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1. V
Vinte e cinco
c
anos
s de pes
squisa em
m educaçã
ão sobre dor – o que
desc
cobrimos?
?
O an
no de 2018
8 foi considerado pela International Associa
ation for th
he Study off Pain
(IASP) como de
e excelência para o e
ensino da dor. Devido a isto, a p
presente re
evisão
objettivou sinte
etizar os achados d
de pesquis
sas sobre a educaçção da do
or de
estud
dantes na área
á
de saú
úde.
Foram incluído
os 56 estudos nesta revisão, na
n qual foram dividi dos pelos seus
objettivos, send
do estes: 1)
1 O conhe
ecimento, habilidades
s, atitudess e crenças
s dos
aluno
os em relação à dor: Identificad
dos como negativos
n
quando
q
não
o tem ensin
no de
dor n
na graduaç
ção; 2) Aná
álise curricu
ular: Padrõ
ões mínimo
os de ensin
no da dor (baixo
ém do currículo
quan
ntitativo no
o número de
d horas de
e ensino e pouco con
nteúdo), alé
proposto pela IASP com pouca ou nenhuma cobertura; 3) Dese nvolvimentto de
curríículos com
m ensino de dor: Evidenciam o estu
udo interd
disciplinar e o
dese
envolvimentto de comp
petências p ara a educação da do
or; 4) Persp
pectiva do aluno
a
sobre
e a educaç
ção da dor: Percebe q ue a educa
ação sobre dor é míniima e defen
ndem
a inc
clusão adic
cional de ensino da d
dor; 5) Outtros fatores
s relevante
es no ensin
no da
dor: caracterís
sticas pes
ssoais de docentes, necessida
ade de d
desenvolvim
mento
emoc
cional e ha
abilidade de comuniccação, expe
eriências prévias e fa
atores pess
soais,
sexo
o e raça.
Apes
sar do avan
nço de pesq
quisas sobrre ensino da
d dor nos últimos ano
os, esta re
evisão
demo
onstrou um
ma lacuna no
n conhecim
mento de fu
uturos proffissionais de
e saúde sobre a
dor (ausência e/ou padrõ
ões mínimo
os de ensin
no na grad
duação), se
endo neces
ssário
melh
horar o ens
sino de do
or e inclui--la na grad
duação. Esta revisão identificou
u que
faltam estudos
s que aborrdam a efiicácia da educação
e
da
d dor noss resultado
os de
pacie
to de pacie
entes e o envolvimen
e
entes nas pesquisas
p
de
d ensino d
da dor, uma
a vez
que os artigos focam
f
apen
nas nos pro
ofissionais de
d saúde e docentes.
Referência: Tho
ompson K,, Johnson MI, Milligan J, Briggs
s M. Twentty-five yea
ars of
pain education research-what have
e we learne
ed? Finding
gs from a comprehensive
scoping review
w of rese
earch into pre-registration pa
ain educattion for health
h
profe
essionals. Pain.
P
2018, 159(11):2
2146-2158.
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2. O doce e a dor
Um e
estudo rece
ente demon
nstrou a ca
apacidade do
d consumo
o de açúca
ar em dimin
nuir a
dor e
em animais
s de experim
mentação. O açúcar já
á é utilizado em recém
m-nascidos
s para
gerar este efe
eito, além disso, em
m adultos, o açúcar se mante
em como uma
motivação para
a alimentaç
ção, mesm o com risc
cos no proc
cesso (Ima gine um urso e
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uma colmeia de
d abelhas....). A rela
ação entre a dor e a recompen
nsa ainda é um
assunto explorrado e o estudo destte alerta mostra
m
um modelo ex
xperimenta
al em
ratos
s onde o consumo de
e bebidas a
açucaradas se associa
a a um efe
eito inibitórrio do
comp
portamento
o destes an
nimais à do
or induzida por calor. Este efeito foi diferente da
analg
gesia em recém-nas
scidos por não depe
ender do sistema
s
op
pioide e da
a via
descendente in
nibitória (siistemas fissiológicos que
q
promov
vem analge
esia). O es
studo
enco
ontrou o efe
eito associa
ado ao sisttema endoc
canabinoide
e supraespiinal, explorrando
uma nova persp
pectiva do controle da
a dor pelo apetite
a
e re
ecompensa..
Referência: Dav
vies AJ, Kim
m D, Park JJ, Lee JY, Vang
V
H, Pickering AE, Oh SB. Hedonic
drink
adult rats. Pain.
king engage
es a supra--spinal inhi bition of th
hermal nociception in a
2019
9 Jan 11 [Epub ahead of print].
Alertta submetid
do em 19/0
02/2019 e a
aceito em 19/02/2019
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3. C
Condições inflamató
órias e ne
europática
as não ev
vocam com
mportame
entos
sem
melhantes à ansiedad
de em ani mais
Dor crônica é geralmente
g
acompanh
hada por co
omorbidade
es tais com
mo ansiedad
de ou
deprressão e a inter-relaç
ção entre e
essas cond
dições tem sido alvo de debates. As
corre
elações tem
mporais ass
sim como o
os mecanis
smos subjacentes desssas correla
ações
recíp
procas aind
da não estã
ão claras. A
Ademais, estudos
e
pré
é-clínicos q ue examinam o
comp
portamento
o emocion
nal são controversos e a análise ccronológica
a de
comp
portamento
o tipo ansio
oso, em m
modelos mu
urinos, que consideram
m as difere
enças
sexu
uais, não são repo
ortados. E
Este estudo fez uso
u
de d
diversos testes
comp
portamenta
ais para av
veriguar e validar co
omportame
entos tipo-d
depressivos
s em
modelos experimentais de dor in
nflamatória
a (CFA) e neuropáttica (SNI)) em
camu
undongos C57BL6. Além
A
desse s testes, o labirinto em cruz e
elevada, ca
ampo
aberrto e teste de
d referênc
cia ao claro
o ou escuro foram exe
ecutados. P
Para comple
etar o
conju
unto de te
estes realiz
zados, os autores ta
ambém rea
alizaram o teste do nado
força
ado para av
valiação de
e estágio ta
ardio do comportamen
nto tipo-de
epressivo. Nessa
N
avaliiação, amb
bos os gêneros foram
m estudados. Os resultados obtiidos mostrraram
que a validade das condiç
ções teste ffoi confirmada pelo uso de drog
gas ansiogê
ênicas
ioimb
bina e penttilenotetraz
zol. Compo rtamento tipo-ansioso
o foi analisa
ado ao long
go do
temp
po quando
o os anima
ais testado
os mostraram hipersensibilidad
de a estím
mulos
mecâ
ânicos. Nenhuma diferença con
nsistente em
e
comporrtamento ttipo-ansioso
o em
nenh
hum dos po
ontos inves
stigados en
ntre 1 e 14
4 dias após
s dor inflam
matória induzida
por C
CFA na patta ou 3 e 84 dias apóss a indução
o do modello de dor n
neuropática SNI.
Ness
se sentido, nem cond
dições dolo
orosas infla
amatórias e tampoucco neuropá
áticas
evoc
caram com
mportamenttos do tip o ansioso ou depre
essivo denttro do pe
eríodo
inves
stigado.
Referência: Pitz
zer C, La Porta
P
C, Trreede RD, Tappe-Theo
T
odor A. Infflammatory
y and
neurropathic pa
ain conditio
ons do no
ot primarily
y evoke anxiety-like
a
e behaviours in
C57B
BL/6 mice. Eur J Pain. 2019, 23( 2):285-306
6.
Alertta submetid
do em 19/0
02/2019 e a
aceito em 20/02/2019
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4. A regulaç
ção de gene
g
pre
esente em
m neurôn
nios conttribui par
ra o
dese
envolvime
ento da dor neuropá
ática causa
ada pelo uso
u
de quim
mioterápic
co
Fárm
macos antin
neoplásicos são usado
os amplame
ente na clín
nica para o tratamento de
diverrsos tipos de cânce
er. Apesarr da resp
posta posittiva do ccâncer a esses
e
medicamentos, o uso des
sses fármaccos pode le
evar ao des
senvolvime
ento de diversos
efeitos colatera
ais. O Paclittaxel é um exemplo, esse
e
medica
amento é u
usado no mundo
m
todo no tratam
mento de diversas n
neoplasias, porém seu uso está
á associad
do ao
dese
envolvimentto da dor neuropática periférica, entre outrros sintoma
as.
A do
or neuropática pode ser definid
da como é um tipo de
d sensaçã
ão dolorosa
a que
ocorre em uma
a ou mais partes do corpo e é associada a doençass que afetam o
Siste
ema Nervos
so Central,, ou seja, os nervos periféricos
s, a medula
a espinhal ou o
céreb
bro, como também ao
o uso de qu
uimioterápicos. Apesar dos avan
nços recentes na
no desen
área, os meca
anismos envolvidos
e
nvolvimento
o e manu tenção da
a dor
neurropática periférica,
causada por quimioterápico
p
os, ainda
a permanecem
desconhecidos.
Uma pesquisa publicada
p
recentemen
r
nte por pes
squisadores
s da Escola de Medicin
na de
Nova
a Jersey- EUA mostrra que o controle molecular
m
de
d um detterminado gene
prese
ente nos neurônios
n
que
q
estão na medula
a espinal e nos gâng
glios periféricos,
atenua os sinto
omas da dor causada
a pelo uso do Paclitax
xel. Os cam
mundongos
s que
eram
m somente tratados sistemicam
s
mente com o Paclitaxel apresen
ntavam diversos
sinais e sintom
mas da do
or neuropáttica, entre
e eles a se
ensibilidade
e aumenta
ada a
estím
mulos nociv
vos e estím
mulos térm
micos, enquanto os ca
amundongo
os tratados pelo
fárm
maco, porém
m que tive
eram o con
ntrole do gene
g
presente nas cé
élulas neurronais
apresentavam redução ne
esses sinaiss. A pesquisa é inova
adora e abrre ideias para o
dese
envolvimentto de estudos na área e promete de
esvendar o
os mecanismos
envo
olvidos na dor
d
desenv
volvida pelo
o uso de quimioterápicos e assiim possibiliitar o
trata
amento parra esse efeito colatera l.
Referência: Mao Q, Wu S, Gu X, Du
u S, Mo K, Sun L, Cao
o J, Bekkerr A, Chen L,
L Tao
YX. D
DNMT3a-triggered downregulatio
on of K2p 1.1 gene in
n primary ssensory neu
urons
contributes to paclitaxel-i
p
nduced neu
uropathic pain.
p
Int J Cancer.
C
20 19 [Epub ahead
a
of prrint].
Alertta submetid
do em 19/0
02/2019 e a
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5. Elletrofisiolo
ogia mostra nocicep
ptores dife
erentes na
a dor neurropática
A do
or contínua é frequenttemente a pior queixa
a nas condições de do
or neuropáttica e
inflam
matória. En
ntretanto, os
o mecanissmos dela não
n
são bem
m esclareciidos, e pouco se
sabe
e sobre com
mo a ativida
ade contínu
ua de nocice
eptores é gerada.
De ttodo modo,, a atividad
de contínua
a gerada na
n ausência
a de poten
nciais gerad
dores
sensoriais ou potenciais
p
sinápticos
s
poderia, em princípio
o, ser impu
ulsionada por
p
3
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aspe
ectos funcio
onais do po
otencial de membrana: (1) despolarização
o prolongad
da do
potencial de membrana
m
em repo
ouso, (2) uma mudança hipe rpolarizante na
volta
agem do lim
miar para a geração de potenc
cial de ação
o, e (3) um
m aumento
o nas
flutuações espo
ontâneas de
espolarizan
ntes transitó
órias.
ndo elucida
ar tais me
ecanismos, pesquisad
dores do Department
D
t of Integrrative
Visan
Biolo
ogy and Pharmacolog
gy da McG
Govern Medical School, em Ho
ouston, Esttados
Unidos, utilizou
u um mode
elo de dor neuropátic
ca, e desco
obriu que ccada um de
esses
fatorres intrínse
ecos muda para prom
mover a attividade contínua den
ntro de um
m tipo
distin
nto de noc
ciceptores, demonstrrando que há especializações d
de nocicep
ptores
para gerar a atividade
a
co
ontínua, e que estas
s podem promover do
or contínua
a em
cond
dições crôniicas e agud
das.
Referência: Ode
em MA, Bavencoffe A G, Cassidy RM, Lopez
z ER, Tian JJ, Dessauerr CW,
et all. Isolated nociceptorrs reveal m
multiple spe
ecializations for gene
erating irre
egular
ongo
oing activity
y associated with ongo
oing pain. Pain. 2018,, 159(11):2
2347–62
Alertta submetid
do em 13/1
12/2018 e a
aceito em 13/12/2018
1
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6. En
nvolvimen
nto da ativ
vação de a
astrócitos induzida por ácido lisofosfatídico
(LPA
A) na manutenção da dor n
neuropátic
ca induzid
da por les
são parcia
al do
nerv
vo ciático
A do
or neuropáttica (NeuP) é caracterrizada frequ
uentemente
e pela perccepção sensorial
anorrmalmente hipersensív
vel, denom inada tamb
bém hiperalgesia ou a
alodinia, na
a qual
estím
mulos inócu
uos, táteis, causam do
or intensa. Algumas evidencias
e
ssugerem que os
meca
anismos da medula espinhal subjacente
es a NeuP
P ocorrem pela ativ
vação
temp
poral da microglia,
m
oc
correndo e
em alguns dias, e ativ
vação tard ia de astró
ócitos
que ocorrem de
entro de semanas.
d lesão ne
ervosa, a m
microglia pro
oduz vários
s mediadorres inflamattórios
Sob condições de
e ind
duzem a prrodução de quimiocina
as em astrocitos, os quais
q
estão
o relacionad
dos à
sensação dolorrosa. Outro
os estudoss relataram
m que o ácido
á
lisofo
osfatídico (LPA)
produzido por ligação parc
cial do nerv
vo ciático (pSNL)
(
iniciia a hiperallgesia e alo
odinia
atrav
vés de mec
canismos an
normais de
e receptores
s de LPA.
Ocorrrem achad
dos de que a microgliia, mas nã
ão os astrócitos, estão
o envolvido
os na
produção de LP
PA no estágio tardio, assim com
mo no está
ágio inicial / inicial, e esta
produção leva a ativação de astrocittos, no esta
agio tardio,, por LPA, q
que podem
m está
relac
cionado a manutenç
ção de Ne
euP, possiv
velmente através da
a liberação de
quim
miocinas e suas
s
ativida
ades.
Porta
anto, a prrodução de
e LPA e a ativação do receptor LPA 1
1/3, atravé
és de
meca
anismos gliais difere
enciados, d
desempenh
ham papéis-chave n a manutenção,
devid
do a ativaç
ção tardia de
d astrocito
os, bem como nos me
ecanismos de iniciação em
NeuP
P, na estimulação de microglia
m
n o seu inicio
o.
Referência: Ue
eda, H., Neyama,
N
H
H., Nagai, J., Matsushita, Y., Tsukahara
a, T.,
Tsuk
kahara, R. Involveme
ent of lyso phosphatid
dic acid–ind
duced astro
ocyte activ
vation
unde
erlying the maintenance of pa rtial sciatic
c nerve in
njury–inducced neurop
pathic
pain. Pain, 159(11), 2170-2178 (201
18).
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7. A interaçã
ão de rec
ceptores d
de orexin
na 1 e ca
anabinoide
es aumen
nta a
exprressão de c-fos na vlPAG
v
Os n
neuropeptíd
deos orexin
na-A e -B são expre
essos exclu
usivamente
e por neurrônios
hipottalâmicos e ativam su
uas célulass-alvo por meio
m
de do
ois recepto res acoplad
dos à
prote
eína G, os receptores orexina 1 e 2 (OX1R
R e OX2R, respectivam
r
mente); que por
sua v
vez, são ex
xpressos em
m diversas regiões ce
entrais, incluindo a am
mígdala, nú
úcleos
do ttronco cere
ebral, hipocampo, hip
potálamo e substânc
cia cinzenta
a periaque
edutal
(PAG
G), áreas envolvidas
s nas resp
postas emocionais e nociceptiivas. A PA
AG é
subd
dividida em
m partes funcionais e anatômica
as distintas, incluindo colunas dorsomedial, lateral, dorsolate
eral e ven
ntrolateral. As porçõ
ões dorsaiss coordena
am o
siste
ema autonômico e ativam
a
com
mportamen
ntos defensivos, enq
quanto a parte
ventrolateral do
d
PAG (v
vlPAG) pro
ovoca respostas de enfrentam
mento pas
ssivo,
inclu
uindo ansie
edade e no
ocicepção. Além disso, os OXIR
Rs são co--expressos com
recep
ptores can
nabinoides 1 (CB1) na PAG. Portanto,
P
o objetivo do estudo foi
inves
stigar o possível envo
olvimento d
do OX1R na
a vlPAG e a interação com recep
ptores
cana
abonoides (CB1)
(
na modulação
m
de respos
stas nocice
eptivas e ccomportame
entos
seme
elhantes à ansiedade em um mo
odelo animal de nocic
cepção pulp
par induzida por
capsaicina.
Inicia
almente, os
o ratos foram canula
ados na vlPAG e a orexina-A
o
ffoi administrada
antes da admin
nistração na
a polpa den
ntária de capsaicina. A hiperalge
esia foi ava
aliada
mediante um score pred
determinad
do onde fo
oram registrados os parâmetro
os de
grooming facial, movimen
nto da cabe
eça atípico ou colocaç
ção contínu
ua da mand
díbula
no c
chão da caixa
c
e fricção contíínua da boca
b
perto do local da injeçã
ão. O
comp
portamento
o do tipo ansioso
a
foi avaliado com os testes de lab
birinto em cruz
eleva
ado (EPM) e campo aberto (OP
P). Os resu
ultados demonstraram
m que os ratos
trata
ados com capsaicina
c
exibiram ccomportam
mento ansio
ogênico sig
gnificativam
mente
maio
or nos tes
stes EPM e OF, e o pré-trattamento co
om orexina
a-A atenuou a
nocic
cepção me
ediada pella capsaic ina, enqua
anto que aumentou
u as respostas
ansio
ogênicas. Adicionalm
mente, os efeitos da
a orexina-A foram reduzidos pela
administração de
d antagonistas dos re
eceptores OX1R
O
e can
nabinoide 1 .
A capsaicina inttradental in
nduziu um aumento significativo
s
o da expresssão de c-fo
os na
vlPAG
G, que foi aumentada
a pela orex
xina-A, enquanto que o bloqueio
o dos recep
ptores
OX1R
R e CB1 ate
enuou o efe
eito da ore
exina-A na expressão
e
de c-fos em
m ratos trattados
com capsaicina. Em conclu
usão, os da
ados sugere
em que os receptores OX1R e CB
B1 na
VLPA
AG participa
am do comportamento
o do tipo ansioso indu
uzido pela ccapsaicina.
Referência: Pou
urrahimi AM
M, Abbasne
ejad M, Esm
maeili-Maha
ani S, Koosshki R, Rao
oof M.
Intra
a-periaqued
ductal gray
y matter ad
dministratio
on of orexin-A exagg
gerates pullpitisinduc
ced anxiogenic responses and cc-fos expre
ession main
nly through
h the intera
action
with orexin 1 and cannabinoid 1 rece
eptors in ra
ats. Neuropeptides. 20
019,73:25-33.
Alertta submetid
do em 19/0
02/2019 e a
aceito em 20/02/2019
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8. N
Neurônios sensoriais
s apresenttam respo
ostas transcricionais
s distintas
s em
diferrentes mo
odelos de dor
d
crônic
ca
A do
or crônica afeta aprroximadam
mente 20%
% da população, sen
ndo um grrande
problema clínico e ainda pouco
p
trata da efetivam
mente pelos
s analgésiccos presentes no
cado. Nos últimos an
nos, várioss grupos de
e pesquisa têm tenta
ar os
merc
ado elucida
possíveis mec
canismos envolvidos nos dife
erentes tip
pos de d
dores crôn
nicas.
Interressanteme
ente, os ne
eurônios se
ensoriais do
o Gânglio da
d Raiz Do
orsal (GRD) são
ais em con
alvos
s particularrmente imp
portantes, jjá que esta
as células são
s
essencia
nduzir
a sensação dollorosa ao sistema
s
ne
ervoso centtral (SNC). Deste mo
odo, o grup
po de
pesq
quisa lidera
ado por Joh
hn Wood n
na Inglaterrra, decidiu
u investiga
ar alteraçõe
es na
exprressão de genes no GRD atrav
vés do uso
o da técnic
ca de micrroarray, ap
pós a
induç
ção de seis
s diferentes
s tipos de m
modelos murinos relacionados a dor crônic
ca em
humanos. Todo
os os mod
delos foram
m induzidos
s em camundongos machos, sendo
s
eles:: 1) dor do câncerr ósseo; 2
2) dor neuropática por lesão de nervo
o; 3)
osteo
oartrite; 4)) dor induz
zida por qu imioterápic
co; 5) dor muscular ccrônica e 6)
6 dor
inflam
matória. Os pesquisadores isola
aram RNA do
d GRD de
e camundon
ngos no pic
co de
dese
envolvimentto de cada um dos se
eis modelos
s de dor crô
ônica e fize
eram análises de
“microarray” e compararram com RNA de animais con
ntrole (sem
m doença)). Foi
possível identificar genes diferencialm
mente exprressos (GDE), alguns já conhecidos e
outro
os não relatados previamente, q ue foram desregulado
d
os em cada modelo de
e dor.
Os p
perfis transcriptômico
os de cada
a modelo foram com
mparados e os perfis de
exprressão de GDEs
G
dentro
o de subgr upos de po
opulações neuronais
n
d
do GRD tam
mbém
foram
m analisado
os para detterminar se
e um subgrupo neuron
nal específicco poderia estar
relac
cionado a cada
c
um dos
d
modelo
os de dor analisados.
a
Interessan
ntemente, cada
modelo de dor exibe um conjunto
c
ún
nico de tran
nscrições alteradas, o que implic
ca em
ostas celula
ares distinttas a difere
entes estím
mulos dolorosos. Conttudo, os au
utores
respo
conc
cluem que nenhum link direto e
entre os co
onjuntos geneticamen
nte distinto
os de
neurrônios e modelos
m
es
specíficos de dor po
ode ser descoberto. Os resulttados
provenientes de
esse estudo
o destacam
m a complex
xidade dos tipos de cé
élulas neurronais
sensoriais envo
olvidos nas
s respostass nociceptivas. Ainda
a que a ex
xpressão gênica
alterrada no GR
RD pode não necessarriamente de
esempenha
ar um pape
el causal na
a dor,
algun
ns genes desregulado
os podem se
er potencia
ais alvos farrmacológico
os analgésicos.
Referência: Bangash MA,, Alles SRA
A, Santana-Varela S, Millet Q, Sikandar S,
S de
Clauser L, Ter Heegde F, Habib AM, Pereira V, Sexton JE, Emery EC
C, Li S, Luiz AP,
Erdo
os J, Gossag
ge SJ, Zhao
o J, Cox JJ , Wood JN.. Distinct trranscription
nal respons
ses of
mouse sensory
y neurons in models of human
n chronic pain
p
condittions. Wellcome
Open
n Res. 2018
8, 25,3:78..
Alertta submetid
do em 06/0
09/2018 e a
aceito em 11/09/2018
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9. Co
onjunto de neurônios da amiigdala cod
difica a sen
nsação de
esagradáve
el da
dor
Pacie
entes com dor crôn
nica sofrem
m frequenttemente com
c
alodin
nia, um es
stado
patológico em que uma sensação
o não dolo
orosa passa a ser p
percebida como
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inten
nsamente desagradáv
d
el. A dor te
em dois com
mponentes principais:: um senso
orial e
outro
o emociona
al. Estudos
s tem repo rtado que a amigdala
a contribuii com respostas
emoc
cionais relacionadas a dor, e que a am
migdala ba
asolateral apresenta uma
ativid
dade aume
entada dura
ante a dor crônica. Co
ontudo, pouco se sab
be sobre co
omo a
amig
gdala basolateral influ
uencia os aspectos desagradáv
d
veis de pe rcepção da
a dor
agud
da inata e da crônica.. Para tenttar esclarec
cer isso, um
m grupo de
e pesquisad
dores
utiliz
zou técnicas de image
em de cálc io in vivo e manipulação da ativ
vidade neu
uronal
em a
animais ac
cordados e com comp
portamento
o livre frente a estím
mulos nocivos, e
obse
ervaram um
m conjunto neuronal d
distinto na amigdala
a
basolateral responsáve
el por
codifficar o com
mponente afetivo ne
egativo da dor. Ainda, o silencciamento deste
d
conju
unto espec
cífico de ne
eurônios fo
oi capaz de
e aliviar os comportam
mentos afe
etivoemoc
cionais da dor sem alterar a detecção de estímu
ulos nocivo
os, reflexo
os de
retira
ada, ansied
dade ou recompensa nestes animais. Interressanteme
ente, no modelo
mulos inóc
de le
esão do nervo
n
perifférico, estím
cuos foram
m capazes de ativar este
conju
unto de ne
eurônios e conduzir
c
altterações pe
erceptivas disfunciona
ais associad
das à
dor n
neuropática
a, como po
or exemplo , a aversão
o ao toque leve (alod
dinia). Os dados
d
deste
e estudo podem levar ao desen volvimento
o de terapia
as para do r crônica com o
intuitto de dimin
nuir a sensa
ação desag
gradável da
a dor, indep
pendente da
a etiologia,, sem
influe
enciar resp
postas de recompensa
r
a e o mais
s importantte, preserv
vando reflex
xos e
proce
essos sens
soriais discriminativoss necessários para a detecção e localizaçã
ão de
estím
mulos nociv
vos.
Referência: Corrder G, Aha
anonu B, G rewe BF, Wang
W
D, Schnitzer MJ,, Scherrer G.
G An
amyg
gdalar neu
ural ensem
mble that e
encodes the unpleasa
antness off pain. Science.
2019
9, 363(6424
4):276-281
1.
Alertta submetid
do em 23/0
01/2019 e a
aceito em 23/01/2019
2
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