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1. Pla
acebos estão
o agora dispo
oníveis para comprar
Muito
os estudos científicos tem mostrrado efeito terapêutico
o dos placcebos em várias
v
patologias. As explicações
e
para estess efeitos pa
artem do cunho
c
psico
ológico, mas por
meca
anismos fisio
ológicos pou
uco entendid
dos. Estes fá
ármacos ou procedimen
ntos inertes eram
dispo
oníveis apenas para esttudos clínico
os para avalliar o efeito terapêutico
o de fármacos ou
tratamentos. Con
ntudo, agora
a é possível adquirir atra
avés do site http://aplaccebo.com placebo
a pre
eços a partir de 5 euros.. Este site in
nclui um que
estionário pa
ara ajudar a avaliar o placebo
e pro
oporciona um
ma fonte pa
ara vários ti pos diferenttes de place
ebo. Também
m existem vídeos
v
explic
cativos de como
c
o plac
cebo atua e links para vários
v
artigo
os científicoss que mostrram o
"pode
er do placebo". Tipos de placebo dissponíveis:
 Solução placebo
p
100ml básica
p
hom
meopático (10
00ml)!!
 Solução placebo
d
única
 Placebo dose
acebo viagem
m única
 Nosso pla
 Gold e Platinum - Raros
V
- SMS
S (texto)
 Placebo Virtual
o de di-hidro
ogênio
 Monóxido
Referrência: Collo
oca L, Kling
ger R, Flor H, Bingel U.
U Placebo analgesia:
a
P
Psychologica
al and
Pain. 2013;; 154(4):511-4.
neuro
obiological mechanisms.
m
2. Tra
atamento da
a dor crônica
a
Um u
update clínic
co da IASP trata do gere
enciamento da dor crônica. Não há nada de no
ovo na
ideia de se usarr questionárrios de avalliação de va
ariáveis psic
cológicas pa
ara complem
mentar
diagn
nóstico, princ
cipalmente para
p
especia
alistas em do
or. A nova id
deia é utiliza
ar tais medid
das de
uma forma mais
s ampla, tan
nto para orie
entar diagno
ostico e trattamento, com
mo também
m para
e resultados
s de um ttratamento que vem sendo
s
realizzado. Esta nova
uma analise de
abord
dagem é mo
otivada em parte
p
por fra
acassos de abordagem
a
biomédica p
para o contro
ole de
dor c
crônica e pelo desenvolv
vimento de novas tecno
ologias que permitem m
melhor uso dessas
d
medidas.
prática da atenção
a
prim
mária as av
valiações sã
ão fundame
entais. Como
o exemplo, para
Na p
pacie
entes com diabetes, devem ser reali zados exam
mes para se determinar
d
ttaxa de glico
ose no
sangu
ue, lipídeos, peso, press
são arterial e
entre outros. O objetivo deste Updatte Clínico consiste
em ser utilizados
em p
propor um modelo
m
de cuidado
c
da dor crônica por etapas
s, onde deve
méto
odos validado
os e que perrmitam reco
onhecer a do
or crônica e todas suas v
variáveis a fim
f
de
aperffeiçoar o trattamento e por
p consequê
ência o resultado. Alguns passos parra isso deve
em ser
seguiidos, como por
p exemplo:
 Passo 1 – Medir Inten
nsidade e In
nterferência da Dor
 Passo 2 – Medir Hum
mor
 Passo 3 – Medir o Efe
eito da Dor ssobre o Sono
o
 Passo 4 – Medição de
e Risco
O reg
gistro sistem
mático destas medições é essencial para identificar que áre
eas podem causar
c
problemas nas etapas do tra
atamento. Essse tipo de abordagem reduz a om issão involuntária
de prroblemas ch
ue devem ser
have no trata
amento e qu
s abordado
os pelos esp
pecialistas de
e dor,
favorrecendo assim o tratam
mento espe cifico de ca
ada paciente
e. Importan
nte ressaltar que
não resultam
quando uma dorr persiste sem um diag
gnóstico, ou
u quando tratamentos n
m em
melhora funciona
al ou do alivio da dor, o encaminh
hamento para um espe
ecialista em dor é
indica
ado e o tra
abalho com uma equipe
e multidiscip
plinar também é essen
ncial para melhor
m
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diagn
nostico e tra
atamento, le
evando em consideração todas ess
sas medidass analisadas. Este
tipo d
de cuidado por
p etapas incorpora me
etas especifiicas de form
ma consistentte e colaborrativa,
orientam o cuidado progressivo da dor crrônica.
Referrência: Taub
ben D. Chron
nic Pain Man
nagement: Measuremen
M
t-Based Ste
ep Care Solu
utions.
Pain. December 2012;
2
Clinica
al Updates.
3. Ro
oupa que aliv
via dores nas costas
A má
á postura pode causar alterações grraves na colu
una como hé
érnia de discco, escoliose
e e/ou
uma retificação da
d coluna, causando
c
grrandes problemas que variam
v
desd
de dor nas costas
c
até ao comprome
etimento do sistema nerrvoso periférrico.
A me
elhor forma de corrigir a postura é através da
a prática de
e exercícios físicos completos
como
o a natação ou
o a hidrogin
nástica.
A Un
niversidade Federal
F
de Minas
M
Geraiss criou uma
a roupa espe
ecial para o alivio das dores
causa
adas por má
á postura e para aquele
es que têm alguma
a
restrrição ao mov
essoas
vimento (pe
que sofreram pa
aralisia cere
ebral) e esta
a roupa pod
de também melhorar a
as atividade
es dos
atleta
as. Para os testes foram
m usados ccâmeras num
m programa especializa do para reg
gistrar
como
o o corpo se comporta em cada passso e, com isso, foi capaz
z de traçar e
estratégias para
p
o
corpo
o se manter em posição correta.
Além dos voluntá
ários com de
eficiência esssa roupa es
special foi efficaz até parra os profiss
sionais
que ttem dor causada pela má
m postura la
aboral, minimizando o uso
u de medi camentos, gastos
g
com ffisioterapeuttas e afastam
mentos méd
dicos.
Fonte
e:
http://globotv.globo.com/glo
obo-news/globo-news-saude/v/roup
pa-especial-a
aliviadores
s-e-corrige-m
ma-postura/2509234/

4. Im
magem da do
or
Uma dor não é fá
ácil de deterrminar, send
do geralmen
nte avaliada por auto-rellato, uma medida
m
imperfeita da experiência subjetiva.
s
A capacidad
de de se co
omunicar p ode ser lim
mitada
dependendo da população
o (por exe
emplo, pes
ssoas muito
o idosas, jjovens ou com
comp
prometimentto cognitivo).
Imag
gens do cére
ebro podem
m fornecer m
medidas dire
etas de inte
ensidade da
a dor e com
m isso
comp
parar tratam
mentos com analgésicoss. Um estudo com o us
so de resson
nância magnética
funcio
onal (fMRI) e metodologias de dete
ecção de padrões foi de
esenvolvido e uma assin
natura
neuro
ológica (padrões de atividade nas re
egiões do cérrebro) da do
or identificad
da.
Em q
quatro estudos com 114 participante
es foram aplicados estím
mulos térmico
os em seque
encias
aleatórias e de intensidade variável no antebraço esquerdo
e
de cada particcipante dura
ante a
digita
alização fMR
RI. Os especialistas se su
urpreenderam
m ao descob
brir que os ssinais enconttrados
nos c
cérebros era
am transferíveis entre diversas pe
essoas, perm
mitindo aos cientistas prever
p
quanto de dor um
ma pessoa estava sofren
ndo, com 90%
% a 100% de
d exatidão.
Os p
participantes foram divididos em q
quatro grupo
os: grupo 1,
1 usado pa ra identifica
ar um
padrã
ão de ativida
ade em toda
as as regiõess do cérebro
o com dor induzida pelo calor, incluiindo o
tálam
mo, córtex so
omatossenso
orial, matéri a cinzenta e outras regiões, a assin
natura neurológica
previu com prec
cisão classificações de d
dor contínua
a. Grupo 2, testou-se a especificidade e
sensibilidade da assinatura da
d dor contra
a o calor de
e uma nova amostra. Grrupo 3, avaliiou-se
a esp
pecificidade em
e relação à dor social,, o que ativa
a muitas das
s mesmas re
egiões do cé
érebro
como
o dor física. Grupo 4, avaliou-se
a
a capacidade de respos
sta da mediida a um agente
a
analg
gésico, remiffentanil, durante a infusã
ão, a respos
sta de assina
atura foi redu
uzida.
Os pesquisadores identificarram uma asssinatura neurológica ba
aseada em fMRI associada à
dor térmica, disc
criminada da
a dor física e sensível aos efeitos analgésicos d
dos opioides. Esta
assinatura mostrrou aumento
o da ativida
ade encefálic
ca em dor induzida ex perimentalm
mente,
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estad
dos hiperalg
gésicos ou antialodínica
a
as, dor agud
da induzida e dor tôniica induzida
a (dor
causa
ada por um estímulo de maior duraçção) em pessoas saudáv
veis.
Segundo os pesq
quisadores, dos testes e
estudados, o teste de dor
d versus ssem dor pod
de ser
clinicamente útil no mais amplo leque de
e situações, mas é meno
os preditivo do que o tes
ste da
escolha forçada. Finalmente,, os padrõess de ressonância magnéttica de dor a
associadas podem
p
variar de acordo com o local do corpo, ttipo de dor (visceral
(
contra cutânea)), e causa clínica,
exigin
ndo o dese
envolvimento
o de váriass assinatura
as de dor. No entantto, os resultados
repre
esentam um passo para o desenvolv
vimento de assinaturas neurológico para vários
s tipos
de do
or e de outro
os processos
s cognitivos e afetivos.
Fonte
e e referência:
 Wager TD,
T
Atlas LY
Y, Lindquistt MA, Roy M, Woo CW
W, Kross E
E. An fMRI-based
neurologic signature of physical p
3; 368(15):1
pain. N Engl J Med. 2013
1388-97.
 http://g1
1.globo.com//mundo/notiicia/2013/04
4/ressonancia-magnetica
a-do-cerebro
omostra-im
magem-da-d
dor.html
5. Vié
és de atençã
ão pela informação de do
or relatada diminuindo
d
a eficácia da distração
A distração (desv
viar a atençã
ão para long
ge da dor) é uma estraté
égia utilizada
a intuitivame
ente e
comu
umente ao se lidar com dor e, estud
dos relativos
s a essa práttica são variiáveis, mosttrando
que sua eficácia
a pode varriar de aco
ordo com as circunstâncias, onde
e alguns es
studos
desco
obriram que a distração
o reduz a do
or, enquanto
o outros não relataram n
nenhum efeito ou
até m
mesmo efeiitos antípod
das. É razoá
ável supor que algum viés seja capaz de trazer
dificu
uldades para
a desviar a atenção,
a
pod
dendo resultar na falhar dessa distra
ação. Este estudo
e
traz c
como foco esses
e
vieses,, com a tese
e que um maior
m
viés estaria associa
ado com me
enores
efeito
os de distra
ação. Com a intenção d
de descobrirr até que ponto
p
o viéss dificultaria
a essa
distra
ação os pesq
quisadores utilizaram
u
um
m ambiente com máxim
mo controle ssobre estímu
ulos e
outro
os parâmetrros processu
uais, poden
ndo assim fornecer
f
microanalises do viés e suas
conse
equências.
O esttudo contou com a participação de iinicialmente 56 alunos de
d graduação
o da Univers
sidade
de G
Ghent, porém
m com a am
mostra final de 53 alun
nos, em sua
a maioria m
mulheres (42
2). Os
partic
cipantes realizaram uma
a auto-avalia
ação utilizan
ndo a Escala
a de Catastro
ofização da Dor e
passa
aram por testes em que
e receberiam
m ou não es
stímulos dolorosos corre
elacionados a um
alvo visual no co
omputador, para
p
avaliar a ansiedade
e ocasionada
a ou não pe
elo estímulo visual
preditor do estím
em que dev
mulo doloroso. Os particcipantes também realizaram testes e
veriam
encon
ntrar um ponto na tela do
d computad
dor, que estaria dividida em duas e com uma pa
alavra
em c
cada parte, possuindo palavras
p
corrrelacionadas
s à dor e pa
alavras sem qualquer re
elação
com essa e teste
e de distraç
ção, onde co
om uso de estímulos
e
au
uditivos e so
omatossenso
oriais,
tento
ou-se desviar a atenção do estímulo,, entre outro
os testes.
Com os resultado
os dos testes
s, observou--se viés de atenção
a
para
a previsão de
e dor por pistas e
não p
para dor rellacionadas a palavras. Quando utilizados estím
mulos auditiv
vos, os estímulos
dolorrosos foram considerado
os menos inttensos, onde
e sinais de dor
d iminente
e foram utiliz
zados,
a efic
cácia da disttração foi ne
egativa. Em controvérsia
a com as expectativas d
dos autores, estes
obserrvaram que os participantes com pe
ensamento catastrófico,
c
estado de a nsiedade e traços
t
de ansiedade, não
n
correlacionaram com
m a eficácia
a da distraç
ção ou com
m o nível de
e viés
atenc
cional para informações
s relacionad as com a dor.
d
A manipulação da distração para
p
o
alívio
o da dor dev
ve ser utiliza
ada com cuid
dado, pois nem
n
todos respondem
r
a mesma forma a
essas
s técnicas. Por
P
exemplo
o, indivíduoss que possuem inclinaçã
ão para dorr relacionada
a com
inform
mações, não
o reagem be
em a técnica
as simples de
e distração e,
e pessoas q
que percebem um
estím
mulo mais do
oloroso tamb
bém não con
nseguem mu
uita eficiência com a disstração. Ass
sim os
autorres observarram que a distração
d
da dor em pes
ssoas com um viés aten
ncional está longe
do id
deal e que o presente estudo, me
esmo sendo
o um dos pioneiros sob
bre este ass
sunto,
forne
ece fundam
mentação pllausível pa ra futuros estudos, que devem
m investiga
ar as
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conse
equências do
d viés aten
ncional, parra a produç
ção de mod
delos teórico
os de orien
ntação
espec
cíficos.
Referrência: Ryck
keghem D.M
M.L.V., Crom
mbez G., Hulle L.V., Damme
D
S.V. Attentional bias
towarrds pain-rellated inform
mation dimin
nishes the efficacy
e
of distraction.
d
P
Pain. 2012; 153:
2345-51.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Intteração neurroinflamatórria na duraçã
ão da dor na
a enxaqueca
Já sabemos que o início de uma
u
crise de
e enxaqueca está relacio
onado a epissódios de esttresse
celula
ar neuronal (como o aumento da
a concentração de glutamato), qu
ue desencad
deiam
corre
entes de de
espolarizaçã
ão, seguidass de vasoc
constrição e liberação de media
adores
algés
sicos, como prótons, óx
xido nítrico e ATP. Esses mediadore
es, liberadoss no cérebro
o, são
trans
sportados pe
elos vasos sa
anguíneos e reconhecido
os pelos corp
pos celularess de neurônios no
gânglio trigemina
al (GT), desencadeando episódios de
d dor intens
sa. Embora sua concenttração
seja suficiente pa
ara iniciar o evento dolo
oroso, é inca
apaz de man
ntê-lo. De qu
ue maneira então
o GT pode estar sendo
s
estimulado para g
gerar a dor prolongada
p
característica
c
a da doença?
Um ttrabalho pub
blicado recentemente n a revista Sc
cience propõ
õe que a re
esposta para
a esta
pergu
unta seja a conexão
c
entre o estress e celular neuronal e a ativação de v
vias inflamattórias.
Isso não é novo, mas o mecanismo celu lar relatado é inédito. Os
O autores de
emonstraram
m que
o am
mbiente inflamatório, neste
n
conte
exto, é regulado pela ativação d
de um com
mplexo
multiproteico con
nhecido como inflamasso
oma. Essa ativação
a
se dá
d pelo envo
olvimento de
e uma
família de canais
s chamados de panexina
a, responsáv
veis pelo au
umento da p
permeabilidade da
membrana celula
ar durante episódios
e
de estresse e lesão da célula. A princcipal característica
desse
ucleotídeos de sinalizaçã
ATP, e de DAMPS
es canais é permitir
p
o trrânsito de nu
ão, como o A
D
(prod
dutos resulta
antes de dan
no celular), como o HMGB1 entre os
o meios inttra e extrace
elular.
Assim
m como saem
m da célula durante
d
lesã
ão, ATP e HM
MGB1 podem
m também en
ntrar na célu
ula via
canaiis de panexina 1, que le
evam a ativa
ação do infla
amassoma NLRP3
N
e, com
mo resultado
o final
do m
mecanismo de
e ativação desse
d
comple
exo multipro
oteico ocorre
e a intensa liiberação de IL-1β
mediado pela atividade da en
nzima caspa
ase-1. Ou se
eja, há uma constante attivação destta via:
a céllula lesada libera ATP e HMGB1 q
que retorna e potencializa a ativaçção de NLRP3 da
próprria célula ou
u de células
s próximas e promove mais liberaç
ção de ATP e HMGB1. Nesse
conte
exto, a ativ
vação de ou
utras proteín
nas importa
antes, tais como
c
NF-kB
B, COX-2 e iNOS
contrribuem para
a criar o cenário in
nflamatório. A ativação
o cíclica d
do complex
xo do
inflam
massoma, bem
b
como a liberação de citocinas
s e produto
os pró-nocicceptivos, lev
vam a
consttante sensib
bilização do
os neurônio
os do GT, caracterizando o fenô
ômeno dolo
oroso,
prolo
ongado da en
nxaqueca.
Este trabalho no
os faz reflettir que o blo
oqueio dos canais de panexina
p
1 e/ou o com
mplexo
inflam
massoma são possíveis alvos terapê
êuticos no controle das cefaleias, a lém de traze
er um
avanç
ço no entend
dimento dos
s mecanismo
os participantes desse prrocesso de d
dor.
Referrência: Kara
atas H, Erdener SE, G
Gursoy-Ozdem
mir Y, Lule S, Eren-Ko
oçak E, Sen
n ZD,
Dalka
ara T. Sprea
ading depres
ssion triggerrs headache
e by activatin
ng neuronall Panx1 chan
nnels.
Scien
nce. 2013; 339(6123):10
092-5.
7. An
ntiinflamatórrio no comba
ate a gripe
O an
ntiinflamatório naproxen
no também pode aprese
entar ativida
ade antivira
al contra vírrus da
gripe
e A, de acorrdo com uma equipe de
e cientistas franceses. A descoberta
a, o resultado de
uma investigação baseada em
e
estruturra molecularr, foi publicada esse m
mês no Journ
nal of
Antim
microbial Age
ents and Che
emotherapy..
Novas vacinas contra
c
a grripe são de
esenvolvidas
s anualmentte, porque a superfície
e das
prote
eínas que eles objetivam
m nos víruss sofrem mu
utações rapiidamente. O
Os pesquisad
dores,
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lidera
ados por An
nny Slama-S
Schwok do IInstitut Natiional de la Recherche A
Agronomique
e, em
Jouy en Josas na
a França enc
controu um alvo muito mais
m
estável e confiávell para a ativ
vidade
antigripal. Os com
mplexos cha
amados de rribonucleopro
oteínas são necessários para a repliicação
do vírus, e os pesquisadores perceberam
m que poderiiam orientarr a nucleopro
oteína, evita
ando a
monttagem dos complexos.
c
Devido à su
ua função viital a nucleo
oproteína se
eria um bom
m alvo
poten
ncial para as
s drogas antiivirais.
A esttrutura tridim
mensional da nucleopro
oteína, desve
endada em 2006, serviu
u de base para
p
a
busca
a de novas drogas
d
que possam
p
interrferir com a sua ação. Os
O pesquisad
dores fizeram
m uma
triage
em virtual dentro
d
do ca
atálogo da Sigma-Aldrich na linha de produto
os bioquímic
cos. O
exam
me identificou o Naproxe
eno, um anttiinflamatóriio que existe há década
as no Brasil mais
conhe
ecido pelos nomes
n
genéricos de Nap
prosyn e Flanax (ambos do laborató
ório Roche). Assim
como
o esperado, quando vinculado à nu
ucleoproteína
a, impede a ligação do
o RNA. Em testes
t
adicio
onais reduziu a carga viral em célul as infectada
as com gripe
e A H1N1 e H
H3N2 e em ratos,
demo
onstrando um
m índice terapêutico con
ntra o vírus influenza A superior à d
de qualquer outro
fárma
aco antiinflamatório com
m duas dosess de 4 mg, no
n total de 8 mg por anim
mal.
Espec
cificamente, o naproxe
eno bloqueia
a os sítios de ligação do RNA da
a nucleopro
oteína,
preve
enindo a forrmação do complexo
c
ri bonucleopro
oteína, inativ
vando nucle
eoproteínas vitais.
v
Os in
nvestigadore
es escrevem que o naprroxeno é um
m composto que pode se
er melhorad
do por
ajustes da moléc
cula para aum
mentar a sua
a capacidade
e de se ligarr a nucleopro
oteína.
Como
o um medicamento já aprovado,
a
o naproxeno pode se torrnar um trattamento con
ntra a
gripe
e de forma relativame
ente rápida , escrevem
m os pesquisadores. S
Sua condiçã
ão de
antiin
nflamatório não esteroid
dal (AINE), que inibe a via da COX
X-2, assim ccomo um an
ntiviral
iria aumentar a sua
s
eficácia na
n gripe.
Vale lembrar que
e estes resu
ultados ainda
a precisam ser demonstrados em ttestes clínico
os em
huma
anos, que a automedic
cação pode ser perigo
osa e que antiinflamattórios são contra
c
indica
ados em cas
sos suspeitos
s de dengue por aumentto do risco de hemorragiias.
Referrência: Lejal N, Tarus B,, Bouguyon E, Chenavas
s S, Bertho N, Delmas B
B, Ruigrok RW,
R
Di
Primo
o C, Slama--Schwok A. Structure-B
Based Discov
very of the Novel Antiv
viral Propertties of
Napro
oxen agains
st the Nucle
eoprotein off Influenza A Virus. An
ntimicrob Ag
gents Chemother.
2013; 57(5):2231-42.
8. Um
m agonista dos
d
receptorres de endoccanabinoides
s que é efica
az em supla ntar a dor e “não
possu
ui efeitos collaterais”
O priimeiro recep
ptor do siste
ema de end
docanabinoid
des (CB1) fo
oi descrito n
no final dos anos
1980, anos depo
ois o segund
do receptor d
da classe ta
ambém foi descrito. Os receptores CB1
C
e
ma nervoso central (SNC) e em cé
élulas do sis
stema
CB2 podem ser encontrados no sistem
vamente. A sua ativação está asssociada com
imune/certas reg
giões do SN
NC, respectiv
m uma
variedade de funções vão desde
d
a mo
odulação da
a dor à memória, de m
modo que alguns
a
traba
alhos demon
nstraram qu
ue a ativaçã
ão de recep
ptores de en
ndocanabino
oides tem efeitos
e
antiin
nflamatórios e agonista
as não-selettivos desses
s receptores
s mostraram
m-se eficaze
es no
contrrole da do
or. Embora os efeitoss analgésic
cos dos ag
gonistas de
e receptore
es de
endocanabinoides terem sido
o descritos, o potenciall terapêutico
o desses fárrmacos é lim
mitado
por c
causa dos effeitos advers
sos associad os a ativaçã
ão de receptores CB1. R
Recentemente, um
grupo
o de pesquisadores italianos invesstigaram os efeitos anttinoceptivos de um ago
onista
seletiivo do recep
ptor CB2, o MT178 em modelos an
nimais de do
or inflamató
ória e crônica. Foi
consttatado por meio
m
de estudos de bin
nding in vitro que o MT
T178 possui alta seletiviidade,
eficác
cia e potên
ncia para os receptore
es CB2 de camundongo, rato e humano, qu
uando
comp
parado com o agonista não seletivo
o dos recepttores CB, o WIN 55,212
2-2 (compos
sto de
referê
ência). Os efeitos
e
analg
gésicos do M
MT178 foram
m avaliados in vivo noss modelos de
d dor
inflam
matória (tes
ste da form
malina e con
ntorções ab
bdominais in
nduzidas po
or ácido acé
ético),
neuro
opática (neu
uropatia diabética induzzida por esttreptomicina
a), câncer ó
ósseo e muscular
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induz
zido por ácido, sendo que em to
odos os modelos o MT
T178 reduziu
u de modo dose
dependente a hipernocicepção, de mod o similar ao
o composto de referênccia. Além dis
sso, o
MT17
78 não cau
usou alteraç
ção locomottora ou cattalepsia nos
s animais, efeitos adv
versos
comu
umente obse
ervados após
s a ativação de receptorres CB1, porrém não se ssabe quais efeitos
e
adverrsos decorre
eriam da ativação de re
eceptores CB
B2 no SNC. Por último, o MT178 inibiu a
libera
ação de subs
stância P ind
duzida por ca
apsaicina e a ativação de
d NF-κB (fattor de transcrição
sabid
damente env
volvido na modulação
m
d
da dor) em cultura de neurônios d o gânglio da raiz
dorsa
al. Em suma, a administtração sistêm
mica do MT178 mostrou-se muito efficaz em suplantar
a dorr, tanto em modelos
m
de dor inflamattória ou crôn
nica, e esse estudo posssivelmente servirá
de b
base para os
o possíveis trials clíniccos que virrão. Porém, ainda se faz necessá
ário a
realiz
zação de ma
ais estudos para avaliarr os possíveiis efeitos ad
dversos que resultaria do
d uso
de um
m agonista seletivo
s
dos receptores C
CB2 no trata
amento da do
or.
Referrência: Vince
enzi F, Targ
ga M, Corciu
ulo C, Tabrizi MA, Merig
ghi S, Gesssi S, Sapona
aro G,
Baralldi PG, Borea
a PA, Varani K. Antinocic
iceptive effec
cts of the se
elective CB2 agonist MT1
178 in
inflam
mmatory an
nd chronic rodent p ain models
s. Pain. 20
013 Feb 2
26. pii: S03043959(13)00063-8
8. doi: 10.10
016/j.pain.2
2013.02.007. [Epub ahea
ad of print]
9. No
ovas opções na profilaxia
a da enxaqu eca
Cerca
a de 10% dos
d
adultos experimenttam episódio
os de enxaq
queca incap
pacitantes. Isso
I
é
muita
a gente, esp
pecialmente quando ma is de 40% delas
d
experim
mentariam a
alívio se tive
essem
uma terapia proffilática adequada. O que
e acontece hoje
h
é que são
s
usados basicamente
e dois
proto
ocolos terapêuticos: um
m com topira
amato, que causa náus
seas acentu
uadas e perd
da de
memória de curtto prazo; e o outro, que
e se baseia em uma combinação d e tricíclico e beta
bloqu
ueador e que
e não tem apresentado efetividade satisfatória. Mas a indússtria farmacêutica
está propondo um
ma solução que
q
pode tra
azer esperan
nça a estes pacientes:
p
o desenvolvim
mento
de qu
uatro novos anticorpos monoclonais
m
anti-CGRP, em fase I e II de testess clínicos.
O CG
GRP é um pequeno pe
eptídeo liberrado pelas fibras
f
amiellínicas no g
gânglio trige
eminal
duran
nte crises de
e enxaqueca
a. Algumas ttentativas de
e antagonisttas de CGRP
P já foram fe
eitas e
falharam. Entre 2009 e 20
011 a Merc k abortou duas
d
moléculas em te ste que vis
savam
gonizar o CGRP: o telcagepan
nt e o MK-3207,
M
pois
p
aprese
entaram elevada
antag
hepattotoxicidade
e nos testes em pacienttes. Também
m foram inte
errompidos o
os estudos com
c
o
BI443
370 da Boe
ehringer Ing
gelheim e d
do BMS-927
7711 da Bristol-Myers Squibb. Ma
as em
feverreiro deste ano,
a
a Amge
en, a Arteau
us, a Alder e a Labrys anunciaram
m que já pos
ssuem
antico
orpos monoc
clonais anti-CGRP em fa
ase II de testtes.
"Acre
editamos que
e um anticorpo com um
ma meia-vida
a longa, cuja
a dose é ape
enas tomada
a uma
vez p
por mês, vai realmente ser
s capaz de
e parar a do
or de cabeça...”, diz o di retor científico da
Alderr, John Latha
am. Stephen
n Silberstein,, diretor do Centro de dor de cabeça
a da Univers
sidade
Thom
mas Jefferson na Filadélfia, Pensilvâ
presas
ânia, EUA, que já trabalhou com muitas emp
neste
e contexto, da mesma forma espe
era grandes coisas a pa
artir desses novos prod
dutos:
"Uma
a vez que os anticorp
pos não sã
ão molécula
as similares ao CGRP, mas estru
uturas
espec
cíficas que bloqueiam o alvo, n
não acredittamos que tenhamos problemas com
hepattotoxicidade
e”.
Mas para a comu
unidade cien
ntífica nem ttudo são flo
ores, especia
almente porq
que os antic
corpos
não p
podem cruza
ar a barreira
a hemato-en cefálica (BHE), ou seja, não pode a
agir nos neurrônios
cereb
brais diretam
mente. A indústria farma
acêutica diz que isso não é problem
ma e que som
mente
a açã
ão periférica
a pode ser suficiente.
s
A
Além disso, especialistas
s da Wound
d Healing So
ociety,
teme
em efeitos co
olaterais imp
previsíveis: ““O CGRP e seu receptor são enconttrados em todo
t
o
corpo
o. A presença de antic
corpos anti-C
CGRP cronic
camente pod
de não ser uma boa ideia”,
dizem
m o neurocie
entista Paul Durham e seus colega
as da Univerrsidade Esta
adual de Mis
ssouri,
em S
Springfield, EUA.
E
Além disso,
d
os antticorpos enffrentarão um
m problema de mercado
o, pois
são d
de alto custo
o e as patentes dos tripttanos estão para vencerr em breve, e ainda há quem
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prefirra tratar a prevenir.
p
A indústria tom
ma como pre
ecedente a toxina
t
botul ínica da Alle
ergan,
que a
apesar de cu
ustar aproxiimadamente
e cinco mil dólares
d
a dose, bateu re
ecordes de venda
v
para a profilaxia da enxaquec
ca.
O jeitto é esperarr pra ver. Ag
guardar os re
esultados do
os testes clín
nicos e ver ccomo a toxic
cidade
deste
es fármacos se revela. Sem
S
dúvida, são fármaco
os que podem representtar alívio a muitos
m
pacie
entes! Vamos
s acompanhar!
Referrência: Dolgin E. Antibo
ody drugs se
et to revive flagging miigraine targe
et. Nat Rev Drug
Disco
ov. 2013; 12
2(4):249-50..
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