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1. E q
quando a do
or não é senttida?
Norm
malmente, du
urante um trabalho de p
parto a maio
oria das ges
stantes costu
uma sentir dores.
d
Porém
m, em contrrovérsia às estatísticas, uma mulhe
er do interio
or de São Pa
aulo não recebeu
anesttesia para se
er submetida
a a uma ces ariana, pois não sentia dores.
d
Porta
adora da rarííssima
síndrome de ins
sensibilidade congênita à dor, ou analgesia congênita, M
Marisa de To
oledo,
chego
ou até a dormir durante
e o nascime
ento do seu segundo filh
ho. A doençça em questão, já
explo
orada por ou
utros alertas
s aqui no DO
OL [Vidas se
em dor, Bole
etim: 145 An
no: 13], é ra
ara, e
faz co
om que o ind
divíduo não tenha sensi bilidade à do
or, o que o deixa
d
mais ssuscetível a lesões
l
grave
es desde o nascimento.
n
Fonte
e: Sobel, G.. A mulher que não se
ente dor e que
q
pegou no
n sono qua
ando dava a luz.
Dispo
onível em: <http://www1.folha.u
uol.com.br/bbc/2015/05/
/1624330-a--mulher-que
e-naosente
e-dor-e-que--pegou-no-sono-quando -dava-a-luz.shtml>. Ace
esso em 12 m
maio 2015.
2. Bo
otox na enxa
aqueca
As pe
esquisas rellacionadas ao
a uso de ttoxina botulínica A com
mo medida p
p
a
profilática para
enxaq
queca crônic
ca vêm send
do desenvollvidas e exis
stem estudo
os demonstra
rando sua efficácia
clínica. A toxina botulínica (o
o “Botox”) é uma neuro
otoxina (ou seja,
s
afeta n
neurônios) gerada
g
por b
bactérias do gênero Clos
stridium (aqu
uelas respon
nsáveis por envenename
e
ento e até mortes
m
pelo consumo de
d alimento
os enlatadoss ou mal conservados
s). Os meccanismo de ação
envolvem a interrupção do sinal nervosso (inibe liberação do neurotransm
n
issor acetilc
colina)
para o músculo, o que inibe a contraç ão muscular (por isso é utilizada para tratam
mentos
estéticos).
De acordo com a hipótese de que a e nxaqueca crônica é des
sencadeada por liberação de
neuro
opeptídios, como
c
o peptídeo relacio
onado ao ge
ene da calcittonina (CGR
RP-calcitonin gene
relate
ed peptide), resultante da ativação do sistema trigêmino-v
vascular; e q
que a estimu
ulação
de ne
eurônios des
ste sistema em cultura libera CGR
RP, pesquisad
dores do Ho
ospital Central de
Astúrrias na Espa
anha em parrceria com a Universidad
de do Chile relataram n
níveis elevad
dos de
CGRP
P em pacienttes que sofriam de enxa
aqueca crôniica. Visto qu
ue a toxina b
botulínica im
mpediu
o au
umento de CGRP em cultura
c
de neurônios do
d sistema trigêmeo e
estimulados,, eles
analis
saram se o tratamen
nto com essta toxina era capaz de induzirr alterações
s nas
conce
entrações de
e CGRP. Foi realizado u
um estudo clínico com 83 paciente
es diagnosticados
com enxaqueca crônica e se
e mediu os n
GRP no plasma desses p
pacientes an
ntes e
níveis de CG
após 1 mês de uso da tox
xina botulínicca. Foi obse
ervado que o tratamen
nto com a toxina
t
botulínica reduziu
u significativ
vamente os n
níveis de CG
GRP. Este tra
abalho sugerre que o aum
mento
de CGRP pode ser
s
responsá
ável pela se
ensibilização do sistema
a trigêmino-v
vascular e que a
toxina botulínica
a poderia se
er utilizada para o tra
atamento da
a enxaqueca
a por preve
enir a
sensibilização pro
omovida pelo
o CGRP.
Referrência: Cernuda-Morollón E, Ramón C, Martínez
z-Camblor P,, Serrano-Pe
ertierra E, La
arrosa
D, Pa
ascual J. On
nabotulinumttoxinA decre
eases interic
ctal CGRP plasma levelss in patients
s with
chron
nic migraine. Pain. 2015 156(5):820
0-4.
3. No
oites mal dorrmidas: isto influi na sua
a sensibilidade a dor?
Os problemas do
o sono (insô
ônia, dificuld
dade de dorrmir e qualidade do son
no) e dor são
s
as
principais preocu
upações de saúde públlica, mas a natureza da
d associaçã
ão entre as duas
condiições ainda não apresen
ntava relatoss na literaturra adequada
amente estud
dados. O ob
bjetivo
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do es
studo recém
m-publicado no
n jornal cie
entífico Pain foi determin
nar se uma série de me
edidas
de so
ono está asso
ociada com o aumento d
da sensibilidade à dor ex
xperimental..
A pes
squisa foi re
ealizada com 10.400 adu
ultos (média de idade de
e 58 anos), submetidos a um
questtionário e a um teste
e padrão p ara avaliar a tolerânc
cia à dor d
de cada um
m. Os
partic
cipantes fora
am interroga
ados sobre d
diversos tipo
os de problemas durante
e as noites, como
insôn
nia e o tempo que eles
s levam para
a pegar no sono. Em seguida,
s
os indivíduos foram
conviidados a ma
anter as mã
ãos submerssas em águ
ua fria. Cerc
ca de 30% dos particip
pantes
conse
eguiram deix
xar as mãos na água ge lada durante
e os cerca de
e 100 segun
ndos de teste
e. Das
pesso
oas que tirarram as mãos
s antes do fi m da experiência, 42% sofrem com
m insônia.
O gru
upo do pesq
quisador Borge Sivertsen
n, do Instituto de Saúde
e Pública da Noruega, re
elatou
que todos os parâmetros
s do sono avaliados, exceto a duração d
do sono, foram
os com redu
ução da tolerância à dor.
d
Tanto a frequência
a e a
signifficativamentte associado
gravidade da insônia, quanto
o a latência para dormirr e a eficiênc
cia do sono foram assoc
ciadas
om maior sensibilidade
s
e à dor. Os
s resultados concluíram
m também que
q
a
positivamente co
tolerâ
ância à dor está associada ao tem
mpo que um
m indivíduo leva para cconseguir do
ormir,
apesa
ar de não se
erem levadas em consid
deração as horas
h
totais de sono. Ob
bservaram, ainda,
a
uma interação sinérgica na tolerância
a à dor qu
uando insôn
nia e dor crônica esttavam
comb
binados.
Com as evidências enconttradas, os pesquisadores concluíram que a
as deficiênc
cias e
altera
ações no son
no aumentam significatiivamente o risco de redução na tole
erância à do
or. Por
isso, a necessida
ade de melh
horar o sono
o entre os pacientes
p
co
om dor crôn ica, e vice-v
versa,
deve ser um pon
nto importan
nte para futu
uras pesquis
sas na área. Este estudo
o foi o primeiro a
relata
ar a ligação entre sono e dor; entrettanto, segun
ndo os próprrios autores do trabalho,, mais
estud
dos são nece
essários para
a explorar q
quais os mec
canismos bio
ológicos são responsáve
eis por
tal in
nteração. Enquanto isso, terapias co
ognitivo-com
mportamenta
ais têm se m
mostrado eficazes
para resolver pro
oblemas de dor
d e insônia
a individualm
mente.
Referrência: Siverrtsen B, Lallukka T, Petrrie KJ, Stein
ug A, Nielse
ngrímsdóttir ÓA, Stubhau
en CS.
Sleep
p and Pain Sensitivity in Adults. Pain
n. 2015 Fev 13. [Epub ah
head of printt]
4. No
ocebo e place
ebo são capa
azes de mod
dular a síntese de COX e prostagland
dinas
Temo
os publicado no DOL estudos mostra
ando que, em
m alguns con
ntextos, é po
ossível observar a
reduç
ção, ou até mesmo extinção, de siintomas na presença de
e placebos; não somentte em
situaç
ções em que
e o compone
ente subjetiv
vo é importa
ante (como na
n dor, ansie
edade, depre
essão,
condiicionamento físico), com
mo também em situaçõ
ões mais ob
bjetivas, com
mo na doença de
Alzhe
eimer e na síndrome
s
do cólon irritáv
vel. Tal a rellevância des
sses efeitos, que mesmo
o após
saberrem que fize
eram uso de
e placebo, oss pacientes continuam tendo
t
alívio dos sintoma
as, ao
ponto
o de pedirem
m ao médico
o ou procura
arem nas farmácias por mais placeb
bo. Para que
em se
intere
essa por es
sse assunto
o, sugerimoss um intere
essante pro
ograma prod
duzido pela rede
britân
nica BBC, no link: http://www.bbc .co.uk/iplaye
er/episode/b
b03wcchn/ho
orizon-201320148-the
e-power-of-tthe-placebo.
É evidente que modulações
s reais estã
ão acontece
endo no org
ganismo a p
partir do uso de
place
ebo. Mas co
omo pode um
u
tratame nto sem qu
ualquer com
mponente attivo agir sobre a
trans
smissão real de informaç
ções? Cada v
vez mais esttudos têm sido publicad
dos nesse se
entido.
Na dor, sabem
mos que acontece
a
a ativação de vias opioidérgica
as endógenas e
endocanabinoides pelo efeito
o placebo, prroduzindo an
nalgesia.
E tão
o relevante quanto
q
o efe
eito placebo é o efeito nocebo,
n
em que há exp
pectativa neg
gativa
assoc
ciada ao uso
o de algum produto ou
u situação. Nesse
N
sentid
do, um imp
portante grupo de
pesqu
uisa italiano
o desenvolv
veu um tra
abalho muitto interessa
ante. Eles ssubmeteram
m 121
estud
dantes a alg
gumas horas
s em um m ódulo de pe
esquisa no alto
a
das mo ntanhas, a 3.500
metro
os de altitud
de. Nessa alttitude, em ccondições hipobáricas (4
490 mmHg v
vs. 760 a nív
vel do
mar) e de hipóxia (102 mmH
Hg de O2 vss. 159 a níve
el do mar), sabe-se que
e é possível sentir
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náuse
eas, fraquez
za, dificulda
ade de resp irar e dor de
d cabeça. A dor de ccabeça é causada
principalmente pela
p
hipóxia, que aume
enta a sínte
ese da enzim
ma COX (ciicloxigenase) e a
conse
equente produção e libe
eração de prrostaglandina
as (PGF2, D2, E2 e I2) e de trombo
oxano
A2. Esses mediiadores, alé
ém de caussarem vaso
odilatação, promovem
p
sensibilizaçã
ão de
nocic
ceptores, lev
vando à dor.
Estud
dantes dos cursos de Medicina
M
ou
u Enfermage
em de uma mesma un
niversidade foram
conviidados a parrticipar do es
studo. Apena
as um deles assistiu a um vídeo que
e alertava so
obre a
ocorrrência de do
or de cabeça
a durante a permanênc
cia em alta altitude, e q
que fazer uso de
aspirina poderia impedir ess
se problema
a. Na mesm
ma semana, os pesquisa
adores receb
beram
mais 22 emails de
d estudante
es próximoss a este prim
meiro pergun
ntando sobre
e quanta as
spirina
deverriam levar. Esse grupo
o foi separa
ado como nocebo, ou seja, aquele
e que tinha
a uma
expec
ctativa de te
er dor de ca
abeça a 3.50
e
q
que não entraram
00 metros. Dentre os estudantes
vios e poste
em contato com esses prime
eiros (confirm
mados a parrtir de questionários prév
eriores
studo), foram
m separados
s alguns com
mo sendo o grupo controle. Foram d
dosados os níveis
ao es
de prrostaglandinas e cortisol em todos o
os participantes antes de
e iniciarem a viagem (ao
o nível
do m
mar), logo ao
o chegar à 3.500
3
metro
os e 15 hora
as depois. Além
A
disso, cada particiipante
deverria relatar a ocorrência
a e intensid
dade de dorres de cabe
eça. Após a chegada, foram
realiz
zadas aferiçõ
ões da saturação de oxig
gênio (O2) no
n sangue de
e todos os esstudantes e todos
apres
sentaram hipóxia: 84-90
0% compara
ados a 97-9
98% ao níve
el do mar. A
Após 15 hora
as em
alta altitude, cada grupo (controle e nocebo) foi subdividido
o em 3: oss que receb
beram
place
ebo; os que receberam
r
aspirina;
a
ou nenhum trattamento.
Os re
esultados fo
oram surpre
eendentes! A ocorrência
a e intensidade de dorres de cabeça foi
maior no grupo nocebo
n
do que no contro
ole, comprov
vando que a expectativa
a de dor pod
de sim
gerarr dor. Houv
ve aumento da liberaçã
ão de prosttaglandinas e tromboxa
ano em todos os
pacie
entes que re
elataram do
or de cabeça
a, mas esta
a foi signific
cativamente
e maior no grupo
noceb
bo do que no controle. Mais intteressante ainda,
a
observaram que
e quanto mais
m
o
estud
dante ouviu que poderia
a sentir dorr de cabeça durante o estudo (ou seja, de qu
uantos
amigos ele ouviu
u), maior a ocorrência e intensidad
de de dor e maior a lib
beração de PGE2.
Além disso, estes mesmos estudantes,
e
do grupo no
ocebo, apres
sentaram ele
evação dos níveis
de co
ortisol em re
elação ao gru
upo controle
e, mostrando
o que a ansiedade pode estar relacio
onada
ao au
umento da dor.
Tanto
o no grupo
o controle, que não e
esperava sentir dor, quanto no g
grupo Nocebo, o
or e os nív
tratamento com aspirina re
eduziu a do
veis aumentados de p
prostaglandin
nas e
o no grupo controle, no
o grupo nocebo o
tromb
boxano. Enttretanto, ao contrário d o observado
place
ebo também
m foi capaz de produzirr estas alterrações. Este
es achados indicam que
e vias
bioqu
uímicas, com
mo a via da COX,
C
podem
m ser modula
adas não só por drogas, mas também por
place
ebos e noceb
bos.
Os ac
chados dess
se estudo su
ugerem, porrtanto, que a expectativ
va negativa em um indivíduo
pode modular via
as bioquímic
cas ativadass em determ
minada situação (nesse ccaso, ativaç
ção da
COX pela hipóxia
a); e que o placebo po de modular até mesmo
o os efeitos do nocebo. Além
disso
o, a forma como
c
foi ge
erado o gru po nocebo, pela passagem de infformações de
d um
indivííduo a outro
o, mostra que o convívio
o social pode
e alterar não
o só a perce pção da dorr, mas
tamb
bém os meca
anismos a ela associadoss, seja para melhor ou pior.
p
Os re
esultados relatados ness
se trabalho n
nos mostram
m o quão co
omplexo é o estudo clínico de
s drogas e sugerem que
novas
q
os meccanismos pe
elos quais agem o placcebo e o nocebo
precis
sam ser melhor estudad
dos. Além diisso, as avaliações clínic
cas precisam
m ser melhorradas,
a fim
m de desenvo
olver medica
amentos seg
guros, e o clínico
c
precis
sa estar aten
nto à importtância
da interação sociial de seu pa
aciente ou ssujeito de es
studo, pois elas
e
podem e
estar diretam
mente
relacionadas ao sucesso
s
ou fracasso do ttratamento.
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Referrência: Bene
edetti F, Durrando J, Vigh
hetti S. Noce
ebo and plac
cebo modula
ation of hypo
obaric
hypox
xia headac
che involves the cycllooxygenase
e-prostaglandins pathw
way. Pain. 2014
155(5
5):921-8.
5. Sín
ndrome do Túnel
T
do Carrpo
O túnel ou cana
al do carpo é uma estrrutura anatô
ômica que se
s localiza e
entre a mão e o
anteb
braço. Atrav
vés desse túnel rígido p assam os te
endões flexo
ores, que sã
ão revestidos
s pelo
tecido
o sinovial, além do nerv
vo mediano, que controla a sensação e movime nto do poleg
gar. O
aume
ento da prressão dentro do can
nal provoca
a compress
são do ne rvo median
no e,
conse
equentemen
nte, resulta na
n neuropati a denominada síndrome
e do túnel do
o carpo.
Sinto
omas:
A sín
ndrome do túnel do ca
arpo se dessenvolve len
ntamente. É provável q
que os prim
meiros
sintomas sejam notados durrante a noite
e ou ao aco
ordar, nas prrimeiras horras da manh
hã. Os
mas são a parestesia, s ensação sem
melhante à "alfinetadass e agulhada
as", e
principais sintom
adorm
mecimento. A evolução da síndrome
e dificulta manipular
m
esttruturas peq
quenas e exe
ecutar
tarefa
as simples, como pregar um botã
ão, manipula
ar uma agu
ulha ou seg urar uma xícara.
x
Algum
mas pessoas
s relatam que têm a ssensação de
e que os dedos estão i nchados, em
mbora
nenhum inchaço esteja pres
sente; assim
m como pod
dem ter dific
culdade para
a distinguir entre
quente e frio.
O que
e causa a sín
ndrome do túnel
t
do carp
po?
Não h
há uma caus
sa definitiva da síndrom
me do túnel do
d carpo. Co
omo o túnel cárpico é es
streito
e rígido, o nervo
o mediano pode ser co
omprimido e causar dor quando ho
ouver inchaço ou
inflam
mação na reg
gião.
Incidência da síndrome do ca
arpo:
As m
mulheres são três vezes mais propen
nsas do que os homens em desenvo
olve tal síndrome.
Certa
as condiçõe
es podem também
t
au
umentar o risco. Essas incluem: diabetes, gota,
hipottireoidismo, artrite reumatoide, grav
videz, entors
se ou fratura no pulso.
O que
e acontece se
s a síndrom
me do carpo n
não for trata
ada?
No in
nício, os sinto
omas da síndrome do tú
únel do carpo
o vêm e vão, mas como a condição piora,
os sintomas pod
dem se tornar constante
es. A dor pode irradiar-se para tod
do o braço até o
ombrro. Ao longo
o do tempo,, se não tra
atada, a sínd
drome do tú
únel do carp
po pode pro
ovocar
atrofiia nos músc
culos ao lad
do do polega
ar atingido. Mesmo com
m o tratame
ento, a forç
ça e a
sensa
ação não serrão completa
amente resta
auradas.
Como
o diagnostica
ar a patologia?
Algum
mas condiçõ
ões patológic
cas podem iimitar a síndrome do tú
únel do carp
po. Essts incluem
lesõe
es musculare
es, em ligam
mento ou te
endão; artritte; patologia
as que acom
metem os ne
ervos,
tais c
como neurop
patia diabétic
ca.
Eletro
odiagnóstico
os:
Para confirmar o diagnóstico, o médico
o solicitará um estudo da condução
o nervosa. Neste
teste, os eletrodos são coloc
cados nas m
mãos e nos pulsos
p
e peq
quenos choq
ques elétrico
os são
aplica
ados para medir
m
a rapid
dez com que
e o nervo mediano
m
tran
nsmite impu lsos. Outro teste,
cham
mado de ele
etromiografia
a, utiliza um
ma agulha fina
f
inserida
a no múscu
ulo para me
edir a
ativid
dade elétrica
a e avaliar os
s danos no n
nervo mediano.
Trata
amento: repo
ouso e imobilização:
Causas subjacenttes, tais com
mo diabetes ou artrite vã
ão precisar de
d tratamentto mais espe
ecífico
para a condição primária. Em
E
seguida,, o médico pode acons
selhar o desscanso da mão
m
e
punho e utilizaçã
ão de um dis
spositivo parra limitar o movimento. Além disso , o uso dura
ante a
noite é importan
nte para evittar a movim
mentação do
o pulso dura
ante o sono.. Ainda, pod
de ser
neces
ssário fazer uso de fárm
macos anti-in
nflamatórios
s não esteroidais, tais co
omo ibuproffeno e
napro
oxeno, junta
amente com compressass frias, para reduzir a dor.
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Quan
ndo os sintom
mas do túne
el do carpo ssão mais gra
aves, o médico pode reco
omendar injjeções
de co
orticosteróid
des ou admiinistração po
or via oral, visto que os
o esteroide
es podem re
eduzir
temp
porariamente
e a inflamaç
ção em torrno dos nerrvos e facilitar a passa
agem dos nervos
n
medianos. A injeção de anes
stésico local,, como a lido
ocaína, tamb
bém pode al iviar os sinto
omas.
Ainda
a, podem ser incluídos diuréticos
d
no
o tratamento
o, a fim de promover
p
red
dução no inc
chaço,
e sup
plementação
o de vitamina
a B6.
Os s
sintomas da
a síndrome do túnel do carpo podem dim
minuir com alongamen
nto e
fortallecimento muscular,
m
além de ajudarr a prevenir a dor, dormê
ência e fraqu
ueza.
A síndrome do tú
únel do carpo
o pode ser p
prevenida?
Embo
ora não exis
sta nenhuma
a maneira d
definitiva para evitar a síndrome do
o túnel do carpo,
c
algun
ns procedim
mentos pode
em auxiliar na prevenç
ção: boa po
ostura, pressença de ob
bjetos
ergon
nômicos no local
l
de trab
balho, mãos e pulsos reg
gularmente alongados.
a
Fonte
es:
 http://ww
ww.webmd.c
com/pain-ma
anagement//carpal-tunne
el/ss/slidesh
how-carpaloverview
w
 http://ww
ww.neurociru
urgia.com/co
ontent/tunel-do-carpo

Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Ne
eurônios descendentes dopaminérgic
d
cos na manu
utenção da dor
d
A Do
opamina (DA
A) é um neu
urotransmisssor da família das catecolaminas. Os receptorres de
dopamina são su
ubdivididos de
d D1 a D5 de acordo com
c
localiza
ação no cére
ebro e funçã
ão. No
céreb
bro, a dopam
mina é prod
duzida especcialmente na substância
a nigra e na
a área tegm
mental
ventrral (ATV) e está
e
envolvida em diverrsas funções
s, como conttrole de mov
vimentos, humor,
emoç
ções, cognição e memórria. Além dissso, a síntes
se de noradrenalina aco
ontece a parrtir da
síntes
se de dopam
mina.
Evidê
ências de semelhanças entre os m
mecanismos
s celulares envolvidos na sensibiliização
nocic
ceptiva e ap
prendizagem e memória
a levou à id
deia de "me
emória da d
dor", induzid
da por
meca
anismos pllásticos pa
atológicos nos circuitos da dor.
d
Isso
porque alguns
a
neuro
otransmissorres que exe
ercem uma poderosa in
nfluência sob
bre a plasticcidade celula
ar em
circuiitos cerebrais e que regulam meca
anismos de aprendizage
em e memó
ória, também
m são
envolvidos na modulação
m
de
escendente da sensibilidade à dor. Dessa form
ma, investig
gações
sobre
e o papel dos sistemas de mod
dulação des
scendente na
n formação
o, modulação, e
manu
utenção da plasticidade envolvida na dor pato
ológica têm revelado da
ados importtantes
sobre
e distúrbios da
d dor na clíínica.
Em u
um estudo publicado
p
no jornal cienttífico The Jo
ournal of Neuroscience, os pesquisa
adores
levan
ntaram a hip
pótese de que as vias d
descendente
es modulatórias da dor são respons
sáveis
pela manutenção
o da sensibilização hipe
ersalgésica. Para testarr a hipótese
e, investigarram o
papel de três sisttemas desce
endentes mo
odulatórios do
d cérebro para o corno dorsal da medula
m
espin
nal na indu
ução e man
nutenção d a hiperalge
esia induzida por senssibilização prévia
p
(hype
eralgesic prim
ming): o noradrenérgico
o, o serotoninérgico e o dopaminérg ico.
A sen
nsibilização foi feita porr administra ção intrapla
antar na pata esquerda de camundongos
de so
olução conte
endo uma cittocina pró-in
nflamatória recombinant
r
te, a interleu
ucina 6 (IL-6
6), ou
conte
endo carragenina. Após
s a completta resolução
o da hipersensibilidade mecânica inicial
induz
zida por este
es agentes, foi feita adm
ministração de prostagla
andina E2 ( PGE2) no mesmo
m
local para testa
ar se houv
ve o desenv
volvimento de sensibilização hipe
eralgésica. Como
esperrado, em animais
a
sen
nsibilizados a administração de PGE2
P
causa hipernocicepção
mecâ
ânica por pelo
p
menos
s 72 horas , enquanto que em animais nã
ão imunizad
dos a
hiperrnocicepção perdura porr menos de 1 hora. Esta
a resposta a um estímu
ulo sublimiarr após
sensibilização sugere a pres
sença de ne uroplasticida
ade, estabelecida e man
ntida pelo menos
m
duran
nte 7 dias. Para testar como as d iferentes via
as participam
m na induçã
ão e manutenção
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desta
as respostas
s, fizeram ad
dministração
o intratecal de toxinas direcionadass especificam
mente
para neurônios positivos para
a neurocinin
na-1 (NK-1), serotonina, noradrenaliina ou dopam
mina.
Observaram que os neurônio
os positivos p
para NK-1 ou neurônios serotoninérg
rgicos intacto
os são
importantes parra a induçã
ão da hipe
ersensibilidad
de mecânic
ca, pois a lesão ante
es da
administração de
d
IL-6 ou
u carrageni na reduziu esta resp
posta e ta
ambém ate
enuou,
subse
equentemen
nte, a respo
osta à PGE 2. Entretanto, não participam da manutençã
ão da
sensibilização hip
peralgésica, pois a lesão
o desses neu
urônios após a administrração tanto de
d IL6 qua
anto de carrragenina nã
ão alterou a resposta após
a
adminis
stração de P
PGE2. A lesão de
neurô
ônios noradrrenérgicos nã
ão teve quallquer influên
ncia sobre as
s respostas.
Por outro lado,, observara
am que ao
o lesionar a via dop
paminérgica descendente, a
hiperrsensibilidade
e mecânica que ocorre l ogo após a administraçã
ão de IL-6 o u carragenin
na era
manttida; entreta
anto a respo
osta posterio
or à PGE2 foi
f abolida. Mais
M
interesssante ainda
a foi a
obserrvação de qu
ue a lesão de
esta mesma
a via dopaminérgica após
s resolução d
do efeito ind
duzido
pela prévia administração de IL-6 ou ca
arragenina, foi capaz de prevenir a manutenção da
sensibilização hiperalgésica. Ao investiigarem quais receptore
es de dopa mina na medula
m
espin
nal poderiam
m mediar tais
s respostas, viram que enquanto
e
ag
gonistas de rreceptores D1/D5
D
prom
moviam hiperrsensibilidade mecânica nos animais
s previamente sensibiliza
ados com IL
L-6 ou
carra
agenina de forma
f
semelhante à ad
dministração de PGE2, antagonistas
a
s destes me
esmos
recep
ptores revertteram tal sensibilização.
Como
o conclusão
o, neurônio
os espinais positivos para NK1 e neurônio
os descend
dentes
serottoninérgicos são necessá
ários para o estabelecimento da sensibilização h
hiperalgésica
a, mas
são dispensáveis para sua
a manutençção. Neurôn
nios dopaminérgicos d
descendentes
s são
neces
ssários para
a a sensibilização inicia
al e manutenção da hipernocicepç
h
ção e recep
ptores
D1/D
D5 modulam tal resposta
a.
Outro
os estudos demonstram
m o envolv
vimento de dopamina na modulaçção da dor,, mas
obserrvações clíniicas oferecem uma interrpretação po
ouco clara do seu papel . Enquanto várias
v
evidê
ências indica
am que a se
ensibilização
o hiperalgésica envolve plasticidade em nocicep
ptores
perifé
éricos e no corno da raiz dorsal, oss resultados desse traba
alho mostram
m um novo papel
para circuitos descendentes
d
s da dopam
mina na reg
gulação da plasticidade
e de um estado
e
valiando este
es mecanism
mos levarão
o a uma melhor
m
patológico da dor. Outros estudos av
comp
preensão do estado de dor
d patológicca, podendo conduzir a novos
n
tratam
mentos para a dor
crônica.
Referrência: Kim JY, Tillu DV, Quinn TL, M
Mejia GL, Sh
hy A, Asiedu MN, Murad E, Schuman
nn AP,
Totsc
ch SK, Sorg
ge RE, Manttyh PW, Du
ussor G, Priice TJ. Spin
nal Dopamin
nergic Projections
Contrrol the Tran
nsition to Pa
athological P
Pain Plasticiity via a D1
1/D5-Mediatted Mechanism. J
Neuro
osci. 2015 ;35(16):6307
7-17.
7. T
Transplante de neurôniios gabaérg
gicos embrionários com
mo possíve
el tratamentto da
neuro
opatia
Diantte da alta incidência
i
e morbidade
e ligadas à dor crônica
a neuropáticca, é um desafio
encon
ntrar uma terapia eficaz que ap
presente po
oucos efeito
os colaterai s. Drogas como
antico
onvulsivante
es e antidep
pressivos triicíclicos têm
m sido usada
as com algu
um sucesso,, mas
precis
samos avançar.
Sabemos que du
urante a neu
uropatia aco ntece um de
esequilíbrio entre a ativ
vidade excita
atória,
r
prrincipalmente
e por neurrônios
que favorece a dor, e o controle iinibitório, realizado
gabaé
érgicos; tal desequilíbrio favorece
e a persistência da hipersensibili dade nocice
eptiva
mecâ
ânica e térmica. Prova disso
d
é que o tratamento
o sistêmico ou
o intrateca
al com droga
as que
prom
movem a transmissão
t
gabaérgica
a (agonista
as gabaérgicos) é ca
apaz de re
eduzir
signifficativamentte esses sintomas, inclussive em outrros tipos de dor,
d
como a inflamatória
a.
A fim
m de elimin
nar ou redu
uzir o uso de drogas e de seus efeitos cola
aterais ao tentar
t
restabelecer a trransmissão inibitória ga
abaérgica, pesquisadore
p
es desenvolv
veram uma nova
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técnic
ca em que realizam o transplante
e de células
s embrionárias da emin
nência gang
glionar
medial (EGM). A EGM é uma estrutura ccerebral transitória que em
e humanoss desaparece
e com
cerca
a de um ano de idade. Localiza-se
L
n o telencéfalo
o, entre o tá
álamo e o nú
úcleo caudad
do, na
porçã
ão ventral do
d ventrículo cerebral, e é respon
nsável por guiar
g
a mig
gração de células
c
neuro
oniais recé
ém-formadas
s durante o desenvo
olvimento, principalme
ente de células
c
gabaé
érgicas para
a o córtex ce
erebral.
A implantação de
d células da EGM no espaço intra
atecal ipsilateral à injú
úria do nerv
vo em
mode
elo experime
ental (SNI - spared nerv
ve injury) ou mesmo distribuídas p
por toda a medula
m
espin
nal, entre L3 e L5, em modelo
m
de ne
europatia ind
duzida por quimioterápic
q
co (paclirtax
xel), é
capaz
z de reduzir a hipersens
sibilidade me
ecânica e térmica em am
mbos os mo
odelos. Os au
utores
identtificaram ainda que há uma
u
correta implantação
o destas célu
ulas na med
dula espinal e que
elas rapidamente
e se adaptam e integra
am ao sistem
ma neuronia
al espinal. M
Mais interess
sante,
embo
ora sua ação
o antinocicep
ptiva depend
da diretamen
nte do estoq
que e liberaçção de GABA
A, isso
não a
acontece como uma bom
mba, que au
umenta a lib
beração basal do neurottransmissor; mas
sim como um reestabelecimento da rede gaabé
érgica na medula,
m
apó
ós sua perd
da ou
deseq
quilíbrio por uma lesão no
n nervo.
As questões que
e temos a respeito,
r
no
o entanto, são:
s
seria esta
e
apenas uma ferram
menta
experrimental? Qu
ual a possibiilidade de uttilização clínica desta téc
cnica? Quaiss suas implic
cações
éticas
s? Conseguiríamos contrrolar a repliccação e diferrenciação de
estas células em humano
os?
Vamo
os esperar pra ver!
Referrência: Bráz
z JM, Wang X, Guan Z , Rubenstein JL, Basba
aum AI. Tra
ansplant-med
diated
enhancement of spinal cord GABAergic i nhibition rev
verses paclittaxel-induce d mechanica
al and
heat hypersensitivity. Pain. 2015
2
156(6) :1084-91.
8. Differentes con
ntribuições de fibras A e C na hiperalgesia inflam
matória primá
ária e secundária
A pa
artir de um processo inflamatório , dois diferrentes tipos
s de hipera lgesia pode
em se
desen
nvolver: a primária,
p
caracterizada pelo aumen
nto da sensibilidade nocciceptiva no
o local
onde aconteceu a lesão, atrribuída tanto
o à sensibiliz
zação de no
ociceptores p
periféricos quanto
q
centrrais; e a secu
undária, clin
nicamente ch
hamada de “dor referida, em que há
á sensibilizaç
ção da
área afetada e de
e locais mais
s distantes, ccom particip
pação majoritária de neu
urônios centrrais.
Algun
ns trabalhos
s vêm mostrrando que h
há uma diferrente participação de fib
bras A e C nesse
conte
exto. Lembra
ando que fibras A são mielinizadas
s, de condução rápida e baixo limiar de
ativação; enquan
nto as fibras C são am
mielínicas, de condução mais lenta e alto limiiar de
ativação.
Em u
um trabalho recentemen
nte publicado
o na revista Pain, os au
utores conse
eguiram ativa
ar, de
mane
eira seletiva,, fibras A ou C através d
de estímulos térmicos de
e diferentes ffrequências sobre
a sup
perfície plan
ntar em anim
mais. A parrtir deste tip
po de estim
mulação foi p
possível ava
aliar o
papel de cada tip
po de fibra na hiperalgessia primária induzida pela injeção in traplantar de CFA
(adju
uvante comp
pleto de Freu
ud), ou secun
ndária, causada pela inje
eção intra-a rticular de CFA.
C
Os da
ados mostra
am que um estímulo no
ociceptivo pe
eriférico é re
econhecido ttanto por fib
bras A
como
o C, causand
do hiperalges
sia no local da ativação (primária). A ativação d
de fibras C leva
l
à
sensibilização espinal e de circuitos
c
bullbo-espinais, resultando
o na facilitaçção dos sina
ais de
fibras
s A, que passam a med
diar hiperalg
gesia em loc
cais secundá
ários ao sítiio de ativação ou
lesão
o inicial. Sen
ndo assim, tem-se
t
a pa
articipação de fibras tanto A como C na hiperalgesia
primá
ária e som
mente de A na hipera
algesia secu
undária, pro
omovida pe
ela facilitaçã
ão da
trans
smissão caus
sada pela atiivação de fib
bras C.
Este é um impo
ortante exem
mplo de com
municação interneuronia
al e de com
mo pode ha
aver o
desen
nvolvimento de uma red
de de sensibiilização nociceptiva após
s um estímu
ulo.
Referrência: Hsie
eh MT, Don
naldson LF, Lumb BM.Differential contribution
ns of A- an
nd Cnocic
ceptors to primary and secondary i nflammatory
y hypersens
sitivity in the
e rat. Pain. 2015
156(6
6):1074-83.
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9. Co
ombinação Im
mipramina e Pregabalina
a para poline
europatia do
olorosa
A dor neuropátic
ca é um tipo de sensaçção dolorosa
a que ocorre após lesã o ou doença que
afeta o sistema nervoso
n
som
matossensoriial; quando vários nervo
os periférico
os estão alte
erados
ou da
anificados, ou
o seja, nas polineuropattias, a dor aparece
a
de fo
orma difusa e generaliza
ada. A
mono
oterapia com
m drogas de
e primeira li nha ou de segunda linh
ha para dorr neuropática não
propo
orciona um alívio
a
signific
cativo da do
or para a ma
aioria dos pa
acientes. Em
mbora fenótip
pos da
dor n
neuropática já tenham sido descrittos a partir de sintoma
as, sinais e o teste sen
nsorial
quantitativo (QST
T), ainda não foi possíve
el realizar um
m tratamentto farmacoló
ógico com ba
ase no
meca
anismo da do
or neuropática, devido a
aos vários mecanismos envolvidos.
e
Assim
m, foi realiza
ado um estu
udo cruzado,, aleatório, multicêntrico
m
o, duplo-ceg
go, controlad
do por
place
ebo e que teve como objetivo
o
testtar a combinação de im
mipramina e pregabalin
na em
doses
s moderadas
s, verificando se a terap ia de combin
nação dessas duas droga
as com diferrentes
meca
anismos de ação
a
iria pro
oporcionar u m efeito sin
nérgico para o alívio da dor e observ
vando
tamb
bém os efeittos secundá
ários. A imip
pramina é um
u
antideprressivo tricíc
íclico que in
nibe a
recap
ptação pré-s
sináptica de serotonina e noradrenalina; já a prregabalina a
atua em cana
ais de
cálcio
o voltagem
m-dependente
es, na su bunidade alfa-2-delta,
a
e inibe a liberação de
neuro
otransmissorres. Desta forma
f
estes dois medica
amentos pod
dem afetar iindiretamentte um
ou mais mecanismo nas vias de sinalizaçção da dor.
O esttudo foi realizado em quatro
q
períod
dos de trata
amento de 5 semanas ccom 73 pacientes
com polineuropa
atia dolorosa
a de diferen
nte etiologia
as, sexo masculino ou feminino e idade
entre
e 20 e 85 an
nos. As doses foram de
e 75mg de imipramina
i
uma vez ao
o dia e 150m
mg de
prega
abalina duas
s vezes ao dia.
d
Como m
medicação de
e escape pod
dia utilizar a té 6 comprimidos
de 50
00 mg de pa
aracetamol durante
d
toda s as fases do estudo. Pa
ara acompan
nhamento du
urante
o esttudo foram obtidos
o
os va
alores a parrtir do uso de algumas escalas
e
de av
valiação clín
nica já
estab
belecidas.
O tra
atamento combinado tev
ve valores ssignificativam
mente menores na esca la de dor qu
uando
comp
parado aos tratamentos
t
isolados; en
ntretanto, verificou-se uma
u
maior ttaxa de aban
ndono
duran
nte este pe
eríodo por causa
c
dos e
efeitos colatterais. Apen
nas seis paccientes relataram
melhor alívio da dor com mo
onoterapia. C
Comparando
o os dois fárm
macos, a im ipramina mo
ostrou
efeito
o significativ
vamente melhor do que a pregabalin
na sobre muitas das ava
aliações. O estudo
e
demo
onstra que a terapia de combinação
o com doses moderadas de imipram
mina e pregabalina
para o tra
é um
ma opção viável
v
em comparação
c
com a monoterapia
m
atamento da
a dor
neuro
opática. Entretanto, a alta incidênciia de efeitos
s colaterais desses fárm
macos limita o seu
uso c
clínico e, porrtanto, deve ser levada e
em conta pelo clínico.
Referrência: Holb
bech JV, Bach FW, F
Finnerup NB
B, Brøsen K,
K Jensen T
TS, Sindrup
p SH.
Imiprramine and pregabalin combination
c
for painful polyneuropa
athy: a rando
omized conttrolled
trial. Pain. 2015 156(5):958--66.
10. U
Um novo med
diador ancorrado a mem brana na dor oncológica
O cân
ncer é uma doença de proliferação
p
celular exac
cerbada, ond
de as célulass que compõ
õem o
tumo
or conseguira
am acumula
ar uma série
e de mutaçõe
es que as to
ornaram cap
pazes de induzir a
uma série de mudanças
m
fisiológicas. A medida que
q
o tumo
or ou neopl asia malign
na vai
progrredindo, a quantidade
q
de células novas muta
adas acaba comprimind
do estruturas que
dispa
aram sinais nociceptivos
s, o que to
orna o cânce
er uma das doenças m
mais dolorosas na
atualidade.
O es
studo molec
cular de com
mo o proce
esso de noc
cicepção se dá na dorr oncológica
a tem
despe
ertado o intteresse de uma
u
série de
e pesquisado
ores ao redo
or do mund o, principalm
mente
pelo fato de qu
ue, conhecendo como se dá este processo, pode-se pe
ensar em fu
uturos
tratamentos que tenham com
mo foco o co
ombate à dorr causada pe
elo câncer.
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Sabe-se que o câncer
c
é um
ma doença m
muito hetero
ogênea, ou seja, a dep
pender do tipo de
cânce
er, da localização, do paciente e de outros vários fatorres, os pad
drões moleculares
tamb
bém podem diferir. Send
do assim, ass pesquisas atuais estão tentando achar fatore
es em
comu
um entre os diferentes
s tipos de tumores e verificar qu
ual o papell desses pa
adrões
moleculares com
m relação à patologia. S
Seguindo es
ssa linha de pensamentto, pesquisa
adores
tenta
aram avaliar o papel da proteína TM
MPRSS2 (tra
ansmembran
ne protease, serine 2) na
n dor
oncollógica.
Para realização do
d estudo, os
s pesquisado
ores utilizara
am um grupo
o de pacienttes com cânc
cer de
cabeç
ça e pescoço
o; pacientes
s saudáveis;; e camundo
ongos. Os pacientes forram submetiidos a
questtionário parra avaliar a intensidade
e da dor e os animais foram sub
bmetidos a testes
t
comp
portamentais
s para avaliar a resp
posta nocice
eptiva. Além
m disso, differentes téc
cnicas
moleculares fora
am empregadas para avaliar que
e fatores estavam
e
env
volvidos com as
altera
ações compo
ortamentais..
Dentrre os resulta
ados mais significativos,, encontrara
am que a presença da p
proteína TMP
PRSS2
está positivamen
nte relacionada à seve
eridade da dor
d
do cânc
cer. Esta prroteína apre
esenta
ativid
dade proteolítica e é cap
paz de ativarr neurônios trigeminais;
t
e também é capaz de in
nduzir
hiperrnocicepção quando adm
ministrado n a pata trase
eira de camundongos. A
Além disso, outro
ponto
o importante
e é que a TM
MPRSS2 está
á co-localizada com o re
eceptor de m
membrana attivado
por p
proteases, o PAR2 (Protease activa
ated recepto
or-2) e que a hipernociicepção mec
cânica
induz
zida pela administração
o de TMPR
RSS2 é abolida em an
nimais deficcientes para este
TMPRSS2 é um novo mediador
recep
ptor. Estes dados
d
sugerrem que o T
m
da
a dor e que
e seus
efeito
os envolvem
m a via de rec
ceptores PAR
R2.
Referrência: Lam DK, Dang D,
D Flynn AN, Hardt M, Sc
chmidt BL. TMPRSS2,
T
an
novel memb
braneancho
ored mediator in cancer pain. Pain. 2015 156(5):923-30.
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