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1. His
stórico de co
orridas não está
e
associad
do ao maior risco de ostteoartrite
Apesa
ar da grande importânc
cia da praticca regular de atividade física para a manutenç
ção da
saúde
e cardiovasc
cular, além de benefício
os relacionad
dos à qualid
dade do sono
o, humor e bemestarr ainda existtem contrové
érsias sobre
e possíveis efeitos
e
maléfficos atrelado
os a esta prratica.
Um c
clássico exem
mplo é referido no segui nte question
namento: a corrida
c
pode
eria ser preju
udicial
para os joelhos? A fim de aju
udar a desm
mistificar esta
a questão, um
u estudo re
ealizado porr Lo et
al. que envolveu
u 11 diferentes institu ições dos Estados
E
Unid
dos, demon stra que nã
ão há
relaçã
ão entre a corrida
c
e sinttomas de ostteoartrite. A osteoartrite
e é uma doe
ença caracterizada
pela perda de ca
artilagem na
as articulaçõ
ões, principa
almente dos joelhos, e ttem sido de
escrito
com um forte componente
c
relacionado
o ao “desgaste” desta articulação
o, logo, aco
omete
principalmente id
dosos. Neste
e estudo reallizado com 2637
2
pacienttes, homens e mulheres entre
45 e 79 anos foram dividido
os em dois grupos: 1-C
Corredores e 2-Não corrredores, os quais
tinham media de
e índices de massa corp óreas (IMCs
s) equivalenttes. O estud
do mostra attravés
de ra
adiografias e escalas de
e dor articullar no joelho
o, que não há relação entre a corrida e
sinais
s e sintomas da orteoartrite. Contu
udo, apesar do ato da corrida
c
por ssi aparentem
mente
não causar dano
os, salientam
mos que o uso de calçados inade
equados pod
de gerar ma
aiores
impactos nas articulações e ocasionand
do resultado
os diferentes
s dos que fforam obserrvados
neste
e estudo.
Referrência: Lo GH,
G
Driban JB, Kriska AM
M, McAlindo
on TE, Souza
a RB, Peterssen NJ, Storrti KL,
Eaton
n CB, Hochb
berg MC, Jac
ckson RD, K
Kwoh CK, Ne
evitt MC, Su
uarez-Almazzor ME. Histo
ory of
Runn
ning is Not Associated
A
with
w
Higher Risk of Sym
mptomatic Knee
K
Osteoa
arthritis: A CrossC
Sectional Study from
f
the Ostteoarthritis IInitiative. Arrthritis Care Res (Hobok
ken). 2016; [Epub
ahead
d of print].
Alerta
a submetido
o em 23/06/2
2016 e aceitto em 28/06/2016.
2. A dor crônica
a na adolescência e intternalização por transto
ornos de sa
aúde mental: um
estud
do nacional representativ
r
vo
Dor c
crônica pediátrica é prevalente, inc apacitante e pode causar diversos impactos na
a vida
da crriança ou ad
dolescente e suas família
as. Apesar dos
d
avanços na compree
ensão do im
mpacto
da dor pediátric
ca sobre o desenvolvim
mento neuro
obiológico, psicológico
p
e social, es
studos
epide
emiológicos abrangendo a adolescên
ncia e a idad
de adulta sã
ão raros. Issso limita não
o só a
comp
preensão de comorbidad
des da saúd
de mental as
ssociadas a dor crônica pediátrica, como
tamb
bém impede
e a evolução
o das estra
atégias de prevenção
p
e tratamentto da dor nestas
n
populações vulne
eráveis. A liigação entre
e ansiedade,, depressão e a dor crô
ônica é evid
dente,
s apontam para
p
tal afirm
mativa, poré
ém pouco se
e sabe a re
espeito da re
elação
diverrsos estudos
entre
e dor crônica
a na adolescê
ência e o seu
u impacto na
a vida adulta
a.
Para tal, o estud
do utilizou o National Lo
ongitudinal Study
S
of Ado
olescent to A
Adult Health
h (Add
Healtth), para exa
aminar se do
ores crônica s na adolesc
cência está associada
a
co
om maior ris
sco de
desen
nvolver ans
siedade e transtornos
t
depressivos
s na idade adulta. O Add Healtth foi
desen
nvolvido nos
s Estados Unidos a parrtir de 1994-1995 com adolescente
es entre 7 a 12 e
seguiiu até 2008. Estes indivííduos foram acompanha
ados desde 1994-1995
1
a
até 2008 porr meio
de trê
ês etapas, a primeira foi realizada e
em 1994-199
95, quando os participan
ntes tinham entre
7-12 anos, a seg
gunda em 19
996, com ida
ade entre 8--12 e terceirra em 2008,, com idade entre
24-32
2. Em todas
s as etapas os participan
ntes respond
deram a um
m questionárrio que contiinham
inform
mação acerc
ca da dor e diagnóstico
d
d
de transtornos de ansied
dade relatado
os.

1

www
w.dol.innf.br
A am
mostra neste estudo foi composta
c
po
or 14.790, 21,9% tinham
m dor crônica
a na adolesc
cência
na ettapa I e/ou II,
I e 78,1% da amostra
a não relatou
u ter dor crô
ônica. Os ind
divíduos com
m uma
história de dor crônica duran
nte a adoles cência relata
aram níveis mais altos d
de transtorn
nos de
ansie
edade (21,1%) na idad
de adulta d
do que aqu
ueles sem dor
d
crônica na adolesc
cência
(12,4
4%). A dorr crônica na
n adolescê ncia, sexo feminino, raça branca
a, ansiedad
de do
adole
escente e sintomas dep
pressivos forram significa
ativamente associados com aumen
nto da
proba
abilidade de história de transtornos de ansiedad
de e depress
são na idade
e adulta, seg
gundo
os au
utores. Como
o o estudo foi
f baseado no relato, os autores re
eiteram que a relação entre a
ns podem nã
dor c
crônica, estado de saúde
e mental pod
dem ser maiores uma vez que algun
ão ter
tido d
diagnóstico formal
f
na infância ou nã
ão tinham co
onhecimento sobre. Emb
bora os resultados
do prresente estu
udo sejam mais
m
fidedign
nos do que estudos
e
ante
eriores em re
elação aos jovens
com dor crônica vivendo no
os Estados U
Unidos por ser nacional, os fatoress psicológico
os, os
meca
anismos neurobiológicos também sã o importante
e para investigação futu
ura.
Como
o limitação, os autores relatam
r
em primeiro lug
gar que a dor crônica na
a idade adultta não
foi av
valiada no Add
A
Health, portanto, e
eles não forram capazes
s de determ
minar se a dor
d
na
infância foi reme
etida ou pers
sistiu ao lon
ngo do temp
po. Em segu
undo lugar, o Add Healtth não
incluiiu uma ava
aliação valid
dada de dorr crônica e por isso fo
oi aplicada uma abord
dagem
conse
ervadora pa
ara a catego
orização de dor crônica. Em terceiro lugar, nã
ão se sabe se os
ativo, o que
adole
escentes rec
ceberam trattamento parra a dor crô
ônica, e em caso afirma
e este
tratamento implicou. Por fim
m, percebe-sse que o esttudo possui sua relevân
ncia, pois alé
ém de
ser in
novador ao investigar a associação
o entre dor crônica na adolescênccia e ansiedade e
trans
stornos deprressivos na idade adu lta, sua am
mostra tradu
uz a realida
ade naciona
al dos
Estad
dos Unidos. Porém, é im
mportante de
estacar a ne
ecessidade de um olhar crítico e refflexivo
frente
e ao tratame
ento estatísttico e as que
estões étnica
as para a leittura do artig
go na íntegra
a.
Referrência: Noel M, Groenew
wald CB, Bea
als-Erickson SE, Gebert JT, Palermo
o TM.Chronic
c pain
in ad
dolescence and internaliz
zing mental health diso
orders: a nattionally reprresentative study.
s
Pain. 2016; 157((6):1333-8.
Alerta
a submetido
o em 10/07/2
2016 e aceitto em 10/08/2016.
3. No
ova tecnologia pode realizar gravaçõ
ões wireless do sistema nervoso
n
periiférico
Um n
novo tipo de medicamen
nto vem send
do desenvolvido, com base nos ava
anços tecnoló
ógicos
da m
miniaturizaçã
ão, eletrônica e a bio
oengenharia. Os cham
mados eletro
ocêuticos já
á têm
aplica
ações importtantes na es
scala macrosscópica.
Na le
egislação brasileira, já existem várrias leis obrrigando locais com gran
nde circulação de
pesso
oas, como Aeroportos
A
e Estádios E
Esportivos a contarem com
c
um dessfibrilador ex
xterno
autom
mático (DEA
A), que aplic
ca um pulso
o de correntte de grande
e amplitude no coração
o para
restittuir o ritmo normal dos
s batimento
os cardíacos em pessoa
as que apre
esentem fibrrilação
ventrricular ou ta
aquicardia ve
entricular. M
Marca-passos também salvam
s
vária
as vidas tod
dos os
anos.. A estimulação cerebrral profunda
a é capaz de devolverr a qualida de de vida para
porta
adores do Ma
al de Parkins
son, a estim
mulação do nervo
n
sacral devolve o ccontrole da bexiga
b
em p
paraplégicos e a estimullação do nerrvo vago po
ode levar a melhora
m
no quadro clíniico de
porta
adores de Arrtrite Reumattoide, modu lando a prod
dução de cito
ocinas pró-in
nflamatórias
s.
Agora
a, sistemas implantáveis capazes d
de interface
e com o sisttema nervosso periférico
o tem
uma nova tecno
ologia sendo
o desenvolviida. Utilizan
ndo poeira neural,
n
senssores sem fio
f
de
escala milimétric
ca, capazes de serem iimplantados em nervos ou músculo
os, um grupo da
Unive
ersidade da Califórnia é capaz de rea
alizar eletroneurogramas sem fio do
o nervo ciátic
co em
ratos
s, por exemp
plo.
O priincípio de fu
uncionamentto da tecno
ologia envolv
ve o retroes
spalhamento
o ultrassônic
co em
sistem
mas piezelé
étricos, capa
azes de sere
em modulad
dos pela vo
oltagem exttracelular de
e dois
eletro
odos. As mu
udanças na corrente
c
pie
ezelétrica são
o o registro eletrofisioló
ógico da volttagem
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dos e
eletrodos im
mplantados, que
q
pode se
er retroespalhada por ultrassom e d
detectada po
or um
trans
sdutor extern
no.
No ex
xperimento mostrado co
omo prova d
de conceito, o time de pesquisadore
p
es foi capaz medir
um e
eletroneurog
grama do fe
eixe principa
al do nervo ciático em ratos anesttesiados, co
om os
eletro
odos da poeira neural em contato
o com o ep
pineuro atra
avés da esttimulação ellétrica
planttar com eletrrodos bipolares. Uma no
ova área de desenvolvim
d
ento se abre
e.
Referrência: Seo D, Neely RM
M, Shen K, S
Singhal U, Allon E, Rabae
ey JM, Carm
mena JM, Mah
harbiz
MM. Wireless Re
ecording in the Periphe
eral Nervou
us System with
w
Ultraso
onic Neural Dust.
Neuro
on. 2016, 91
1(3):529-39.
Alerta
a submetido
o em 04/08/2
2016 e aceitto em 16/08/2016.
4. Pla
acebos: seu papel no tra
atamento da dor crônica
“Eu v
vou receitarr a você es
ste placebo,, se você não
n
melhora
ar, vamos te
entar outro mais
poten
nte” disse o médico ao seu paciente
e. A cena pa
arece absurd
da, levando em conside
eração
que p
placebos não possuem uma substa
ancia ativa. Contudo, um pesquisa dor da Esco
ola de
Medic
cina de Harrvard em Bo
oston, Ted K
Kaptchuk, co
onvidou a todos a conssiderarem que os
place
ebos funciona
am, e que alguns são in clusive mais
s potentes qu
ue outros.
Os e
estudos do pesquisadorr são basea
ados em an
nos de estudos e análiise de diferrentes
traba
alhos científicos que de
emonstram que um terrço dos indivíduos exp
postos ao uso de
place
ebos apresen
ntaram respostas signifiicativas de melhora,
m
principalmente
e quando en
nvolve
condiições que levam em consideraçã
ão interpretações subjjetivas, com
mo a dor. Mais
intere
essante aind
da é o fato de estudos comprovare
em que os efeitos
e
dos p
placebos lev
vam a
altera
ações bioquíímicas reais. Um exemp
plo é o estudo pioneiro realizado po
or Jon Levin
ne em
1978, no qual pa
acientes pós--cirúrgicos re
eceberam sa
alina endove
enosa acredittando ser morfina
e tive
eram reduçã
ão da dor. A estes mes mos pacienttes foi então
o administra
ado naloxona
a, um
medicamento capaz de bloquear os efeiitos da morffina, e estes
s indivíduos tiveram pio
ora no
quadro de dor. Este
E
estudo foi revolucio
onário na de
efesa dos placebos e de
emonstrou não
n
se
tratar apenas de
e imaginação
o ou induçã
ão psicológic
ca ao efeito,, mas sim d
de uma analgesia
com efeitos men
nsuráveis e alterações
a
fiisiológicas como a liberação de opi oides endóg
genos,
as en
ndorfinas.
Atuallmente, exis
stem diverso
os estudos comprovand
do de maneira similar q
que placebo
os são
zes de ativa
ar as mesmas vias noc iceptivas moduladas po
or analgésico
os já conhecidos.
capaz
Uma característic
ca importantte nesta abo
ordagem é nossa expectativa. Por ex
xemplo, pacientes
que foram prim
meiro tratado
os com um
m analgésico
o real (com princípio a
ativo), pass
sam a
apres
sentar maiorr resposta an
nalgésica fre
ente a subse
equente administração d e um placeb
bo. Ou
seja, a expectativ
va do alívio da dor pare
ece influenciar no efeito do tratamen
nto. Desta forma,
f
o que
e os pesquis
sadores estã
ão propondo
o é que seja
a fornecida ao paciente uma cartela que
conte
enha pílulas do medicamento real e pílulas do
o medicame
ento placebo
o, ambas co
om as
mesm
mas caracterrísticas organolépticas. Desta forma
a, o paciente
e não saberria quando estaria
e
ingerrindo o med
dicamento re
eal ou o pla
acebo e terria benefícios no sentid o de diminu
uir os
sintomas com as
s duas. A pro
oposta é inte
eressante, pois
p
permite a diminuiçã
ão da dosage
em do
medicamento re
eal, diminuindo també
ém efeitos adversos, dependênccia, tolerância e
toxiciidade, além dos custos financeiros.
f
De m
maneira extra
aordinária, Kaptchuk
K
pro
opõem ainda
a que devem
mos ir contra
a o que semp
pre se
prego
ou sobre os placebos: que seu efeitto vem do de
esconhecime
ento do indiv
viduo de que
e esta
sendo
o tratado com um plac
cebo! Kaptcchuk pensa que o que deve ser ffeito é conttar ao
pacie
ente que ele esta usando pílulas de placebo, mas que elas funcionam, que tem effeito e
que ele tente este
e
tratame
ento. Estudo
os avaliando
o esta poss
sibilidade já começam a ser
finaliz
ndo placebo
zados e com
mprovam que
e mesmo as pessoas sab
bendo que estão receben
os elas
tem a
alívio da dorr, incluindo pacientes
p
qu e foram não
o-responsivos a outras te
erapias.
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Quem
m sabe med
dicamentos placebos,
p
qu
ue sempre foram
f
considerados sem
m importânc
cia na
medicina, não pa
assem a serr de primeira
a escolha pa
ara algumas condições, evitando as
ssim o
uso d
de medicame
entos com effeitos colate
erais tão desastrosos.
Referrência: Marchant J. Place
ebos: Honesst fakery. Na
ature. 2016; 13;535(761
11):S14-5.
Alerta
a submetido
o em 09/08/2
2016 e aceitto em 09/08/2016.
5. A o
outra questã
ão dos opioid
des
O us
so de opioid
des é datad
do da pré-h
história, inic
cialmente a partir da p
papoula (Pa
apaver
somn
niferum) tan
nto para fin
ns medicina
ais quanto religiosos devido
d
a su
uas propriedades
hipnó
óticas e eufo
orizantes. Ne
esta época já
á era observ
vado o desenvolvimento
o de dependência,
D.C. a civiliização
bem como da le
etalidade do
o uso contin
nuo e excessivo. Já no século IX D
mica reativou
u o estudo da medicin
na e redesc
cobrindo dro
ogas usadass por civiliz
zações
islâm
antigas, emprega
ando novamente o ópio para tratamento de varias moléstiass, como diarrreia e
plicações oc
culares e dores de differentes tipos. Posterio
ormente, fo
oram extraíd
dos e
comp
identtificados do ópio mais de
d 25 difere
entes tipos de
d alcaloides com funçã
ão farmacológica,
dentrre estes, os mais importtantes são a morfina, co
odeína e pap
paverina. Co
ontudo, deviido ao
alto ííndice de de
ependentes químicos e fatalidades relacionados
s ao uso ind
discriminado
o e/ou
recre
eacional de opioides, se
eu uso foi restritamentte controlad
do, algumas vezes de forma
abusiiva. Devido a esse contrrole excessiv
vo, a restriçã
ão ao acesso
o legitimo a droga e a politica
altam
mente punitiiva para prrofissionais da saúde, seu uso foii inibido de
evido ao me
edo e
desin
nformação, fazendo com que mais d e 5 bilhões de pacientes
s em todo o mundo agonizem
de do
or por não ter
t acesso a classe de a
analgésicos. Ativistas de
e diversos pa
aíses vão as
s ruas
pedirr a mudança da politica nacional de drogas, bus
scando junta
amente ao g
governo traça
ar um
curso
o para forne
ecimento seg
guro de ana
algésicos, vis
sando defen
nder a prem
missa de que
e todo
cidad
dão tem dire
eito ao alivio
o da dor, po
orém ainda é necessário
o quebrar a barreira enttre os
profis
ssionais de saúde e os
o analgésiccos, já que
e a maioria
a dos profiissionais, mesmo
m
perce
ebendo a ne
ecessidade do
d uso, não receitam ao
os seus pacientes. Algun
ns países co
omo o
Vietn
nã, têm razõ
ões para ma
anter-se cau
uteloso, visto
o que seus colonizadore
es introduzirram o
ópio para criar dependência
d
a e assim co
ontrolar a população,
p
sendo hoje o país com maior
índice
e de uso de drogas injettáveis do sud
deste da Ásia.
Nos E
Estados Unid
dos o consumo de opioiides é até 500 vezes maior do que países euro
opeus.
Contu
udo, já se vê
v mudanças
s significativ
vas em paíse
es que abrira
am espaço p
para o uso clinico
c
do m
medicamento, como a Índia, que em
m 2012 envio
ou especialis
stas em cuid
dados paliativos à
Unive
ersidade de Wisconsin-M
Madison para
a um progra
ama que ince
entiva especcialistas de países
p
de ba
aixa e média renda a enfrentar
e
ass barreiras quanto
q
ao uso de opioid
des em seu país.
Como
o resultado de
d seu treina
amento, ao retornarem a Índia, se reuniram co
om representtantes
do go
overno para
a melhorar a estratégia
a de acesso aos opioide
es, e hoje a
ao invés de cinco
licenç
ças para aprrovar o uso, é necessária
a apenas um
ma.
A mu
udança é gra
adativa e len
nta, mas já sse mostra prromissora. Para
P
que hajja controle do
d uso
de an
nalgésicos é necessária uma
u
reforma
a na politica para prescrrição de opio
oides, contra
atação
de especialistas em cuidado
os da dor, pesquisa e desenvolvim
mento de n
novos fármacos e
consc
cientização tanto
t
do pro
ofissional de saúde como
o do pacientte sobre os p
prós e contrras do
uso d
de opioides.. Em abril desse
d
ano a Assembleia
a Geral da ONU
O
chegou
u a um consenso
sobre
e o problem
ma mundia
al das drog
gas, garantindo a disponibilidade
e de substa
ancias
contrrolada para uso
u
médico, porém até que seja po
osto em prática, isso pod
de levar tem
mpo. A
dor d
dos paciente
es também é responsabiilidade politiica, sendo responsabilid
dade de cada
a país
zelar pelo cuidado, bem-esta
ar e direitos d
de sua popu
ulação.
Referrências:
 Laursen L. Palliattive care: The othe
er opioid issue. Natture. 2016
6 Jul
13;535(7
7611):S16-7
7.
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Duarte, DF.
D Uma bre
eve história do ópio e dos opioides. Rev. Bras. A
Anestesiol. 2005;
55, 1, 135
5-146.
Alerta
a submetido
o em 09/08/2
2016 e aceitto em 09/08/2016.
6. Um
ma historia dolorosa
d
Desde o início da
a formação das
d
primeira
as comunida
ades nômade
es, fomos gu
uiados pela busca
de sa
atisfação de nossas nec
cessidades m
mais básicas, gerando o conflito enttre o homem
m e a
naturreza. Desde
e esses tem
mpos remoto
os até os dias
d
de hojje, a sobre
evivência hu
umana
depende da capa
acidade de se
s adaptar a
ao ambiente
e, de vencer os obstácu los impostos
s pela
naturreza e de sa
aciar, de alg
guma forma,, nossas nec
cessidades. Da interface
e entre hom
mem e
naturreza, surgem
m as difere
entes sensaçções conhec
cidas por nosso corpo e nossa mente.
m
Dentrre todas as sensações, a dor se de
estaca como uma sensação marcado
ora de nossa luta
pela sobrevivência e sucesso
o adaptativo . Isso se dev
ve ao fato de que, ao co
ontrário de outras
o
ações fisioló
ógicas, a do
or se refere
e não somente a uma estimulação
o física de nosso
sensa
organ
nismo, mas também em
mocional, se
endo referid
da, muitas vezes,
v
como
o lesão ou como
sofrim
mento. Devido à importância que ella assume em
e nossa vid
da e os refle
exos que cau
usa, a
dor v
vem sendo estudada desde
d
os te mpos remotos, e ainda hoje se m
mostra de forma
miste
eriosa. É fato
o que encon
ntramos sina
ais da pesqu
uisa por esse
e assunto de
esde as prim
meiras
civiliz
zações, relatada por pinturas rupe
estres sobre
e a dor física e sofrim
mento do ho
omem
primiitivo; os priimeiros texttos medicina
ais egípcios descrevend
do a sintom atologia dolorosa
como
o consequência de demô
ônios assomb
brando a alm
ma humana; filósofos grregos como Platão
P
discutindo sobre a origem emocional
e
da
a dor; pensa
adores iluministas como
o Rene Desc
cartes
elucu
ubrando sobrre como nosso corpo dettecta e recon
nhece a dor..
Na erra moderna da experimentação, no ções mais precisas
p
da anatomia
a
hu
umana permitiram
os pe
esquisadores
s desvendar as vias de t ransmissão da dor: Max
ximilian von Frey descrev
vendo
a capacidade da
a pele em detectar differentes mo
odalidades e intensidad
des de estímulos
(inócuos e dolorrosos); Titch
hener e Gol dscheider descrevendo as primeira
as noções de
d um
nocic
ceptor; Charles Sherrington e seu trratado descrevendo a ca
apacidade do
o sistema ne
ervoso
centrral em transmitir, inttegrar e in
nterpretar estímulos periféricos,
p
até Sherrington
apadrinhando as primeiras noções da ex
xistência de diferentes tipos de fibra
as nervosas. Estas
foram
m às bases que
q
permitirram Wall e M
Melzack, em 1965, postular a prime
eira grande teoria
mode
erna sobre a dor, a Teorria do Portão
o, no qual a medula espinhal serviri a como um ponto
de co
ontrole para
a integrar e reconhece
er estímulos
s dolorosos, barrar a p
passagem desses
d
quando necessárrio, estabele
ecendo resp
postas reflex
xas a estes ou enviand
do-os ao sis
stema
nervo
oso central superior. Posteriormen
P
nte esta teo
oria evolui, dando orig
gem a Teorria da
Neuro
omatriz: A capacidade
e de perceb
ber e reagiir a estímu
ulos dolorossos depende
e das
experriências individuais que formam nosssa personalidade, e con
nsequenteme
ente as diferrentes
conex
xões entre neurônios de
d diferente
es regiões do
d sistema nervoso ce
entral e todas as
plastiicidades des
senvolvidas durante no
ossas experiências de vida. Isso d
desnuda a nossa
frente
e um mapa cada vez mais
m
complex
xo e elabora
ado da dor, mostrando ccomo ela pe
ermeia
cada aspecto de nossa vida.
Referrência: Pain S. Painful prrogress. Natture. 2016; 535(7611):S
5
S18-9.
Alerta
a submetido
o em 09/08/2
2016 e aceitto em 09/08/2016

Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. T
TRPA1 med
deia a dor neuropáticca trigemin
nal em camundongos favorecido
o por
monó
ócitos/macró
ófagos
O es
studo propõ
õe que no modelo dorr neuropátic
ca trigeminal por consstrição do nervo
pelo canal TRPA1
infrao
orbital (CION
N), o compo
ortamento d
de dor está inteiramente mediado p
T
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favorrecido pelos subproduto
os do estressse oxidativo
o liberados por monócittos e macró
ófagos
agluttinados no lo
ocal do danificado do nerrvo.
Foram
m utilizados camundong
gos C57BL/6
6 TRPA1+/+ e TRPA1-/- de 5 seman
nas de idade
e para
os ex
xperimentos in vivo e co
oleta de tecid
do perineura
al e nervo inffraorbital. A
Após cirurgia CION
os ca
amundongos
s foram tra
atados com
m antagonisttas TRPA1 (HC-030031
1 ou A-967
7079),
antioxidantes (á
ácido α-lipoiico ou apoccinina) ou indometacin
na. Um gru
upo diferentte foi
deple
etado de monócitos e macrófagos mediante um anticorp
po contra q uimiocinas CCL2,
tanto
o CION quanto sham. As
s respostas n
nociceptivas foram avaliadas aos 30
0 min, 1h, 2h
h e 3h
após o tratamen
nto no décim
mo dia após a cirurgia. Os resultad
dos mostram
m que os an
nimais
TRPA
A1 +/+ CIO
ON apresenta
am aumentto de respostas esponttâneas, dim inuição do limiar
mecâ
ânico, hipers
sensibilidade ao frio e di minuição do
o tempo de latência
l
para
a o calor nocivo e
que o
os camundon
ngos TRPA1 -/- CION ap
presentam o mesmo tipo
o de respostta do grupo sham
com exceção da hiperalgesia ao calor ((mediada po
or TRPV1). Assim mesm
mo, o tratam
mento
as TRPA1 e antioxidan
ntes conseguiu reverter às resposstas nociceptivas
com antagonista
espon
ntâneas, mecânicas e ao frio de
e animais constritos.
c
O estudo d
demonstra que
q
a
consttrição do ne
ervo infraorb
bital induz a infiltração de monócittos e macró
ófagos no sittio de
ligadu
ura, a qual é revertida
a pela deple
eção de macrófagos, e o aumento
o da atividad
de da
enzim
ma superóxido dismutas
se, dos níve
eis de peróx
xido de hidrrogênio e 4--HNE nos te
ecidos
ipsila
ateral coletad
dos. A anális
se da expresssão de TRPA
A1 por weste
ern blot nos tecidos cole
etados
demo
onstrou que não há diferrença nos nív
veis do cana
al, mas sua atividade
a
esttá aumentad
da.
O esttudo conclui como possíível mecanissmo depende
ente de TRPA
A1 que a co
onstrição do nervo
infrao
orbital prom
move, dentro
o da área danificada, a liberação de CCL2 q
que por sua vez
estim
mula o recru
utamento e ativação de
e monócitos e macrófag
gos gerando
o subprodutos de
estresse oxidativ
vo (ROS) e peroxidaçã
ão lipídica (4-HNE)
(
os quais ativa
am o TRPA
A1 em
nocic
ceptores evocando comp
portamento d
de dor.
Referrência: Trev
visan G, Ben
nemei S, Ma
aterazzi S, De Logu F, De Siena G
G, Fusi C, Fortes
F
Rossa
ato M, Coppi E, Marone IM, Ferreira
a J, Geppetti P, Nassini R.
R TRPA1 me
ediates trige
eminal
neuro
opathic pain
n in mice downstream
d
of monocy
ytes/macrophages and oxidative stress.
s
Brain
n. 2016; 139
9(Pt 5):1361-77.
Alerta
a submetido
o em 08/07/2
2016 e aceitto em 10/08/2016.
8. Neuroligina 2 regula pla
asticidade G
GABAérgica espinhal no
o priming h
hiperalgésico
o, um
mode
elo de transição da dor aguda
a
para ccrônica
Até o
os dias atu
uais existem
m dúvidas rreferentes às
à alterações e circuito
os envolvido
os na
trans
sição da dor aguda para
a a dor crôn
nica. O conh
hecimento so
obre tais me
ediadores po
oderia
ser d
de grande im
mportância para a elab
boração de medidas de intervenção
o, que pude
essem
evitar a plasticidade envolvid
da nesse pro
ocesso e, co
onsequentem
mente, a tran
nsição para a dor
orma, um es
studo realiza
ado nos Esta
ados Unidos buscou ava
aliar, por me
eio de
crônica. Desta fo
um modelo de camundongos com p
priming hip
peralgésico, a contribu
uição do ciircuito
gabaé
érgico na me
edula espinh
hal para a crronificação da dor.
O es
studo conto
ou com testes comporrtamentais junto
j
à administração de agonistas e
antag
gonistas do receptor
r
GABAaR, além da avaliação
o da express
são do cotra nsportador KCC2,
K
prese
ente somentte em neurón
nios e imporrtante para a manutençã
ãodos níveiss intracelularres de
Cl- ba
aixos, e da neuroligina
n
2,
2 uma prote
eína de ades
são celular pós-sináptica
p
a, exclusivam
mente
localizada sinapses inibitórias
s.
Os re
esultados de
emonstram que
q
o primin
ng hiperalgés
sico leva a uma
u
inversã o na atividade do
recep
ptor GABAaR
R, pois com a administrração de um
m antagonista desse recceptor, havia
a uma
dimin
nuição da hip
peralgesia, enquanto
e
oa
agonista levava ao seu aumento.
a
Co
ontudo a res
sposta
obserrvada em camundong
gos normaiss com a administraçã
ão das me
esmas drog
gas é
exata
amente o contrário. Sendo assim, po
or meio da tentativa
t
de compreende
er os mecanismos
celula
ares envolvidos nessa mudança,
m
oss autores pe
erceberam um aumento na expressão de
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neuro
oligina 2 no
o corno do
orsal da me
edula duran
nte a fase de manuten
nção do prriming
hiperralgésico.
Frentte a esses resultados, os pesquisa
adores então administrraram aos ccamundongo
os um
peptíídeo inibidorr denominado neurolid
de, que reduz a expressão de ne
euroligina 2. Eles
obserrvaram que a inversão causada pe lo priming hiperalgésico
h
o era revertiida com o uso
u
do
neuro
olide, ou seja, volta a um
m estado qu
ue é observa
ado em camu
undongos no
ormais, suge
erindo
uma reversão do
d estado de
d plasticid ade patológ
gica. O auttor relata sser importante a
realiz
zação de ou
utros estudo
os para exp
plorar essa ideia, no entanto,
e
se confirmada teria
importantes impllicações para
a o desenvo lvimento e descoberta
d
de
d um alvo tterapêutico para
p
a
dor c
crônica.
Assim
m, esse estu
udo acrescen
nta a um crrescente número de lite
eratura sobrre a alteração no
comp
portamento da
d rede neuronal durantte a transiçã
ão para a dor crônica, alé
sentar
ém de apres
um n
novo tipo de plasticidade
e gabaérgica
a no corno dorsal da medula mediad
da por neuro
oligina
2.
Referrência: Kim, J; Megat, S;
S Moy, J; A
Asiedu, M; Mejia,
M
G; Vag
gner, J; Price
e, T. Neuroligin 2
regulates spinal GABAergic plasticity
p
in hyperalgesic
c priming, a model of th
he transition
n from
acute
e to chronic pain. Pain. 2016:
2
157 (6
6): 1314–24
4.
Alerta
a submetido
o em 09/07/2
2016 e aceitto em 10/08/2016.
9. Do
or crônica ne
europática: Quem
Q
é maiss importante
e? Células re
esidentes ou infiltradas?
Em n
nossa busca por entend
der os meca
anismos que
e levam à cronificação da dor, uma das
questtões centrais
s é: quais células estão
o participand
do da sensibilização das vias nociceptivas
– residentes ou que
q
migraram
m para o gâ nglio da raiz
z dorsal e me
edula espina
al?
Vale lembrar aqui que temo
os uma enttrada regulada de substtâncias e cé
élulas no sis
stema
nervo
oso central, função essa exercida
a pela barre
eira hemato
o-encefálica. Mas tamb
bém é
importante lembrrar que em casos
c
de infflamação, dia
ante de algu
uns mediado
ores, essa ba
arreira
se torna permeáv
vel, inclusive
e à células.
Diantte disso, pes
squisadores desta área v
vêm buscand
do identificar o papel de
e cada tipo celular
c
na do
or crônica. Nesse sentiido, um art igo bastante
e relevante foi recente mente publicado.
Usando ferramen
ntas genéticas e farmaccológicas, os
s autores mo
ostram que, diferente do que
se pe
ensava, não
o há infiltrad
do celular ssignificativo no gânglio da raiz dorrsal e na medula
m
espin
nal após a lesão de um
m nervo. M
Mas mais im
mportante, mostraram
m
q
que tanto células
c
entes como monócitos circulantes p
reside
periféricos, cada um em
m seu ambie
ente, são ga
atilhos
que agem sinerrgicamente no desenvo
olvimento da
a dor crônica, não sen
ndo, no entanto,
importantes para
a a manutenção dessa do
or.
Esse trabalho re
edireciona nossos
n
esfo rços, mostrrando camin
nhos ainda desconhecid
dos e
possííveis alvos co
om os quais podemos in
nteragir em momentos
m
específicos.
Referrência: Peng
g J, Gu N, Zhou L, B E
Eyo U, Muru
ugan M, Gan WB, Wu LJ. Microglia and
mono
ocytes synergistically promote the transition from acute to chronic pain after nerve
injury
y. Nat Comm
mun. 2016; 7:12029.
7
Alerta
a submetido
o em 30/06/2
2016 e aceitto em 10/08/2016.
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