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1. Te
erceiro Congrresso da Soc
ciedade Brassileira de Mé
édicos Intervencionistas em Dor
A Me
edicina Interrvencionista da Dor é u
uma área nova, em fas
se de rápido
o crescimen
nto no
mund
do todo, inc
clusive no Brasil. O se
eu principall objetivo é reduzir e controlar a dor,
ajuda
ando o pacie
ente a maxim
mizar o seu n
nível de func
cionamento e ter mais q
qualidade de
e vida.
Neste
e sentido, em
m 2012, foi fundada a S
Sociedade Brasileira
B
de Medicina In
ntervencionis
sta da
Dor (SOBRAMID), que tem por objetiv
vo promover a divulgação, o dese
envolvimento
o e a
prátic
ca das técn
nicas de ma
anejo interv
vencionista para o diag
gnóstico e o tratamento de
distúrbios relacio
onados à dorr.
A cria
ação da SOBRAMID coloca o Brasill em um cenário mundial, cada dia
a mais atual, que
trata do reconhe
ecimento do
o impacto q
que a dor, em especial as dores crônicas, te
em na
os e da sociiedade como
qualid
dade de vida dos indivíd
duos afetado
o um todo. A SOBRAMID não
está sozinha, ela
a se coloca lado a lado a outras ass
sociações como a Socida
ade Americana de
Médic
cos Interven
ncionistas em Dor (Am
merican Sociiety of Interventional P
Pain Physicia
ans –
ASIPP
P) e a Acade
emia Latino-Americana d
de Médicos Intervencion
I
istas en Dolo
or (ALMID). Estas
assoc
ciações tem a finalidade
e comum de
e aperfeiçoamento contíínuo de seuss membros, além
o título de Especialista
de co
onceder a prrofissionais qualificados
q
E
em Medicina
a Intervencio
onista
da D
Dor. Desta maneira, a SOBRAMID
D abriga médicos espe
ecialistas em
m anestesio
ologia,
neuro
ocirurgia, orrtopedia ou fisiatria e n ormatiza prrocedimentos
s garantindo
o resultados
s mais
eficaz
zes, treinam
mento e certifficação.
Para entendermo
os melhor, a medicina intervencion
nista da dorr é a área q
que se dedica ao
diagn
nóstico e tratamento de dores aguda
as e crônicas
s, utilizando-se de técniccas minimam
mente
invas
sivas, geralm
mente realizadas com o auxílio de Raios X, ulttrassonograffia ou Tomo
ografia
Comp
putadorizada
a, o que aum
menta a sua
a segurança e eficácia. As técnicas intervencionistas
podem ser dividiidas em dois
s grupos pri ncipais: as que se dedicam ao diag
gnóstico, ou seja,
serve
em para determinar o alvo exato re
esponsável pela
p
dor; e as
a que se de
edicam a te
erapia,
ao trratamento e combate da dor. Sabe
er, com certteza, de onde se origin
na a dor é quase
semp
pre um desa
afio, e, a con
ndição funda
amental para
a um tratam
mento adequ
uado. Já a te
erapia
mais adequada vai
v depender das caractterísticas da
a dor, e podem envolve
er desde neu
urólise
(desttruição de um
u
nervo) e bloqueios ganglionare
es, a outras modalidade
es de tratam
mento
como
o fisioterapia
a e acompa
anhamento p
psicológico. O tratamen
nto adequad
do dos proc
cessos
dolorrosos tem como
c
pilar fundamental
f
l o diagnósttico das cau
usas que prrovocaram o seu
vendo interrações
apare
ecimento, com base em exames clínicos e complement
c
ares, envolv
biológ
gicas psicoss
sociais.
É inte
eressante ob
bservarmos que na med
dicina interve
encionista a abordagem
m interdisciplinar é
a cha
ave para a melhora da qualidade de vida do paciente. As principais vantagens desta
abord
dagem são a individualiz
zação do trattamento e a recuperação rápida e effetiva. É um
m novo
camin
nho a ser se
eguido e que pode nos g uiar para lon
nge das “dorres de difícil tratamento””.
ista da dor [[Internet]. Cambuí.
Fonte
e: Medicina intervencion
i
C
Cam
mpinas, SP - Brasil [citad
do em
26-ou
ut-15] Dispo
onível em: http://www.
h
.singular.me
ed.br/es/com
mponent/tagss/tag/3-med
dicinainterv
vencionista-da-dor.html
(Alertta submetido em 12/09//2015 e aceiito em 15/09
9/2015)
2. Us
so combinado entre aspirina e cafeín
na e o aumen
nto da frequência da dorr de cabeça
A caffeína (1,3,7--trimetilxantina) é a sub stância psico
oativa mais consumida d
de todo o mundo,
indep
pendente de sexo, idade e localizaçã
ão geográfica
a. Encontrad
da em mais d
de 60 espécies de
planttas, e graças
s à industria
alização, tam
mbém encon
ntrada em in
números alim
mentos e be
ebidas
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como
o chás, café, energéticos
s, produtos d
de chocolate
e e refrigeran
ntes. Seu co
onsumo mun
ndial é
estim
mado em mais de 120.00
00 toneladass por ano.
Já a aspirina, que
q
é um fármaco co
om propried
dades analgésicas, antiipiréticas e antiinflam
matórias, é o medicamen
nto mais con
nhecido e co
onsumido de todo o mun
ndo.
Comb
binações de analgésicos
s com cafeín
na têm sido discutidas como tendo
o um risco para
p
a
cronicidade da dor de cab
beça. Logo, foi realizad
do um estu
udo de coo
orte, prospe
ectivo,
longittudinal com o intuito de
e analisar se a ingestão de cafeína e aspirina esstá associada
a com
o aum
mento da fre
equência de dor de cabe ça em comp
paração a mo
onoterapia d
de aspirina.
O esttudo utilizou
u um banco
o de dados alemão de onde foram
m retirados, no geral, 18.000
home
ens e mulheres com cidadania
c
allemã, de id
dades entre 18 e 65 a
anos, que foram
selecionados aleatoriamente
e a partir d
de listas ofic
ciais de res
sidentes em
m três cidades. O
do se esten
ndeu de 2003 a 2007,, e nesse período
p
de tempo fora
am enviados
s três
estud
questtionários (t0
0, t1 e t2) onde após a coleta das
s informaçõe
es necessárrias, puderam
m ser
aprov
veitados 509
9 participantes que se en
nquadravam
m nos requisittos desejado
os.
Após a interpreta
ação de tais informaçõess pode-se pe
erceber que não houve a
associação entre a
inges
stão de aspirrina e cafeína em compa
aração com a aspirina e o desenvolv
vimento de dor
d de
cabeç
ça crônica. Também
T
nã
ão houve as sociação entre a ingesttão de aspirrina e cafeín
na em
comp
paração ao grupo
g
sem an
nalgésicos e ao desenvo
olvimento de doenças crô
ônicas.
Referrências:
 Schramm
m SH, Moebus S, Özyurrt Kugumcu M, Geisel MH,
M
Oberma
ann M, Yoon
n MS,
Diener HC,
H
Jöckel KH,
K
Katsarav
va Z. Use off aspirin com
mbinations w
with caffeine and
increasing headache frequency: a prospecttive population-based sttudy. Pain. 2015,
156(9):1747-54.
 Ferreira DW,
D
de Almeida SM. Ca
afeína e dor: uma faca de
d muitos gu
umes. Dor on
o line
2013, 13(153): 1.
(Alertta submetido em 29/09//2015 e aceiito em 29/09
9/2015)
3. Nív
veis altos de
e colesterol e intensidade
e de enxaqu
ueca
A hip
percolesterolemia, conh
hecido como
o “colesteroll ruim no sangue”
s
esttá associada
a com
entup
pimento de vasos sang
guíneos e r isco de infa
arto e acide
entes vascu lares encefá
álicos.
Vário
os estudos tê
êm demonsttrado aumen
nto dos fatores de risco cardiovascu
ular e enxaq
queca,
mas, não há estu
udos entre os
o parâmetro
os de gravid
dade da dor de cabeça e níveis séric
cos de
lipíde
eos.
A enxaqueca é um transtorrno neurológ
gico crônico
o caracteriza
ado por dorres de cabeça de
mode
eradas a grrave, cerca de um terçço das pessoas veem uma aura, distúrbio visual,
v
senso
orial ou motor
m
que antecede a enxaquec
ca, sendo incapacitan
nte e um fator
socioeconômico, pela perda de trabalho
o e custos à saúde. A enxaqueca te
em sido imp
plicada
o fator de ris
sco para acid
dente vascul ar encefálico
o isquêmico.
como
Um e
estudo com 52 paciente
es com enxa
aqueca com e sem aura, antes e a
após tratam
mentos
com medicamenttos para a dor
d foi realizzado. Este estudo
e
mostra uma asso
ociação positiva e
signifficativa entrre a frequên
ncia e intenssidade de en
nxaquecas com
c
o colestterol total e o de
baixa
a densidade (LDL), sendo que a e nxaqueca com aura é o subtipo d
de dor de cabeça
assoc
ciada princip
palmente com os mais altos níveis de colesterol total, o e
estudo demo
onstra
pela primeira ve
ez redução significativa
a destes pa
arâmetros lipídicos apóss a profilax
xia da
enxaq
queca.
O mé
étodo realiza
ado foi analisando pesso
oas com diag
gnóstico de enxaqueca e foram deffinidos
algun
ns critérios para selecio
onar os paci entes. Os membros
m
da equipe ana
alisaram reg
gistros
médicos, número
o e intensida
ade das crise
es que foram
m medidas em
m escala num
mérica.
A ass
sociação de enxaqueca com doençça cardiovas
scular e frequência dass crises tem
m sido
muito
o discutida nos últimos anos, por sser um dos fatores que
e podem esttar envolvidos no
aume
ento de risco
o cardiovascu
ular.
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De ac
cordo com o estudo, ho
ouve uma re dução do co
olesterol tota
al e de LDL após uma te
erapia
com medicamentto para a pro
ofilaxia da en
nxaqueca, mas
m o mecan
nismo de liga
ação entre o perfil
lipídic
co e enxaqueca é desconhecido, uma possib
bilidade é que uma ma
aior frequên
ncia e
intensidade das crises resultam em aum
mento da disfunção endotelial, esttresse oxidativo e
inflam
mação.
Esta pesquisa consistia
c
em
m um nume
ero maior de
d mulheres
s e o núme
ero de pacientes
selecionados foi pequeno pa
de mais esttudos.
ara tirar con
nclusões definitivas, necessitando d
Como
o são resultados prelim
minares, pa
ara pesquisa
as futuras, seria intere
essante avaliar o
mesm
mo numero de mulheres e homenss e se forem
m confirmados será imp
portante parra um
melhor controle dos
d níveis de
e colesterol e redução do
o risco cardiovascular.
Referrência: Tana C, Santilli F, Marttelletti P, di
d Vincenzo
o A, Cipollo
one F, Davì G,
Giam
mberardino MA.
M Correlatio
on between Migraine Se
everity and Cholesterol
C
LLevels. Pain Pract.
2015, 15(7):662-70.
0/2015)
(Alertta submetido em 01/10//2015 e aceiito em 08/10
4. Ex
xercícios de
e alta intensidade pode
em melhora
ar aspectos cardiovascculares na artrite
a
reum
matoide
A artrite reumató
óide é uma doença
d
altam
mente debilittante, não apenas pela d
dor incapacitante,
resulttando reduç
ção da capac
cidade moto
ora e de loco
omoção, mas também p
pelo aumentto dos
riscos
s de doenças
s cardiovasc
culares. Exerrcícios físicos
s de alta inte
ensidade, ao
o contrário do
d que
se im
maginava, po
odem fazer muito
m
bem ao
os pacientes
s com essa doença.
d
A arttrite reumató
óide (AR) é uma doençça crônica, que
q
provoca inflamação nas articula
ações,
torna
ando-as rígid
das e dolorrosas. Além disso, leva
am à fraque
eza e conse
equente perd
da de
movimentação corporal, altamente
a
d
debilitante. Muitos estudos dem
monstram fa
atores
genétticos, assim
m como outrras patologi as associadas ao aparecimento de
essa doença
a. Por
outro
o lado, essa
a doença também pode
e ser fator desencadeante de outrros problemas de
saúde
e, como os de origem cardiovascula
c
ar, visto que
e os pacientes com AR ttêm elevaçã
ão dos
riscos
s de doença
as com essa origem. Em
m relação à sua incidência, mulhere
es são três vezes
mais acometidas
s pela artrite
e que homen
ns, afetando
o cerca de 1% da popul ação, geralm
mente
adulttos. Infelizm
mente, ainda
a não há trratamento para
p
essa doença, mass sim métodos e
tratamentos palia
ativos, que podem
p
retarrdar sua evolução.
abe, os ex
xercícios fís icos de inttensidade moderada
m
e
eram plenam
mente
Até onde se sa
acons
selháveis pa
ara os pacientes com arrtrite, ao pa
asso que os de intensida
ade intensa eram
contrraindicados. Entretanto, pesquisado res da Noruega mostrarram que os exercícios de alta
intensidade, com
mo spinning, são os melh
hores para o aumento da capacidad
de cardíaca, assim
o melhora de
d aspectos cardiovascu
ulares. No estudo,
e
foram recrutada
as mulheres
s com
como
artritte reumatoid
de para um estudo de 1
10 semanas com treinam
mento com intervalos de alta
intensidade e foram avaliad
dos diversoss parâmetros
s cardiovasc
culares. Os resultados foram
ótimo
os, com redução da circ
cunferência a
abdominal, gordura corpórea, bem como o aum
mento
da massa muscular nas pacie
entes subme
etidas ao exe
ercício intens
so durante a
as 10 seman
nas.
Além disso, o exercício inten
nso não ocassionou aume
ento significa
ativo da dor nessas pacientes
nem interferência
a na morbidade. Esse esstudo foi lim
mitado a um número peq
queno de pes
ssoas,
assim
m, mais es
studos deve
em ser re alizados, para que os
o dados m
mostrados sejam
s
corro
oborados. Ma
as, de qualquer forma, é uma esperança para os
o pacientess que sofrem
m com
as do
ores e a debiilitação provocada pela a
artrite reumatóide.
Referrência: Sand
dstad J, Ste
ensvold D, H
Hoff M, Nes BM, Arbo I, Bye A. Th
he effects off high
intensity interval training in women
w
with
h rheumatic disease:
d
a pilot
p
study. E
Eur J Appl Ph
hysiol.
2015, 115(10):2081-9.
(Alertta submetido em 31/08//2015 aceito
o em 01/09/2015)
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5. As
spirina apresenta efeito benéfico
b
em pacientes com câncer gastrointestin
g
nal
Um rrecente trabalho apresentado no Co
ongresso Eu
uropeu de Câncer deste
e ano demon
nstrou
que a aspirina prolonga o te
empo de vid
da de pacien
ntes com cân
ncer do tratto gastrointe
estinal
(TG).. Esta é a prrimeira vez que
q
dados de
e sobrevida de pacientes com tumo
ores em diferrentes
localizações do TG
T foram an
nalisadas ao
o mesmo tem
mpo. Anteriormente, ap
penas um tipo de
cânce
er, normalmente o colorrretal, já hav
via sido estudado.
O esttudo foi realizado com 14.000 pacie ntes da Hola
anda que sofriam desse tipo de cânc
cer. O
traba
alho demonstrou que os pacientes q
que tomavam
m o analgésico todos os dias tinham
m duas
vezes
s mais chan
nces de sob
breviver dep
pois de qua
atro anos. Variantes
V
co
omo idade, sexo,
estág
gio do cânce
er e outras condições
c
m
médicas foram levados em
e considera
ração ao longo da
pesqu
uisa.
Cienttistas acreditam que o benefício é resultado da ação antip
plaquetária da aspirina.. Uma
vez q
que as plaqu
uetas dificulltam o reco nhecimento das células tumorais ccirculantes (CTCs)
pelo sistema imu
une, a aspirin
na facilita o sseu reconhe
ecimento e posterior elim
minação.
De ac
cordo com os
o pesquisad
dores muitoss tratamentos personaliizados são ccaros e só podem
p
ser usados em po
oucas pesso
oas. Esse tra balho mostrra justamentte o benefíciio consideráv
vel de
uma droga barata, bem estabelecida e d e fácil acess
so em um grrupo maior d
de pacientes.
Apesa
ar dos benefícios aprese
entados, nov
vos estudos ainda são fu
undamentaiss para verific
car se
as va
antagens rea
almente são maiores que
e as desvanttagens uma vez que a a
aspirina apre
esenta
diverrsos efeitos colaterais,
c
e,
e mesmo em
m doses baix
xas, pode prrovocar sang
gramentos dentre
d
outro
os problemas
s.
Referrência: The European CanCer
C
Org
ganisation (E
ECCO). Postt diagnosis aspirin imp
proves
surviv
val in all gastrointesti
g
nal cancers . [Internet] London. AlphaGalileo
A
Ltd. Coppe
ergate
House.
[citado
em:
26-O
Oct-15]
Dispon
nível
em:
http:///www.alpha
agalileo.org//ViewItem.a spx?ItemId=
=156736&Cu
ultureCode=
=en.
(Alertta postado em
e 13/10/20
015 e aceito em 13/10/2
2015)

Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. De
esvendando os circuitos espinhais da
a dor e da allodinia mecâ
ânica
A nattureza criou uma definiç
ção específicca em nossa
a percepção da luz, do ttoque inócuo
o e de
um e
estímulo noc
civo, capaz de
d evocar a sensação de
d dor. Imagine sentir d
dor ao toqu
ue das
roupa
as, ao escov
var o cabelo ou os dente
es! Pois esta
a condição é conhecida ccomo alodinia e é
exata
amente o que indivíduos
s com dor crô
ônica experienciam.
Apesa
ar do grand
de progress
so em nosssa compreen
nsão sobre os mediad ores moleculares
envolvidos na ho
omeostase das
d
vias noc iceptivas, os
s tipos de cé
élulas e circcuitos mediando a
alodin
nia mecânica ainda necessitam de esclare
ecimentos. Enquanto fibras sens
soriais
perifé
éricas do tip
po C e Aδ fazem a tra
ansmissão de
d informaçã
ão dolorosa a interneurrônios
excita
atórios das laminas I e II do corn o dorsal da medula esp
pinhal, fibra
as do tipo Aβ
A são
respo
onsáveis pela
a sinalização
o táctil inócu
ua com ambos os neurônios, excitattórios e inibiitórios
prese
entes nas lâ
âminas mais
s profundas da medula espinhal, particularme
p
nte a lâmin
na III.
Neste
e sentido, ex
xiste um consenso de q
que os meca
anismos da alodinia ope
eram em nív
vel de
reorg
ganização fu
uncional des
stes circuito
os medulare
es, a famos
sa “plasticid ade sináptic
ca ou
neuro
onal” que acontece
a
nas
s dores crô nicas. De maneira
m
aguda, pode-se
e induzir do
or por
interfferir farmaco
ologicamente
e neste equiilíbrio neuron
nal excitatórrio-inibitório..
Algun
ns estudos recentes
r
com
meçaram a d
desvendar es
sta sinalizaçã
ão sugerindo
o que aumentar a
trans
smissão inibiitória na me
edula espinh
hal seria ben
néfico no controle da do
or crônica. Agora,
A
em o
outro estudo
o elegante, Peirs
P
et al., 2015, demonstra que uma popula
ação de neurrônios
prese
entes na lamina III, e que receb
bem inputs de fibras Aβ,
A
são imp
portantes para a
trans
smissão de estímulos
e
mecânicos
m
e geração de alodinia. Es
stes neurôniios expressa
am de
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mane
eira transitória o transp
portador vessicular de glutamato 3 (VGLuT3) d
durante o pe
eríodo
pós-n
natal e estão
o envolvidos
s na modula
ação da alod
dinia mecânica na vida a
adulta. Após
s uma
lesão
o do nervo, por exemp
plo, estímullos inócuos seriam transmitidos a esta popu
ulação
neuro
onal, que em
m seguida fa
aria sinapse
e com neurônios envolviidos na tran
nsmissão dolorosa
no co
orno dorsal da medula espinhal,
e
oss neurônios calretinin
c
po
ositivos (CR+
+) transform
mando
este estímulo inó
ócuo em noc
civo. A expre
essão de VGLuT3 em fibras C não te
em implicaçõ
ões na
alodin
nia mecânica
a.
adeira muda
O pre
esente estud
do representta uma verda
ança pelo us
so elegante d
da deleção gênica
g
condiicional e fenotipagem co
omportamen tal, acoplada
as a modern
nos métodoss de silenciam
mento
celula
ar, permitind
do o mapeam
mento do cirrcuito. O gru
upo de pesquisadores uttilizou de div
versas
linhag
gens cre-específicas dirrigidas as la
aminas I, laminas II e III, assim ccomo a neurrônios
senso
oriais periféricos, intern
neurônios, ccélulas de Merkel
M
e neurônios exp
pressando VGluT3
para comprovar sua teoria. Por fim, con
nseguiram id
dentificar os neurônios V
VGLuT3 com
m póspse a neurôn
nios CR+ co
omo determ
minantes cha
ave da alodinia mecânicca. Ao passo que
sinap
estes
s achados cllarificam alg
guns pontos sobre a alo
odinia mecânica, levanttam várias outras
o
questtões e gera
am certo ex
xcitamento sobre os próximos
p
de
esdobramenttos na luta
a pela
por trás de
elucid
dação dos mecanismos
m
esta condição
o clínica ain
nda sem trattamento efic
caz, a
alodin
nia mecânica
a.
Referrência: Dorsal Horn Circuits for Perssistent Mechanical Pain. Peirs C, Willliams SP, Zh
hao X,
Walsh
h CE, Gedeo
on JY, Cagle
e NE, Goldriing AC, Hiok
ki H, Liu Z, Marell PS, Seal RP. Ne
euron.
2015 19;87(4):797-812.
(Alertta postado em
e 20/09/20
015 e aceito em 22/09/2
2015)
7. Ex
xercício inten
nso em esteira após lesã
ão neuronal pode
p
preven
nir a dor neu
uropática
A dorr neuropática
a é caracteriizada por um
ma sensação
o dolorosa co
om caracterís
ísticas espec
cíficas,
e sua
a gênese en
nvolve uma desregulaçã
ão neuronal onde nocic
ceptores pa ssam a pro
opagar
sinais
s nociceptivo
os, mesmo sem
s
o devido
o estímulo.
Ainda
a não se con
nhece muito
o bem como
o ocorre a pa
assagem de um neurôn
nio sadio parra um
neurô
ônio neurop
pático, entre
etanto pesq
quisas já demonstraram
m que uma
a lesão neu
uronal
maltrratada, ou até
a mesmo não
n
tratada, pode ser um fator de risco
r
para o desenvolvim
mento
da do
or neuropátic
ca.
As neurotrofinas
s são peptíd
deos enconttrados no sistema
s
nerv
voso centra (SNC) que
e têm
importância nos processos de crescime
ento, diferenciação e sobrevivência
s
a dos neurônios.
Sendo assim, as
s neurotrofin
nas são fato
ores importa
antes para o desenvolv
vimento neuronal,
entre
etanto em uma
u
situação
o de lesão d
do nervo, esses peptíde
eos podem contribuir para
p
a
hiperrexcitabilidad
de do neurôn
nio lesado e com isso ac
cabam fazendo com que o neurônio passe
a disparar sinais quando sub
bmetido a esstímulos insiignificantes, ou até messmo sem esttímulo
algum
m.
Levan
ndo em con
nta que as neurotrofina
as podem causar a hip
perexcitabilid
dade do neu
urônio
lesad
do, então também é possível se ch egar a conc
clusão de qu
ue estas são
o fatores de
e risco
para o desenv
volvimento e estabele
ecimento da
a dor neuropática em
m um neu
urônio
anterriormente les
sado.
Com base nas informações mencionada
as acima, pesquisadore
p
es submeterram ratos a uma
sequê
ência de ex
xercícios de alta intensi dade em um
ma esteira, sendo que,, esses exerrcícios
ocorrreram ao lon
ngo de duas
s semanas, e todos os animais
a
tiveram nervos lesados anttes de
serem
m submetido
os à bateria de exercícioss, que ocorrreram logo após a lesão neuronal.
A ide
eia principal por trás do experimentto citado é que
q
a ativida
ade física de
e alta intens
sidade
iria rreduzir a se
ecreção de neurotrofin as, ajudand
do na preve
enção da h
hiperexcitabilidade
neuro
onal e conse
equentementte na preven
nção da dor neuropática..
São p
poucas as ne
eurotrofinas conhecidas em seres humanos, ma
as dentre ela
as as que mais se
desta
acam são o NGF, e o BNDF,
B
sendo
o que, foram
m justamentte esses do is fatores que os
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pesqu
uisadores mediram,
m
utilizado
u
téccnicas como Western Blot, Imu
unoreatividad
de, e
Imun
nohistoquímica.
Os re
esultados demonstraram
m que a h ipótese leva
antada estava certa, p
pois os exerrcícios
prem
maturos clara
amente reduziram os níveis de neurotrofinas
n
s secretada s, e houve uma
adapttação do sistema nervos
so com relaçção ao novo microambiente criado e
em torno do nervo
que s
se recuperav
va da lesão.
Embo
ora a ideia colocada
c
no experimento
o demonstrado seja muito interessa nte, é importante
lembrar que a transição
t
de
essa ideia p
para a clínic
ca ainda é algo muito distante, pois
p
o
estím
mulo doloroso
o que a terapia de exerccício de alta intensidade na esteira p
pode proporc
cionar
parec
ce algo muito tortuos
so, entreta nto é imp
portante res
ssaltar que
e o experim
mento
demo
onstrou que uma medid
da terapêuti ca aplicada logo após a lesão do nervo pode fazer
toda a diferença para a prev
venção da d
dor neuropáttica, o que é relevante, pois isso evita a
cronifficação do problema.
Referrência: Lópe
ez-Álvarez VM,
V
Modol L,, Navarro X,
X Cobianchi S. Early inccreasing-intensity
tread
dmill exercise
e reduces ne
europathic p
pain by preve
enting nociceptor collate
eral sproutin
ng and
disruption of chlo
oride cotran
nsporters ho meostasis after
a
periphe
eral nerve in
njury. Pain. 2015,
156(9
9):1812-25.
(Alertta postado em
e 22/09/20
015 e aceito em 22/09/2
2015)
8. O metabólito de lidoc
caína, N-eti lglicina, tem
m efeitos antinocicepttivo em modelo
m
experrimental inflamatório e dor
d neuropáttica
Cerca
a de 20% da
a população sofre com a
algum tipo de
d dor crônic
ca. Por isso é de fundam
mental
importância que os mecanism
mos de cron ificação da dor
d sejam desvendados para direcio
onar o
tratamento. A re
ecomendação para o m
manejo da do
or neuropática, um tipo
o de dor crônica,
incluii o uso de antidepressiv
vos tricíclicoss, inibição da serotonina
a e norepine
efrina, liganttes de
canaiis de cálcio, opioides e aplicação
a
tóp
pica de lidoca
aína e capsa
aicina. Porém
m, tais estrattégias
ainda
a possuem limitações, co
omo os efeit os adversos.
O us
so sistêmico
o de lidoca
aína é uma
a corrente promissora para o tra
atamento da
a dor
neuro
opática, porém seu mec
canismo é p
pouco conhe
ecido. Seu uso como inffusão intravenosa
no trratamento de dores crônicas como as do cânc
cer, fibromialgia e dor n
neuropática conta
com v
várias revisõ
ões atuais.
O prrincípio da ação
a
da lidocaína é b loquear os canais volttagem-depen
ndente de sódio.
Considerando a baixa concentração sisttêmica de lid
docaína que demonstra ter efeito na
n dor
opática e sua baixa afinidade com
m os canais voltagem-dependente
e de sódio, esse
neuro
ociceptivos. Já foi
meca
anismo parec
ce pouco pro
ovável de se
er capaz de explicar
e
os efeitos
e
antino
demo
onstrado que
e o metabóliito de lidoca ína, N-etilglicina (EG), é um substra
ato alternatiivo do
trans
sportador de
e glicina (Gly
yT1), sugeriindo que o EG e não a lidocaína é responsáve
el pelo
efeito
o benéfico da
a lidocaína no
n tratamentto da dor ne
europática.
Werd
dehausen R, et al., (2015), além de demostrar que o EG é específico p
para GlyT1, revela
r
que ttambém é benéfico
b
em
m melhorar a hiperalges
sia e alodinia em mode
elo animal de
d dor
crônica sem prov
vocar efeitos
s adversos. P
Para isso utilizaram uma
a série de téccnicas, a primeira
foi a eletrofisiologia tanto em
m ovócitos issolados de Xenopus
X
laev
vis, com inje
eção de 1 a 20 ng
de RN
NA complem
mentar de ratto para exprressar as subnidades do receptor de
e glicina, Gly
yR a1,
a2, e a3, ou NM
MDAR (NR1//NR2), quan
nto na med
dula espinal para testarr as drogas
s, EG,
glicin
na, glutamato
o e sarcosina.
O mo
odelo de dorr inflamatória
a foi induzid o nos ratos com comple
ete Freund’s adjuvant (C
CFA) e
o mo
odelo de dor neuropática
a crônica foi induzido po
or meio de três cortes e
em volta do nervo
ciátic
co dos anima
ais. O limiarr foi avaliado
o usando os
s monofilamentos von FFrey e a ativ
vidade
geral dos animais
s foram avaliadas por si stema de vídeo. Investigou-se tamb
bém a quanttidade
de glicina e EG no sangue e no
n fluido cerrebroespinha
al usando cro
omatografia .
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Os re
esultados ind
dicam que a aplicação d
de glicina co
ombinado EG
G para GlyT2
T2, GlyR a1, a2, e
a3, ou NMDAR,, expresso nos ovócittos não ap
presenta differença sign
nificativa qu
uando
comp
parada com a administração de gliccina isolada. Isso indica claramente
e que o EG não é
um s
substrato alternativo parra tais recep
ptores. Porém
m o EG é um
m substrato de GlyT1 e reduz
o efe
eito nocicep
ptivo em ratos com do
or neuropática e não provoca
p
efe
eitos adversos se
comp
parado com a lidocaína. Investigaçções futuras
s são fundamentais parra determin
nar de
mane
eira precisa os
o mecanism
mos molecula
ares sobre a ação antino
ociceptiva do
o EG. Salienta-se,
porta
anto, que os
s presentes achados co
ontribuem para direcion
nar novas esstratégias para
p
o
mane
ejo da dor crrônica.
Referrências:
 Werdehausen R, Mitttnacht S, Beee LA, Minett MS, Armb
bruster A, B
Bauer I, Woo
od JN,
ns H, Eule
enburg V. The lido
ocaine metabolite N-e
ethylglycine has
Hermann
antinociceptive effec
cts in experrimental inflammatory and neurop
pathic pain. Pain.
59.
2015, 156(9):1647-5
 Peixoto RD, Hawley P. In
ntravenous lidocaine for cancerr pain without
electrocardiographic monitoring
g: a retros
spective rev
view. J Pallliat Med. 2015,
18(4):37
73-7.
P Backonja
a M, Knurr H. Intravenous lidocaine for neu
uropathic pa
ain: a
 Hutson P,
retrospec
ctive analysis of tolerabi lity and effic
cacy. Pain Med. 2015, 16
6(3):531-6.
(Alertta postado em
e 22/09/20
015 e aceito em 22/09/2
2015)
9. Sis
stema endoc
canabinoide e exercícios
O bem
m estar asso
ociado a exe
ercícios inten
nsos, sobretu
udo a corrida
as longas, de
escrito como
o uma
assoc
ciação de ansiólise, ana
algesia, sed
dação e eufo
oria, foi alv
vo de uma pesquisa de
escrita
recen
ntemente no
o periódico PNAS.
P
Emborra o exercício físico inten
nso eleve oss níveis séric
cos de
β-end
dorfina e anandamida,
a
o fato da
a β-endorfin
na não atra
avessar a b
barreira hematoenceffálica levou os pesquisa
adores a in vestigarem os mecanismos biológiicos associados a
este bem estarr. Utilizando
o camundo ngos como modelo animal,
a
o u
uso conjuntto de
ferram
mentas farm
macológicas, genéticas e estudos co
omportamenttais possibiliitou verificar que,
afora
a a euforia, a ansiólise é causada pe
ela ação de endocanabin
nóides em re
eceptores CB1 de
algesia é causada pela ativação
neurô
ônios gabaérgicos enceffálicos. A ana
a
de receptores CB1 e
CB2 p
periféricos.
O tra
abalho utilizo
ou o teste da
d transição claro-escurro para verifficar a ansie
edade, o tes
ste de
hotplate para verificar analgesia, os ago
onistas inversos AM251 e AM630 pa
ara os recep
ptores
CB1 e CB2 respectivamente, a naloxona,, antagonista
a opioide, e camundong os geneticam
mente
modificados GABA-CB1−/−.
Referrência: Fuss J, Steinle J,, Bindila L, A
Auer MK, Kirrchherr H, Lu
utz B, Gass P
P. A runner's
s high
depends on cannabinoid receptors
r
in
n mice. Pro
oc Natl Acad Sci U S A. 2015
5 Oct
20;11
12(42):1310
05-8.
(Alertta postado em
e 10/08/20
015 e aceito em 13/10/2
2015)
10. B
Bloqueio de canais
c
espec
cíficos no cérrebro reduz a dor neurop
pática
Traba
alhos na lite
eratura já demonstrara
d
am que corrrentes catiônicas media
adas pelos canais
c
contrrolados por nucleotídeos cíclicos attivados por hiperpolariz
zação (HCN)) apresentam
m um
importante papell na dor atra
avés da faciliitação de dis
sparos ectóp
picos e hipere
excitabilidad
de nos
neurô
ônios do gân
nglio da raiz
z dorsal, enttretanto pou
uco ainda se
e sabe sobre
e o seu pape
el nas
vias s
supraespinais da dor.
Um novo estud
do, publicad
do este mê
ês pela rev
vista científica Jounal of Neuroscience,
demo
onstrou pela
a primeira vez que o bl oqueio dess
ses canais específicos, e
em uma parrte do
céreb
bro conhecid
da como córtex pré-fron
ntal medial (CPFm),
(
é ca
apaz de ind uzir uma drrástica
reduç
ção da dor neuropática.
n
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Essa região do cérebro, co
onhecida po
or ser relac
cionada aos
s aspectos afetivos da
a dor,
demo
onstrou uma
a elevada ex
xpressão de
e HCN. Após
s a indução de neuropa
atia periféric
ca em
ratos
s, foi observ
vado um aumento na excitabilida
ade dos neu
urônios pira
amidais do CPFm
quando compara
ado aos aniimais falsam
mente opera
ados. Porém
m quando e
esses canais
s HCN
foram
m bloqueado
os, uma diminuição da e
estimulação dessa área do cérebro ffoi percebida. Em
testem comporta
amentais, o bloqueio ag
gudo de HCN
N por injeçã
ão local de Z
ZD7288 na CPFm
induz
ziu uma redu
ução da alodinia ao frio.
as com rela
De acordo com os
o pesquisadores, essess achados abrem
a
novas
s perspectiva
ação a
estratégias terap
pêuticas que teriam como
o alvo os canais HCN pa
ara o alivio d
da dor crônic
ca.
Referrência: Cord
deiro Matos S1,
S Zhang Z
Z1, Séguéla P2. Periphe
eral Neuropa
athy Induces
s HCN
Channel Dysfunc
ction in Pyram
midal Neuro
ons of the Me
edial Prefron
ntal Cortex. J Neurosci. 2015,
5(38):13244
4-56.
23;35
(Alertta postado em
e 13/10/20
015 e aceito em 13/10/2
2015)
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