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1. A llonga estrad
da da dor: do
or crônica au
umenta a pe
ercepção esp
pacial de disttância
Um estudo pub
blicado no periódico Ex
Experimental Brain Research e re
ealizado com
m um
experrimento bas
stante simples, levou a um resultado muito interessante. Pacientes de
d um
centrro de contrrole de dorr que apressentavam dores
d
nas pernas
p
fora
am usados como
volun
ntários em um teste de percepção
p
de
e distâncias. O teste con
nsistia em esstimar a disttância
a serr percorrida em um corredor onde fo
oram dispos
stos cones se
eparados po
or distâncias de 4,
5, 7 e 9 metros. O paciente tinha, então
o, que “adiv
vinhar” qual a distância que separav
va um
a das distân cias percebiidas pelos pacientes
p
com
m dor crônica foi
cone do outro. A estimativa
maior do que a de voluntários que não estava
am com dor. Isso pro
ovavelmente
e está
m
distância é maiss difícil, ou mais
relacionado com o fato de que percorrrer uma mesma
custo
oso, para um
ma pessoa co
om dor. Mass é interessa
ante notar que essa dificculdade gera
a uma
altera
ação na percepção da distância p
para esses pacientes. Portanto,
P
a pessoa com
m dor
enxerga o mundo de uma maneira
m
diferrente. A estrada parece mais longa
a justamente
e para
aqueles que têm mais dificuldade em perrcorrê-la.
Referrência do es
studo origina
al: Witt JK, Linkenaugerr SA, Bakdash JZ, Augu
ustyn JS, Co
ook A,
Proffiitt DR. The long
l
road off pain: chron
nic pain incrreases perceived distancce. Exp Brain
n Res.
2009 Jan;192(1):145-8.
2. Há
á pessoas qu
ue não sente
em dor – e issso não é um
ma vantagem
m (parte 1)
Recen
ntemente a revista Su
uperinteressa
ante publico
ou uma reportagem rellatando casos de
pesso
oas que soffrem de inse
ensibilidade total à dor. Segundo estudos,
e
estta condição afeta
meno
os de 300 pe
essoas em todo
t
o mund
do, sendo qu
ue no Brasil já foram dia
agnosticados
s pelo
meno
os três casos
s. Uma vez que
q
a função
o da dor serria de proteç
ção, esta inse
ensibilidade à dor
dificu
ulta muito a qualidade de
e vida desta
as pessoas. Inclusive,
I
ex
xistem relato
os de criança
as que
dilace
eram a própria língua ou os dedo
os com os dentes, além de não sentirem qu
uando
fraturram ossos durante um simples jogo de basquete. A primeira teoria sob
bre a
insen
nsibilidade à dor baseava-se na pro dução exces
ssiva de end
dorfinas, porrém estudos
s mais
elabo
orados demo
onstraram qu
ue se trata d
de um proble
ema genético, no qual o
ocorrem muttações
em u
um determinado tipo de canal de só
ódio denomin
nado Nav 1.7. Estas alte
erações genéticas
impedem que ocorra a pro
opagação do
o impulso nervoso
n
até o sistema nervoso ce
entral,
ocasionando a insensibilidade
e dolorosa o
observada ne
estes pacientes. O estud
do desta sínd
drome
é imp
portante, já que pode pe
ermitir uma melhora na qualidade de
d vida das p
pessoas afettadas,
além de auxiliarr na compre
eensão dos mecanismos
s neurais en
nvolvidos na
a dor e conttribuir
para o desenvolv
vimento de medicamento
m
os analgésico
os.
e: Revista Su
uperinteress
sante; Ed Ab
bril - Edição 261,
2
janeiro de 2009.
Fonte
3. Há
á pessoas qu
ue não sente
em dor – e issso não é um
ma vantagem
m (parte 2)
Ainda
a seguindo a linha de nosso
n
alerta anterior, matéria
m
recen
ntemente pu
ublicada no jornal
Folha
a de São Pa
aulo mostrou
u que profis sionais do Departament
D
to de Neuro
ologia do Ho
ospital
das C
Clínicas em São Paulo diagnosticara
d
am dois pac
cientes, pai e filha, que
e sofriam de
e uma
síndrome cham
mada de Neuropatia
N
Hereditária
a Sensitiva
a Autonômiica (HSAN)) ou
Insen
nsibilidade Congênita
C
à Dor. Essa
a síndrome prejudica a sensibilid
dade dos nervos
n
perifé
éricos que sã
ão responsáveis por tra nsmitir as sensações de
e dor para a medula esp
pinal e
encéffalo.
A HS
SAN é caractterizada por perda da p
percepção da
a dor e é classificada em
m cinco tipo
os, de
acord
do com diferrentes sinais
s clínicos, co mo disfunçã
ão autonômic
ca, déficit co
ognitivo e su
urdez:
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HSAN
N tipo I: pos
ssui herança autossômicca dominante e se manifesta geralm
mente na seg
gunda
ou te
erceira déca
ada de vida. Os outross subtipos (HSAN
(
II, III, IV e V) são de he
erança
autos
ssômica rece
essiva, com déficits sen
nsoriais dete
ectados logo após o nasscimento. A HSAN
tipo III está assoc
ciada com a perda da ca
apacidade de
e sentir dor, e também ccom problem
mas na
perce
epção sensorial em gera
al. A do tipo
o III é carac
cterizada pelo elevado n
nível de disfunção
auton
nômica, com
m variações na tempera
atura corporal e dificuldade na alim
mentação de
esde o
nascimento; o tip
po IV é caracterizado pe
ela perda da percepção dolorosa me
ecânica e térrmica,
sendo
o associado a retardo mental,
m
auto--mutilação e anidrose. O último tipo
o, HSAN do tipo
t
V,
é enc
contrado co
om menor freqüência q
quando comparado às outras
o
forma
as descritas
s, e é
carac
cterizado por perda da percepção
p
d
da dor induz
zida por estímulos térmiicos e mecânicos,
estan
ndo também associado com
c
várias d
disfunções au
utonômica brandas.
O es
studo realiza
ado pelos pesquisadore
es do Hospittal das Clínicas de São
o Paulo env
volveu
tamb
bém profissio
onais da França, e procu
urou caracte
erizar o perffil cognitivo d
de pacientes
s com
diagn
nóstico de HSAN
H
tipo V.
V Quatro p
pacientes forram caracte
erizados com
mo portadores de
m incapacid
HSAN
N, e todos apresentava
a
dade de dettectar a dor desde o na
ascimento. Como
proto
ocolo, vários
s procedimen
ntos foram rrealizados, para
p
que as diferentes ssensações fo
ossem
avalia
adas. Foram
m testados os
s limiares de
e dor mecân
nica em várias partes do
o corpo (porr meio
de u
um algômettro), e tam
mbém a sen
nsibilidade dolorosa ao
o calor e a
ao frio, avaliada
clinicamente pela
a variação da temperatu
ura de 4 a 46º C. A sens
sibilidade a toques suav
ves foi
avalia
ada com cottonete, e a esterognosia
e
a foi testada
a em ambas as mãos, co
om uma can
neta e
uma chave. Aind
da, a sensaç
ção de vibraçção foi estudada com um vibranôm
metro aplicad
do em
proem
minências ósseas e a força
f
muscu
ular, reflexos nos tendõ
ões, resposttas plantares e a
coord
denação durrante a marcha foram avaliados como parte do exame
e neurológic
co. 37
sujeittos saudáve
eis foram selecionados para o gru
upo controle
e em vário s testes clíínicos,
laborratoriais e co
ognitivos.
Os autores obse
ervaram que
e os limiaress de dor mecânica esta
avam altera dos em tod
dos os
pacie
entes. Não foram obse
ervadas resspostas dolorosas ao frio e ao calor. Poré
ém, a
sensibilidade ao toque, esterognosia, fo
orça muscula
ar, os reflexos dos tend
dões, sensaç
ção de
vibração, coordenação e a marcha
m
fora m normais. A avaliação
o da velocid
dade da condução
dos n
nervos moto
ores e a am
mplitude dos potenciais de ação mu
usculares forram normais
s, e a
ente entre os
avalia
ação cognitiv
va não se mostrou difere
o pacientes e o grupo-co
ontrole.
De acordo com os
o autores, a HSAN tip o V é uma condição muito rara e poucos pacientes
foram
m descritos em
e estudos anteriores. Neste estud
do, a falta de
d sensibilid ade foi asso
ociada
com alterações na
n percepçã
ão da dor a o frio e ao calor, apesar dos paci entes terem
m sido
capaz
zes de deterrminar a natureza do esttímulo. Além
m disso, os pacientes aprresentaram pouco
comp
prometimentto autonômic
co, o que differenciou o tipo
t
de neuro
opatia obserrvada.
“O perfil cognitiv
vo dos pacientes HSAN
N tipo V é freqüentem
mente reporttado como sendo
mal. Usando testes cog
gnitivos valid
ctamos um déficit cog
gnitivo brando e,
norm
dados detec
quando comparamos os pacientes com o grupo-conttrole, (os HS
SAN tipo V) n
não apresentaram
comp
prometimentto cognitivo significante
e. Assim, co
om a descrição desses quatro casos foi
possíível expand
dir os conhecimentoss clínicos da dor, a partir de observ
vações
comp
portamentais
s e cognitiva
as”, concluem
m os pesquis
sadores.
Referrência do es
studo original: D. C. de
e Andrade, S. Baudic, N. Attal, C. L. Rodrigues, P.
Caram
melli, A. M. M. Lino, P.
P E. Marchiiori, M. Oka
ada, M. Sca
aff, D. Bouh
hassira and M. J.
Teixe
eira. Beyond
d neuropath
hy in hered
ditary sensory and autonomic neu
uropathy typ
pe V:
cogniitive evaluattion. Europea
an Journal o
of Neurology 2008, 15: 712–719
7
4. Está com dor? Tome vitam
mina D!
Após analisar alguns
a
estud
dos clínicoss, especialis
stas norte-a
americanos observaram
m que
pacie
entes que apresentam
a
dores crôn
nicas e fadiga apresentam també m deficiênc
cia de
vitam
mina D. Além
m disso, a falta do nu
utriente foi associada
a
a doenças co
omo fibromialgia,
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reum
matismo, oste
eoartrite, hip
perestesia, e
enxaqueca, entre outros
s distúrbios. Segundo o autor
e editor da revistta Pain Treatment Topiccs, quando a suplementa
ação da vitam
mina é sufic
ciente,
há re
edução da do
or. A relação
o entre a faltta do nutrien
nte e as dore
es musculare
res, esquelétticas e
articu
ulares está ligada aos níveis de cálcio circu
ulante, que são insuficcientes dev
vido à
deficiiência de vittamina D. Ainda,
A
de aco
ordo com a matéria, a recomendaçção atual de
e dose
diária
a de vitamin
na D (600 UI
U - unidad es internaciionais) não é o suficien
nte, e os au
utores
sugerrem 1000 UI
U por dia, sendo
s
que p
pessoas com
m dores crôn
nicas podem
m se beneficiar de
2000 UI.
Referrência do estudo origina
al: Stewart B
B. Leavitt. Vitamin
V
D forr Chronic Pa
ain. Practical PAIN
MANA
AGEMENT, Ju
uly/August 2008.
2
Fonte
e: Pain Treattment Topics
s, http://pai n-topics.org
g/
5. Do
ores nas costtas: muitas vezes sua orrigem pode estar na mordida
Obturações mal--feitas ou de
entes "enca valados", as
ssociados à falta do há
ábito de ma
astigar
alime
entos mais duros,
d
faz co
om que a m usculatura da
d face deixe de exerce r a função para
p
a
qual foi criada, gerando, co
om isso, do
ores na colu
una. Segund
do o cirurgiã
ão-dentista Lauro
Delga
e apenas mastiga
ado, a mastiigação relaxa a muscula
atura. Entrettanto, quand
do o paciente
alime
entos macios, somando-se a isso outros prob
blemas na boca,
b
pode o
ocorrer o que se
cham
ma comumen
nte de “disffunção na a
articulação temporoman
t
ndibular” (D
DTM). A alte
eração
nessa
a articulação
o, também conhecida
c
co
omo ATM, fa
az com que o corpo “ten
nte se adequ
uar” à
situaç
ção, porém muitas vezes de mane
eira errada, causando sobrecargas
s
nas articula
ações,
músc
culos e ossos
s, resultando
o em dores na coluna vertebral. A coluna
c
verte
ebral envolve
e uma
série de nervos, tendões, músculos
m
e l igamentos que
q
sinalizam quando h
há algo erra
ado e,
norm
malmente, es
ssa sinalizaç
ção é na forrma de dor. “O que oc
corre muitass vezes é que as
pesso
oas procuram
m especialis
stas em colu
una quando sentem dor nas costass. Só que muitas
m
vezes
s a origem do
d problema pode estar na boca do paciente”, completa
c
o D
Dr. Delgado. Veja
mais sobre o assunto no link abaixo.
Fonte
e: http://cienciaesaude.uol.com.br/u
ultnot/estado/2009/02/2
23/ult4513u 2081.jhtm
6. Us
so abusivo de
e medicamentos para trratar a dor de cabeça pode piorar o q
quadro
Segundo a Orga
anização Mundial de Sa
aúde (OMS), 99% da população
p
m
mundial já sofreu
s
m tipo de cefaléia, sendo
o que 90% tteve ao men
nos uma crise no último ano. O motiivo da
algum
alta prevalência é anatomicamente co
ompreensíve
el: a cabeç
ça é uma região ricam
mente
vada e extre
emamente sensível. Asssim, é comp
preensível que doa tantto. O proble
ema é
inerv
quando as dores aparecem com freqü
üência. De acordo
a
com o presiden
nte da Sociedade
Brasileira de Ceffaléias, o ne
eurologista C
Carlos Alberrto Bordini, 3% dos bra
asileiros, ou seja,
mais de 5,5 milhões de pessoas, têm do
or de cabeça todos os dias e, na ma ioria das vezes, a
dor é causada pe
elo consumo
o abusivo de
e fármacos analgésicos. Nesse senttido, conside
era-se
que e
entre os principais fatorres que con tribuem parra esse abus
so são o fáccil acesso a estes
medicamentos e a rotina de automedica
ação. O uso de analgésicos em maiis de dois diias na
sema
ana já seria capaz de ca
ausar a cron
nificação, se
egundo os especialistas.
e
. A hora cerrta de
procu
urar ajuda é quando o quadro p
passa a inte
erferir na qualidade
q
de
e vida. Além do
tratamento farmacológico co
onvencional com analgésicos, atualm
mente há um
ma extensa gama
de trratamentos disponíveis para cefalé
éias crônica
as, como a politerapia racional (d
drogas
comb
binadas em doses
d
menores, evitando
o e/ou dimin
nuindo a incidência de e
efeitos colate
erais),
uso de toxina botulínica e métodos alternativos
s como a acupuntura,, relaxamen
nto e
medittação, por exemplo. Veja mais sobre
e o assunto no link abaixo.
Fonte
e: Gazeta do
o Povo – Curritiba – PR 0 1/04/2009.
http:///portal.rpc..com.br/gaze
etadopovo/ssaude/conteu
udo.phtml?tl=1&id=872
2979&tit=Quandoa-dorr-ultrapassa--todos-os-lim
mites
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7. Ca
afé como trattamento parra dores mussculares
Um e
estudo da Universidade de Illinoiis, nos EUA
A, mostrou que a cafe
eína reduz dores
musc
culares após
s a prática de exercício
os. O estud
do se baseo
ou em dado
os anteriores que
indica
aram que a cafeína age
e no sistema
a envolvido no processa
amento da d
dor. Vinte e cinco
atleta
as foram avaliados,
a
sendo
s
que alguns rec
ceberam pílulas de ca
afeína (em dose
equiv
valente a 2,5
5-3 xícaras de café) an
ntes dos exe
ercícios, e ap
presentaram
m redução na
a dor.
Contu
udo, mais estudos
e
são necessário s para desv
vendar se esse
e
efeito pode melho
orar o
desem
mpenho dos atletas.
Fonte
e: IJSNEM, 19(2),
1
April 2009.
2
Ciênc
cia e Tecno
ologia
8. De
escoberto ge
ene que regu
ula a degene
eração axona
al de neurônios danificad
dos
Cienttistas identifficaram o primeiro gen e capaz de “desligar” a degeneraçção de neurrônios
danifficados que pode
p
dar orig
gem às neurropatias, principalmente
e a que se de
esenvolve a partir
da quimioterapia
a contra o câncer. Pessquisadores norte-americanos demo
onstraram que
q
o
bloqu
ucine zipperr kinase, DLK) inibe a degeneraçã
ueio do gen
ne de uma quinase (leu
ão de
neurô
ônios doente
es, possivelm
mente preve nindo o dese
envolvimento da patolog
gia neuropáttica.
Cienttistas já sab
biam que cé
élulas nervo
osas eram capazes
c
de “podar” axô
ônios danific
cados.
Entre
etanto, emb
bora sua ocorrência sejja normal durante
d
a fase
f
de dessenvolvimento do
sistem
ma nervoso
o, esta “pod
da” de axôn
nios pode ser bastante complicada
a durante a vida
adultta.
A DLK
K ajuda o sis
stema nervo
oso de drosó
ófilas a se de
esenvolver, mas,
m
em ma
amíferos (no caso,
camu
undongos), essa quinase pode attuar de ma
aneira difere
ente. Os ax
xônios do nervo
isquiá
ático de camundongos com a DL K mutada não
n
sofreram degenera
ação após serem
s
cirurg
gicamente co
ortados. Estes neurônioss, em culturra, resistiram
m também ao
o tratamento
o com
vincristina, uma droga quimioterápica qu
ue causa a degeneração de neurônio
os normais.
Como
o a dor neu
uropática é um dos fato
ores que lim
mitam a aplicação da q
quimioterapia
a, um
possíível bloquead
dor da DLK pode
p
auxilia r na prevenç
ção deste es
stado patológ
gico, promov
vendo
maior aplicabilida
ade da quimioterapia no tratamento do câncer.
Autorres e proce
edência do estudo:
e
Bra
adley R Mille
er, Craig Prress, Richarrd W Daniels, Yo
Sasaki, Jeffrey Milbrandt
M
& Aaron DiAn tonio - Dep
partments off Developme
ental Biology
y and
Patho
ology, Hope
e Center fo
or Neurolog
gical Disord
ders, Washington Univ
versity Scho
ool of
Medic
cine, St. Lou
uis, Missouri,, USA;
Referrência: A dual
d
leucine
e kinase–de
ependent ax
xon self-des
struction prrogram prom
motes
Walle
erian degene
eration, published online
e at http://w
www.nature.c
com/naturen
neuroscience
e/
9. AT
TP endógeno
o contribui para
p
a hiperrnocicepção inflamatória
a por ativaçção de recep
ptores
P2X3
A rele
evância da ativação
a
de receptores P
P2X3,2/3 po
or ATP endóg
geno para o desenvolvim
mento
da h
hipernocicep
pção induzid
da por carrragenina foi
f
investigada por p
pesquisadore
es da
Unive
ersidade Esttadual de Ca
ampinas (UN
NICAMP). Oliveira
O
e cols. verificara
am também
m se a
partic
cipação desttes receptore
es na sensib
bilização dos
s nociceptore
es primárioss seria direta
a e/ou
indire
eta. Os auttores do estudo observ
varam que a ativação dos recepttores P2X3,2/3 é
essen
ncial para o desenvolvimento da h
hipernocicep
pção inflama
atória mecân
nica induzida por
injeçã
ão de carrag
genina. Foi verificado ta
ambém que a contribuiç
ção destes rreceptores para
p
a
hiperrnocicepção mecânica ocorre
o
por ssensibilização
o indireta dos
d
neurônio
os periférico
os por
meio da liberação
o de TNF-α, além de um
ma atuação direta,
d
sensibilizando oss nociceptore
es. Os
dados sugerem que antagon
nistas seleti vos para os
s receptores
s P2X3,2/3 p
podem ser muito
eficaz
zes para trattamento da dor de orige
em inflamató
ória.
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Autorres e proced
dência do estudo: Maria
a Cláudia G. Oliveira (a
a), Adriana Pelegrini-da-Silva
(a), Cláudia He
errera Tamb
beli (a), Ca
arlos Amílca
ar Parada (b,*) - (a)) Departme
ent of
Physiiological Sc
ciences, Lab
boratory of Orofacial Pain, Piraciicaba Denta
al School, State
Unive
ersity of Cam
mpinas – UNICAMP,
U
Brrazil; (b) De
epartment of Physiology
y and Bioph
hysics,
Instittute of Biology, State Un
niversity of Campinas – UNICAMP, Monteiro Lob
bato 255, 13083970 C
Campinas, Sao
S
Paulo, Brrazil;
Referrência: Perip
pheral mecha
anisms unde
erlying the essential
e
role
e of P2X3,2/3
3 receptors in the
devellopment of inflammatory
i
y hyperalgessia. Pain 141
1 (2009) 127
7–134.
10. A
Aumento da transmissão excitatória em camundongos com enxaqueca
e
A enx
xaqueca é uma doença multifatoriall, sendo sua
a causa relac
cionada a div
versas condições.
Uma grande varriedade de fatores
f
gené
éticos, ambientais (como cigarro, p
poluição, variação
climá
ática, odores
s de perfume
es e produto
os químicos), hormonais, comportam
mentais (alto
o grau
de ex
xigência, osc
cilação do hu
umor, irritab
bilidade, ans
siedade, dep
pressão), son
no (dormir muito,
m
dorm
mir pouco), etc., fazem
m parte doss aspectos mais importtantes de ssua etiologia. Os
meca
anismos cerebrais que causam a enxaqueca não são be
em compree
endidos até hoje.
ormas ditas “com aura”
Basic
camente, a doença
d
é div
vidida nas fo
” e “sem au ra”. A aura é um
fenôm
meno neurollógico espec
cífico, com a ocorrência de escotom
mas (áreas ““cegas” denttro do
camp
po de visão) e alteraçõe
es visuais, q
que geralmente precede em minuto
os o aparecim
mento
da do
or. Contudo,, nem semp
pre esse tipo
o de alteraçã
ão ocorre - daí a denom
minação da forma
”sem aura”, por sinal,
s
a de ocorrência m ais freqüentte.
De ac
cordo com a literatura científica,
c
esssas alteraçõ
ões ocorrem devido a d istúrbios elé
étricos
despo
olarizantes no
n encéfalo, que se espa
alham lentam
mente no có
órtex cerebra
al, em espec
cial na
região occipital, onde localiz
za-se a áre
ea responsáv
vel pelo pro
ocessamento
o da visão. Estes
distúrbios levam ao aumentto transitório
o dos sinais elétricos qu
ue podem sser registrados na
ativid
dade cerebra
al, seguido de
d supressão
o neural de longa duraç
ção. Este fe nômeno rec
cebe o
nome
e de cortical spreading depression
d
(C
CSD).
A enx
xaqueca hem
miplégica fam
miliar (EHF) é descrita como uma en
nxaqueca co
om aura que inclui
pares
sia (disfunçã
ão ou interru
upção dos m
movimentos de
d um ou mais membro s) e, pelo menos,
m
um p
parente de primeiro ou
u segundo g
grau que ap
presenta os mesmos siintomas de aura.
Devid
do a diferen
nças nos fatores genétticos envolvidos, esse tipo
t
de enx
xaqueca pod
de ser
dividiido em EHF1, apresenta
ando mutaçõ
ões no gene
e CACNA1A no cromosssomo 19, e EHF2,
com mutações no
o gene ATP1
1A2 do cromo
ossomo 1. A transmissão é autossôm
mica domina
ante.
undongos qu
ue possuem a mesma m
mutação que leva à EHF1 se mostram
m mais susce
etíveis
Camu
à CSD. A investigação dos mecanismos
m
corticais qu
ue promovem
m esta faciliitação da CS
SD na
em modelos
s experimentais animaiss pode levarr ao melhor entendimen
nto dos proc
cessos
EHF e
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