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1. T
Tratamento da dor
Popu
ularmente conhecida
c
como Boto
ox, a toxina
a botulínica
a tipo A é uma substtância
com uso na esttética. Sua ação locall, que relax
xa os músc
culos faciaiss diminuind
do as
linha
as de expre
essão, já é bem conh
hecida e utilizada. En
ntretanto, rrecentemente o
Boto
ox vem gan
nhando esp
paço e visib
bilidade dentro de outra área: o tratamento da
dor c
crônica refrratária a an
nalgésicos. Pesquisado
ores avaliaram o efeitto analgésic
co do
Boto
ox em pacie
entes com dor crônica
a associada
a a lesões na
n medula, um tipo de dor
neurropática fre
equenteme
ente não rresponsiva aos analgésicos co
onvencionais. O
estud
do foi divid
dido em duas fases. N
Na primeira fase, meta
ade dos pa
acientes rec
cebeu
Boto
ox e a outra
a metade recebeu
r
um
m placebo. A dor dos pacientes foi avaliada por
até o
oito semanas após o tratamento
o e estes dados
d
foram
m registrad
dos. Na seg
gunda
fase,, os tratam
mentos fora
am invertid
dos. Os pacientes que haviam recebido Botox,
B
desta
a vez rece
eberam o placebo,
p
en
nquanto aq
queles que haviam re
ecebido pla
acebo
foram
m então trratados com Botox. Mais oito semanas se
s passara m e a dorr dos
pacie
entes foi novamente
n
avaliada e registrad
da. Os pesquisadoress demonstrraram
que 83% dos pacientes
s tratados com Botox apresentaram re
edução da dor,
suge
erindo que o uso da toxina
t
botu
ulínica A po
ode ser um
ma abordag
gem terapê
êutica
viáve
el para controle da do
or crônica re
efratária em
m pacientes
s com traum
ma medula
ar.
Referência: Ch
hun A, Lev
vy I, Yang A, Delgad
do A, Tsaii CY, Leun
ng E, Taylo
or K,
Kolakowsky-Ha
ayner S, Hu
uang V, Esccalon M, Brryce TN. Trreatment o
of at-level spinal
s
cord injury pain
n with botulinum toxin
n A. Spinal Cord Ser Cases.
C
2019
9; 5:77.
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 05/02/2020
0
0.
2. A Vitamina D na neur
ropatia dia
abética
Estud
dos experiimentais e clínicos ttêm demon
nstrado a relação en
ntre neuro
opatia
sensorial e níve
eis baixos de
d vitamina
a D. Em lin
nha com es
ssa ideia, a suplementtação
de v
vitamina D parece melhorar os sintomas da neurop
patia doloro
osa. Um es
studo
recen
nte publica
ado por um grupo de pesquisado
ores da Ing
glaterra apo
ontou uma nova
direç
ção nesta re
elação.
Shillo
o e colabo
oradores inv
vestigaram
m a relação
o entre os níveis de vitamina D e o
perfil sensorial da neuro
opatia diab ética. Os pesquisado
ores avalia ram grupo
os de
volun
ntários com
mpostos po
or indivíduo
os sadios, com diabe
etes sem n
neuropatia, com
ada à perd
diabe
etes e neu
uropatia dolorosa, com
m diabetes
s e neuropa
atia associa
da de
sensibilidade. Os
O pesquisa
adores obsservaram que os níveis de vitam
mina D esta
avam
alterrados apenas nos ind
divíduos co
om neuropa
atia diabéttica dolorossa. Além disso,
d
houv
ve uma corrrelação en
ntre a inte nsidade da
a dor e os níveis de vitamina D,
D ou
seja,, os níveis séricos da
a vitamina eram mais baixos nas
n
pessoa
as com ma
aiores
escores de dor.
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Estes
s resultado
os podem trazer uma nova direttriz para a terapêutica
a da neuro
opatia
diabé
ética: a suplementaçã
ão de vitam
mina D é vantajosa
v
apenas
a
em indivíduos
s com
neurropatia dolo
orosa, não sendo efe
etiva naque
eles com neuropatia mais avançada,
que jjá evoluiu para perda sensorial. Em adição
o, esse estu
udo indica q
que os níve
eis de
vitam
mina D podem represe
entar um m
marcador prrecoce da neuropatia
n
d
diabética.
Referência: Shiillo P, Selva
arajah D, G
Greig M, Ga
andhi R, Ra
ao G, Wilki nson ID, Anand
A
P, Te
esfaye S. Reduced
R
vitamin D le
evels in painful diabetic periphe
eral neurop
pathy.
Diabet Med. 2019; 36(1):44-51.
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 05/02/2020
0
0.
3. Dor crônica
a e process
sos menta
ais
nos proce
A d
dor crônic
ca está relacionada
r
a com mudanças
m
essos men
ntais,
comp
prometendo a cogniç
ção e a ex
xecução de
e tarefas do
d dia a d
dia. As fun
nções
exec
cutivas são habilidade
es do nossso cérebro que permitem o con
ntrole cogn
nitivo.
Elas conferem a capacida
ade de pla nejar açõe
es, comporttar-se de m
maneira fle
exível
diantte de uma situação, além
a
de esttarem ligadas à atençã
ão e à mem
mória. Embora o
comp
prometimento das fun
nções exec utivas em indivíduos com dor crrônica seja bem
conh
hecido, o im
mpacto da dor
d aguda n
nessas funç
ções ainda não é claro
o.
Um estudo rec
cente avalio
ou o nível de função neuropsico
ológica em
m vinte e quatro
pessoas que sofreram
s
le
esão muscu
ular ao prraticar atividade físicca recreativ
va. A
avaliiação foi re
ealizada em
m dois mom
mentos: enq
quanto os in
ndivíduos ssentiam dorr (até
três dias após
s a lesão) e após a dor ter cessado.
c
No
N primeiro
o momento
o, os
participantes da
a pesquisa apresentarram déficit de memória recente e capacidad
de de
conc
centração. Após terem se recu
uperado da
a dor, os participanttes voltara
am a
apresentar sua
as funções cognitivass normais.. O estudo
o demonsttrou que a dor
cular aguda comprom
mete a con
ncentração e a memó
ória, sugeriindo que outras
o
musc
cond
dições dolorrosas aguda
as podem a
alterar o co
ontrole cogn
nitivo de m
maneira similar.
Referência: Jen
nna Morogiello, Nicho
olas G. Murrray, Tamerah N. Hun
nt, Brandon
nn S.
Harris, Brian J.. Szekely, George
G
W. Shaver. The
T
effect of
o acute pa
ain on exec
cutive
functtion. Journa
al of Clinica
al and Tran
nslational Re
esearch; 4(
(2): 113-12
21; (2018).
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 04/02/2020
0
0.
4. É choro de dor?
O ch
horo de uma criança geralmente
g
é um sinal de que algo não vai bem, alerttando
os p
pais ou res
sponsáveis sobre a necessidad
de de cuidado. Confo
orme a crriança
cresc
ce, o dese
envolvimen
nto da fal a permite uma com
municação mais eficiente,
facilitando a detecção de problem
mas. Mas como de
ecifrar os sentimentos e
essidades de
d um bebê, cuja pr incipal form
ma de com
municação é o choro?
? Um
nece
novo
o aplicativo para smarrtphone po de ajudar a identificar as razõess pelas qua
ais os
bebê
ês choram
m. Através
s da det ecção de padrões acústicos , o aplic
cativo
ChattterBaby® classifica o choro em
m três diferrentes categorias: fom
me, agitaçã
ão ou
dor. Para que isso fosse possível, centenas de bebês foram
f
grav
vados enqu
uanto
avam por fome,
chora
f
agita
ação e dor . A análise dos áudios gerou pa
adrões acús
sticos
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carac
cterísticos de cada tipo de cho
oro, permittindo a cria
ação de um
m algoritm
mo de
class
sificação. Assim,
A
quan
ndo o aplica
ativo é utilizado, o ch
horo do beb
bê é compa
arado
com o banco de
d dados e classificad
do em uma
a das três categorias . O aplicattivo é
uma ferramentta simples e útil que
e pode ser utilizada em
e qualqu er lugar. Agora
A
ficou
u mais fácil entender o que o seu
u bebê está tentando lhe
l
dizer!
Referência: Parrga JJ, Lewin S, Lewiss J, Montoy
ya-Williams D, Alwan A
A, Shaul B,, Han
C, B
Bookheimer SY, Eyer S, Daprettto M, Zeltz
zer L, Dunlap L, Noo
okala U, Su
un D,
Dang
g BH, Ande
erson AE. Defining
D
an
nd distinguishing infant behavio
oral states using
acou
ustic cry analysis: is co
olic painful ? Pediatr Res.
R
2019. doi:
d
10.103
38/s41390--0190592
2-4.
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 04/02/2020
0
0.
5. Diminuição
o e aumentto da dor a
associada a efeito nocebo
n
na hiperalge
esia
O es
studo realiz
zado com 147 indivíd
duos saudá
áveis utilizo
ou-se da h
hipótese de
e que
indiretamente profissiona
ais podem aumentar a dor dos paciente
es por meiio de
suge
estões nega
ativas, tend
do como fin alidade ins
struírem os profissiona
ais a respeito da
form
ma mais adequada de
d atendim
mento aos pacientes
s. Devido a isto bu
uscou
onstrar o efeito
demo
e
noceb
bo na hipe ralgesia e como a ind
dução posittiva pode anular
o efe
eito nocebo
o, diminuind
do a dor.
Os v
voluntários foram divid
didos aleato
oriamente em dois grupos e passsaram por duas
etapas: assistirr a um clipe por 15 minutos sendo
s
o effeito do fillme positiv
vo ou
neuttro. Em seg
guida, na segunda eta
apa, um crreme inerte
e foi aplicad
do sobre a mão
não dominante de todos os
o voluntárrios, sendo que metad
de deles tev
ve uma ind
dução
nega
ativa de qu
ue o creme poderia aumentar a dor no próximo tteste e a outra
meta
ade não teve a ind
dução nega
ativa. Na última parte do esttudo, todo
os os
volun
ntários pas
ssaram pelo teste de
e sensibilid
dade ao frio, colocan
ndo a mão
o não
dominante na água
á
fria (8
8,00 ± 0,04
4°C) e send
do instruído
os a classificcarem a do
or.
Os v
voluntários
s que tiveram induçção negativa e efeitto neutro foram os que
apresentaram maior hipe
eralgesia, já
á os que tiveram
t
ind
dução nega
ativa com efeito
e
posittivo demon
nstraram hiperalgesia considerav
velmente menor,
m
seme
elhante aos
s que
não tiveram ind
dução nega
ativa, demo
onstrando que
q
a induç
ção positiva
a pode anu
ular a
nega
ativa e que a indução negativa au
umenta con
nsideravelm
mente a hip
peralgesia.
Referência: Ge
eers AL, Close S, Ca plandies FC, Vogel CL,
C Murray
y AB, Pertiwi Y,
Hand
dley IM, Va
ase L. Testting a posittive-affect induction to
t reduce v
verbally ind
duced
noce
ebo hyperallgesia in an
n experime ntal pain paradigm.
p
Pain.
P
2019; 160(10):2
22902297
7. doi: 10.1
1097/j.pain.00000000
000001618..
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 04/02/2020
0
0.

Ciênciia e Tecnologia
6. A
As células
s da glia participa
am em altterações corticais induzidas
s por
ligaç
ção parcia
al do nervo
o infraorbiital
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Sabe
e-se que ap
pós uma cirrurgia pode
e-se origina
ar uma dorr neuropáticca é atribuível a
um n
nervo lesion
nado. O nervo infraor bital (ION), um ramo do nervo ttrigêmeo, in
nerva
as re
egiões faciial e oral, transmitin
ndo informa
ações somatossensorriais ao sis
stema
nervoso central. Neste es
studo foi uttilizado o modelo
m
de ligação parrcial do ION
N (plular a neurralgia do t rigêmeo, doença
d
cara
acterizada por dor cô
ônica,
ION)) para simu
moderada a se
evera, em forma de choque elé
étrico que traz gravess comorbid
dades
associadas ao paciente como
c
ansie
edade, insô
ônia, depre
essão e em
m muitos casos
c
suicídio. Embo
ora pesqu
uisas rece ntes tenham revela
ado algun
ns mecanismos
mole
eculares re
elacionados à dor crô
ônica, aind
da o tratam
mento farm
macológico esta
longe
e de atingirr uma boa eficácia pa ra a maioria dos pacie
entes. Porttanto, o objjetivo
al alteraçõ
do estudo foi determinar
d
ões plásticas corticais induzidas p
por pL-ION
N, e o
efeito da minoc
ciclina nas mesmas.
m
Foram utilizado
os ratos wis
star macho
os com 4 a 5 semanas
s de vida, e a avaliaçã
ão da
hiperralgesia me
ecânica na face com ffilamentos de
d Von frey
y ocorreu a
antes da cirrurgia
e no dia seguin
nte até o dé
écimo quartto dia, mos
strando uma hiperalge
esia persisttente.
Poste
eriormente, foi avaliada a atiividade cortical no terceiro diia após pl-ION
mediante imagem ótica para
p
quantiificar a resposta à estimulação elétrica da pele
da á
área de ins
serção das vibrissas, polpa denttária molarr mandibul ar, e a pele do
queix
xo. Os resu
ultados dem
monstraram
m que a esttimulação elétrica
e
na pele da áre
ea de
inserrção das vib
brissas indu
uziu menorr excitação no córtex sensorial
s
prrimário (S1
1) em
comp
paração com o grupo sham. Por outro lado
o, as respos
stas cortica
ais cerebrais aos
estím
mulos cutân
neos da po
olpa dentárria molar mandibular
m
e no queix
xo aumenttaram
tanto
o em S1 quanto na
n região oral somatossensorrial e insu
ular secun
ndária
secundária (S2 / IOR) após pl-ION. O tratame
ento com minociclina
m
foi realizad
do no
dia anterior à cirurgia e nos dois dias
s conseque
entes (30
0 mg/kg; i.p.)
reesttabelecendo parcialme
ente as alte
erações na excitação cortical, o que sugere
e que
a iniibição prév
via da ativ
vação micro
oglial é crítica na re
ecuperação das altera
ações
corticais induzid
das por pl-IION.
Referência: Pre
eceding Adm
ministration
n of Minocy
ycline Supp
presses Pla
astic Chang
ges in
Cortiical Excitattory Propagation in tthe Model Rat With Partial Inffraorbital Nerve
N
Ligattion. Zama M, Fujita S,
S Nakaya Y
Y, Tonogi M,
M Kobayas
shi M. Frontt Neurol., 2019;
2
10:1
1150.
Alertta submetid
do em 20/0
01/2020 e a
aceito em 20/01/2020
2
0.
7. Dor crônica
a e endoca
anabinoide
es
A do
or crônica neuropática
n
é uma sín
ndrome dolo
orosa que afeta
a
7-10%
% da população
geral, com um
ma incidênc
cia maior e
em pessoas com mais idade. O
Os mecanismos
patológicos
s da dor ne
europática incluem prrocessos co
omplexos d
de sensibiliz
zação
fisiop
perifférica e cen
ntral que co
omeçam com
m o aumen
nto do dispa
aro de neurrônios afere
entes
primários. Dive
ersas altera
ações em nível periférico podem estar e nvolvidas nesta
sensibilização de nervos
s, incluindo
o a desreg
gulação e redistribu ição de canais
iônic
cos.
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A ma
aconha (Ca
annabis satiiva) tem sid
do usada para
p
o alívio
o da dor há
á mais de quatro
séculos, mas seu
s
mecanismo analg ésico tem sido esclarrecido apen
nas nas últtimas
duas
s décadas, após os rec
ceptores ca
anabinoides
s serem des
scobertos. Estudos us
sando
aborrdagens fa
armacológic
cas ou ge
enéticas tê
êm mostra
ado o pap
pel do sis
stema
endo
ocanabinoid
de na regulação da do
or através da
d ação em
m diversos n
níveis centrrais e
perifféricos. A ativação
a
selletiva de re
eceptores CB1
C
periféricos tem m
mostrado inibir a
excittabilidade nociceptora
a de neurô
ônios primários afere
entes, que ocorre na
a dor
neurropática.
potássio de
No sistema nerrvoso, os ca
anais para p
e larga cond
dutância attivado por cálcio
c
(canais BK), vo
oltagem-de
ependentes , são exprressos em uma grand
de variedad
de de
neurrônios e ex
xercem div
versos pape
eis, como o controle
e do poten cial de açã
ão, a
regulação da frequênc
cia de d
disparo e a regullação da liberação
o de
neurrotransmiss
sores. Aos canais BK
K tem sido
o atribuída
a a particiipação na ação
antic
convulsivan
nte e vasore
elaxante do
os endocanabinoides.
No p
presente tra
abalho, os autores se
e perguntarram se os canais
c
BK p
participariam do
efeito analgésico dos endocanabi
e
noides no modelo de dor n
neuropática
a em
camu
undongos. Utilizando camundong
gos com do
or neuropáttica induzid
da por lesão por
cons
strição crôn
nica (CCI), os autore
es descobriiram que a administ ração perifférica
local de HU210
0, um can
nabinoide ssintético ag
gonista, foi suficiente
e para pro
oduzir
efeitos antinoc
ciceptivos em
e
modelo
o de camu
undongos com
c
lesão por consttrição
crônica. O efeitto anticocic
ceptivo do HU210 pôd
de ser bloqueado por injeção loc
cal de
AM28
81, um an
ntagonista seletivo d
de receptores CB1, indicando
i
que o efe
eito é
mediado por re
eceptores CB1.
C
Além disso, a ibe
eriotoxina (IBTX), um
m bloqueador de
cana
aix BK, qu
uando coad
dministrada
a bloqueou
u o efeito analgésicco induzido
o por
HU210, indican
ndo que a ativação de canais BK é nec
cessária pa
ara a analgesia
zida por endocanabin
noides. A IBTX
I
tamb
bém bloque
eou o efeitto de
perifférica induz
supressão de disparo em
m fibras le
esadas indu
uzido pelo HU210, in
ndicando que
q
a
ativa
ação de ca
anais BK ta
ambém é n
necessária para o efeito supresssor de dis
sparo
induz
zido por en
ndocanabino
oides nas ffibras lesadas.
Referência: Li Y,
Y Zhang L, Wu Y, Zhe
eng Q, Chen M, Qian Z,
Z Wei C, H
Han J, Liu Z, Ren
W, L
Liu Y. Cann
nabinoids-in
nduced perripheral analgesia dep
pends on a
activation of
o BK
chan
nnels. Brain
n Res. 2019
9; 1711:23--28.
Alertta submetid
do em 28/0
01/2020 e a
aceito em 28/01/2020
2
0.
8. A estrutu
ura e fun
nção dos nervos periférico
os influen
nciam na dor
neurropática
O diabetes Mellitus é div
vidido em dois tipos:: o tipo 1 que atinge
e pessoas mais
ns sendo decorrente
d
da destru ição das células
c
ß-pa
ancreáticass, dificultan
ndo a
joven
secre
eção de ins
sulina, caus
sando o au
umento da glicemia no sangue. Já no tipo 2 há
resis
stência das
s células à insulina que pode estar rela
acionada ccom obesid
dade,
sede
entarismo e genética, favorecend
do a hiperglicemia. O aumento d
da glicemia pode
caus
sar complic
cações, se
endo uma das mais comuns à neurop
patia perifférica
diabé
ética, cau
usando o aumento
o da sen
nsibilidade a estímu
ulos dolorosos
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(hipe
eralgesia), ou sensibilidade d olorosa a estímulos
s que norrmalmente não
caus
sariam dor (alodinia).
(
O co
ontrole glic
cêmico e a melhora na qualid
dade de vida são im
mportantes para
prevenir neurop
patia diabé
ética e a do
or que pode
e acompanhá-las, no entanto qu
uando
nstalada a eficácia
e
é limitada, po
orém tem importância para não
o progressã
ão da
já in
doen
nça. Sendo assim é im
mportante cconhecer os
s meios que levam a neuropatia
a, tais
como
o: quais fib
bras, nervo
os e estrutturas são atingidos
a
para desenv
volver o melhor
m
trata
amento. De
esta forma foi realizad
da uma rev
visão sistem
mática da lliteratura com o
objettivo de con
nhecer os métodos
m
uttilizados pa
ara desenvo
olver a neu
uropatia vis
sando
o con
nhecimento
o da patologia.
Existtem dois modelos
m
pa
adronizadoss para indu
uzir a neurropatia e a
avaliar as fibras
f
afeta
adas no dia
abetes tipo 1, o de do
ose alta única de estre
eptozotocin
na, e o de doses
d
baixa
as consecutivas duran
nte cinco d ias, sendo este o modelo mais a
aceito, dev
vido a
menor toxicidad
de. Outro modelo
m
util izado é o genético
g
nã
ão obeso ca
aracterizado por
possuir grande
e variabilidade, o qu
ue diminui a eficacia na deteccção das le
esões
caus
sadas nas estruturas.
e
Os modelo
os para indução da ne
europatia e
em diabetes
s tipo
2 sã
ão bastante
e amplos variando
v
de
esde o com
mponente genético a
ao aumento
o das
calorrias na dietta.
As m
mudanças estruturais
e
das fibras Aß, Aδ e C,
C podem contribuir
c
p
para neurop
patia,
devid
do a lesão prolongada
a provocada
a pela hipe
erglicemia nos
n dois tip
pos de diab
betes.
No e
entanto, há uma grande limitaçã
ão de estud
dos para en
ntender a ccausa espe
ecífica
do d
desenvolvim
mento da neuropatia
a. Por serr uma doe
ença multiifatorial, outros
o
estud
dos são necessários
n
para des envolver novas
n
form
mas de tra
atamento eficaz
e
identtificando qu
ual estruturra está sen do lesada.
Referência: Fra
ank T, Na
awroth P, Kuner R. Structure–
–function relationship
ps in
pheral nerv
ve contribu
utions to d iabetic perripheral neuropathy. JJ. Pain. 20
019;1
perip
60Su
uppl 1:S29--S36.
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 04/02/2020
0
0.
9. C
Conexões neurais
n
na
a analges
sia induzid
da por mú
úsica em p
pacientes com
fibro
omialgia
gesia induz
Analg
zida por mú
úsica (AIM)) consiste na
n redução subjetiva d
da percepçã
ão da
dor após a exposição à música. Essse efeito já foi repo
ortado em pacientes com
fibromialgia, um
ma síndrom
me de dor crônica de
e causa de
esconhecida
a, caracterrizada
pelo aumento da sensibilidade nocicceptiva. A AIM possiv
velmente a
atua a parttir do
siste
ema modula
atório descendente da
a dor (SMD
DD) do quall fazem parrte a substtância
cinze
enta peria
aquedutal, córtex p ré-frontal dorsolaterral e a medula ro
ostral
ventromedial. Pacientes com fibro mialgia ap
presentam alteraçõess nas cone
exões
nervosas, como
o aumento da ativida de de área
as relaciona
adas ao pro
ocessamento da
dor e redução na conectiv
vidade de áreas relac
cionadas à inibição da
a dor. Ademais,
há a
alterações na conec
ctividade d
de áreas límbicas, isto é, rrelacionadas ao
proce
essamento emocional, como a ínsula, am
mígdala e o giro do cííngulo, além de
áreas autobiogrráficas e so
omatomoto ras.
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Um estudo co
onduzido no Instituto
o de Neurrobiologia da
d Universsidade Nac
cional
Autô
ônoma do México
M
(UNAM Juriquillla, Quereta
aro, México
o) analisou dois grupo
os de
mulh
heres, send
do 20 pac
cientes dia gnosticadas com fibromialgia e 20 pacie
entes
saud
dáveis. Após a exposiç
ção à músicca escolhida pela paciente ou ao
o ruído rosa
a (um
ruído
o neutro) fo
oram feitas
s imagens de ressonâ
ância magn
nética funciional em es
stado
de re
epouso (re
esting state
e fMRI ou rs-fMRI) e as conexõ
ões entre d
diferentes áreas
á
ence
efálicas fora
am avaliad
das. A cone
ectividade funcional em
e repouso
o (resting state
functtional conn
nectivity: rs
s-FC) entre
e as diferen
ntes áreas foi inferida
a a partir de um
sinal dependente do flluxo sang uíneo oxig
genado. As
A particip
pantes tam
mbém
respo
onderam a questionárrios sobre d
dor.
bromialgia relataram maior perccepção dolo
Como esperado
o, as pacien
ntes com fib
orosa,
ansie
edade e depressão
d
que os ind
divíduos saudáveis. Em condiçções basais
s, as
pacie
entes com fibromialgia apresenttaram um rs-FC
r
maior entre o C
Córtex cingulado
anterior (CCA),, relacionad
da ao contrrole cognitiv
vo, de açõe
es e com o processam
mento
da dor, e o córrtex auditiv
vo primário . Após a ex
xposição à música ho
ouve reduçã
ão na
cone
exão entre essas áreas. Já a con
nexão entre
e o córtex pré-frontal
p
dorsolatera
al e a
amíg
gdala esquerda aume
enta, sugerrindo uma modulação cognitiva
a da perce
epção
dolorrosa relacionada ao SMDD. Ap
parentemen
nte, a mús
sica é tam
mbém capa
az de
reduzir a conex
xão do CCA
A com área
as sensoria
ais, reduzin
ndo a perce
epção dolo
orosa.
Estes
s dados sugerem qu
ue a modu
ulação da dor não ocorre
o
som
mente por uma
distrração gerad
da pelo estímulo sonorro.
Em s
suma, o effeito analgé
ésico da m
música em pacientes
p
com
c
fibrom
mialgia se baseia
b
na a
alteração da
as conexõe
es entre árreas encefá
álicas relac
cionadas à dor e área
as de
controle cognitivo, provav
velmente, p
por meio de
d uma com
mbinação d
de mecanis
smos,
como
o a distraçã
ão, emoçõe
es positivass e o relaxamento.
Referência: Pan
ndo-Naude V, Barrios FA, Alcautter S, Pasaye EH, Vasse L, Brattiico E,
Vuus
st P, Garza-Villarreal EA. Functio
onal connectivity of music-induc
m
ced analges
sia in
fibromyalgia. Sci Rep. 201
19; 9(1):15
5486.
Alertta submetid
do em 20/0
01/2020 e a
aceito em 20/01/2020
2
0.
10. D
Dor neuro
opática ger
ra comporrtamento de
d ansieda
ade em ca
amundong
gos
Diversos estudo
os têm dem
monstrado forte relação entre a dor neuro pática crôn
nica e
comp
portamento
os tipo-ansioso e deprressivo. A associação
a
dessas doe
enças fica ainda
mais
s grave qu
uando aco
ontece em pacientes
s jovens. Isto porqu
ue elas po
odem
preju
udicar o de
esenvolvimento neura
al, que aind
da não está finalizado
o nesta fas
se da
vida.. Porém, aiinda não se
e sabe ao ccerto como
o se dá a re
elação caussa-efeito nestes
casos. Sendo assim, é muito
m
impo
ortante entendermos este proccesso para
a que
os alvos te
erapêuticos possam sser explora
ados. O es
studo em q
questão uttilizou
novo
dado
os pré-clínic
cos e clínicos para carracterizar a relação entre a dor neuropátic
ca e o
comp
portamento
o ansioso e depressivo
o.
Camundongos C57Bl/6
C
ma
achos e fêm
meas foram
m utilizados com 9 sem
manas de id
dade.
Parte
e deles foi criada
c
em condições
c
n
normais (na
aïves) e a outra
o
parte
e passou po
or um
estre
esse crônico, podendo
o ser o esttresse de separação materna,
m
na
ado forçado em
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água
a gelada, re
edução do espaço da gaiola, privação de água,
á
ilumi nação da gaiola
g
durante a noite
e, entre ou
utros. Em sseguida, os
s dois grup
pos de macchos ou fêmeas
(naïv
ves e estre
essados) foram dividid
dos novame
ente para passarem
p
o
ou não porr uma
cirurrgia de lesã
ão do nervo
o isquiático para gerarr a dor neu
uropática. S
Sendo assim
m, ao
final do experim
mento existtiam 8 grup
pos: os que
e não passa
aram nem p
por cirurgia
a nem
por estresse (naïves/naïv
ves); os q ue passara
am apenas
s por uma
a das cond
dições
(naiv
ve/cirurgia;; estresse/naive); e os que
e passaram
m pelas d
duas situa
ações
(estrresse/cirurg
gia). Por fim
m, foram re
ealizados te
estes para mensurar
m
a sensibilida
ade a
um e
estímulo do
oloroso (m
mecânico e térmico) e para testar os níveiis de ansie
edade
dos a
animais (labirinto em cruz elevad
do, caixa claro-escuro
o e holeboa
ard).
Foi observado que em ambos oss sexos o estresse causou um
m aumento no
comp
portamento
o tipo-ansio
oso, porém este aume
ento foi maior nas fêm
meas do que nos
mach
hos. Além disso, foi visto
v
que, a longo prrazo, os an
nimais que
e passaram pela
cirurrgia e, porrtanto, aprresentavam
m dor crônica, desenvolveram comportam
mento
tipo--ansioso independente
emente de
e terem pa
assado por um estressse prévio. Isso
onstra que realmente existe uma
demo
a associaçã
ão entre dor e ansieda
ade.
Por fim, foi re
ealizada um
ma análise
e multivaria
ada com pacientes
p
ccom neuro
opatia
diabé
ética. Os participantes foram submetidos a um exame neu rológico, testes
t
sensoriais quantitativos, estudos d
de conduçã
ão nervosa
a e biópsia
a de pele para
avaliiação da densidade
d
das fibras nervosas intraepidé
érmicas. Allém disso, eles
respo
onderam a question
nários que
e avaliaram
m seus níveis
n
de ansiedade. Foi
obse
ervado que os pacienttes que ap resentavam
m níveis ele
evados de dor geralm
mente
tamb
bém aprese
entavam maiores
m
nív
veis de ans
siedade. Além disso, foi visto que
q
a
maio
or parte des
stes pacien
ntes eram m
mulheres. Sendo
S
assim, os dois estudos, clínico
c
e prré-clínico, obtiveram
o
resultados consistenttes, dando grande co
onfiabilidad
de ao
artigo apresenttado.
Referência: Sie
eberg CB, Taras C, Gomaa A,
A Nickerso
on C, Won
ng C, Warrd C,
Bask
kozos G, Bennett DLH
H, Ramirezz JD, Them
mistocleous AC, Rice ASC, Shillo
o PR,
Tesfa
aye S, Edw
wards RR, Andrews
A
NA
A, Berde C, Costigan M.
M Neuropa
athic pain drives
d
anxie
ety behavior in mic
ce, resultss consisten
nt with anxiety lev
vels in dia
abetic
neurropathy pattients. Pain Rep. 2018
8; 3(3):e651.
Alertta submetid
do em 20/0
01/2020 e a
aceito em 20/01/2020
2
0.
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