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1. Do
or orofacial e estalo ao mastigar,
m
sin
nais de uma articulação esquecida
e
Disfunções das articulações temporom
mandibulare
es (DTM) representam
r
desordens
s que
abran
ngem os músculos
m
ma
astigadores, a articulação temporromandibula
ar (ATM) e suas
estruturas associadas. O aumento da in
ncidência da
as dores orofaciais relaccionadas à DTM
D
e
suas repercussõ
ões na qua
alidade de vida de in
ndivíduos te
em merecid
do destaque
e nas
inves
stigações em
m saúde púb
blica. Sabe-sse que tais condições se
s associam
m a uma etiologia
multifatorial, com
m componen
ntes fisiopato
ológicos, sociais, cultura
ais e psicoló
ógicos. Apes
sar da
população em ida
ade adulta ser a mais affetada, a pre
evalência da DTM entre a
adolescentes
s vem
aume
entando co
onsideravelm
mente. Nestte sentido,, diferentes
s estudos têm proc
curado
carac
cterizar a oco
orrência da DTM nesta p
população mais jovem.
Um e
estudo avalio
ou uma pop
pulação brassileira de ado
olescentes em
e idade esscolar, cursando o
ensin
no público (1
1.307 alunos
s com 12 a 14 anos de idade). A oc
corrência de
e DTM foi avaliada
de Pesquisa
de ac
cordo com os
o Critérios Diagnósticos
D
a para DTM (RDC / TMD
D) Eixo I, alé
ém de
algum
mas perguntas de um questionárrio em relação ao histtórico (Eixo
o II). Os fa
atores
assoc
ciados, ou seja, dificulldade de co
oncentração / atenção,, raiva, trissteza, ansie
edade,
queix
xas de dor de
d cabeça, parafunções
p
orais, diurn
no apertamento da man
ndíbula, rang
ger de
dente
es durante a noite, e o fato
f
de posssuir pais que
e não vivem juntos, fora
am avaliadas com
base nas resposttas recebidas
s pelos adole
escentes e seus pais.
No es
studo, 56,8%
% eram me
eninas, 30,4%
% dos adole
escentes se apresentara
am com sinttomas
de DT
TM, dos qua
ais 330 (25,2
2%) tinham diagnóstico
o de DTM do
olorosa. A m
maioria delas tinha
DTM dolorosa de
e origem muscular (13 ,1%) e com
mpreendiam casos crôn icos (14,9%
%). As
meninas apresentaram maior frequên cia de DTM
M geral, DT
TM dolorosa
a, DTM dolorosa
comb
binada e DTM
M dolorosa crônica
c
diagn
nosticada. Aiinda, o estud
do apontou q
queixas de dor
d de
cabeç
ça, parafunções orais, ranger de dentes durante a no
oite, apertam
mento diurn
no da
mand
díbula, e pais não viven
ndo mais ju
untos como fatores sign
nificativamen
nte associados ao
diagn
nóstico de DT
TM (global).
Frentte a estes da
ados pondera
a-se sobre a necessidade de programas educati vos e preventivos
sobre
e DTM e Dorr Orofacial em escolas d
de ensino básico e médio
o, com o objjetivo de dim
minuir
o núm
mero de cas
sos de DTM nesta faixa etária, prev
venindo aind
da a cronifica
ação da DTM
M que
os ac
companha a idade adulta
a. Além dissso, aponta-se
e uma contrribuição impo
ortante do estado
e
psico
ológico do ind
divíduo da DTM,
D
o que d
deve ser leva
ado em cons
sideração.
Referrência: Fran
nco-Michelon
ni AL, Ferna
andes G, de
d Godoi Go
onçalves DA
A, Camparis
s CM.
Temp
poromandibu
ular Disorde
ers in a You
ung Adolesc
cent Brazilia
an Populatio
on: Epidemiologic
Chara
acterization and Associated Factors. J Oral Facia
al Pain Headache. 2015, 29(3):242-9.
(Alertta submetido em 03/11//2015 e aceiito em 03/11
1/2015)
2. TE
ENS de alta e baixa frequ
uência não rreduzem dor experimental em idososs
A Esttimulação elétrica
e
nervosa transcu
utânea (TENS) é um tratamento n
não farmacológico
utiliza
ado para alíívio da dor central, tend
o baseada na teoria dass comportas
s e na
do sua ação
ativação do sisttema de op
pioides end ógenos. Do
ois tipos de
e TENS são
o mais utilizados
d baixa fre
equência e a
alta intensid
dade (0,10 Hz)
H e o de alta frequên
ncia e
clinicamente: o de
baixa
a intensidade
e (10Hz) e apesar da T
TENS ser aplicada clinica
amente em larga escala
a, sua
eficác
cia ainda é questionada, pois estu
udos sobre TENS possuem resulta
ados diverge
entes,
tendo
o uma diverrgência ainda maior qua
ando compa
arada à eficá
ácia entre o
os tipos de TENS.
T
Contu
udo, um rec
cente trabalho oferece uma possív
vel explicaçã
ão para esssa diversidad
de de
resulttados.
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Tendo conhecim
mento de qu
ue a maiorria dos trab
balhos realizados sobre
e TENS foi com
indivííduos jovens
s, um estudo realizado no Canadá buscou dete
erminar se e
essa ferrame
enta é
eficaz
z como uma
a opção de tratamento
t
p
para idosos, e também comparar a eficácia da TENS
de altta e baixa frrequência ne
esta mesma população.
O tra
abalho demo
onstrou que em jovens, após aplica
ação de TEN
NS de alta e baixa frequ
uência
houve uma reduç
ção na intensidade da do
or térmica experimental
e
e uma diferrença significativa
na d
diminuição gerada
g
pelo TENS e o placebo. Contudo,
C
na
a população
o mais velh
ha, os
resulttados demonstraram qu
ue os dois ttipos de TEN
NS não reduziram a dorr experimental de
forma
a significativ
va e também
m não havia d
diferença en
ntre os resulttados da TEN
NS e do plac
cebo.
Já co
om relação à analgesia, na populaçã o jovem tod
dos os tipos de TENS, incclusive o pla
acebo,
aume
entaram a analgesia, contudo,
c
na
a população de idosos somente o TENS de baixa
frequ
uência aprese
entou um au
umento sign ificativo da analgesia.
a
Dessa
a forma, seg
gundo este estudo,
e
idossos não respondem tão bem
b
a TENS
S como os jo
ovens.
Mesm
mo assim, es
sse tratamento para a p
polução idos
sa ainda pod
de trazer ressultados efic
cazes,
como
o no caso do
o TENS de baixa frequên
ncia, quando
o considerad
da a analgessia como des
sfecho
(esse
e sentido, há um contra
aste entre o
os resultado
os apresenta
ados no estu
udo e o títu
ulo do
traba
alho, o qual induz a um
m pensamen
nto de que o TENS não
o é eficaz n
nessa popula
ação).
Apesa
ar disso, a discrepância
d
a observada entre os resultados das
s duas popu
ulações estudadas
nesse
e trabalho, oferece
o
uma possível exp
plicação para
a os resultad
dos contradittórios obserrvados
na litteratura sobrre a eficácia do TENS.
Referrência: Berg
geron-Vézina
a K, Corrive au H, Marte
el M, Harvey
y MP, Léona
ard G. High- and
low-ffrequency tra
anscutaneou
us electrical nerve stimu
ulation does not reduce e
experimenta
al pain
in eld
derly individu
uals. Pain. 2015, 156(10
0): 2093-99.
(Alertta submetido em 03/11//2015 e aceiito em 03/11
1/2015)
3. Do
or neuropática como parrte da dor ccrônica generalizada: inffluências de fatores genéticos
e ambientais
A dorr crônica generalizada constitui
c
uma
a condição ainda
a
pouco compreendiida, caracterizada
por d
dores musculoesqueléticas com prrevalência maior
m
que 3 meses, em
m pelo men
nos 2
quadrantes contrralaterais. Enquanto
E
issso, a dor ne
europática é resultante de desregullações
neuro
onais, em que
q
um noc
ciceptor com
meça a propagar sinais
s nociceptiv
vos sem ne
enhum
estim
mulo, resultando em uma
a sensação d
dolorosa.
Objettivando desc
cobrir a influência de fattores ambien
ntais e fatore
es genéticoss que ocasion
nam a
dor n
neuropática na dor crô
ônica genera
alizada, pes
squisadores buscaram i ndivíduos de
d um
banco
o de dados de
d gêmeos britânicos
b
e,, pelo uso de
e questionárrios, estimarram a prevalência
da do
or crônica generalizada
g
a e de dor neuropática nesta mostra, além d
de seus prin
ncipais
deterrminantes de
e risco.
Observou-se que
e idade avan
nçada, IMC a
alto e fumarr constituem determinan
ntes de risco
o para
amba
as as doenç
ças. Não obstante, a co
orrelação ge
enética e am
mbiental enttre a dor crônica
generalizada e a dor neurop
pática foi sig
gnificativa, in
ndicando determinada p
proximidade entre
as du
uas condições. Destaca
a-se que estte estudo fo
oi o primeirro a mostra
ar a influênc
cia de
fatore
es genéticos
s da dor neu
uropática em
m gêmeos (3
37%). Logo, estudos que
e busquem genes
espec
cíficos que condicionam as doen
nças citadas previame
ente podem
m revolucion
nar o
tratamento e oca
asionar um diagnóstico
d
p
precoce.
Referrência: Mom
mi SK, Fabian
ne S M, Lach
hance G, Liv
vshits G, Williams FMK. Neuropathic
c pain
as pa
art of chronic widespread pain: e
environmenttal and gen
netic influen
nces. Pain. 2015,
10): 2100-2106.
156(1
(Alertta submetido em 03/11//2015 e aceiito em 03/11
1/2015)
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4. O cérebro, a enxaqueca
e
e o desenvolv
vimento de meninos
m
e meninas
m
A pre
evalência de
e enxaqueca
a é maior e
em mulheres adultas do
o que em h
homens, alé
ém da
duraç
ção e intens
sidade da do
or de cada e
episódio. Alé
ém disso, é mais evide
ente em mulheres
joven
ns entre a ad
dolescência e o início da
a vida adulta, o que pro
ovavelmente
e está relacio
onado
às a
alterações hormonais
h
destes
d
perío
odos, modificando circ
cuitos cereb
brais espec
cíficos.
Entre
etanto, visto
o que pouco ainda era
a conhecido
o sobre a enxaqueca
e
e
em crianças
s e a
evolu
ução deste processo, este
e
estudo
o foi realiza
ado com o objetivo fo
oi determinar as
difere
enças na esttrutura e fun
nção cerebra
al de cada gênero e avaliar estas differenças ao longo
do de
esenvolvimento infantil, dos 10 aos 16 anos.
Neste
e estudo, 28
2 crianças com enxaq
queca (14 meninas
m
e 14
1 meninos ) e 28 con
ntroles
saudá
áveis foram avaliados através
a
de e
estudos de imagem por ressonânccia magnétic
ca. As
meninas tinham mais maté
éria cinzenta
x somatosse
ensorial prim
mário (S1), área
a no córtex
moto
ora supleme
entar, precu
uneus, gâng
glios basais,, e amígdala em com
mparação co
om os
meninos, bem co
omo maior conectividade
c
e funcional em
e repouso do precune us com o tá
álamo,
amígdala e gâng
glios basais. Foi identificcada também
m uma maio
or conectivid
dade funcional em
repou
uso da amíg
gdala para o tálamo, g
giro cingulad
do anterior e área mottora suplementar.
Menin
nas mais ve
elhas com enxaqueca
e
((14-16 anos
s) tinham mais
m
matéria
a cinzenta no S1,
amígdala e cauda
ado em comparação com
m os homens
s mais velho
os com enxa queca e con
ntroles
saudá
áveis.
Esse estudo dem
monstrou differenças em
m regiões cerebrais asso
ociadas a fu
unções senso
oriais,
moto
oras e afetivas entre meninas e meninos. Estas diferenças entrre gênero e de
desen
nvolvimento pediátrico relacionado à enxaquec
ca são relata
adas pela prrimeira vez neste
traba
alho.
Referrência: Faria
a V, Erpeldin
ng N, Lebel A
A, Johnson A,
A Wolff R, Fair
F
D, Bursttein R, Bece
erra L,
Borso
ook D. The migraine
m
brain in transitiion: girls vs boys. Pain. 2015, 156(1
11):2212-21
1.
(Alertta submetido em 17/11//2015 e aceiito em 17/11
1/2015)
5. An
nalgesia intra
atecal na dor crônica reffratária
A dorr crônica refratária é qua
ando o trata
amento conv
vencional não
o é bem-succedido e, porr isso,
causa
a grandes im
mpactos na vida
v
do paci ente e da fa
amília. Uma das estratég
gias que pod
de ser
usada
a para o seu
u controle é a analgesia intratecal (IT). A terapiia de infusão
o intratecal oferta
uma gama de drogas
d
que atuam no ssistema nervoso central; porém ap
orfina,
penas a mo
zicotiide e baclofe
en são aprov
vados para u
uso, diferente
e do que aco
ontece na prrática clínica.
Smytth e colaboradores, (2015)
(
fize ram uma revisão sistemática p
para examin
nar a
farma
acologia e eficácia
e
clínica das me
edicações IT
T usadas na prática clíínica incluindo os
agenttes aprovado
os, não apro
ovados e em
m desenvolvim
mento.
Além das drogas aprovadas e utilizadas na prática clínica
c
estão: os anestéssicos locais, como
vocaína, rop
pivacaína, lid
docaína; ago
onistas adrenérgicos alfa-2 (clonidin
na); antagonistas
bupiv
N-me
etil-D-asparttato (quetamina); anttagonistas dos canais de cálcio
o (gabapen
ntina);
soma
atostatina, como
c
o octrreotide; ago
onistas GAB
BA (baclofen
n, midazolam
m); agonistas de
adeno
osina; inibid
dores da acettilcolinestera
ase (neostigmina); corticoiteroides.
Há re
egistros de drogas em desenvolvim
mento, como
o a AYX1, que
q
previne o mecanism
mo de
hiperrsensibilidade
e em modelo animal de
e dor peri-op
peratória. A resiniferatox
xina, um agonista
de re
eceptores TR
RPV1 e análo
oga ultrapote
ente da caps
saicina, tamb
bém é consid
derada como
o uma
terap
pêutica prom
missora para a analgesia..
Embo
ora a terapia de infusã
ão intrateca
al seja usad
da há muito
o tempo, ex
xiste escassez de
estud
dos que com
mparem o uso
o da terapêu
utica convencional com novas
n
estraté
tégias e, portanto,
novos
s estudos ainda precisam
m ser realiza
ados.
ain: Current and
Referrência:Smyth et al.; In
ntrathecal A
Analgesia for Chronic Refractory
R
Pa
Futurre Prospects. Drugs. 201
15 Oct 26. [E
Epub ahead of print].
(Alertta submetido em 03/11//2015 e aceiito em 17/11
1/2015)
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Função da dop
pamina diferencial na fib
bromialgia
A do
o a fibromialgia (FM) possui cau
or crônica em
e
enfermidades como
usa prováve
el em
disfun
nções no pro
ocessamento
o da nocicep
pção. A dor crônica
c
pode
e afetar nega
ativamente a vida
cotidiana e, por isso, relato
os de depresssão, ansied
dade e prob
blemas cogn itivos são muitas
m
vezes
s associados
s a indivíduo
os com dor crônica. Alé
ém disto, os
s analgésico
os prescritos
s para
estes
s casos não costumam
c
trratar as com
morbidades acima
a
associa
adas.
Estud
dos de imagem recentes
s implicam u
um papel reg
gulador da dopamina
d
(D
DA) na nocicepção
induz
zida experim
mentalmente em hum
manos. Alte
erações na função da
a DA já foram
docum
mentadas em
m patologias
s com dor crrônica, incluindo a FM; além
a
disso, ssabe-se que
e a DA
é ess
sencial para
a a função cognitiva. T
Tais fatos ap
poiam a ide
eia de que o processam
mento
cogniitivo cortical poderia se
er alterado e
em paciente
es com FM. Com o intu
uito de eluciidar o
papel dopaminérrgico nas experiências d
de dor e no potencial co
omprometim
mento cognittivo, o
traba
alho deste alerta teve por
p
objetivo primário an
nalisar se a sinalização dopaminérg
gica é
difere
ente em indivíduos com
m dor crônica
a (com FM) por meio de tomografia
a por emiss
são de
pósitrons (PET).
A am
mostra de ind
divíduos nes
ste estudo é composta por 12 mulh
heres com FFM e 12 mulheres
contrrole. Elas re
ealizaram o PET, com m
marcador pa
ara receptorres dopamin
nérgicos (D2
2/D3),
duas vezes em dias separa
ados e dura
ante testes cognitivos; um teste fo
foi realizado
o para
obten
nção de uma
a linha de ba
ase (control e, uma tare
efa de atençã
ão/BL, baselline) e o outtro foi
uma tarefa de memória de
e trabalho ((WM, work memory). Questionário
os de dor (auto(
relata
ada) foram aplicados antes do iníccio de cada varredura com
c
o PET; testes cogn
nitivos
adicio
onais foram aplicados antes
a
da BL e também foi
f realizado
o um teste d
de sensibilidade à
press
são, indicativ
vo de sensib
bilidade e tollerância à do
or mecânica nos particip
pantes do es
studo.
Antes
s da aplicaçã
ão do marcador de D2/D
D3, os pesqu
uisadores garantiram que
e os particip
pantes
foram
m capazes de
e entender, ler e executa
ar a tarefa sem
s
movime
entos da cab eça significa
ativos.
Para a análise do
o PET é nece
essário um ttecido de referência que
e possui um número red
duzido
nsignificante de receptores-alvos do
o marcador; para o estudo, o tecid
do escolhido
o foi a
ou in
maté
éria cinzenta do cerebelo
o.
Em re
elação aos resultados
r
do
os parâmetrros de dor uttilizados no estudo, os in
ndivíduos co
om FM
relata
aram dor ma
ais elevada em relação ao grupo co
ontrole, e a sensibilidade
e e a tolerância à
dor ffoi menor do
o que o con
ntrole. Quan to aos teste
es cognitivos
s, durante a varredura,, a BL
revelou várias regiões
r
cortticais em q
que particip
pantes com FM aprese
entaram me
edidas
ontrole. A WM
W
não in
nduziu diferrenças
signifficativamentte menores do que o grupo co
detec
ctáveis na trransmissão da DA mediida pelo PET
T. Isto demo
onstra que o
os indivíduos
s com
FM p
possuem rec
ceptores dop
paminérgico
os em meno
or quantidad
de em relaçção aos con
ntroles
saudá
áveis. O estudo ainda re
evelou que i ndivíduos co
om FM apres
sentam meno
or número D2/D3
D
no có
órtex cingula
ado anterior (ACC). Esta
a área é envo
olvida no processamento
o e regulaçã
ão dos
comp
ponentes em
mocionais e afetivos
a
da d
dor, tendo implicações em doençass que aprese
entam
dor c
crônica, como
o a FM, e relação com co
omorbidades
s de desregu
ulação afetiv
va nesses casos.
Os resultados do
d PET dem
monstraram que nos in
ndivíduos co
ontroles a ssensibilidade
e e a
tolerâ
ância à dorr foram ass
sociadas a regiões cuja função está
e
ligada principalmente à
uos com FM,
nocic
cepção, com
mo o tálam
mo, ínsula, giro pré-central; já em indivídu
F
a
sensibilidade e tolerância
t
à dor foram associadas a regiões mais
m
envolvid
das na regu
ulação
emoc
cional e estrresse, como o giro-hipoccampal e hip
pocampo. Ta
ais evidência
as sugerem que a
funçã
ão diferencia
ada da DA em
e paciente
es com FM pode
p
contrib
buir para a p
percepção da
d dor
crônica. Apesar dos resulta
ados encontrrados, esta é uma aná
álise prelim inar e, a fiim de
funda
amentar taiis resultado
os, seria ne
ecessário um estudo com
c
um nú
úmero maio
or de
indivííduos.
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Referrência: Albre
echt DS, Ma
acKie PJ, Ka
areken DA, Hutchins GD, Chumin EJ, Christian BT,
Yoder KK. Differe
ential dopam
mine function
n in fibromyalgia. Brain Imaging Be hav. 2015 Oct
O 24
[Epub
b ahead of print].
p
(Alertta submetido em 03/11//2015 e aceiito em 11/11
1/2015)
7. Te
este de incap
pacitação din
nâmico
A arttrite é uma doença
d
inflamatória artiicular de cau
usas e apres
sentações diiversas, mas
s com
sintomas comuns
s de edema,, rigidez e do
or articulare
es. A dor é o principal siintoma da doença
e o que mais leva
a os pacientes a buscar ajuda médic
ca. Juntamente com fato
ores físicos, como
a deg
gradação da
a cartilagem,, e psicológiicos, a dor crônica
c
articular leva à incapacitaçã
ão; ou
seja, a importanttes limitaçõe
es na movim
mentação do membro afe
etado e conssequente redução
da qu
ualidade de vida
v
dos pac
cientes.
Os trratamentos disponíveis até o mom
mento baseia
am-se no uso de anti-iinflamatórios não
esterroidais (AINE
Es) – como a indometa
acina, dicloffenaco e cetoprofeno; anti-inflama
atórios
esterroidais (AIEs) – como
o a dexame
etasona ou prednisolo
ona; drogass antirreumáticas
modificadoras da
a doença (DM
MARDs) – co
omo o metottrexato e a leflunomida; opióides, co
omo a
morfiina, em situ
uações mais graves; ou ainda imun
nobiológicos, como o an ticorpo anti TNFα
inflixiimab. Embo
ora sejam effetivos em m
muitos caso
os, ainda existem pacien
ntes refratários a
estes
s tratamento
os; e mesmo
o naqueles q
que respond
dem bem, es
stes fármaco
os podem se
er um
problema se usa
ados à longo
o prazo, com
mo normalm
mente exige o quadro d
da doença. Nesse
sentid
do, é muito
o importante
e que a bussca por nov
vas drogas para o trata
amento da dor e
inflam
mação articu
ular continue
e, bem como
o a investigação de novos alvos tera pêuticos.
Infelizmente, nos
s últimos 20
0 anos, tive
emos poucos
s avanços no desenvolv
vimento de novos
analg
gésicos, prin
ncipalmente devido a te
estes pré-clín
nicos pouco rigorosos. D
De fato, o estudo
e
da do
or articular é um desafio
o e exige um
m excelente treinamento do experime
entador.
Busca
ando ajudar nesse sentido, nosso la
aboratório pu
ublicou recentemente um
m trabalho com
c
a
padro
onização de
e um novo teste comp ortamental animal, que
e pode ser bastante útil
ú
na
avalia
ação de amb
bos, dor e incapacitação articulares.
O tes
ste de incap
pacitação din
nâmico (TID
D) é realizado em uma caixa
c
acrílica
a com um tapete
t
eletrô
ônico que mede
m
a distrib
buição de pe
eso corporal aplicado po
or cada pata
a do animal (ratos
ou c
camundongo
os) durante 5 minutoss de livre movimentaç
ção. Essas informações
s são
trans
smitidas a um software e analisada s posteriorm
mente. Tem como princiipais vantag
gens a
ausên
ncia do viés do experimentador, já q
que a captaç
ção dos dados é feita pe
elo computador, e
a aus
sência de um
m tempo de
e habituação
o do animal ao equipam
mento, como
o é necessário ao
teste de von Frey
y. Pelo contrrário, quanto
o mais moviimentos exploratórios, m
melhor a cap
ptação
dos dados. Aind
da, uma vez que exiige pouca manipulação
o do anima
al por partte do
ossibilidade de analgesia induzida por estresse
e. Mas apre
esenta
experrimentador, reduz a po
tamb
bém algumas desvantag
gens. Já qu e analisa a distribuição
o desigual d
de peso enttre as
patas
s do animal, é necessáriio que o mo
odelo experim
mental aplica
ado seja mo
onoarticular. Além
disso
o, a análise
e dos dados leva algu
um tempo para ser re
ealizada e exige um breve
amento do experimentad
e
dor.
treina
Embo
ora menos sensível do que o testte de von frey
f
eletrôniico, o TID é sugerido neste
traba
alho como uma importante ferrame
enta complem
mentar no estudo
e
da do
or articular. Ele é
capaz
z de distinguir com clareza os efeiitos de dose
es crescente
es de estímu
ulos inflama
atórios
articu
ulares, bem como é pred
ditivo para o estudo de novas
n
drogas, já que mo
ostra a eficácia de
na, metotre
droga
as-padrãona
a clínica, co
omo indom
metacina, etoricoxibe, dexametason
d
exato,
morfiina e inflixim
mab na redu
ução da dor e na recupe
eração da fu
unção articullar. Além dis
sso, o
TID mostrou-se eficaz no estudo
e
de m
mecanismos
s fisiopatológicos envolv
vidos com a dor
crônica articular, como a parrticipação de
e citonas pró inflamatória
as e células da glia.
Ao final desta página,
p
você
ê pode enco
ontrar o arttigo completo e maiore
es informações a
respe
eito do TID.
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Referrência: Quad
dros AU, Pin
nto LG, Fonsseca MM, Ku
usuda R, Cunha FQ, Cun
nha TM. Dynamic
weigh
ht bearing is
s an efficien
nt and predi ctable meth
hod for evalu
uation of artthritic nocice
eption
and its pathoph
hysiological mechanism s in mice. Sci Rep. 2015 Oct 2
29;5:14648.. doi:
10.10
038/srep146
648.
(Alertta submetido em 03/11//2015 e aceiito em 03/11
1/2015)
8.Exp
pressão de microRNA e seu env
volvimento no desenvo
olvimento d
da dor músculoesque
elética persistente
Os ac
cidentes de trânsito rep
presentam u
uma preocup
pação muito
o expressiva na atualida
ade e,
conco
omitante a esse
e
fato, ou
utra problem
mática se firm
ma: a falta de
d informaçõ
ões científica
as que
revelem os meca
anismos mole
eculares asssociados com
m a passagem
m da dor mú
úsculo-esque
elética
d
músculo-esquelética
a persistente
e em indivíduos que fo
oram expos
stos a
aguda para a dor
acide
entes de trân
nsito.
Deno
omina-se mic
croRNA (miR
RNA) uma pe
equena molé
écula de RNA
A não-codificcante que attua na
regulação da expressão gên
nica atravéss de sua liga
ação em moléculas de RNA mensa
ageiro
(mRN
NA). Moléculas de micro
oRNA (miRN
NA) têm mostrado muita influência na regulação da
o assim, pe
patog
gênese da dor
d
persisten
nte e, sendo
esquisadores
s realizaram um estudo
o para
verificar a relação entre a ex
xpressão de miRNA de pacientes exp
postos a acid
dentes de trâ
ânsito
e o d
desenvolvimento de dor músculo-essquelética pe
ersistente na região axiial. A hipóte
ese do
grupo
o era que os
s perfis de miRNA
m
contid
dos no sangu
ue coletado de pacientess no momen
nto da
emerrgência hosp
pitalar seriam
m diferentess entre aqueles que po
osteriormentte desenvolv
veram
dor m
músculo-esqu
uelética pers
sistente na rregião axial e os que não
o desenvolve
eram.
Para a execução do estudo foram
f
analissadas 51 am
mostras de sa
angue coleta
adas de pacientes
afro-a
americanos na emergên
ncia hospitallar logo apó
ós o acidente
e de trânsito
o para análiise do
seque
enciamento do conteú
údo de miR
RNA extraíd
do das amo
ostras. Que
estionários foram
envia
ados aos pacientes seis semanas a
após a coleta do sangue
e para verifficar quais destes
d
havia
am desenvolvido dor músculo-esque
elética persis
stente na reg
gião axial.
Os re
esultados en
ncontrados com a pesqu isa revelaram que algun
ns miRNAs ccirculantes podem
p
ser u
usados para prever a dor severa n
na região ax
xial após o acidente de
e trânsito e, além
disso
o, os resultad
dos também
m sugerem q
que estes po
odem estar envolvidos n
na patogêne
ese da
dor m
músculo-esqu
uelética pós--traumática..
Apesa
ar dos resulttados, os au
utores expõe
em a necessidade da realização de n
novos estudo
os que
demo
onstrem se esses
e
miRNA
As estão env olvidos em uma
u
relação causal diretta.
Referrência: Linns
staedt SD, Walker
W
MG, P
Parker JS, Yeh E, Sons RL,
R Zimny E
E, Lewandow
wski C,
Hend
dry PL, Dam
miron K, Pea
arson C, Ve
elilla MA, O'Neil
O
BJ, Jo
ones J, Swo
or R, Domeier R,
Hamm
mond S, Mc
cLean SA. MicroRNA c irculating in
n the early aftermath of motor vehicle
v
collision predict persistent
p
pa
ain developm
ment and su
uggest a role
e for microRN
NA in sex-sp
pecific
015; 11(1):6
66.
pain differences. Mol Pain. 20
(Alertta submetido em 03/11//2015 e aceiito em 17/11
1/2015)
9. Tra
atamento se
eletivo perifé
érico da dor ccom precisão guiada por imagem
Uma das aborda
agens para obtenção
o
de
e analgesia é o bloqueio da dor em
m sua orige
em ou
duran
nte o perc
curso até o cérebro. Desta maneira, medicamentos que neutra
alizem
direta
amente neurrônios nocice
eptivos e terrminais nerv
vosos são utilizados. Um
m desses pos
ssíveis
alvos
s é o recep
ptor de pottencial transsitório vanilóide do tip
po 1 (TRPV 1), expresso em
neurô
ônios nocice
eptivos. O TRPV1
T
é um
m sensor de
e calor e alv
vo da capsa
aicina, substtância
pican
nte da pim
menta. A Resiniferatoxiina (RTX) consiste em
m um ago
onista de TRPV1
T
ultrap
potente, enc
contrado natturalmente n
no látex da planta
p
Eupho
orbia resinife
era.
Um n
novo estudo,, publicado neste mês p
pela revista científica Sc
cience Transslational Med
dicine,
demo
onstrou que a injeção de
e RTX exatam
mente nos gânglios da raiz dorsal (G
GRDs), guiad
da por
tomo
ografia comp
putadorizada (TC), é cap az de diminu
uir a transmissão nocice
eptiva em po
orcos.
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Após quatro sem
manas de ob
bservação, ffoi verificado
o que os an
nimais que rreceberam a RTX
apres
sentaram diminuição da
a expressão de TRPV1 e redução da nocicepçã
ão. A condição foi
comp
provada pela
a exposição a estímuloss de calor co
om laser inffravermelho.. Além disso
o, não
foram
m constatado
os efeitos colaterais, com
mo prejuízos
s nas funções motoras.
Os pe
esquisadores
s ressaltam que o tratam
mento seletiivo periférico
o da dor com
m precisão guiada
g
por iimagem pod
derá ser ad
daptado parra bloquearr uma varie
edade de co
ondições clíínicas,
reduz
zindo os effeitos colate
erais indesejjados e potencialmente oferecend
do uma me
elhoria
signifficativa sobrre as estratégias atuais p
para o contro
ole da dor.
Referrência: Brow
wn JD, Saeed
d M, Do L, Braz J, Basb
baum AI, Iadarola MJ, W
Wilson DM, Dillon
WP. C
CT-guided in
njection of TRPV1 agonisst around root ganglia decreases pa in transmiss
sion in
swine
e. Sci Transl Med. 2015, 7(305):305
5ra145.
(Alertta submetido em 14/10//2015 e aceiito em 03/11
1/2015)
10. D
Disponibilida
ade de recep
ptor opioide no estriado
o está relacionada à pe
ercepção aguda e
crônica da dor na
a artrite
Sabe-se que a experiência
a da dor é modulada por opio
oides endóg
genos. Poré
ém, é
desco
onhecido co
omo esse sistema
s
se adapta em
m estados de dor crô
ônica. Evidê
ências
experrimentais em
m animais sugerem
s
um
ma maior exp
pressão de receptores o
opioides deltta em
situaç
ções de dorr crônica, representando
o uma altera
ação no sisttema a fim de atenuar a dor
como
o parte do controle
c
hom
meostático. Em humano
os, evidência
as destes m
mecanismos eram,
até e
então, desco
onhecidas. Desta
D
forma, um estudo realizado por cientistass da Univers
sidade
de M
Manchester procurou evidências
e
p
para uma relação
r
similar entre d
dor crônica e a
dispo
onibilidade de receptores
s opioides em
m humanos.
Na p
pesquisa, 17
7 pacientes
s com artri te e 9 con
ntroles saud
dáveis foram
m submetid
dos à
tomo
ografia por emissão de pósitronss (PET) utillizando diprrenorfina ra
adiomarcada
a, um
antag
gonista dos receptores opioides. C
Com isso, os
o pesquisad
dores busca
avam estabelecer
relaçõ
ões entre a disponibilida
ade de recep
ptores opioid
des e a perce
epção da dorr aguda e crônica,
com a finalidade de demonsttrar a distrib uição dos re
eceptores opioides.
Consistente com a hipótese de
d supra-reg
gulação, maior disponibilidade de re
eceptores opioides
foi en
ncontrada no
o estriado (iincluindo a rregião do nú
úcleo caudad
do) nos paciientes com artrite
a
que rrelataram nív
veis mais ele
evados de d
dor crônica re
ecente. Além
m disso, maiior disponibilidade
foi ta
ambém enco
ontrada em estruturas envolvidas na via opioide descend
dente, incluindo o
córte
ex cingulado anterior, tállamo e substtância cinzenta periaque
edutal.
o ao limiar de
m
no
o estriado foi clarificada com respeito
d dor
A significância funcional de mudanças
aguda: dados entre
e
pacien
ntes e conttroles revelaram que a menor d
disponibilidad
de de
recep
ptores opioid
des no estriiado estava significativa
amente rela
acionada à p
percepção de
d dor
reduz
zida. Esses achados são
o consistenttes com a visão
v
de que
e a dor crôn
nica pode re
egular
ascen
ndentemente
e a disponibilidade de re
eceptores op
pioides para aliviar a dorr.
Estes
s achados su
ugerem que maiores nív
veis de dor crônica
c
levam a uma su
upra-regulaç
ção de
recep
ptores opioid
des em áreas moduladorras da dor buscando-se
b
uma atenua
ação da dor como
forma
a do controlle homeostático. Além d
disso, indivíd
duos portado
ores de artrrite compara
ados a
indivííduos saudáveis possuía
am uma me nor disponib
bilidade de receptores
r
o
opioides, pro
ocesso
resulttante da ligação de opioides endóg
genos a esttes receptore
es como forrma de prom
mover
maior resiliência..
Embo
ora o estudo
o demonstre a supra-reg
gulação de re
eceptores op
pioides em in
ndivíduos com dor
crônica como pa
arte do conttrole homeosstático e co
onsequente aumento
a
da
a resiliência, mais
estud
dos são necessários parra analisar o
os benefícios e possibilidades terap
pêuticas que
e este
meca
anismo propo
orciona.
Referrências: Bro
own CA, Mattthews J, Fa
airclough M,, McMahon A,
A Barnett E
E, Al-Kaysi A, ElDered
dy W, Jones
s AK. Striata
al opioid rece
eptor availab
bility is relatted to acute
e and chronic
c pain
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perce
eption in arth
hritis: does opioid
o
adapttation increa
ase resilience
e to chronic pain? Pain. 2015;
156(1
11):2267-75
5.
(Alertta submetido em 09/11//2015 e aceiito em 10/11
1/2015)
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