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Obse
ervação pa
ara os leito
ores: este ttexto foi orriginalmente escrito em
m inglês, pello Dr.
Garetth Hathway
y e traduzid
do pela eq
quipe do DO
OL. Embora
a com adap
ptações à língua
l
portu
uguesa (com
mo parte do
o processo),, a traduçã
ão foi feita da maneira
ra mais fide
edigna
possíível ao texto
o original, o que pode g erar em nos
ssos leitores assíduos allguma estranheza
em rrelação ao estilo
e
e tama
anho do tex
xto. Pedimos
s sua comprreensão e d
desde já pod
demos
dizerr que valerá a leitura!

A dor em recém-nasccidos e crian
nças é difere
ente do que
e é observad
do em
adulttos. Um dos muitos desa
afios associa
ados ao diag
gnóstico e trratamento da
a dor no início da
vida é que recém
m-nascidos não se com
municam verrbalmente e,, portanto, são incapaz
zes de
comu
unicar a sua
a dor de forrma eficaz a
aos seus cuidadores. Além disso, n
nesse período são
obserrvados lim
miares mecânico e térmico re
eduzidos e, muitas vezes, re
eações
comp
portamentais
s inadequad
das à dor. Essas differentes rea
ações comp
portamentais
s são
resulttado tanto do aumento
o da excitab
bilidade, com
mo da redução da inib
bição neuron
nal no
corno
o dorsal da medula espinal, causad
das pela ima
aturidade do sistema ne
ervoso na criança.
Essa imaturidad
de pode ser caracterrizada por diferentes expressõess dos prin
ncipais
neuro
otransmissorres e neuro
omoduladore
es nos circu
uitos espina
ais da dor, bem como
o pela
dimin
nuição da en
ntrada inibitó
ória de centtros do tronc
co cerebral para estes ccircuitos; e ainda,
a
por u
uma relação imatura enttre as célulass neuronais e não neuro
onais que resspondem à dor.
d
A
forma
a pela qual processamo
os a dor qua
ando adultos
s é moldada
a por nossass experiênciias no
início
o da vida, e a dor causada
c
no início da vida pode alterar sign
nificativamente o
proce
essamento somatossens
s
sorial na ida
ade adulta. Diante disso
o, nosso ed
ditorial deste
e mês
busca
a esclarecerr as diferenç
ças e mecan
nismos relac
cionados ao diferente p
processamen
nto da
dor d
durante a inffância.
As respostas neonata
ais ao ambie
ente são dife
erentes dos adultos, e isto é
partic
cularmente verdadeiro quando sse trata do processamento e iinterpretação de
inform
mações som
matossensoriiais. Criança
as reagem a estímulos dolorosos de uma ma
aneira
exage
erada. A magnitude
m
de um impu
ulso para que seja intterpretado ccomo doloro
oso é
signifficativamentte menor do
o que ocorre
e em adulto
os; e a reação comporrtamental a estes
estím
mulos, é maior, descoord
denada e, m
muitas vezes, inadequada (Fitzgerald
d, 2005). A dor é
uma informação processada por uma co
omplexa red
de de células neuronaiss e não neuronais
dentrro dos sistemas nervos
sos central e periférico,, e que reagem a estím
mulos exterrnos e
intern
nos, alertando o sistem
ma somatosssensorial sobre danos teciduais
t
rea
ais ou poten
nciais.
Este sistema ne
euronal, no
ormalmente bem desenvolvido em
m adultos, ainda não está
pletamente formado na
a criança, d
deixando-o vulnerável
v
à adaptaçõe
es resultantes de
comp
lesão
o, fármacos ou
o doenças (Fitzgerald,
(
2005).
Siste
ema Nervos
so Periféric
co
Antes de discutir a re
espeito do desenvolvime
ento das via
as de transm
missão
da do
or no sistem
ma nervoso periférico e
em crianças,, é importan
nte relembra
ar a anatom
mia da
condu
ução da dorr. Os estímulos do ambie
ente ao nosso redor são
o reconhecid
dos por neurrônios
senso
oriais primárrios, especia
alizados em detectar tanto estímulo
os inócuos ccomo nocivo
os. Os
neurô
ônios aferen
ntes primário
os, cujas terrminações nervosas
n
estão próximass à pele, têm
m seu
corpo
o celular no gânglio da raiz dorsal ((GRD), onde
e se encontrram diversoss corpos celulares
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neuro
onais e célullas de suporrte em uma cadeia paravertebral (paralela à colluna vertebrral). A
partirr daí, o neurônio aferen
nte primário segue para o corno dorsal da med
dula espinal (CD),
onde faz conexã
ão com neurrônios de se
egunda orde
em e, a partir daí, asce
ende à estru
uturas
supra
a espinais onde a inform
mação dolorrosa é proce
essada. Exis
stem basicam
mente 2 tip
pos de
fibras
s sensoriais primárias: A e C. Fibra
as A podem ser sub-div
vididas em A
Aα, Aβ ou Aδ.
A As
fibras
s Aβ são de grande diâm
metro, densa
amente mielinizadas e re
esponsáveis pela transm
missão
de informações táteis não-no
ocivas ao CD
D. Já as fibra
as Aδ têm um
m diâmetro m
menor e são
o mais
finas do que as fibras Aβ, o que se ob
bserva na diminuição da
a velocidade
e de condução do
poten
ncial de aç
ção. Estas fibras
f
transsmitem tantto informaç
ções inócuass como no
ocivas,
podendo, portantto, ser classificadas com
mo nociceptores. Fibras C são célulass de alto limiar de
ativação e velo
ocidade de condução lenta, de pequeno
p
diâmetro, um
ma vez que
e são
amielínicas. São os verdade
eiros nocicep
ptores, células especializadas em d
detectar estímulos
nociv
vos, embora alguns auto
ores as respo
onsabilizem também por sensaçõess não-nociceptivas
como
o a coceira. Podem aind
da ser sub-d
divididas em
m peptidérgic
cas e não-pe
eptidérgicas, com
base na expressão de neuro
otransmisso res como a substância P e peptíde
eo relacionado ao
gene da calcitonina (CGRP).
Em ratos, os termina
ais das fibra
as C se inse
erem no CD
D pouco anttes do
nascimento, e se
e organizam
m em um pa drão preciso
o e somatottópico nas lâ
âminas I e II. Os
termiinais não-pe
eptidérgicos podem se r identificad
dos ainda antes
a
do na
ascimento, e sua
densiidade aume
enta ao long
go dos prim
meiros 10 dias
d
pós-natais, enquan
nto que as fibras
peptidérgicas surrgem no CD apenas ma
ais tarde (Brraz et al., 20
005). Apesa r de imatura
as, as
fibras
s C são funcionais ao nascimento,
n
liberando inclusive neu
urotransmisssores, embo
ora as
implic
cações funciionais de sua
a ativação s ejam diferen
ntes durante
e esse períod
do. A liberaç
ção de
neuro
otransmissorres e a cons
sequente ca pacidade de
esses neurôn
nios em evo
ocar alteraçõ
ões na
excita
abilidade no
o CD, são frracos, e não
o amadurece
em até o fin
nal da segun
nda semana
a pósnatal. Isto contra
asta com a capacidade
c
d
das fibras A de evocarem
m robustos p
potenciais de
e ação
no C
CD quando estimuladas pré-natalm
mente (Fitzg
gerald e Jen
nnings, 1999
9; Baccei et
e al.,
2003). Embora funcionalme
f
nte maduro , o padrão das termina
ações das fi bras Aβ no CD é
muito
o diferente no
n período pós-natal
p
pre
ecoce. No ad
dulto essas fibras
f
termin
nam na lâmina V,
enquanto que no
n início da
a vida (durrante as trê
ês primeiras
s semanas pós-natais)) eles
comp
partilham a inserção na medula ccom as fibrras C, no CD
C superficiial (lâminas
s I-II)
(Fitzg
gerald et al.., 1994). Es
ssa localizaç ão superficial tem partiicular relevâ
ância no iníc
cio do
vida, pois fibras de baixo lim
miar de ativa
ação (Aβ) sã
ão capazes de
d acessar ffibras C e tra
aduzir
um e
estímulo não
o nocivo co
omo nocivo. A extensão
o e o signifficado desse
e mecanism
mo, no
entan
nto, é ainda
a foco de de
ebate (Wood
dbury e Koe
erber, 2003), ainda que
e saibamos que a
estim
mulação de fibras
f
Aβ em
m animais co
om 3 dias de
d vida aum
menta c-fos ((um indicativo de
ativid
dade neuron
nal) nas lâm
minas I e III, o que não
n
acontece em anim
mais com 21
1 dias
(Jenn
nings e Fitz
zgerald, 199
96). É posssível que es
sta atividade de fibrass Aβ em laminas
uma estimu
superrficiais no início da vida possa sensibilizar neurônios do CD a u
ulação
subse
equente (Jen
nnings e Fitz
zgerald, 1998
8).
Corn
no Dorsal da
a Medula Es
spinal
Quanto comparados
c
a indivíduos
s maduros, tanto
t
anima
ais como hum
manos
joven
ns apresenta
am comporttamentos re
eflexos mais intensos. Mais do qu
ue diferença
as na
inerv
vação perifé
érica no iníício da vid a, existem também diferenças
d
n
nas propriedades
intrín
nsecas do CD
D nesse perríodo, em re
elação à vida adulta. A principal ca
aracterística desta
fase é a falta de
d neurotra
ansmissão in
nibitória, resultando no
o aumento da excitabilidade
neuro
onal e em alterações sutis na e
expressão de
d receptores para ne
eurotransmis
ssores
excita
atórios (Fitzg
gerald, 2005
5).
GABA e glicina são os principais neurotran
nsmissores iinibitórios no CD,
libera
ados a partirr de inter-ne
eurônios e d
de projeções que descem
m do tronco cerebral (Kato et
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al., 2
2006). Nas lâ
âminas supe
erficiais, a m aior express
são no núme
ero de neurô
ônios GABAérgicos
ocorrre nas duas primeiras semanas
s
pó
ós-natais (Do
ougherty et al., 2009; Ma et al., 1992;
Schafffner et all., 1993). Neurônios glicinérgicos
s são um subconjuntto de neurrônios
GABA
Aérgicos (To
odd e Sulliv
van, 1990),, com os dois
d
neurotransmissoress armazenad
dos e
libera
ados a partirr das mesmas vesículass sinápticas (Jonas et al., 1998). Em
mbora mini-IPSCs
(inhib
bitory post synaptic
s
current – corre
entes pós sin
nápticas inib
bitórias) glic inérgicas estejam
ausen
ntes no CD até a segunda semana pós-natal, podem
p
haverr respostas rrobustas à glicina
g
administrada exo
ogenamente
e, indicando
o que, embo
ora receptores funciona
ais possam estar
prese
entes, neurô
ônios glicinérrgicos estão ausentes atté este ponto
o de desenvo
olvimento (B
Baccei
e Fittzgerald, 20
004). A parrtir do 8o dia pós na
atal, tanto correntes
c
g abaérgicas como
glicin
nérgicas podem ser dete
ectadas na lâ
âmina I-II, mas
m
a partir do 21o dia,, passam a existir
e
recep
ptores glicinérgicos puro
os na lâmina
a I e potenciais GABAé
érgicos tamb
bém na lâmina II
(Bacc
cei e Fitzgera
ald, 2004; Koch
K
et al., 2
2012).
Esta reo
organização da sinalizaç
ção inibitória
a no CD lev
va a um aum
mento
líquid
do da excittabilidade neuronal, e pode ser visualizada em alguma
as caracteríísticas
comp
portamentais
s da infância, como a apresen
ntação de reflexos de
escoordenad
dos e
prolo
ongados, que
e podem co
ontinuar messmo depois de cessado
o o estímulo
o (Ekholm, 1967;
Fitzge
erald et al., 1988); a redução do
os limiares de
d ativação neuronal p
perante estímulos
mecâ
ânicos e térm
micos (Fitzge
erald, 2005)), além do aumento
a
no campo rece
eptivo(Holmb
berg e
Schouenborg 199
96a, b).
Conttrole descen
ndente da excitabilida
e
ade da med
dula espinal
Núcleos do tronco cerrebral de rattos se difere
enciam entre
e o 11º e 16
6º dia
de vida intrauterrina, e torna
am-se identifficáveis a pa
artir do 18º dia (Altman
n e Bayer, 1984).
1
Os ax
xônios prove
enientes des
stas estrutu ras projetam
m-se para a medula esp
pinhal bem antes
do na
ascimento (Cabana
(
e Martin,
M
1984
4; Leong, 19
983; Fitzgerrald, 1987), embora o exato
alvo no CD
momento em qu
ue eles esttabelecem ccontato sináptico com as células a
D seja
atualmente desco
onhecido.
Por
algu
um
tempo
o
pensou-s
se
que estruturas
e
supre
espinais
desem
mpenhavam
m muito pouc
co ou nenhu
um papel no controle da excitabilida
ade da medu
ula no
início
o da vida (F
Fitzgerald e Koltzenburg
g, 1986; va
an Praag e Frenk, 199 1). Neurônios do
funículo dorsolate
eral (FDL), o trato espin
nal pelo qual passam axô
ônios descen
ndentes inibiitórios
a parrtir do tronco cerebral, não
n
são cap
pazes de inib
bir a excitabilidade do C
CD - resultan
nte da
estim
mulação de fiibras C - anttes do 14o d
dia de vida (Fitzgerald
(
e Koltzenburrg, 1986), mas
m ao
fim d
da 3a semana pós-natal,, respostas ssemelhantes
s aos adultos
s podem serr observadas
s. Pelo
FDL p
passam axônios que provêm dos n
núcleos da medula
m
rostroventromed
dial (MRV), à qual
chega
am densas projeções
p
da
a substância cinzenta pe
eriaquedutal (PAG). Sem
melhante ao efeito
da es
stimulação do
d FDL no iníício da vida, a estimulaç
ção eléctrica da PAG é in
ncapaz de iniibir os
dispa
aros das célu
ulas no corn
no dorsal em
m resposta à ativação das
d
fibras A
Aδ e C no pe
eríodo
pós-n
natal precoce
e (antes do 21o dia de v
vida) (van Prraag e Frenk
k, 1991). Fib
bras descend
dentes
que s
se projetam
m da MRV sã
ão conhecida
as por contrrolar eficazm
mente e bi-d
direcionalme
ente a
excita
abilidade da
a medula es
spinal (Zhuo
o e Gebhart 1997, 2002
2). Nosso grrupo de pes
squisa
(Dr. Gareth Hath
hway) mostrrou que o esstímulo eléttrico da MRV
V antes do 2
21o dia de vida
v
é
incap
paz de inibirr a excitabilidade reflexa
a da medula
a, pelo contrário, aumen
nta a intens
sidade
dos rreflexos e re
eduz o limia
ar mecânico dos animais (Hathway et al., 2009
9a), reforçando a
hipóttese de que há, de fato, uma falha n
na via descendente inibittória. Por co
onseguinte, a MRV
ade neurona
contrribui para o aumento da
a excitabilida
al em circuittos de dor n
no CD no pe
eríodo
neonatal e desempenha um
m papel imp
portante nas
s respostas subsequente
tes à estimu
ulação
nociv
va na vida ad
dulta.
O amadurecimento d
dos sistema
as de controle descen
ndente da dor
d
é
dependente da ação
a
dos peptídeos opio
oides endóge
enos, durante um perío
odo crítico: na 4a
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sema
ana pós-nata
al (Hathway et al., 201
12). Interven
nções farmacológicas qu
ue influencia
am os
sistem
mas opioidé
érgicos no SNC antess desta épo
oca de desenvolvimentto podem afetar
signifficativamentte o perfil de maturaçção dos sisttemas de controle desscendente da dor
(Hath
hway et al., 2012). A relevância desstes sites pa
ara o process
samento da dor em adu
ultos é
considerável, tan
nto em termo
os de funcio namento no
ormal como patológico.
p
N
No entanto, nosso
grupo
o mostrou re
ecentemente
e que emborra o controle
e inibitório da
d MRV sobrre a excitabilidade
no CD
D não seja observado
o
no início da v
vida, as cara
acterísticas dos
d neurônio
os da MRV são
s
as
mesm
mas, tanto em
e animais jovens como
o adultos (D
Devonshire et
e al., 2015)). A maneira
a pela
qual a dor é prrocessada e como ela afeta a ativ
vidade deste
es neurônio
os, no entan
nto, é
basta
ante diferen
nte entre diferentes
d
m
momentos do
d desenvo
olvimento, ssugerindo que
q
a
integração deste sistema dep
pendente da idade.
Dor d
de longo prrazo no iníc
cio da vida
Este artigo
o tem, até a
agora, discuttido a nocice
epção aguda no início da
a vida.
No entanto, todo
os os mecanismos citad
dos têm influência diretta no proce
essamento da
d dor
crônica. A partir de agora, discorreremo
d
os resumida
amente o qu
ue se sabe ssobre o efeito de
lesõe
es teciduais no início da
d vida, so bre o desenvolvimento
o de dor crrônica e sobre o
proce
essamento da
d informação nociva ao longo da vid
da.
Em unidades de tera
apia intensiva neonatal, em paíse
es desenvolvidos,
existe
em procedimentos pa
adrão de ssuporte pe
erinatal contínuo a c rianças nas
scidas
prem
maturamente, mesmo com apenas 24
4 semanas. Esta política
a é justificad
da com o aum
mento
da ta
axa de sobre
evida desses recém-nasscidos (Danii et al., 200
09). A prem aturidade, em
e si,
pode ter efeitos sobre o des
senvolvimentto cognitivo e comporta
amental (Bhu
utta et al., 2002;
Marlo
ow et al., 20
005), mas além
a
disso, a
as crianças submetidas a estes cui dados intensivos,
acaba
am exposta
as a uma série
s
de pro
ocedimentos
s dolorosos, como ciru rgias, coleta
as de
sangu
ue, acesso venoso,
v
e ou
utros, que g eralmente se
s prolongam
m por mesess. Embora sa
alvem
a vid
da do bebê, estes proce
edimentos crriam um am
mbiente sens
sorial adversso, especialm
mente
duran
nte uma fa
ase em que
e o sistema
a nervoso neonatal
n
esttá em dese
envolvimento
o. Há
evidê
ências cresce
entes de que
e este conte xto pode res
sultar, em lo
ongo prazo, em alteraçõ
ões no
proce
essamento sensorial durrante a vida adulta (John
nson et al., 2009).
2
As crescentes evidênccias de que a exposição à dor na primeira infância
leva à mudanças
s a longo prrazo na senssibilidade à dor na vida adulta (Fitzzgerald e Walker,
W
2009), levaram os pesquisa
adores à hiipótese de que a expe
eriência de terapia inte
ensiva
neonatal altera o desenvolv
vimento dass vias de tra
ansmissão da
d dor. É p lausível que
e pelo
temp
po que um bebê prematu
uro permane
ece sob cuid
dados intensivos, sua ex
xperiência altere o
proce
essamento de
d eventos nocivos.
d inflamattória no iníício da vida
Efeittos a longo prazo da dor
A dor associada à infflamação, se
eja como um
m resultado da administtração
de um
m agente flo
ogogênico, como
c
a carrragenina, ou
u como o resultado de u
um trauma físico,
como
o uma lesão
o cirúrgica, é provavelm
mente o tipo
o de dor clin
nicamente m
mais relevan
nte no
início
o da vida. A incisão plan
ntar da pata traseira é um
u modelo bem
b
estabele
ecido de dor pósopera
atória, amplamente utilizado tanto em ratos adultos
a
como neonatos (Brennan, 2005;
Brenn
nan et al., 1996;
1
Brenn
nan et al., 2
2005; Walker et al., 200
09; Beggs e
et al., 2002). Este
mode
elo apresentta a vantag
gem de ser aplicado de
e forma con
nsistente e de uma ma
aneira
altam
mente reprod
dutível, afettando a me
esma área da
d pata tras
seira, indepe
endentemen
nte da
idade
e, e, por conseguinte, o tamanho, do animal. Neste modelo, é realizzada uma in
ncisão
cirúrg
gica através
s da pele e fáscia planttar da pata traseira, ju
untamente ccom a elevação e
incisã
ão longitudin
nal do músc
culo plantarr seguido de
e sutura, ge
erando hiperralgesia mec
cânica
(Walk
ker et al., 2009;
2
Ririe et
e al., 2003)). A duração
o desta hipe
eralgesia no recém-nasc
cido é
mais curta do que a observada no adulto
o, com a res
solução da do
or em 48-72
2 horas, enquanto
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que o adulto perm
manece com
m comportam
mento nocice
eptivo para além
a
de 7 diias (Walker et al.,
2009). As razõe
es para esta
a duração m
mais curta não
n
são conhecidas, ma
as podem refletir
r
aspec
ctos dos pro
ocessos de desenvolvim
mento que estão
e
ocorre
endo no SN
NC neonatal.. Esta
respo
osta hiperalg
gésica aguda à lesão, e
em recém-n
nascidos, nã
ão é específfica para a ferida
oloroso, são
cirúrg
gica na pele. Respostas neonatais à formalina, um potente
e estímulo do
o mais
intensas e duram
m mais temp
po em neona
atos do que em adultos (Guy e Abbo
ott, 1992; Teng
T
e
Abbott, 1998), com
c
ratos jovens exibi ndo comporrtamentos de
d dor meno
os organizados e
espec
cíficos do qu
ue os anima
ais mais vellhos. Isso, provavelmen
p
nte, reflete a imaturidade do
desen
nvolvimento das vias espinais
e
de processame
ento da dor. A formallina, em ad
dultos,
provo
oca uma res
sposta comp
portamental bifásica, co
om a primeira fase sen
ndo relativam
mente
curta
a, refletindo
o a sensibilização perifférica, e a segunda fase,
f
mais longa, refle
etindo
ações no controle da ex
xcitabilidade da medula espinal e estruturas
e
su
upraespinais
s, fase
altera
esta ausente em ratos recém
m-nascidos ((Guy e Abbo
ott, 1992; Ha
athway et all., 2009a). O óleo
m potente ativador de fib
bras C por meio
m
dos rece
eptores TRPA
A1 (Bandell et al.,
de mostarda, um
2004
4), produz ta
anto hiperalg
gesia primá ria quanto secundária
s
em
e recém-n ascidos e ad
dultos
(Walk
ker et al., 20
007). Entrettanto, em re
ecém-nascido
os, as respostas ao óleo
o de mostard
da são
meno
ores quando
o comparado
os com rato
os adultos (Walker et al., 2007; Jiang e Gebhart,
1998), refletindo
o uma imatu
uridade nas propriedade
es e conectiv
vidade sináp
ptica das fib
bras C
no interior do CD
D (Jennings e Fitzgerald, 1998).
Lesões neonatais caussadas por diferentes estímulos têm ssido experim
mental
e clin
nicamente associadas a alterações na resposta
a à lesões fu
uturas, e à ttransformaç
ção da
inform
mação senso
orial a longo
o prazo. Um
ma inflamaçã
ão grave, causada pela administraç
ção do
adjuv
vante completo de Fre
eund (CFA), no período
o neonatal, têm sido a
associada com
c
o
aume
ento das res
spostas a estímulos
e
infflamatórios (formalina e capsaicina
a) na vida adulta
a
(Hohmann et al., 2005; Ru
uda et al., 2000). A dor
d
inflamatória neona
atal causada
a pela
carra
agenina tamb
bém é capaz
z de alterar o processam
mento sensorrial na vida a
adulta. Ren et al.,
2004
4 demonstrarram que a administraçã
a
ão unilateral de carragenina na pata
a traseira en
ntre o
3o e o 14o dias pós
p
natais ca
ausa hipoalg
gesia em res
sposta a estíímulos mecâ
ânicos e térm
micos.
No entanto, quando re-inflamado, com o mesmo estimulante
e
na mesma pata, os an
nimais
exibirram um aum
mento da resposta de h iperalgesia quando
q
com
mparados com
m os animaiis que
tinham sido iniciialmente desafiados com
m solução salina
s
no pe
eríodo neona
atal. Estes dados
am um imp
pacto segme
entar da infflamação ne
eonatal afettando o dessenvolvimento de
indica
circuiitos nocicepttivos espinais. Além dissso, Walker et
e al., 2009 têm mostra do que existe um
período crítico no
o desenvolvimento da re
esposta hipe
eralgésica ap
pós lesão ne
eonatal. Utilizando
o mo
odelo de incisão plantar da pata trasseira, s auto
ores demons
straram que a lesão em ratos
entre
e o 3o e o 6o
6 dias de vida
v
foi suficciente para aumentar a resposta à uma nova lesão,
mbém diante de
duas semanas depois.
d
Este
es períodos críticos já foram obs
servados tam
estím
mulos inflama
atórios e de outros proce
edimentos cirúrgicos (Ru
uda et al., 2
2000; Wang et al.,
2004
4; Sternberg et al., 2005
5). Além dissso, Walker et al., 2009b, por meio d
de um bloque
eio do
nervo
o ciático a lo
ongo prazo, demonstrarram que a atividade do neurônio afferente primário é
neces
ssária para esses efeito
os. A presen
nça destes períodos crííticos sugere
e que a lesão no
início
o da vida, desencadeia formas espe
ecíficas de plasticidade
p
sináptica q ue são regu
uladas
duran
nte o desen
nvolvimento.. A eficácia do bloqueiio aferente primário em
m prevenir essas
altera
ações plástic
cas indica que a ativida
ade anormall ou alterada
a do neurôn
nio primário inicia
esses
s processos. Os mecanis
smos relacio nados podem
m ser a inervação altera
ada do tecido
o alvo
pela fibra aferentte primária (Moss et al. , 2005); ou ainda altera
ações na ex
xpressão de genes
espec
cíficos que alteram
a
as propriedades biofísicas da
a membrana
a aferente prrimária, com
mo por
exem
mplo, a inserrção de um número aum
mentado de receptores TRPV1
T
(Ji ett al., 2002). Além
o tempo em
disso
o, deve-se le
embrar que esses perío
odos críticos
s acontecem
m ao mesmo
m que
proce
essos norma
ais e signific
cativos de d
desenvolvimento estão ocorrendo n
no CD. Com
mo um
exem
mplo das con
nsequências a longo prrazo de uma lesão neo
onatal, Ririe
e e colabora
adores
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(Ririe
e et al., 200
08) demons
straram que
e a incisão na
n pata tras
seira provocca uma alte
eração
signifficativa no potencial de
e repouso d
da membrana dos neurônios senssoriais de grande
diâmetro, que persiste
p
para
a além do tempo do qual a sensibilidade co
omportamen
ntal é
exibid
da. Esta mu
udança no po
otencial de rrepouso da membrana faz com que
e esses neurrônios
sejam
m mais exc
citáveis e, portanto,
p
po
otencialmentte mais cap
pazes de co
ontribuir pa
ara as
altera
ações no CD
D. Mais recen
ntemente, fo
oi demonstra
ado por Beggs et al. (Be
eggs et al., 2012)
que a lesão no início da vida
a "prepara" as células não
n
neurona
ais, nomeada
as micróglia
a. Elas
são c
células chav
ve do SNC, conhecidas por estarem
m envolvida
as na gênesse da dor crrônica
(Begg
gs e Salter, 2010; Tsud
da et al., 20
005; Ji e Sutter, 2007). Previamente
P
e, mostramo
os que
as re
espostas mic
crogliais à dor
d
diferem com a idade (Moss ett al., 2007;; Hathway et
e al.,
2009b) e Beggs e colaborad
dores demon
nstraram qu
ue a incisão na pele neo
onatal aume
enta a
acial da mic
cróglia e alltera a sua morfologia. Além dissso, a inibiçã
ão da
distribuição espa
micró
óglia com minociclina
m
im
mpede a se nsibilização da via. Porrtanto, as allterações a longo
prazo
o das vias de transmissão e processsamento da
a dor no CD estão sujeittos à modifiicação
por c
células não neuronais,
n
e estas interrações têm a capacidade
e de alterar o funcionam
mento
senso
orial durante
e toda a vida
a do animal.. Além disso, o aumento
o da atividad
de do nociceptor é
capaz
z de conduziir estas alterrações. Um ciclo de feed
dback é, porrtanto, estab
belecido, porr meio
do au
umento dos inputs nocic
ceptivos ao C
CD, através de alteraçõe
es induzidass por nocicep
ptores
em c
células não-neuronais, que por ssua vez pod
dem alterarr as proprie
edades aferrentes
senso
oriais e respostas celulares intrínssecas no CD à subseq
quente estim
mulação com
m um
aume
ento da excittabilidade.
Mais recentemente te
emos mostrrado que a lesão incisiional na primeira
sema
ana pós-nata
al leva a um
ma alteraçã o significativa e susten
ntada na ma
aturação da
a MRV
(Walk
ker et al., 2015). A dorr crônica no início da vid
da leva a um
ma aceleraçã
ão no surgim
mento
do co
ontrole descendente inib
bitório. Estass mudanças significativa
as na maturração da MR
RV são
dependentes dos
s inputs dos neurônios afferentes prim
mários.
Dor neuropátic
ca no início
o da vida e suas consequências
s na nocice
epção em longo
l
prazo
Em adultos, a dor crônica neu
uropática é uma causa
a importantte de
incap
pacitação a longo prazo, muitas vez es difícil de diagnosticar e tratar, re
efratária a muitos
m
analg
gésicos pres
scritos atualmente (Dw orkin, 2002
2; Harden e Cohen, 20
003). Em re
ecémnascidos e crianç
ças, a dor neuropática é muito rara
a e é mais frrequentemen
nte diagnostticada
adolescentes (Chalkiadis, 2001). Com
mo um exem
mplo, complicações obsttétricas dura
ante o
em a
parto
o podem resultar em avulsão do ple
exo braquial. Esta lesão em adultoss é extremam
mente
dolorrosa (Berma
an et al., 1998; Parry
y, 1984). Em
E
recém-n
nascidos, no
o entanto, muito
raram
mente resulta em dor (A
Anand e Birch
h, 2002). A ausência de
e dor neurop
pática em crianças
não a
apresenta um
m desafio cllínico, uma v
vez que é desejável,
d
mas a compre
eensão das bases
neuro
obiológicas para
p
este fe
enômeno é d
de extrema importância para o estu
udo e tratam
mento
deste
e tipo de dor crônica em
m adultos. O primeiro estudo abran
ngente da do
or neuropátiica no
período neonatall veio de Ho
oward et al.,, (Howard et
e al., 2005) que demon
nstrou que nem
n
a
ligaçã
ão do nervo espinal (SNL) nem a lessão por cons
strição crônica (CCI), am
mbos amplam
mente
utiliza
ados como modelos experimentai
e
is de dor neuropática,, foram cap
pazes de evocar
e
hiperrsensibilidade
e comportam
mental em ra
atos jovens. A dor neuro
opática não é reconhecid
da até
nos 33 dias
que os animais estejam com pelo men
s de idade, fase em qu
ue eles estã
ão na
adole
escência. Em
mbora muito relevante, p
pouco se sab
be sobre os mecanismos
m
s envolvidos nesse
fenôm
meno.
Desde o final
f
da déccada de 90 é cada vez mais eviden
nciado que a dor
crônica está parc
cialmente lig
gada a intera
ações de neu
urônios com células não
o neuronais, como
a glia. Experime
entos feitos no laborattório da Pro
ofessora Maria Fitzgera ld, da Univ
versity
College London, na primeirra década d
deste século
o, procurou explicar a ausência de dor
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neuro
opática em recém-nascidos atravéss da investiigação do envolvimento
o de células
s nãoneuro
onais e imun
nes na medu
ula espinal e
em amadure
ecimento. Mo
oss et al., (M
Moss et al., 2007)
demo
onstrou que agonistas do receptorr para glutamato NMDA
A ou LPS, p
poderiam atiivar a
micró
óglia residen
ntes na med
dula espinal de ratos de
e 10 dias de idade, me
esmo sem causar
c
lesão
o tecidual. Além disso, a injeção inttratecal de cultura
c
e mic
cróglia ativa
ada por ATP (próinflam
matória) na medula es
spinal deste grupo de ratos não provocou allodinia mecânica,
classicamente ob
bservada em
m adultos. Asssim, o estudo evidencio
ou diferença
as substancia
ais na
forma
a como os neurônios e a micróglia
a comunicam
m no corno dorsal neon
natal. Um estudo
e
adicio
onal (Hathway et al., 20
009b) procurrou abordar qual(is) fato
or(es) foram
m necessários
s para
a ativ
vação da mic
cróglia, no corno
c
dorsal tanto adulto
o quanto neo
onatal. Este estudo enco
ontrou
que a estimulaçã
ão elétrica das fibras a
aferentes prrimárias com
m intensidad
de suficiente
e para
ativar as fibras C foi capaz de ativar a micróglia em adultos, na ausênccia de lesõe
es nos
neurô
o de estimulação foi aplicado a rato
ônios sensorriais. O mesm
mo protocolo
os com 10 dias de
vida, mas falhou
u em evocarr alterações no estado de
d ativação da micróglia
a. A ativaçã
ão das
fibras
s C em adulttos foi acom
mpanhada po
or aumentos de IL-6 e MCP-1
M
no CD
D após 3h, e MMP3, CS
SF-1 e CD16
63 após 24 e 48 h da esstimulação, enquanto qu
ue os níveis destas molé
éculas
pró-in
nflamatórias
s não foram
m afetadas e
em recém-nascidos. Um
m outro estu
udo realizad
do por
Costigan e colaboradores (Costigan et a
al., 2009) co
ompararam padrões de expressão gênica
g
no C
CD de rato
os adultos e neonato
os após SN
NI. Este estudo
e
mosttrou 148 genes
difere
encialmente regulados em ratos a
adultos, mas
s não em ratos jovenss, conhecido
os por
estarrem envolvid
dos na biolog
gia microglia
al e de células T. Este artigo foi a p
primeira ilusttração
de um papel do
os linfócitos
s T no proccessamento da dor e demonstrou
u claramentte um
aume
ento da infilttração de células hemato
opoiéticas no CD em adultos, mas m
mais uma ve
ez não
em rrecém-nascid
dos. Ambas as células, micróglia e T, são capazes de siintetizar e liberar
e estudo mo
interfferon-γ na medula
m
espin
nal de adulto
o, mas não no recém-na
ascido e este
ostrou
que a alodinia mecânica
m
pod
de somente ser produzid
da quando estas
e
citocina
as são expre
essas.
Outro
os estudos mais recenttes têm dem
monstrado que
q
a micróglia no CD é primariam
mente
capaz
z de sintettizar e liberrar citocina s anti-inflam
matórias na
a vida neon
natal após lesão
neuro
opática (McK
Kelvey et al.,, 2015).
Estas inte
erações enttre as células neuronais e não n
neuronais nã
ão se
restriingem ao CD da medula espinal. V
Vega-Avelairra e colabora
adores (Veg
ga-Avelaira et
e al.,
2009) mostraram
m que no GR
RD de ratos adultos, o modelo
m
de SNI resultou em recrutam
mento
de m
macrófagos em torno dos
s corpos celu
ulares de ne
eurônios das fibras do tip
po A, mas não
n
as
fibras
s C. Isso nã
ão ocorreu em
e animais no período neonatal. No
N mesmo e
estudo, a análise
genes espec
mRNA
A a partir de
d GRD de ratos adulto
os e neonattais mostrou
u que 206 g
cíficos
estav
vam regulad
dos em adultos e apena
as 3 regulad
dos especific
camente em
m neonatos. Estes
dados expandiram ainda mais a nossa ccompreensão
o da falta de
e dor neurop
pática em re
ecéma acontece por uma interação entre os difere
entes neurôn
nios e
nascidos e sugerem que ela
célula
as não neuro
onais.
Entretanto
o, apesar d
das evidênc
cias acima, distinções claras entre as
respo
ostas dos adultos e ne
eonatos à le
esão neurop
pática, não são tão sim
mples como pode
parec
cer. O traba
alho de Vega
a-Avelaira (V
Vega-Avelaira et al., 20
012) prorrog
gou o período de
obserrvação da le
esão neuropá
ática do mo mento pós-neonatal até
é a adolescê
ência e o iníc
cio da
idade
e adulta (Ho
oward et al., 2005). Estte trabalho mostrou que a lesão d o nervo porr SNI,
gerou
u uma respo
osta hiperno
ociceptiva m ecânica 2 vezes mais in
ntensa nos a
animais ope
erados
ham; quand
com 21 dias de vida, em re
elação ao sh
do observados animais de 28 dias,, essa
difere
ença caiu pa
ara 1,7. Os limiares térrmicos, no entanto,
e
permaneceram inalterados. Esta
hiperralgesia redu
uzida é acom
mpanhada po
or uma redu
ução na ativ
vação microg
glial e astroc
citária
entre
e 21 e 28 dias após a lesão. Estes dados suge
erem, portanto, que a llesão neuropática
neonatal é capaz
z de modula
ar respostas neuroimune
es primárias
s para que, q
quando a medula
m
espin
nhal atingir um
u estado de
e maturidad e, o fenótipo
o neuropátic
co seja desm
mascarado.
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Cons
siderações Finais
A dor é um fenôme
eno comple
exo. Isto é especialme
ente verdad
de no
conte
exto clínico do
d início da vida, onde as complex
xidades da resposta sen
nsorial e afetiva à
estim
mulação nociceptiva são reforçadas pelo desenv
volvimento incompleto e alta plastic
cidade
que o
ocorrem nos
s sistemas nervosos
n
pe riférico e ce
entral. Este editorial pro
ocurou discu
utir os
dados da literatu
ura publicad
dos a respeiito dos proc
cessos norm
mais de dese
envolvimento que
ocorrrem nos centros de proc
cessamento da dor dura
ante o início da vida. Em
mbora muito
o mais
pesqu
uisas sejam necessárias
s antes de sse compreen
nder adequa
adamente o desenvolvim
mento
neuro
ológico norm
mal no corn
no dorsal e no cérebro
o durante o período pó
ós-natal, es
stá se
torna
ando cada vez
v
mais cla
aro que a d or no início
o da vida po
ode alterar o processam
mento
senso
orial por um
m tempo co
onsiderável na vida do
o indivíduo afetado. A
Além disso, estas
altera
ações não são restritas ao tecido le
esionado, mas
m
se esten
ndem globalm
mente em todo o
corpo
o.
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