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1. Trratamento
o não farm
macológico
o e não inv
vasivo par
ra a dor crrônica
Existte atualmen
nte uma grrande varie dade de inttervenções disponíveiis, que possuem
como
o objetivo atuar positivamente no tratam
mento da dor
d
crônica
a. O estudo
o em
ques
stão buscou
u avaliar, por
p meio d
de uma rev
visão sistem
mática, qua
ais tratame
entos,
não ffarmacológ
gicos e não invasivos, em condições específficas de dorr crônica po
odem
estarr associado
os a uma melhoria
m
efe
etiva das co
ondições clinicas, mellhorando fu
unção
e dim
minuindo o quadro doloroso,
d
a
após um período
p
de conclusão do tratam
mento
proposto.
Nestta revisão,, foram utilizados
u
critérios pré-definido
p
os, selecio
onando en
nsaios
controlados ran
ndomizados
s de tratam
mentos não invasivos e não farm
macológicos para
cond
dições comu
uns de dor crônica: 1)) dor lomba
ar crônica; 2) dor cerv
vical crônic
ca; 3)
osteo
oartrite do joelho, qu
uadril ou m
mão; 4) fibrromialgia; e 5) cefale
eia tensiona
al. Os
ensa
aios aborda
avam a efic
cácia ou d
danos comp
parados com os conttroles habittuais,
send
do a comparação ma
ais comum encontrad
da a realiz
zada contra
a o tratam
mento
usua
al, mas apenas ensaios relatan
ndo resulta
ados por pelo
p
menoss um mês pósinterrvenção forram incluídos no estu
udo. Os pac
cientes pos
ssuíam inte
ensidade de
e dor
moderada e com
m duração dos sintom
mas variand
do de três meses
m
a 15 anos.
Mosttrou-se qu
ue exercício, reabilit ação multtidisciplinarr, acupunt ura e terrapias
psico
ológicas foram mais associada s à melho
oria leve a moderad
da na funç
ção e
dimin
nuição da condição
c
do
olorosa parra as condições espec
cíficas de d ores crônic
cas já
relattadas. Portanto, ocorrre a necesssidade de estratégias
s clínicas q
que focalizem o
uso de terapias
s não farm
macológicas e não invasivas para
a condiçõess específica
as de
dor c
crônica.
Referência: Ske
elly AC, Ch
hou R, Detttori JR, Turrner JA, Friedly JL, Ru
undell SD, Fu R,
Brod
dt ED, Was
sson N, Winter C, Fe
erguson AJJR. Noninvasive Nonp
pharmacolo
ogical
Treatment for Chronic Pain:
P
A Sy
ystematic Review. Comparativ
C
ve Effective
eness
Revie
ew No. 209
9. (Prepared by the Pa
acific North
hwest Evide
ence-based Practice Center
unde
er Contract No. 290-2015-00009
9-I.) AHRQ
Alertta submetid
do em 21/0
06/2018 e a
aceito em 21/06/2018
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2. O uso de opioides
o
no
n pré-op
peratório pode
p
aum
mentar a c
chance de
e uso
prolongado ap
pós cirurgia?
e coluna ap
presentam maior risco
o de uso prolongado
p
de opioide
es no
As cirurgias de
pré-o
operatório e pós-operatório, po
odendo acarretar prob
blemas, co mo pior do
or no
sítio cirúrgico, maior
m
temp
po de intern
nação e atrraso no reto
orno às ativ
vidades diárias.
Esse estudo norte-americ
cano utilizo
ou dados do Program
ma de Mo
onitoramentto de
Mediicamentos Prescritos (PDMP)
(
e rregistro estadual de allta hospitallar com objjetivo
de id
dentificar a quantidad
de de cirurg
gias de arttrodese e as
a prescriçõ
ões de opio
oides,
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aborrdando as questões
q
co
omo a quan
ntificação de pacientes
s que utiliza
aram opioides a
curto
o/longo pra
azo no pré e pós-operratório, qua
antos sofre
eram altera
ações no pa
adrão
de uso e qual perfil
p
prediz
z o uso pro
olongado no
o pós-opera
atório. Defiinindo o pe
eríodo
perio
operatório, o uso em curto prazo
o, uso prolongado e episódico,
e
a análise in
ncluiu
tamb
bém outros
s fatores pa
ara avaliar o risco de uso
u persiste
ente no póss-cirúrgico.
Os re
esultados sugerem
s
qu
ue o uso p
prolongado de opioides ou benzo
odiazepínico
os no
pré-o
operatório e maiores doses noss 30 dias de
d pós-cirurgia aumen
ntam o risc
co de
uso prolongado
o no pós--operatório . Estes ac
chados apo
ontam a n
necessidade de
manejos diferentes para o controle da dor, um
ma vez que raramentte a cirurgia de
artro
odese vai reduzir
r
o uso destes medicamen
ntos e que a sua exp
posição pré
évia é
tão o
ou mais im
mportante que
q
o perfiil do paciente. Estratégias não farmacológ
gicas,
uso de outros
s analgésic
cos, tratam
mento dos transtorno
os de hum
mor podem
m ser
efica
azes para minimizar o uso d e opioides
s e evitar os resulttados adversos
apon
ntados.
Referências: De
eyo, RA, Hallvik, SE, Hildebran,, C, Marino
o, M, Okane
e, N, Carso
on, J,
Otterloo, JV, Otterloo,
O
Wright, DA.,,. Millet LM
M, Wakeland, W. Use
e of prescriiption
opioiids before and
a
after an operation
n for chronic pain (lum
mbar fusion
n surgery). Pain.
2018
8, 159(6), 1147-1154
1
.
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3. In
ncerteza diagnóstica
d
a percebid
da na dor crônica pe
ediátrica
A inc
certeza dia
agnóstica é complexa
a, definida como “perrcepção su bjetiva de uma
incap
pacidade de
d fornece
er uma ex
xplicação precisa
p
do problema
a de saúde do
pacie
ente”, referrida também à situaçã
ão em que as percepç
ções dos p acientes de
e que
um rrótulo e ex
xplicações estão
e
faltan
ndo, algo está
e
errado
o. Sabe-se pouco sobre as
influê
ências que
e geram essas
e
perccepções, mas
m
geram
m consequê
ências parra os
pacie
entes, resultando em
m preocup
pação, des
samparo e uma bu
usca evasiva e
impla
acável por uma cura. Na ausênc ia do diagn
nóstico claro
o e causa b
biológica da
a dor,
pacie
entes sente
em que sua
a dor não é legítima,, sentindo-se culpado
os, associan
ndo a
incerrteza diag
gnóstica com
c
o ssofrimento emociona
al, depresssão/ansied
dade,
incap
pacidade, aumento
a
da
a intensidad
de da dor. Evidências em adulto
os apoiam que
q
a
incerrteza diagn
nóstica percebida esstá associa
ada a piorr prognóstiico, portan
nto o
impa
acto da ince
erteza diag
gnóstica pe
ercebida em
m crianças com dor crrônica idiop
pática
e seu
us pais merrece investigação.
Rece
eber, comprreender e aceitar
a
exp licações pa
ara a dor em
m diferente
es momento
os do
dese
envolvimentto cognitivo
o e social é um fator de comple
exidade parra as intera
ações
com os médico
os em situa
ações pediá
átricas. Cria
anças e adolescentes relataram uma
sensação de qu
ue os médicos não co
onseguiam identificar e fornecer uma explic
cação
para sua dor e sintomas associadoss. Observou
u-se em es
studos que necessidad
de de
um rótulo e uma
u
explic
cação era, para algu
uns pais, tão imporrtante que eles
dese
ejavam que
e os sintom
mas fossem
m devido a uma pato
ologia, poiss para eles
s isso
ofere
eceria opçõ
ões de cuidados mais específicos
s e, para os
o adolesce
entes, forne
eceria
justifficativa. Os
s autores sugerem
s
q ue as interações que
e crianças, adolescentes e
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pais têm com os
o profissio
onais são o evento indicador para ajuste n
na compree
ensão
da in
ncerteza diiagnóstica. Na presen
nça desta, a comunicação pode se caracte
erizar
em m
muitas situ
uações com
mo ambígu a e confus
sa, pois os pacientess acham qu
ue as
expliicações cla
aras sobre
e causa e prognós
stico são mais tran
nquilizantes
s. As
cons
sequências dessa ince
erteza diagn
nóstica perrcebida pod
dem, então
o, repercutir em
todos os aspec
ctos da vid
da da cria nça e defiinir como as pessoass ao seu redor
respo
ondem a se
eu problem
ma.
Os autores prop
põem como
o tratamentto interven
nções psicoe
educaciona
ais, destinadas a
aumentar a compreensão
o e o envol vimento de
e pais e filhos no dia gnóstico de dor
crônica, conse
eguindo, ta
anto a criiança/adole
escente co
onseguir co
onviver co
om a
incerrteza diagnóstica quan
nto às pesssoas do seu
u convívio social.
s
Referência: Pin
ncus T, Noe
el M, Jordan
n A, Serbic
c D. Perceiv
ved diagno
ostic uncerttainty
in pe
ediatric chro
onic pain. Pain.
P
2018,, 159(7):11
198-1201.
Alertta submetid
do em 19/0
07/2018 e a
aceito em 19/07/2018
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4. Dor crônica
a: uma pon
nte entre a mente e o corpo
Histo
oricamente, a sensaçã
ão de dor ssempre se apresentou misteriossa. Diferente do
sentiido da visã
ão, que pre
ecisa dos ollhos, e da audição qu
ue depende
e dos ouvid
dos, a
dor não possuii um órgão
o único e e
especializad
do respons
sável pelo reconhecim
mento
dessa sensação
o. Por estte motivo, foram sus
scitadas no
os primórd
dios da his
stória
diverrsas teorias
s que explic
cassem o ssurgimento da dor - navegando d
desde hipóteses
de punição divina até a po
ossessão d
demoníaca, ou mesmo
o a produçã
ão patológic
ca de
fluído
os negativo
os pelo pró
óprio pacie nte. Em sé
éculos mais
s recentes,, a descriçã
ão de
micro
oestruturas
s adjacente
es a diferen
ntes camad
das cutânea
as e viscera
ais permitirram o
estud
do de estru
uturas nerv
vosas espe cializadas na detecção de difere
entes estím
mulos,
tanto
o em termos de qualidade qua nto de intensidade. Isso deu lu
uz às prim
meiras
teorias não filos
sóficas e nã
ão religiosa
as da dor (n
nocicepção), à descriçção anatôm
mica e
funciional do nociceptor (terminaçã
(
o nervosa livre espe
ecializada n
na detecçã
ão de
estím
mulos nocic
ceptivos) e à teoria d o portão, enfatizando
e
o a importâ
ância da me
edula
espin
nhal para o controle da transmisssão de estíímulos nociceptivos.
Nestte momentto, a dor passou a ser desc
crita meramente com
mo um ev
vento
fisiológico, que
e por muita
as vezes p
poderia ser mimetizad
da por situ
uações psíq
quicoemoc
cionais, co
omo a histe
eria, na qu
ual a dor apresentav
va um cará
áter puram
mente
psíqu
uico e não como dor propriamen
p
nte dita. Ess
sa teoria fo
oi ainda refo
orçada pelo
o fato
de que o tratam
mento com fármacos a
antidepress
sivos apres
sentavam e
efeitos bené
éficos
no tratamento tanto destes distúrb
bios psíquic
cos, como também n
na redução
o das
disfu
unções sens
soriais/dolo
orosas.
Conttudo, pela primeira vez em 1
1946, Philiip S. Hench e Edw
ward W. Bo
oland
descreveram o chamado
o “reumatiismo psico
ogênico” em veteran
nos de gu
uerra.
Segu
undo Henc
ch e Bolan
nd, esta d
doença terria origem psíquica, mas uma
a vez
estab
belecida le
evaria a uma real d isfunção sensorial-ca
s
aracterizada
a por múltiplos
focos
s de dor musculoe
esquelética , intensam
mente influenciada por altera
ações
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ambientais (temperatura e umidad
de) e emo
ocionais (estresse). S
Seria o qu
ue se
aproxima hoje da descriçã
ão de fibrom
mialgia.
Poste
eriormente, Arthur Barsky e Jo
onathan Borus ampliaram a gam
ma de sintomas
descritos para essa síndro
ome, adicio
onando alte
erações como ansieda
ade, depressão,
abilidade, fa
adiga e dis
stúrbios do
o sono, alé
ém de dor generalizad
da e multiffocal.
irrita
Além
m de esta
abelecer crritérios dia
agnósticos e terapêuticos, cie
entificamen
nte a
postu
ulação e caracterizaç
c
ção dessa síndrome dolorosa teve importtante pape
el em
queb
brar o parradigma de
e que a dor seria um eventto merame
ente fisioló
ógico,
estab
belecendo uma intrin
ncada relaçção psicos
ssomática, que afeta de forma real
tanto
o os elemen
ntos emocionais quan
nto fisiológic
cos.
Atualmente, a dor é desc
crita pela A
Associação Internacional para o Estudo da
a Dor
(Inte
ernational Association
A
n for the S
Study of Pa
ain - IASP) como um
ma “experiência
sensorial e em
mocional desagradáve
el associad
da ou rela
acionada à lesão rea
al ou
potencial, ou co
ompreendid
da como ta
al”. Essa de
escrição deixa clara a participaçã
ão de
um c
componentte fisiológic
co e outro emocional para resu
ultar em d or. Além disso,
d
essa descrição é bastante
e suportad a pela teo
oria modern
na da dor, a neuromatriz,
descrita por Ro
onald Melza
ack. Segund
do esta teo
oria, cada indivíduo,
i
a partir de suas
expe
eriências únicas e in
ndividuais, estabelece
e intercone
exões neu rais - tam
mbém
indiv
viduais - de
e modo que
e os estímu
ulos nocicep
ptivos são modulados
m
diferentem
mente
em c
cada indivíd
duo, tornan
ndo assim a dor uma experiência
a extremam
mente indiv
vidual
e psicofísica. Hoje
H
já se sabe
s
que d ores crônic
cas de origem meram
mente física
a, são
capa
azes de de
esencadearr alteraçõe
es de hum
mor, afetan
ndo o esta
ado menta
al do
pacie
ente, além de alteraç
ções emocio
onais que alteram
a
fisicamente a capacidad
de de
perce
epção de estímulos
e
no
ociceptivoss, mostrand
do a intrinca
ada correla
ação entre esses
e
dois universos.
Atualmente, o tratamento
o adequado
o da dor crônica
c
ainda é ineficciente, devido à
falta de novas
s ferramen
ntas farma
acológicas e conhecimento sob
bre os eve
entos
neurrais adjace
entes a es
ste evento
o. Talvez neste
n
para
adigma estteja uma nova
possibilidade de
e terapia para
p
diferen
ntes tipos de
d dores crrônicas: a iincorporaçã
ão de
elem
mentos cap
pazes de tratar sim
multaneamente as disfunções
d
emociona
ais e
somá
áticas, tantto pela aplicação de fa
armacotera
apia, como de técnicass adjuvantes de
supo
orte emocio
onal e psico
ossocial.
Referência: Cro
offord LJ. Chronic
C
Pai n: Where the
t
Body Meets
M
the B
Brain. Trans Am
Clin Climatol As
ssoc. 2015;;126:167-8
83.
Alertta submetid
do em 06/0
04/2018 e a
aceito em 06/04/2018
0
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5. P
Pacientes com os
steoartrite
e de joellho demo
onstram a
alterações
s na
cone
ectividade
e da ínsula
a
A co
onectividade cerebral por meio
o da resso
onância ma
agnética fu
uncional é uma
aborrdagem pod
derosa para
a entender os fundam
mentos neurrais da dor crônica. A rede
de m
modo padrã
ão, a execu
utiva centra
al e a de sa
aliência con
nstituem ass três princ
cipais
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redes cerebrais
s. A rede de saliên cia desempenha um papel na
a integraçã
ão de
inforrmação sob
bre o signifficado posittivo, ou negativo no contexto
c
da
a dor. O es
studo
em q
questão comparou a conectivida
ade funcion
nal entre in
ndivíduos ccom dor crrônica
inere
ente à ostteoartrite (OA) de jjoelho e indivíduos saudáveis. Pesquisad
dores
ingle
eses descob
briram mudanças na rede de saliência
s
(ín
nsula) em resposta à dor
provocada por OA. Os pa
articipantess com OA dolorosa apresentara
a
am aumentto da
antic
correlação entre
e
esta região e a rede modo
o padrão (giro frontal superior, córtex
c
cingu
ulado poste
erior, lobo parietal essquerdo e lobo parieta
al direito). Ou seja, maior
m
ativid
dade da ínsula e men
nor ativida de destas estruturas.. A análise de causalidade
revelou aumentto da influê
ência negattiva no córtex cingula
ado posterio
or em pacie
entes
com OA de ac
cordo com a anticorre
elação aum
mentada. Por
P
fim, a atividade desta
d
estru
utura cereb
bral foi correlacionada
a com uma
a maior intensidade d
da dor no grupo
g
pacie
ente. Os re
esultados apresentado
a
os sugerem
m que a rede de saliê
ência é alte
erada
na dor crônica da
d OA.
Referência: Cotttam WJ, Iwabuchi
I
S
SJ, Drabek MM, Reckz
ziegel D, A
Auer DP. Altered
conn
nsula drive
nectivity off the right anterior in
es the pain
n connecto
ome changes in
chronic knee os
steoarthritis
s. Pain. 201
18, 159(5):929-938.
Este alerta foi elaborado
e
na
n disciplin a 395528 - Seminário
os Avançad
dos em Pesquisa
o em Ciênc
em C
Ciências e Tecnologias
T
s em Saúde
e do Progra
ama de Pós
s-graduação
cias e
Tecn
nologias da Saúde, Fac
culdade de Ceilândia - UnB.
Alertta submetid
do em 26/0
06/2018 e a
aceito em 26/06/2018
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6. E
Evidências
s de um perfil so
omatossensorial específico após ma
acroreim
mplantação
o
ão de mem
Pacie
entes que realizam re
eimplantaçã
mbro ampu
utado ainda
a experime
entam
dor moderada a persiste
ente. Mesm
mo com re
evasculariza
ação e reiinervação bemsucedida observ
vam-se défficits na se
ensibilidade. O presente estudo p
propôs avaliar a
perda e ganho
o na sensibilidade so
omatossens
sorial de indivíduos que realiz
zaram
macrro-reimplan
ntação de membro superior, sendo utilizados te
estes sensoriais
quan
ntitativos.
Foi encontrado
o nestes pacientes hipoestesia mecânic
ca e térm
mica combinada
àhipe
eralgesia por
p
pressão
o. Quando comparado
o a pacienttes com do
or neuropáttica e
lesõe
es nervosas
s periférica
as, o perfil somatosse
ensorial é diferente,
d
u
uma vez qu
ue os
pacie
entes do presente
p
estudo
e
não
o apresenta
aram hipoe
estesia me
ecânica iso
olada,
send
do sempre combinada à hipoe
estesia térm
mica. Estes paciente
es também não
apresentaram hiperalgesia
h
a térmica, q
que é frequ
uente na do
or neuropáttica.
Outrro achado do estud
do é que
e paciente
es com re
eimplantes mais an
ntigos
apresentaram maior
m
perda
a de função
o (hipoeste
esia mecânica e térmicca). A partiir dos
resultados, sug
gere-se um
m perfil so
omatossensorial espe
ecífico parra os pacie
entes
macrro-reimplan
ntados, vistto que apre
esentaram algumas ca
aracterística
as diferentes da
dor n
neuropática
a e de lesõe
es nervosass periféricas.
Referência: Blu
ume KR, Ra
acz J, Franzz M, Dietric
ch C, Puta C,
C Friedel R
R, Hofmann
n GO,
Miltn
ner W HR,, Weiss T.. Quantitattive sensory testing after maccroreplanta
ation:
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evide
ence for a specific somatose
ensory profile. Pain [Internet] . 2018;15
59(7).
Availlable
from:
f
https
s://journals
s.lww.com//pain/Fullte
ext/2018/07
7000/Quantitative_se nsory_testing_
afterr.12.aspx
Este alerta foi elaborado
e
na
n disciplin a 395528 - Seminário
os Avançad
dos em Pesquisa
o em Ciênc
em C
Ciências e Tecnologias
T
s em Saúde
e do Progra
ama de Pós
s-graduação
cias e
Tecn
nologias da Saúde, Fac
culdade de Ceilândia - UnB.
Alertta postado em: 02/07/2018 e acceito em: 02/07/2018
7. A cúrcuma melhora a nocicepç
ção e o com
mprometim
mento cog
gnitivo
Pacie
entes com dor neurropática frrequenteme
ente apres
sentam da nos cognittivos,
send
do a deteriioração da memória a principa
al manifestação clínicca. Esses danos
d
cogn
nitivos resu
ultam em perda de qualidade de vida, portanto é imprescin
ndível
busc
car novas estratégias
e
s terapêuticcas. Neste sentido, a cúrcuma
a, um pigm
mento
amarelo derivado do rizom
ma da Curccuma longa
a, apresenta
a proprieda
ades analgé
ésica,
anti--inflamatóriia e neurop
protetora.
Nestte estudo foi
f utilizado
o um vene
eno de cobra para ind
duzir a dorr trigemina
al em
ratos
s. O tronco
o do nervo trigêmeo foi exposto
o e, em se
eguida, inje
etou-se 4 µL
µ de
uma solução contendo
c
0,4
0
mg de
e veneno de
d cobra liofilizado. O grupo sham
receb
beu uma injeção de salina. No décimo-qu
uinto dia após a indu
ução os animais
receb
beram trata
amento ora
al com cúrccuma (45 mg/Kg)
m
dua
as vezes ao
o dia durante 28
dias.. Os resulta
ados demon
nstram que
e o tratame
ento com cú
úrcuma dim
minuiu a alo
odinia
mecâ
ânica nos dias 28, 35 e 42. Além dis
sso, foi av
valiado o comportam
mento
explo
oratório e de
d limpeza facial, obsservando um
ma redução
o neste tem
mpo nos dia
as 21
e 42
2, bem como
c
um aumento da explorração entre os diass 21 e 42. O
comp
portamento
o do tipo an
nsioso, ava
aliado pelo tempo de permanênc
p
cia no quadrante
centrral do ca
ampo aberto, foi rreduzido pela
p
cúrcuma. Adiciionalmente, foi
demo
onstrado que
q
os neurônios da região CA1
1 do hipoca
ampo dos ratos alodíínicos
apresentam altterações mo
orfológicas , bem com
mo uma redução de sin
napses, e que
q
o
trata
amento com
m cúrcuma aumentou significativ
vamente es
ssas sinapsses, melhorrando
a mo
orfologia do
os neurônio
os. Portanto
o, a melhorra no comprometimen
nto cognitivo por
cúrcu
uma pode estar
e
assoc
ciado às alte
erações esttruturais do
os neurônio
os e sinapses na
a pode serr uma
regiã
ão CA1 do hipocampo
o. Estes ressultados sugerem que
e a cúrcuma
estra
atégia tera
apêutica para
p
o co
omprometim
mento cog
gnitivo ind
duzido porr dor
neurropática crô
ônica.
Referência: Curcumin alle
eviates pai n and imp
proves cogn
nitive impa
airment in a rat
model of cobra venom ind
duced trige
eminal neuralgia. Li Zhang, Xinlii Ding, Zhe
e Wu,
Min W
Wang, Ming
g Tian. J Pa
ain Res. 20 18; 11: 1095–1104.
Alertta submetid
do em 13/0
07/2018 e a
aceito em 13/07/2018
1
8.
8. Dor crônica
a prejudica
a a flexibillidade cog
gnitiva
O có
órtex pré-frontal (PF
FC) está a
associado a funções como ate
enção, con
ntrole
inibittório, flexib
bilidade cog
gnitiva, de ntre outras
s. Um maio
or volume e espessura do
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PFC estão asso
ociados a melhor ex
xecução dessas funçõ
ões. Em co
ontrapartida
a, foi
demo
onstrado que a dor crrônica indu
uz alteraçõe
es no PFC, com conse
equente red
dução
da m
massa cinze
enta e comprometime
ento das funções exec
cutoras. No
o entanto, essas
e
alterrações caus
sadas pela dor crônicca no comportamento
o não são completam
mente
conh
hecidas.
Diante disso, em
e um estu
udo realiza do por um
m grupo de pesquisa d
da Universidade
do A
Arizona, EUA, ratos NAIVE, s ham-opera
ados ou co
om lesão nervosa foram
f
testa
ados em um protoco
olo operantte de razão
o fixa (aprrendizagem
m inicial), razão
progressiva (m
motivação), reversão ((aprendizag
gem adapta
ativa) e inv
versão da razão
variá
ável (flexib
bilidade cog
gnitiva e t omada de decisão). Esse dese
enho permiitiu a
mensuração de
e múltiplos aspectos d
da cognição, bem como o teste
e dos efeito
os da
dor crônica nas
n
estraté
égias de enfrentame
ento, cons
solidação d
da memórria e
comp
prometimento motor.
Depo
ois de realizados os te
estes, os d
dados sugerriram que ratos com dor neurop
pática
crônica foram prejudicad
dos, em relação ao
os controle
es, na ap
prendizagem
m de
estra
atégias com
mportamen
ntais, em fface de mudanças nas demand
das ambien
ntais.
Isso sugere que
q
a do
or crônica perturba as funçõ
ões executtivas, com
mo a
aprendizagem adaptativa
a e a fle
exibilidade cognitiva. Além dissso, muda
anças
espe
ecíficas nos
s padrões de
d comporrtamento demonstrara
am o surg imento de uma
nova
a estratégia
a de aprend
dizagem so b condições de dor crrônica, poiss a desregulação
da fllexibilidade
e cognitiva adiciona u ma nova dimensão
d
im
mportante à compree
ensão
do im
mpacto fisio
opatológico
o da dor crô
ônica.
Referência: Cow
wen SL, Ph
helps CE, N
Navratilova E, McKinz
zie DL, Oku
un A, Husa
ain O,
Gleason SD, Witkin
W
JM, Porreca F. Chronic pain
p
impairrs cognitive
e flexibility
y and
enga
ages novel learning strategies in rats. Pain. 2018; 159
9(7):1403-1
1412.
Alertta submetid
do em 19/0
07/2018 e a
aceito em 19/07/2018
1
8.
9. P
Papel esse
encial da palmitoi lação da proteína delta-cattenina na dor
neurropática
Nos últimos anos, diversos estudo
os têm de
emonstrado
o que a p
palmitoilaçã
ão de
prote
eínas está
á envolvida
a na mod
dulação de diversas
s funções neuroniaiis. A
palm
mitoilação é uma liga
ação reverssível de um
ma cadeia acil de 16
6 carbonos
s aos
resíd
duos de ciisteína atrravés de u
uma ligaçã
ão tioésterr, que pod
de aumenttar a
hidro
ofobicidade de protteínas-alvo e sua afinidade com orga
anelas lipíídicas
intra
acelulares, facilitando
f
o tráfico pa
ara a membrana celular, bem co
omo a funçã
ão de
prote
eínas intrac
celulares. A delta-cate
enina é um componen
nte do comp
plexo de ad
desão
celular caderina
a-catenina, que está a
altamente expresso no
n cérebro e contribui para
ão cognitiva.
funçã
A pa
almitoilação
o da delta-catenina é essencia
al para a plasticidade
p
e sináptica
a e a
form
mação da memória.
m
Recenteme
ente, um grupo
g
chin
nês publico
ou no periódico
Scien
nce Signaling estudo
o avaliando
o o envolv
vimento da
a palmitoillação da deltad
caten
nina no desenvolvim
mento da d
dor neurop
pática. Os autores o
observaram
m um
aumento de delta-catenina palmito
oilada e da
a enzima palmitoil a
acetiltransfe
erase
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DHHC3 em ne
eurônios se
ensoriais do
o gânglio da raiz do
orsal (GRD
D), mas nã
ão na
medula espinhal, de ratos co
om neuropatia. A inibição das palm
mitoil
acetiiltransferas
ses ou a diminuição
o de delta-catenina no GRD a
após a injjeção
intra
atecal de 2-bromopalmitato o
ou shRNA, respectivamente, aliviou a dor
duzida pela oxaliplattina ou pe
ela lesão de
d nervo. A citocina próneurropática ind
inflam
matória TN
NF-alfa foi responsáve
el por induzir a palmiitoilação da
a delta-cate
enina
nos neurônios do
d GRD de ratos com
m neuropatia. Interess
santemente
e, esse proc
cesso
facilitou a interação com o canal de ssódio voltagem depen
ndente Nav 1.6 e a pro
oteína
moto
ora kinesina KIF3 (en
nvolvida na
a regulação
o intracelula
ar do tráficco, transpo
orte e
localização de canais
c
do tipo
t
Nav na
as fibras aferentes), a qual prom
moveu o trráfico
do canal Nav1..6 para a membrana
plasmática
m
a nos neurô
ônios do G RD e contrribuiu
para a hipersen
nsibilidade mecânica e a alodinia em ratos. Em conjjunto, os dados
d
deste
e trabalho sugerem que
q
a ativa
ação do complexo KIF
F3A/delta-ccatenina/Na
av1.6
mediado pela palmitoila
ação aume
enta a trransmissão mecânica
a e os sinais
s
nocic
ceptivos. Deste
D
modo
o, o bloqueiio deste mecanismo pode
p
ter effeito terapê
êutico
em p
pacientes co
om dor neu
uropática.
Referência: Zha
ang XL, Din
ng HH, Xu T, Liu M, Ma
M C, Wu SL,
S Wei JY,, Liu CC, Zhang
Z
SB, Xin WJ. Palmitoylati
P
ion of δ-ccatenin pro
omotes kinesin-media
ated memb
brane
traffiicking of Nav1.6
N
in sensory neu
urons to prromote neu
uropathic p
pain. Sci Siignal.
2018
8; 27;11(52
23).
Alertta submetid
do em 16/0
04/2018 e a
aceito em 27/07/2018
2
8.
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