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1. Ma
assagem tera
apêutica apó
ós o exercíci o físico
Existe
em várias té
écnicas de massagem,
m
ssendo que ta
al diversidade depende d
de cada regiião do
mund
do. As duas técnicas bás
sicas são En
nergética e Fisiológica.
F
A massagem energética busca
a reo
orientação da energia viital e a fisio
ológica busca
a a desintox
xicação do o
organismo attravés
da eliminação do ácido lático
o das fibras m
musculares e auxílio no retorno veno
oso.
Hoje em dia existem
e
massagens pa
ara todos os
o fins. Sã
ão utilizada
as para esttética,
rejuv
venescimento
o e para a dor. Grand
des empres
sas estão in
ncluindo no próprio loc
cal de
traba
alho a massagem. Ela age
a
no físico
o e emocion
nal, revigora
a o corpo e faz a pess
soa se
sentir acolhida.
Embo
ora não haja
a evidências concretas d
de que a ma
assagem aliv
vie a dor e recupere a lesão,
pesqu
uisadores re
ealizaram um
m estudo ut ilizando mas
ssagem tera
apêutica em 11 pessoas
s após
lesão
o muscular induzida pe
elo exercício
o físico. Ass
sim, após o exercício físico, utiliz
zaram
tratamento de massagem
m
te
erapêutica e
em um grup
po de pessoa
as e nenhum
m tratamentto em
outro
o grupo. Bió
ópsias musc
culares do quadríceps foram colettadas na lin
nha de base, 10
minutos e 2 horas e meia após a ma
assagem e foi observado que a m
massagem ativou
a
trans
sdutores mec
cânicos pela
a via quinase
e de Adesão
o Focal (FAK) e foi regul ada pela ER
RK1/2.
A ma
assagem, apesar de não ter efei to sobre os
s metabolito
os muscularres (glicogê
ênio e
lactatto), atenuou
u a produção
o citocinas in
nflamatórias (TNF-α e IL-6).
Para assegurar que
q
a massa
agem foi rea
alizada corre
etamente no
o músculo ex
xposto ao trrauma
induz
zido pelo ex
xercício, confirmou-se attravés da biópsia o núm
mero de fib ras rompida
as por
milím
metro quadra
ado.
Os re
esultados sugerem que
e a massag
gem terapêu
utica parece
e ser clinica
amente ben
néfica,
reduz
zindo a infflamação e a dor, ag
gindo de forma
f
seme
elhante aoss fármacos antiinflam
matórios. Co
omo os AINE
Es, a massag
gem promov
ve a biogênese mitocond
drial. Estes efeitos
e
biológ
gicos da massagem no músculo esq
quelético pro
ovam que po
ode ser justi ficado seu uso
u na
prátic
ca médica. Outros es
studos deve
erão aborda
ar as vias de sinaliza
ação, tais como,
c
fosforilação e ace
etilação do proteoma.
p
Referrência: Crane JD, Ogborrn DI, Cupido
o C, Melov S,
S Hubbard A,
A Bourgeoiss JM, Tarnop
polsky
MA. Massage th
herapy attenuates infla
ammatory signaling
s
aftter exercise
e-induced muscle
m
dama
age. Sci Tran
nsl Med. 201
12; 4(119):1
119ra13.
(Alertta submetido em 13/07//2015 e aceiito em 08/09
9/2015)
2. A m
melodia da analgesia
a
A ma
aioria das pessoas pass
sou ou passsará por alg
gum procedimento cirúrrgico ao longo da
vida. Devido ao custo e efe
eitos colaterrais das med
dicações ana
algésicas em
m uso no pe
eríodo
não farmaco
pós-o
operatório, alternativas
a
ológicas são
o buscadas frequenteme
f
ente com ob
bjetivo
de re
eduzir o uso de medicam
mentos e m elhorar a co
ondição gera
al do pacientte nesse período.
Cuida
ados como a alimentaç
ção e o escllarecimento do paciente
e quanto ao
os procedim
mentos
realiz
zados são alg
gumas das opções
o
adota
adas por alguns centros médicos.
A mú
úsica, embora já bastan
nte comenta
ada como uma
u
opção eficaz
e
em in
números esttudos,
ainda
a não é emp
pregada nes
sse contexto
o, infelizmen
nte. O objettivo desse a
alerta é cham
mar a
atenç
ção de médic
cos e pacien
ntes para os benefícios do
d uso da música no perríodo operattório e
incen
ntivar seu us
so nas institu
uições de saú
úde brasileirras.
A mú
úsica já é us
sada (oficialmente) com
mo auxiliar na
n analgesia
a pós operattória desde 1914,
por E
Evan Kane. Já foram publicados
p
m
mais de qua
atro mil artigos científi cos mostran
ndo a
eficác
cia da músic
ca na reduçã
ão da dor pó
ós-operatória, mas ainda assim ela não é usad
da nos
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hospiitais do noss
so país e em
m muito pou
ucos do exte
erior. Por ess
se motivo, u
uma pesquis
sadora
britân
nica, Dra. Catherine Meads, con
nduziu uma pesquisa bibliográfica
a de importante
propo
orção para incentivar e assegura
ar definitiva
amente o uso da mú
úsica no pe
eríodo
opera
atório. Ela mesma
m
prec
cisou realiza
ar uma cirurgia de qua
adril e levou
u seu tocador de
music
ca com uma
a playlist pes
ssoal, que o
ouviu antes, durante e após
a
a cirurg
gia. A Dra. Meads
M
relato
ou melhora notável da dor
d e da ans iedade ligadas ao proced
dimento. Se
eu estudo res
sultou
na pu
ublicação de
e uma revisã
ão bibliográffica na revista Lancet, uma
u
das ma is importanttes do
mund
do.
Foram
m mais de quatro
q
mil arrtigos avalia dos, abrangendo um tottal de aprox
ximadamente
e sete
protocolos de
mil p
pacientes, submetidos a diversos p
d avaliação
o. Por meio
o de um tra
abalho
exaus
stivo de tom
mada bibliog
gráfica, de controles fid
dedignos e de uma esttatística bas
stante
rigoro
osa, o trabalho mostra que
q
a músicca, seja ela ouvida
o
por qualquer
q
me io (caixas de
e som
ambiente, fones de ouvido, etc); escollhida pela equipe
e
médic
ca ou pelo próprio pac
ciente,
e que num volume
v
razo
oável; antes,, durante e//ou após a cirurgia;
c
é ca
apaz de reduzir a
desde
dor p
pós operató
ória, com consequente redução do consumo de analgéssicos, bem como
reduç
ção da ansie
edade e relato de maio
or satisfação
o e bem esttar do pacie
ente. De ma
aneira
importante, o esttudo mostro
ou que pode haver melhora desses parâmetros mesmo quando o
pacie
ente ouve mú
úsica sob an
nestesia gera
al.
Embo
ora não traga nenhuma informação nova, o trab
balho do gru
upo da Dra. Meads estab
belece
definitivamente a eficácia da
a música parra a redução
o da dor e melhora
m
dass condições gerais
g
do pa
aciente no período
p
operatório. Esp
peramos sinc
ceramente que
q
este tex
xto faça com
m que
este método efic
caz e sem qualquer cussto possa ser implantado
o nas institu
uições brasileiras,
das q
quais esperamos receberr um feedba ck sobre a experiência.
e
Referrência e fontte:
 Hole J, Hirsch
H
M, Ba
all E, Meadss C. Music as an aid for postoperrative recove
ery in
adults: a systematic
c review and
d meta-analysis. Lancett. 2015 Aug
g 12. pii: S01406736(15))60169-6. do
oi: 10.1016//S0140-6736
6(15)60169-6. [Epub ah
head of printt]
'
pa in and anx
xiety' for su
urgery patie
ents. BBC News.
 Dreaper, J. Music 'reduces
em
[Internett]
13/08//2015.
C
Citado
em
m
22/09/2015.
D
Disponível
http://ww
ww.bbc.com/news/healtth-33865448
8.
(Alertta submetido em 14/08//2015 e aceiito em 18/08
8/2015)
3. Pe
ercepção paradoxal da do
or no Transttorno de Estrresse Pós-tra
aumático
anstorno de estresse pós
s-traumático
o (TEPT) é um
u “Transtorrno relaciona
ado ao estre
esse e
O tra
ao trrauma” e pode
p
se de
esenvolver a
após exposiição a um evento tra
aumático inttenso,
inesc
capável. O TEPT se ca
aracteriza p ela revivência da situa
ação traum
mática atravé
és de
pesad
delos ou fla
ashbacks; es
squiva ou ffuga de situ
uações que possam lem
mbrar o eve
ento e
desen
ncadear lem
mbranças ruins; distancia
amento emo
ocional de outras pessoa
as e familiares; e
hiperrexcitabilidad
de psíquica, como insôn
nia e inquiettação. A dorr crônica é u
uma comorb
bidade
comu
um em pacie
entes com TEPT. A comp
plexa inter-rrelação existente entre a
as duas cond
dições
pode afetar o prrocessamentto sensorial do estímulo
o doloroso ou
o a maneira
a como pacientes
com TEPT interp
pretam emo
ocionalmente
e o estímulo doloroso.. Alteraçõess na ativaçã
ão de
estruturas encefá
álicas envolv
vidas com o processame
ento emocio
onal e senso
orial em pacientes
com T
TEPT parece
em estar env
volvidas.
Em u
um trabalho prévio, os autores
a
do a lerta discutido aqui iden
ntificaram qu
ue indivíduos com
TEPT relacionado
o à combate apresentam
m um perfil paradoxal de dor, ao conttrário da res
sposta
norm
malmente ob
bservada em
m pacientess com dor crônica (m
maior sensib
bilidade e maior
respo
onsividade à dor): embo
ora os indiv
víduos com TEPT
T
aprese
entem respo
osta exacerbada a
estím
mulos doloro
osos, o limia
ar de dor é maior do que
q
em indivíduos saud
dáveis. Visto
o que
pacie
entes com TEPT apres
sentam sinttomas frequ
uentes de dissociação (distanciam
mento
emoc
cional) e ans
siedade, no trabalho
t
desste alerta os
s mesmos au
utores procu raram elucid
dar se
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estes
s dois sintom
mas emocion
nais aparenttemente parradoxais pod
deriam ser rresponsáveis
s pelo
perfil paradoxal na dor crô
ônica. 32 i ndivíduos diagnosticado
d
os com TEP
PT relaciona
ado à
comb
bate (vetera
anos de guerra) e 43 indivíduos saudáveis foram avaliiados no es
studo,
utiliza
ando-se testtes psicofísic
cos e questio
onários apropriados.
Como
o observado
o no estudo
o anterior de
e 2008 pub
blicado no Pain,
P
os paccientes com TEPT
apres
sentaram maiores limiares de dor, ou seja, de
emoraram mais
m
para ressponder, alé
ém de
apres
sentarem maiores
m
esco
ores de dorr frente ao
os estímulos
s aplicados. Para faciliitar a
comp
preensão des
stas resposta
as, no traba
alho atual ob
bservaram qu
ue o limiar d
de dor aume
entado
corre
elacionou-se positivame
ente ao ma ior distanciamento emocional doss pacientes,, mas
negattivamente à sensibilidade à ansiiedade. Já a resposta exacerbad
da aos estímulos
aplica
ados foram positivamen
nte correlaccionados à ansiedade
a
e à sensibiliidade a esta
a e à
catas
strofização da dor. Todas
T
estass dimensões
s foram avaliadas co
om instrum
mentos
aprop
priados. Com
mo a diferente resposta
a aos estím
mulos dolorosos em paccientes com TEPT
poderia ser deco
orrente do uso de mediccamentos ps
sicotrópicos ou analgésiccos, repetira
am as
anális
ses levando--se em cons
sideração o u
uso de tais medicamenttos e ainda a
assim verific
caram
o mesmo perfil de resposta, excluindo ta
al interferênc
cia neste esttudo.
Como
o os particip
pantes são submetidos a estímulo
os que gradualmente tê
êm a intens
sidade
aume
entada e pre
ecisam resp
ponder acion
nando um in
nterruptor tã
ão logo perccebam o primeiro
estím
mulo que julguem doloroso, argum
menta-se qu
ue a dissociação entre a percepçã
ão ao
estím
mulo externo e a respostta interna ca
ausaria uma resposta ma
ais demorad
da para detectar o
açadores po
limiarr de dor. Por
P
outro la
ado, a fuga
a ou a esquiva a estímulos amea
oderia
aume
entar a ansiedade dos pacientes, in
ntensificando a dor exp
perimental e crônica. Pa
arece,
então
o, que os sin
ntomas emoc
cionais aparrentemente paradoxais
p
contribuem
c
rrealmente pa
ara os
sintomas relacion
nados à dor, também a parentemen
nte paradoxa
ais, pelo me nos na popu
ulação
avalia
ada neste estudo.
e
Impo
ortante resssaltar, no en
ntanto, que o TEPT pod
de se desenv
volver
após diferentes tipos
t
de eve
entos traumá
áticos (guerras, violênciia sexual, asssaltos, desa
astres
da na
atureza, entre outros). Desta forma
a, os dados deste estudo
o, resultado s da avaliaç
ção de
indivííduos que desenvolvera
d
am TEPT ap
pós guerra, não podem
m ser genera
alizados a outras
o
situaç
ções antes de
d estudos adicionais serrem realizad
dos.
De fo
orma geral, o estudo traz a mensage
em de que as
a particularidades e sinttomas emoc
cionais
apare
entemente paradoxais
p
do
d TEPT pod
deriam poss
sibilitar um perfil parad
doxal també
ém na
dor, um aspecto que deve ser
s levado e
em conta no
o tratamento
o deste tipo de paciente
e, que
frequ
uentemente apresenta
a
distúrbios de dor crônica..
Referrências:
 Defrin R,, Ginzburg K, Solomon Z, Polad E,
E Bloch M, Govezensky
y M, Schreib
ber S.
Quantitattive testing of pain perrception in subjects with PTSD-im plications fo
or the
between PT
mechanis
sm of the coexistence
c
TSD and ch
hronic pain. Pain. 2008
8 Aug
31;138(2
2):450-9.
 Defrin R,, Schreiber S,
S Ginzburg K.Paradoxic
cal pain perception in P
PTSD: The unique
u
role of an
nxiety and dissociation. J Pain. 2015
5. pii: S1526
6-5900(15)00
0757-9.
(Alertta submetido em 24/09//2015 e aceiito em 27/09
9/2015)
4. Ra
adiodermatite, complicaç
ção da radiotterapia do câ
âncer de ma
ama
Em d
dois trabalho
os de pesquisadoras da Escola de Enfermagem
E
de Ribeirão
o Preto, USP
P, são
discutidos aspec
ctos relacio
onados à rradiodermattite, uma complicação
c
o do tratam
mento
radioterápico do câncer de mama,
m
que acomete cerca de 80%
% das pacien
ntes submetiidas a
este tipo de proc
cedimento. A severidade
e e a dor decorrente des
sta dermatitte podem afe
etar a
qualid
dade de vid
da das pacientes e ta mbém a ad
desão ao trratamento, podendo levar à
interrrupção deste
e.
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Atrav
vés da Prátiica Baseada em Evidên
ncias, o trab
balho de re
evisão procu
urou na literratura
dispo
onível traba
alhos de qu
ualidade qu
ue demonsttrassem o melhor tra
atamento pa
ara a
radiodermatite.
De a
acordo com
m as pesquisas analiisadas, obs
servou-se que
q
para a prevenção de
radiodermatite em mulheres
s com cânce
er de mama,, os produto
os tópicos m
mais indicado
os são
os co
orticosteroide
es tópicos e a calêndula
a. De acordo com o traba
alho, indica--se uma apliicação
uniforme destes produtos concomitantem
mente ao iníc
cio da terapia, pelo men
nos 2 vezes ao
a dia
dependendo da ocorrência
o
da
d dermatite
e e de dor, até
a completar o tratame
ento ou seg
guindo
por d
duas semana
as após seu término. No
o caso da callêndula, ress
salta-se, ain da, a restriç
ção do
seu u
uso 2 horas ou
o menos an
ntes da sesssão de radiotterapia.
O seg
gundo traba
alho, mais re
ecente, mosstra um ensa
aio clínico aleatório dup
plo cego realizado
com 51 pacientes
s com cânce
er de cabeça e pescoço em
e tratamen
nto radioterá
ápico dividido
os em
dois grupos: con
ntrole (27) e experimenttal (24), que
e visa comparar o uso d
da calêndula
a e do
óleo graxo essen
ncial no trata
amento da rradiodermatite. A calênd
dula mostrou
u melhor res
sposta
terap
pêutica na prevenção e no tratam
mento da radiodermati
r
te. As auto
oras salienttam a
importância do estudo para
a a prática de enferma
agem, na prevenção,
p
m
minimização e/ou
tratamento pelo enfermeiro de acordo ccom recomendações e/o
ou intervençções baseada
as em
evidê
ências científficas.
Referrências:
 de Andra
ade M, Clap
pis MJ, do Nascimento
o TG, Gozzo
o T de O, de Almeida
a AM.
Preventio
on of skin reactions
r
du
ue to teletherapy in wo
omen with breast canc
cer: a
comprehe
ensive review. Rev Lat A
Am Enfermagem. 2012; 20(3):604-1
11.
er F, Danski MT, Vayego
o SA. Usage of Calendula officinalis in the preve
ention
 Schneide
and treattment of rad
diodermatitiss: a random
mized double-blind contro
olled clinical trial.
Rev Esc Enferm
E
USP.. 2015; 49(2
2):221-8.
(Alertta submetido em 03/09//2015 e aceiito em 08/09
9/2015)
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Allodinia visce
eral persiste
ente por rad
diação é re
evertida por tratamento
o com células do
estro
oma mesenquimal
úmero de pa
acientes trattados por ra
adioterapia aumenta a cada dia e,, mesmo co
om as
O nú
melhorias desta terapêutica, há uma cre
escente incid
dência de pa
acientes com
m tecidos e órgãos
ó
ximos às árreas tratada
as, levando a uma população cad
da vez maior de
danifficados próx
sobre
eviventes do
o câncer com
m dores visce
erais e tenesmos*. A do
or persistentte destes qu
uadros
vem cada vez mais
m
interferindo na quallidade de vid
da dessas pessoas. O m
mecanismo celular
c
que causa essa
as dores é desconheccido, não existindo
e
assim planos secundário
os de
tratamento. O que
q
se sabe é que há um mecanismo subjacente que en
nvolve o sis
stema
neuro
ológico e im
munológico, que
q
regulam
m a fisiologia
a intestinal - a substânccia P e pepttídeos
relacionados à ca
alcitonina (P
PRC) liberad os pelas fibras nervosas estimulam
m os mastóc
citos a
libera
ar mediadore
es do sistem
ma imune qu
ue irão pertu
urbar a funçã
ão dos nervo
os, estimulando a
dor.
Este estudo teve
e como base três objettivos princip
pais: 1. valiidar ensaioss clínicos so
obre a
hiperrsensibilidade
e visceral ocasionada
a por radiação; 2. investigar os mecanismos
relacionados à hipersensibilid
dade; e 3. a
avaliar se o tratamento com célulass mesenquim
mais é
ou nã
ão eficiente.
Como
o parâmetro de caracterrização do m
modelo experrimental de hipersensibil
h
lidade viscerral em
ratos
s irradiados foi avaliada
a a resposta
a visceromo
otora (RVM) para a disstensão colo
orretal
(DCR
R) e o volum
me desta dis
stensão. Obsservou-se a RVM foi forte e durado
oura nos an
nimais
irradiiados em comparação
c
aos contro les, sugerin
ndo assim que
q
a irrad iação induz
z uma
alodin
nia visceral crônica. Alé
ém disso, fo
oi também avaliado
a
se esta alodin ia crônica estaria
e
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relacionada à se
ensibilização
o em níveiss espinais (L6-S1)
(
por meio de u
um marcador de
ativação neuronia
al - a ativaçã
ão foi sete v
vezes maior nos ratos irrradiados do q
que no grup
po que
não ffoi exposto à irradiação, o que demo
onstra que a irradiação não só induzz alodinia visceral
crônica, como ta
ambém cond
duz à sensib
bilidade espinal por indu
uzir a ativaçção de neurônios.
Adem
ão do núme
mais, foi realizada a imu
unocoloração
o de secções
s do cólon para
p
avaliaçã
ero de
plexo
os nervosos na submuco
osa, a densid
dade de fibra
as nervosas na lâmina p
própria, o nú
úmero
de ne
eurônios porr plexo e a quantidade
q
d
de substância P e PRC no
n cólon. Co
onstatou-se que 4
sema
anas após a irradiação o número de plexos nerv
vosos, a densidade e o n
número das fibras
nervo
osas, foram aumentado
os. Além dis so, as quan
ntidades de substância P e PRC tam
mbém
foram
m aumentad
das e encon
ntradas co-llocalizadas junto
j
às fib
bras nervos as, o que é um
indica
ativo de um
ma origem neural desstas substâncias. Dess
sa forma, ssugere-se que
q
a
irradiiação colorre
etal induz mecanismos n
neuroplástico
os no cólon.
Para corroborar o mecanis
smo subjace
ente da alo
odinia visceral crônica,, foi estuda
ada a
cação dos mastócitos
m
presentes
p
n
na região co
olorretal e verificou-se
v
que a irrad
diação
implic
resulttou num aumento ace
entuado de mastócitos na submucosa do có
ólon. Além dessa
apare
ente hiperpllasia dos mastócitos,
m
p
percebeu-se uma hiperrtrofia desta
as células e uma
maior proximidad
de anatômica entre os m
mastócitos e as fibras ne
ervosas. Para
a analisar o papel
funcio
onal dos mastócitos
m
na
a alodinia v
visceral, os pesquisadores trataram
m tanto os ratos
irradiiados quanto
o o grupo co
ontrole com u
um anti-histtamínico; em
mbora o trata
amento não tenha
altera
ado a sensib
bilidade visc
ceral do grup
po controle, foi capaz de
d atenuar a alodinia visceral
mecâ
ânica no grup
po irradiado.
Por ffim, foi testa
ada a eficácia terapêuticca das célullas do estroma mesenq uimal (CEMs). As
CEMs
s sabidamen
nte possuem um potenciial terapêutico muito grande devido
o à capacida
ade de
difere
enciação em
m diversas lin
nhagens de ccélulas, dentre elas condrócitos e o
osteoblastos,, além
de se
ecretarem uma
u
série de
d citocinas e molécula
as regulatórias que parrecem modu
ular o
sistem
ma imune. Como
C
já dem
monstrado e
em estudos anteriores,
a
as
a CEMs têm
m a capacida
ade de
favorrecer a rege
eneração ep
pitelial em um contextto de lesões em tecid os induzido
os por
irradiiação. O que
e se observo
ou neste estu
udo é que apenas uma injeção intra
avenosa con
ntendo
CEMs
s reduziu a alodinia
a
mec
cânica induz ida por radia
ação. Os me
ecanismos p
pelos quais se
s deu
esse alívio da do
or foi seu efeito
e
modullador do sis
stema imune
e, em funçã
ão da redução da
hiperrtrofia e dim
minuição da produção de
e triptase pe
elos mastóciitos colorrettais. Além disso o
tratamento com CEMs dimiinuiu as intterações esp
paciais entre
e os mastó
ócitos e as fibras
nervo
osas.
Como
o o estudo bem
b
mostra, as células do estroma mesenquim
mal possuem
m a capacidade de
reverrter a alodin
nia visceral crônica na rregião colorretal. Tais dados,
d
soma
ados a evidê
ências
prévias da literattura, indicam
m mais um provável us
so terapêutic
co do tratam
mento com CEMs,
C
que d
dispõe cada vez mais de indicações para o tratamento de diversas doen
nças.
Referrência: Dura
and C, Pezet S, Eutamèn
ne H, Demarrquay C, Mathieu N, Mou
ussa L, Daudin R,
Holler V, Sabourin JC, Milliatt F, Françoiss A, Theodorrou V, Tamarat R, Bende
eritter M, Sé
émont
A. Pe
ersistent vis
sceral allody
ynia in ratss exposed to
t colorecta
al irradiation
n is reverse
ed by
mese
enchymal strromal cell tre
eatment. Pa in. 2015;156
6(8):1465-7
76.
(Alertta submetido em 31/08//2015 e aceiito em 01/09
9/2015)
6. Re
eceptor da ra
apamicina po
ode estar en
nvolvido com
m o prurido
O pru
urido (coceira, comichão) é um fen
nômeno ainda pouco elucidado, po
ois pouco se
e sabe
sobre
e os mecan
nismos de sinalização
s
que culmina
am na coce
eira. Assim,, conhecer esses
meca
anismos representa um fato de ex
xtrema relev
vância, porq
que informaçções relativas ao
fenôm
meno facilita
ariam o dese
envolvimento
o de novos fármacos qu
ue tenham ccomo foco o alívio
do prrurido.
Pela falta de info
ormações so
obre a coceirra, muitas pesquisas
p
modernas têm
m sido guiad
das no
sentid
do de desve
endar as que
estões relacio
onadas com o tema. Um
ma dessas pe
esquisas verrificou
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a possível relaçã
ão da via de
d sinalizaçã
ão do alvo da rapamicina (P-mTO
OR), com ev
ventos
nocic
ceptivos e com
c
o prurrido. Desta forma, ava
aliaram um possível effeito benéfic
co da
metfo
ormina que,, embora seja
s
um fárrmaco antidiabético ora
al, demonst ra também ação
inibitória sobre a via da mTO
OR.
Os re
esultados ma
ais significativos foram q
que a via do P-mTOR em
m fibras A, m
mas não em fibras
C, es
stá envolvida
a no process
so da coceira
a. Além disso, observara
am que a me
etformina qu
uando
administrada anttes do agentte pruridogê
ênico foi capaz de aliviarr o prurido d
dos camundongos
e de
emonstraram
m que a mesma dose inibiu a expressão de
e moléculass-alvo da via
v
de
sinaliização da P--mTOR. Visto
o que a mettformina é utilizada
u
clinicamente no
o diabetes tipo II,
este estudo indic
ca outro potencial uso do fármaco
o em situaçõ
ões de pruriido refratário aos
agenttes antihista
amínicos, que são usualm
mente indica
ados.
Referrência: Obarra I, Medran
no MC, Sign
noret-Genestt J, Jiménez
z-Díaz L, Gé
éranton SM, Hunt
SP. Inhibition of the mammalian target of rapamyc
cin complex 1 signaling pathway re
educes
behaviour in mice. Pain. 2015;156(8
8):1519-29.
itch b
(Alertta submetido em 15/09//2015 e aceiito em 15/09
9/2015)
7. TM
MEM16A: um
m novo colaborador no prrocesso de hiperalgesia
h
Apesa
ar do gran
nde número de estud
dos descrevendo fenô
ômenos que
e participam
m da
hiperralgesia infla
amatória agu
uda, de tem pos em tem
mpos alguns trabalhos a inda demonstram
meca
anismos até então inéditos que parrticipam des
ste processo. O Membro
o Transmembrana
16A (TMEM16A) trata-se de um canal d
de cloreto ativado por cálcio
c
(CCAC
C) descobertto em
2008 simultaneamente por três
t
grupos d
de pesquisa independentes. Em 201
12, pesquisa
adores
da un
niversidade Nacional de
e Seoul, Rep
pública da Coréia,
C
publicaram um e
estudo no Nature
N
Neuro
oscience dem
monstrando que o TMEM
M16A atua co
omo sensor de calor a e
estímulos térrmicos
em n
neurônios se
ensoriais. Em
m 2013, Jin e colaboradores public
caram na Sccience Signa
alling,
estud
do demonstrrando um me
ecanismo qu
ue sugeria a participação
o do canal T
TMEM16A tam
mbém
na h
hiperalgesia inflamatória
a. Demonstrraram que apesar de ser um CC
CAC, o TME
EM16A
respo
onde preferrencialmente
e ao aume
ento das co
oncentrações citoplasm
máticas de cálcio
oriun
ndas do retíc
culo endopla
asmático em
m neurônios
s de pequen
no diâmetro (sensitivos), em
comp
paração ao cálcio oriun
ndo de cana
ais de cálcio ativados por voltage
em (CCAV). Uma
possíível explicaç
ção demonsttrada para e
esta preferência foi a lo
ocalização d o TMEM16A
A mais
próxima aos rece
eptores IP3 (IP3R), que se localizam
m justamente
e no retículo
o endoplasm
mático,
o que
e permitiria uma "seletividade" no reconhecimento da orig
gem das corrrentes de cálcio,
c
devid
do ao maior gradiente de concentraçção das corrrentes de cá
álcio. Não ob
bstante, estímulos
que geram IP3 e conseque
ente ativaçã o dos IP3R
R no retículo
o endoplasm
mático, tais como
bradicinina ativando receptor B2 ou ativ
vação do PAR2, são eficientes em g erar correnttes de
cloretto via TMEM
M16A, favore
ecendo a desspolarização neuronial. Em
E 2014, o mesmo grupo de
pesqu
uisadores de Seoul de
emonstrou, em um esttudo publica
ado no Mollecular Pain, que
realm
mente os can
nais TMEM16
6A participam
m tanto da hiperalgesia
h
inflamatória , como a ind
duzida
por b
bradicinina, quanto
q
da neuropática.
n
O mecanism
mo se deve ao fato de q
que em neurrônios
senso
oriais as con
ncentrações intracelulare
es de cloreto
o são maiore
es que as ex
xtracelulares; logo
a abe
ertura dos TM
MEM16A oca
asiona a saíd
da de cloreto
o e aumento do potencia
al de membrrana a
valorres mais positivos, facilittando a desp
polarização neuronial.
n
Referrências:
 Jin X, Shah S, Liu Y, Zhang H, Leees M, Fu Z,, Lippiat JD, Beech DJ, S
Sivaprasadarao A,
Baldwin SA, Zhang H, Gamper N. Activatio
on of the Cl- channel A
ANO1 by loc
calized
calcium signals in nociceptive sensory ne
eurons requ
uires couplin
ng with the
e IP3
receptor. Sci Signal. 2013;6(290
0):ra73.
 Cho H, Yang
Y
YD, Lee
e J, Lee B, K
Kim T, Jang
g Y, Back SK
K, Na HS, Ha
arfe BD, Wa
ang F,
Raouf R, Wood JN, Oh
O U. The ca lcium-activa
ated chloride
e channel an octamin 1 acts as
a heat se
ensor in nociceptive neurrons. Nat Ne
eurosci. 2012
2; 15(7):101
15-21.
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Lee B, Cho
C
H, Jung
g J, Yang Y
YD, Yang DJ,
D Oh U1. Anoctamin 1 contributtes to
inflamma
atory and nerve-injury in
nduced hype
ersensitivity. Mol Pain. 20
014;10:5.
(Alertta submetido em 05/09//2015 e aceiito em 08/09
9/2015)
8. A iinteração ne
euroimune-glial na infânccia
A dor neuropátic
ca afeta millhares de pe
essoas, tend
do como característicass principais a dor
intensa, a perda de sensibilidade e o d ifícil tratamento. Mas raramente essse tipo de dor é
obserrvada em crianças,
c
e surge
s
- gerralmente - apenas
a
a pa
artir dos 13
3 anos de idade.
i
Experimentalmen
nte, o mesm
mo acontece
e com ratos e camund
dongos, que
e não expre
essam
qualq
quer comporrtamento nociceptivo ap
pós uma injú
úria no nervo
o nas três p rimeiras sem
manas
de v
vida. Emborra estudos tenham sid
do publicado
os nesse se
entido, os mecanismos
s que
envolvem a dife
erença de percepção
p
o
ou processam
mento da dor
d
em dife
erentes idades (e
conse
equentemen
nte, em diferentes esstágios de desenvolvimento), aiinda são pouco
conhe
ecidos.
Em a
adultos, sabe
e-se que a interação ne
euroimune-glial é essenc
cial para o e
estabelecime
ento e
manu
utenção da dor neuropática. Rece
entemente, um trabalh
ho publicad
do no Journ
nal of
Neuro
oscience mo
ostra que esse compone
ente neuroim
mune-glial ta
ambém está envolvido na
n dor
em crianças, mas
s de uma ma
aneira difere
ente.
Em a
adultos, uma
a lesão no nervo desen
ncadeia uma resposta imune pró-iinflamatória, com
importante partic
cipação de liinfócitos Th1
1 e ativação
o de células gliais – astró
rócitos e mic
croglia
– que
e liberam cittocinas pró nociceptivas,
n
, como IL-1β
β e TNF-α, sensibilizando
o os neurônios do
corno
o dorsal da medula espinal e prolon
ngando a se
ensação dolo
orosa. Em ro
oedores neo
onatos
ou jo
ovens (até trrês semanas
s de vida), n
no entanto, uma lesão no
n nervo até
é a 3a semana de
vida não desenca
adeia ativaçã
ão de célulass gliais, nem
m tão pouco,, comportam
mento nocice
eptivo.
Difere
ente dos adultos, a resposta imune
e predomina
ante no neon
nato é anti- inflamatória, com
libera
ação de IL-4
4 e IL-10, e o favorecim
mento da differenciação de linfócitoss T para o padrão
p
Th2 e de macró
ófagos para M2, perfis de atividad
de anti-inflamatória. Issso possivelm
mente
aconttece do pon
nto de vista fisiológico como um mecanismo
m
de proteção
o do neonatto aos
inúmeros antígen
nos com os quais entra
ará em contato nos prim
meiros dias de vida, alé
ém de
dade microg
glial na remo
oção de célu
ulas mortas – um intensso e vital episódio
favorrecer a ativid
duran
nte o desenv
volvimento.
Esse perfil anti--inflamatório
o do neona
ato, no enttanto, mascara a resp osta inflamatória
desen
ncadeada pe
ela lesão no nervo, faze ndo com que a sensibilização nocice
eptiva permaneça
imperceptível até
é a 4a sem
mana de vida
a (em roedores) ou até os 13 an os de idade
e (em
huma
anos). Quan
ndo as citocinas IL-1β e TNF-α são administrad
das em anim
mais jovens,, há o
desen
nvolvimento de resposta
a nociceptiva
a, mostrando
o que os neu
urônios nesssa faixa etáriia não
estão
o incapazes de serem se
ensibilizadoss, mas não o fazem por predominân
ncia da ação
o antiinflam
matória. Qua
ando esse perfil muda n
no início da adolescência, os sintom
mas de uma lesão
no ne
ervo aparece
em, tanto em
m humanos ccomo animais.
Vale a pena pen
nsarmos e investigarm os mais à respeito para que pos samos impe
edir o
surgimento dos sintomas
s
de uma lesão quando a criança chega
ar à adolesccência, bem como
enten
nder os mecanismos pattofisiológicoss envolvidos no período da infância, buscando opções
o
terap
pêuticas para
a adultos que sofrem com
m a dor crôn
nica.
Referrência: McKe
elvey R, Bertta T, Old E, Ji RR, Fitzge
erald M. Neuropathic paiin is constitu
utively
supprressed in ea
arly life by anti-inflamm
matory neurroimmune regulation. J Neurosci. 2015;
35(2)):457-66.
(Alertta submetido em 03/08//2015 e aceiito em 04/08
8/2015)
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