das ainda com a
empa
atia, como o córtex pré-frontal mediial, estavam
m envolvidas com o proce
essamento da
d dor
no ob
bservador.
Outro
os trabalhos
s já sugerira
am a existê
ência de em
mpatia para a dor, med
do e cativeirro em
roedo
ores do me
esmo convívio, todavia
a, este ass
sunto ainda é ponto d
de debate entre
neuro
oscientistas. As pesquisa
as que abran
ngem o estu
udo a cerca dos
d processo
os neurais bá
ásicos
mediando a resp
posta à dor dependem
d
m
muito da utilização de modelos
m
de dor em roed
dores.
No entanto, nós
s pesquisado
ores normal mente adotamos uma abordagem reducionista
a que
incide
e sobre os processos
p
fisiológicos, ig norando pos
ssíveis influê
ências sociai s ou psicológicas.
Nosso
os estudos são conduzidos pela av
valiação de animais com
m contato v
visual, olfató
ório e
audittivo, de man
neira que estes
e
podem
m ser importtantes viese
es de nosso
os estudos. Neste
sentid
do, Li et al. aponta para a comp
plexidade da
a experiência de dor e
em roedores
s e a
neces
ssidade da avaliação
a
bio
opsicosocial n
no estudo da
a dor.
Referrência: Li Z,, Lu YF, Li CL,
C Wang Y
Y, Sun W, He
H T, Chen XF,
X Wang X
XL, Chen J. Social
intera
action with a cagemate in pain facil itates subse
equent spinal nociception
n via activattion of
the m
medial prefro
ontal cortex in rats. Pain . 2014, 155(7):1253-61
1.
Come
entário: Lan
ngford DJ, de C Willliams AC. The caring,, sharing rrat? Pain. 2014,
155(7
7):1183-4.
7. Pe
erfil de nocice
epção e tera
apêutica ana lgésica: entre a pro e a antinocicepçção
O terrmo perfil de
e modulação
o da dor (PM
MP) tem sid
do recentemente propossto, com bas
se em
evidê
ências clínica
as, para dife
erenciar as p
pessoas de acordo
a
com o seu perfil de nocicepç
ção, o
qual pode ser pro,
p
eu ou antinocicep tivo. Tal en
nquadramento depende
e da resposta do
indivííduo a diferrentes testes
s de estimu
ulação doloro
osa, dos qu
uais são desstacados o CPM
C
condiitioned pain modulation
n. Este teste
e consiste na
n aplicação de dois esttímulos dolo
orosos
conse
ecutivos em
m áreas disttintas. A ap
plicação do primeiro es
stímulo é ccapaz de inibir a
sensa
ação doloro
osa da aplicação do segundo estímulo,
e
de
evido à attivação das vias
desce
endentes inibitórias. Já o TS – temp
poral summa
ation – cons
siste na apliccação repetida de
um d
determinado estímulo do
oloroso, averriguando se a repetição pode causa
ar sensibiliza
ação a
nível espinal.
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Se o paciente apresenta alta resposta do
o tipo CPM e resposta de
e TS baixa o
ou não altera
ada, o
perfil de PMP serrá do tipo antinociceptiv
vo. Caso sua
as respostas
s sejam com
m padrão de baixo
CPM e alto TS, seu
s
perfil tenderá mais para a pron
nocicepção. Ou seja, qu
uanto maior for o
desba
alanço entre
e estas resp
postas (inibittória e facilitatória), ma
ais evidente será o perffil. Na
prátic
ca clínica, há evidências
s de que pa
acientes que sofrem de condições d
dolorosas crô
ônicas
apres
sentam ou aumento
a
da TS ou redu
ução no con
ntrole efetivo
o via CPM, h
havendo perfil de
prono
ocicepção pa
ara a maior parte destess pacientes. Entretanto, esta correla
ação não indica se
o sta
atus da PMP é causa ou
u consequên
ncia da cond
dição do pac
ciente. Assim
m, é possíve
el que
uma condição fa
acilitatória preexistente,
p
, como uma
a doença, possa
p
altera r o perfil de
d um
pacie
ente, ou co
onsumir a capacidade antinocicep
ptiva do indivíduo, lev
vando ao status
s
prono
ociceptivo. Ainda
A
assim,, restaria a d
dúvida sobre a interferê
ência da doe
ença no stattus de
PMP d
do paciente.
Neste
e sentido, fo
oi feito o acompanhame
ento em pac
cientes pré e pós-toraco
otomia, em que o
grau de eficiência
a CPM antes
s da cirurgia foi correlacionado com o nível de d
dor crônica após
a
a
cirurg
gia. Foi evid
denciado que
e o status de
e PMP antes
s da cirurgia serviu com
mo preditor de
d dor
crônica após a cirurgia,
c
ou seja,
s
aquele
es indivíduos
s que aprese
entaram perrfil pronocice
eptivo
antes
s da cirurgia
a tenderam a queixar-se
e de dor ap
pós o proced
dimento, asssim como aq
queles
com perfil antino
ociceptivo tenderam a po
ossui menos
s dor no pós
s-operatório.. Além disso
o, este
perfil não é estático,
e
podendo ser alterado de
d
forma proporcional
p
l ao tratam
mento
farma
acológico ou
u cirúrgico da patologi a, por exem
mplo, tornando um pacciente com perfil
prono
ociceptivo em
m eunocicep
ptivo ou até m
mesmo antin
nociceptivo.
Outra
a implicação
o do status de
d PMP está relacionada
a à eficácia do
d tratamen
nto farmacológico,
torna
ando-o mais
s personaliza
ado. Isto siignifica que o uso de inibidores d
da receptaçã
ão de
serottonina/ noradrenalina se
eja mais efe
etivo em pac
cientes com baixa CPM do que naq
queles
em q
que há alta resposta a este teste. Da mesma forma, naqueles em q ue há alta TS se
benefficiariam ma
ais de medica
amentos com
mo bloquead
dores NMDA ou gabapen
ntinoides, os quais
inibem
m a sensibilização espinal.
Por o
outro lado, deve-se salientar que a dor não é um processo simpless, dependend
do de
fatore
es genético
os, ambienttais e tamb
bém da ex
xperiência prévia
p
do iindivíduo. Tentar
T
enquadrá-lo em um ou outro perfil pod
de não ser tão simples
s assim. Nesste sentido, mais
avalia
aber se a co
ações são ne
ecessárias a fim de se sa
orrelação enttre o perfil P
PMP e o fárm
maco a
ser u
utilizado pod
de ser realm
mente útil na
a prática clíínica, o que pode ser m
mais difícil em
e se
tratando de fárm
macos com múltiplos
m
meccanismos.
Referrências:
 Yarnitsky
y D, Granott M, Granov
vsky Y. Pain
n modulatio
on profile an
nd pain the
erapy:
between pro- and antinociception
n. Pain. 2014
4; 155(4):663-5.
 Razavi M,
M Hansson PT, Johanssson B, Lefffler AS. The
e influence of intensity
y and
duration of a painfu
ul conditioniing stimulattion on con
nditioned pa
ain modulatiion in
volunteerrs. Eur J Pain
n. 2014; 18((6):853-61.
8. A dor persisttente altera balanço do
o circuito ne
eural no núc
cleo accumb
bens reduzindo a
motiv
vação
ão caracterizados
Vário
os sintomas associados à dor crônicca, incluindo
o fadiga e depressão, sã
por m
motivação re
eduzida para iniciar ou ccompletar tarefas dirigidas aos objettivos. No entanto,
a existência de modificações
m
s adaptativa
as em circuittos neurais que regulasssem a motivação
duran
nte a dor crô
ônica era de
esconhecida. Neste artigo publicado na revista S
Science, Sch
hwartz
et al. demonstrram que ra
atos subme
etidos à do
ois modelos diferentes de dor crrônica
apres
sentam men
nor motivaçã
ão para aquiisição de comida, quand
do o seu ace
esso é dificu
ultado
de alguma forma. Contudo,, o grande diferencial deste trabalho foi dem
monstrar qua
ais as
modificações dos
s circuitos neurais
n
cau sam esta mudança
m
de comportam
mento. No núcleo
n
accum
mbens (conh
hecido como
o "centro cerrebral da rec
compensa") existem dua
as subpopullações

5

www
w.dol.innf.br
funcio
onalmente distintas de
e neurônioss que libera
am o neuro
otransmissorr γ-aminobu
utirico
(GAB
BA): (I) as que expressam o recepto
or da dopamina D1 (DAD
DR1) e (II) o
os que expre
essam
o rec
ceptor de do
opamina D2 (DADR2). N
Neurônios DADR1 inibem
m a busca p
por recompe
ensa e
geram
m efeitos aversivos,
a
ao
a passo q
que os neurônios DAD
DR2 promov
vem a busc
ca de
recom
mpensa e re
eforço positiv
vo. Uma po
ossibilidade intrigante é que estes d
dois subconjjuntos
de neurônios intteragem para produzir os seus effeitos oposttos sobre o comportam
mento.
Schw
wartz et al. demonstrara
d
m que a ati vação do re
eceptor de galanina-1 pe
elo neuropep
ptídeo
galan
nina, reduz indiretamentte a excitabiilidade dos neurônios
n
DD
DR2, de form
ma que a redução
da ex
xpressão do
o receptor de galanina-1
1 no núcleo accumbens
s utilizando RNAi, imped
diu as
muda
anças comportamentais induzidas pela dor pe
ersistente. Estes
E
resulta
ados demonstram
uma adaptação patológica
p
previamente
p
desconhecid
da do circuito neural m
motivacional que é
ssário para uma das principais seq
quelas dos estados de dor crônica . Schwartz et al.
neces
identtificou o neu
uropeptídeo galanina
g
com
mo a ligação
o entre as mudanças
m
se
eletivas no núcleo
n
accum
mbens e a reduzida motivação pa
ara o trabalho. Através da identificcação do circuito
neura
al envolvido na perda de motivação
o induzida pela
p
dor crôn
nica, Schwarrtz et al. tam
mbém
deram
m um impo
ortante pass
so para ressolver o prroblema neu
urobiológico fundamenttal de
seleção de ação na
n presença de motivaçõ
ões conflitan
ntes.
Referrências:
 Schwartzz N, Temkin
n P, Jurado S, Lim BK, Heifets BD
D, Polepalli JS, Malenka RC.
Chronic pain. Decrreased mottivation durring chroniic pain req
quires long
g-term
depressio
on in the nuc
cleus accum bens. Scienc
ce. 2014, 34
45(6196):53
35-42.
P Feng B, Urizar
U
E, Win
niger V, Ward RD, Taylor KM, Marttinez D, Moo
ore H,
 Trifilieff P,
Balsam PD,
P
Simpson
n EH, Javitch
h JA. Increas
sing dopamiine D2 recep
ptor express
sion in
the adu
ult nucleus accumben
ns enhances
s motivatio
on. Mol Pssychiatry. 2013,
18(9):10
025-33.
L. Neuroscien
nce: More pa
ain; less gain
n. Science. 2014,
2
345(6
6196):513-4.
 Fields HL
9. Re
elação entre a inflamação
o e dor crôn
nica musculoesquelética multisítica
O pro
ocesso inflam
matório pode
e desempen har um papel na dor crônica, sendo
o que estudo
os em
animais sugerem
m que citocin
nas pró-infla
amatórias, tais como a interleucina
a 6 , e o fattor de
necro
ose tumoral α podem induzir a senssibilização ce
entral e conttribuir para h
hipersensibilidade
à dorr.
Dentrre os tipos de
d dores crônicas preval entes na população, pod
de-se observ
var a presen
nça de
um ttipo bastantte comum, que é a do
or crônica musculoesqu
m
uelética mul tisítica, esta
a que
receb
be esse nom
me pelo fato de ser um ttipo de dor patológica
p
que está pressente em ma
ais de
uma única região
o, com sintom
mas espalha
ados por todo sistema musculoesque
elético.
Basea
ados nessas
s e em outras informaçõ es um grupo
o de cientisttas, formado
os em sua maioria
m
por h
holandeses fizeram
f
um estudo
e
transsversal com dados de 1632 sujeitoss para verific
car se
existe
e associaçã
ão entre o processo i nflamatório e o desen
nvolvimento da dor crrônica
musc
culoesquelética multisític
ca. Para isso
o eles utiliza
aram dados de outro esstudo já realizado
anterriormente co
om pacientes
s que sofriam
m de ansieda
ade e depres
ssão.
A hip
pótese centra
al do presen
nte estudo e
era que níve
eis elevados de marcado
ores inflama
atórios
estarriam associados com a presença
p
e g
gravidade da
a dor crônica
a multisítica , sendo que
e além
de av
valiar os níveis de marca
adores os pe
esquisadores
s também re
elacionaram esses níveis com
variáveis como obesidade, ta
abagismo, el itismo, ano de escolaridade, entre o
outros.
O esttudo conclui que o processo inflama
atório pode ser um fato
or relevante para o estudo da
dor p
patológica, no entanto não foi prrovado nada da relaçã
ão entre a concentraçã
ão de
marc
cadores infla
amatórios e a intensida
ade da dor crônica musculoesque
elética multisítica,
sendo
o que o fattor mais cru
ucial do esttudo foi o fato
f
dos pe
esquisadoress só encontraram
resulttados significativos quando os dado
os foram an
nalisados com uma visã
ão macro de
e toda
amos
stra, mas quando analisados na ccomparação das variáveis (hábitoss, estilo de vida,
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intensidade da dor
d
relatada) esse acha
ado acabou se diluindo, restando a
alguma corre
elação
com o grau de ob
besidade.
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