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Ano
o Interna
acional de
e Combatte à Dor Articular:
A
passado
o, presentte e
futuro d
da artrite
e gotosa
Mateus
s Fortes Ro
ossato *
Este ano,, a Associa
ação Interna
acional para
a o Estudo
o da Dor (IASP)
(
decre
etou como se
endo o ano internaciona
al para o com
mbate da dor articular. E
Esta campan
nha se
deveu
u ao fato de
e esta “categ
goria de dor”” englobar diferentes
d
pa
atologias de grande incid
dência
na população mundial.
m
Este
e conjunto de doenças, agudas e crônicas, a
acarretam grande
impacto negativo
o sobre a vida do pacie nte acometido, devido à intensa e duradoura dor,
d
à
limita
ação de mov
vimentação e necessidad
de de mudanças no estiilo de vida, e também devido
d
ao grrande impacto econômic
co ocasionad
do por faltas de trabalho
o e encargoss relacionado
os aos
sistem
mas público
os de saúde. Dentro desta classe, podemos
s incluir art
rtrites de origem
o
traum
mática, infec
cciosa e ne
europática, osteoartrite e inflamaç
ções do teccido peri-artticular
(burs
site). Além destas,
d
outrras doençass que não envolvem tec
cido articula
ar e peri-artticular
tamb
bém podem desenvolver quadros a
artríticos com
m o passar do tempo, como um efeito
tardio
o decorrente
e das alterações patoló gicas primárias. Um ex
xemplo deste
e mecanism
mo é a
artritte desencade
eada pela go
ota.
A Gota, primeiram
mente cham
mada de podagra, é uma doença
extre
emamente antiga,
a
desc
crita pela p
primeira vez
z por médic
cos egípcioss em 2640
0 A.C.
Inicia
almente era descrita como uma do
or exclusiva do dedão do pé (articu
ulação metattarsofalangeal, halux). Dois mil an
nos mais tarrde (em 500 a.C.), Hipóc
crates descre
eveu a gota como
“artriite dos ricos
s”, devido à sua associaçção com a ingestão exc
cessiva de allimentos rico
os em
prote
eínas e de állcool. Já Galeno, seis sé
éculos depois
s, observou a formação de nódulos duros
geralmente depo
ositados sob a pele em to
orno das artticulações (tofos). A prim
meira referência a
esta doença com
mo “Gota” fo
oi feita ape nas muitos séculos dep
pois pelo m
monge domin
nicano
Randolfo de Bocking, em 12
200 (Nuki e Simkin, 20
006). Apenas em 1797 foi identificada a
relaçã
ão entre o ácido
á
úrico circulante,
c
a formação de
d tofos de cristal de urrato monoss
sódico
(MSU
U) e o desenv
volvimento da
d dor e infla
amação.
Dois séculos depois, os pesquisa
adores Faire
es e Maccart
rty sintetizarram e
injeta
aram cristal de MSU em suas própri as articulaçõ
ões e descre
everam o de senvolvimen
nto de
uma rápida inflamação agud
da, reproduzzindo todas as
a caracterís
sticas de um
ma crise aguda de
gota. Conseguira
am assim, comprovar a ligação do MSU com a artrite goto
osa. Embora
a este
traba
alho não ten
nha definido o mecanism
mo que iniciiou o proces
sso inflamattório, demon
nstrou
que o cristal de MSU
M
era o fa
ator desenca deante da artrite gotosa
a (Faires e M
Mccarty, 1962).
Hoje se sa
abe que a g
gota é uma doença metabólica cara
acterizada po
or um
quadro de hiperu
uricemia crô
ônica devido
o a um exce
esso na prod
dução de áccido úrico ou
u uma
deficiiência em sua
s
excreção
o. A hiperprrodução de urato pode ocorrer em
m situações como
desorrdens inflam
matórias, intervenção farmacológ
gica ou de
esordens ge
enéticas (déficits
enzim
máticos no metabolismo
m
de ácido úrrico ou aume
ento da atividade das en
nzimas envo
olvidas
na su
ua síntese) e excesso de ingestão a
alimentar. Já
á a hipo-exc
creção é gerralmente causada
por d
disfunções re
enais, sendo
o que aprox
ximadamente
e 90% dos indivíduos ccom hiperuricemia
são h
hipo-excretores. Os resta
antes 10% a
apresentam hiperuricem
mia devido à hiperproduç
ção de
ácido
o úrico, embora o rim ex
xcrete níveiss elevados deste metabó
ólito (Neogi, 2011). Qua
ando a
conce
entração máxima de ácido úrico
o ultrapassa
a os níveis
s de satura
ação no sa
angue
(apro
oximadamen
nte 6,8 mg//dl), há um
m aumento do
d risco de
e cristalizaçã
ão, sobretud
do na
prese
ença de condições favorráveis, como
o a diminuiç
ção da temp
peratura corrporal (explicando
e o período
ataqu
ues noturnos), mudanças no pH ( p.ex. cetose
e em pacien
ntes durante
o pósopera
atório) e nível de desidra
atação articu
ular (Choi ett al., 2005).
Embora exista um
ma variação significa
ativa entre
e pacientes
s no
desen
nvolvimento de gota, identificam
m-se três fa
ases princip
pais. A pri meira fase é a
hiperruricemia as
ssintomática,, uma anorm
malidade fis
siológica com
mum fortem
mente associada à
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gota. Surpreende
entemente, a maioria d as pessoas com hiperurricemia não desenvolve gota.
Já a segunda fase cara
acteriza-se por ataqu
ues periódic
cos seguido
os de perríodos
assintomáticos. Esses
E
pacien
ntes geralme
ente desenv
volvem febre
e, calafrios, edema e do
or que
se es
stende ao lo
ongo de um
m período de
e 6 a 12 horas. A terc
ceira fase, d
denominada
a gota
tofácea crônica, geralmente se desenvo
olve ao longo
o dos anos devido à fallta de tratam
mento
duran
nte a fase ag
guda ou inte
ermitente. O s ataques se
eguem por diversos
d
anoss, sendo as crises
cada vez mais fre
equentes e intensas com
m a formação
o de tofos (R
Richette e Ba
ardin, 2010).
As principais classes d
de medicamentos utilizados na terap
pia inicial da
a gota
são o
os anti-inflam
matórios não
o esteroidaiss (AINEs) e esteroidais,
e
inibidores de
e fagocitose,, antihiperruricêmicos ou inibidore
es da síntes e de ácido úrico. Apesar desse arrsenal terapêutico
o ineficazes
dispo
onível para o tratamentto da gota, observa-se que muitos
s destes são
s e/ou
apres
sentam toxiicidade, fato que mottiva pesquis
sas para ap
profundar o
os conhecim
mentos
fisiop
patológicos dessa
d
doença
a. (Terkeltau
ub, 2010).
Sabe-se que os crisstais MSU possuem uma
u
notáve
el capacidad
de de
estim
mular vários mediadores
s inflamatóriios provenie
entes de células sinovia
ais, macrófagos e
leucó
ócitos e por isso sua pre
ecipitação prrovoca consideráveis dan
nos ao tecid o afetado. Assim,
A
o MS
SU apresentta-se como um estímu
ulo pró-infla
amatório que pode inicciar, amplificar e
suste
entar uma in
ntensa reaçã
ão inflamató
ória (Dalbeth
h e Haskard, 2005). Sa be-se que o MSU
células a
em condições experimenta
ais consegu
ue ativar diretamente
d
articulares, como
sinov
viócitos e macrófagos,
m
e também e
estimular a migração de
d células p
para a articu
ulação
afetada, como monócitos/ma
m
acrófagos e neutrófilos. Uma vez attivadas, esta
as células lib
beram
a de mediad
dores inflam
matórios, com
mo citocinas (IL-1β, IL- 6, TNF○), lipídios
uma vasta gama
aglandinas, principalmen
nte PGE2) e espécies reativas.
r
Esttas resposta
as são
bioativos (prosta
plexas e dife
erentes elem
mentos de re
econhecimen
nto já foram
m descritos p
para este ev
vento.
comp
Pode--se mencion
nar os compo
onentes do ssistema brad
dicinina (rec
ceptores B1 e B2), recep
ptores
de po
otencial tran
nsitório do tipo
t
Vaniloid
de 1 (TRPV1
1) e Anquirin
na 1 (TRPA1
1), receptorres do
tipo T
Toll 2 e 4 (TLR2
(
e TLR
R4), peroxid o de hidrog
gênio e óxido nítrico (S ilva et al., 2016;
Trevisan et al., 2014;
2
Hoffm
meistyer et a l., 2013; Sc
cott et al., 2006; Liu-Bry
yan et al., 2005).
2
Desta
a forma, as
s pesquisas realizadas a
até o mome
ento já cons
seguiram id
dentificar div
versos
possííveis novos alvos farrmacológicoss. Com iss
so, aumentamos o le
eque de fu
uturas
possibilidades de
e tratamentos para o aliv
vio e resoluç
ção desta doença.
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