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1. Lig
gação entre obesidade e osteoartrite
e
A ob
besidade é uma doença
a crônica m
multifatorial, onde o ex
xcesso de p
peso predisp
põe o
organ
nismo a um
ma série de doenças, ta
ais como, doença cardiovascular, d
diabetes me
ellitus,
apneia do sono e osteoartrite
e. O excesso
o de peso au
umentou nos últimos se
eis anos no Brasil,
B
segun
ndo levantam
mento realiz
zado pelo Min
nistério da Saúde.
S
A ostteoartrite (AO
O) é uma inflamação rellacionada co
om desgaste das articula
ações causad
da por
sobre
ecarga, ou seja,
s
excess
so de peso e se trata de uma doe
ença crônica
a que causa
a dor,
limita
ação funcion
nal e incapac
cidade, ocassionando perda da qualidade de vid
da. Apesar de
d ser
uma condição cllínica individ
dual é tamb
bém um cre
escente prob
blema de sa
aúde pública
a pelo
conômico, gerando
g
alto
os custos com tratam
mento cirúrg
gico nas fo
ormas
impacto socioec
avanç
çadas.
Segundo o cirurg
gião ortopédico Ryan C. Koonce, um
m dos autore
es de um arttigo no Jourrnal of
the A
American Aca
ademy of Orrthopaedic S
Surgeons (JA
AAOS), meta
ade dos caso
os de osteoa
artrite
do jo
oelho poderria ser evita
ada nos EU
UA se a ob
besidade fos
sse removid
da, não só como
tratamento, mas
s para a prevenção
p
d
da doença. Relações entre metab
bolismo lipíd
dico e
osteo
oartrite estão
o sendo inve
estigadas na
a literatura ortopédica
o
e viu-se que u
um maior pe
eso na
articu
ulação leva a um maior desgaste. O tecido adiposo enconttrado em ex
xcesso em obesos
o
pode provocar in
nflamação e um forte fattor de risco independente para a do
or, especialm
mente
em estruturas de
e tecidos moles, como te
endões.
O controle do pe
eso pode melhorar
m
a q ualidade de vida diminuindo a dorr ocasionada
a pela
inflam
mação e evittar cerca de 100 mil sub
bstituições de
e joelhos por ano.
Referrência: Koon
nce RC, Bravman JT. O
Obesity and osteoarthritiis: more tha
an just wea
ar and
tear. Medical New
ws Today J Am
A Acad Ortthop Surg. 2013 21(3):1
161-9.
2. An
nalgésicos já matam maiis mulheres que os acide
entes de carro nos EUA
Comu
umente quando nos refe
erimos ao te
ermo “abuso
o de drogas”
” nos vem à mente o uso
u
de
droga
as de rua co
omo o crack,, a cocaína e a maconha
a, entretanto, recentem
mente foi notticiado
o aum
mento núme
ero de indivíd
duos que ab
busam de dro
ogas prescrittas. Em 200
07, 2,5 milhõ
ões de
amerricanos abus
saram de drogas
d
presccritas pela primeira ve
ez, compara
ados com os
o 2,1
milhõ
ões que cons
sumiram marijuana pela
a primeira ve
ez.
Recen
ntemente fo
oi noticiado
o pelo Centtro de Prev
venção e Controle
C
de Doenças (CDC)
(
amerricano que “a
as mulheres
s norte-amerricanas estão morrendo por overdosse de analgé
ésicos
contrrolados a um ritmo alarmante”. E
Em 1999, 1.287
1
mulhe
eres falecerram pelo us
so de
analg
gésicos conttrolados, já em 2010, 6.631 mulh
heres morreram devido
o ao consum
mo de
remé
édios como Vicodin e Oxycontin.
O
Embora ma
ais homens morram tod
dos os ano
os por
overd
dose destes analgésicos que mulherres, a taxa de crescimento é muito
o maior entre elas
(aum
mento de 151
1%) do que entre eles (ccrescimento de 85% enttre 1999 e 2
2010), totalizando
mais de 40 mil mulheres
m
mortas entre 19
999 e 2010.
entos matam
Sabe-se que as overdoses
o
po
or medicame
m mais mulh
heres que accidentes de carro,
que a
as falecidas por consumo de heroína
a e cocaína juntas, e as
s mulheres ccom a faixa etária
entre
e 18 e 54 an
nos são as mais
m
com ma
aior risco. Es
studiosos apontam que o principal motivo
m
do aumento das
s mortes po
or overdose
e pode ser o fato de as
a mulheress sentirem dores
crônicas com mais frequência
a do que os homens e se
e tornarem dependentes
d
s destes rem
médios
mais rapidamentte do que eles. No enta
anto, será qu
ue as mulhe
eres estão m
morrendo ma
ais de
overd
dose de med
dicamentos porque
p
elas se automediicam com mais frequênccia ou será que
q
os
médicos estão prrescrevendo esses fárma
acos de man
neira incorretta?
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Fonte
e:
http:///www.cdc.g
gov/mmwr/p
preview/mm
mwrhtml/mm6226a3.htm
m?s_cid=mm
m6226a3_w
3. Estudo fornece
e evidências das possíve
eis causas de
e fibromialgia
A fibrromialgia é uma síndrom
me comum caracterizad
da por dor crônica gene
eralizada, fad
diga e
múltiplos pontos sensíveis à pressão. Ass causas da fibromialgia são descon
nhecidas e poucos
p
tratamentos são eficazes. As
A pesquisass de um esttudo do Mas
ssachusetts General Ho
ospital
forne
ecem as prim
meiras evidê
ências objetiivas de um mecanismo por trás de
e alguns cas
sos de
fibrom
mialgia. Den
ntre os 27 pacientes com fibrom
mialgia que participaram
m do estudo, 13
apres
sentaram um
ma redução marcada n
na densidade
e de fibras nervosas, ttestes de funções
auton
nômicas anormais, ou ambos, i ndicando a presença de uma d
doença cha
amada
poline
europatia de
e fibras-fina
as (SFPN). O
Os participantes que prreencheram os critérios
s para
SFPN
N também foram submettidos a teste
es de sangue
e para as cau
usas conheccidas da doen
nça e,
embo
ora nenhum
m deles tenh
ha apresenta
ado resultad
dos sugestiv
vos de diab
betes, uma causa
comu
um para a SFPN, em dois deles foi e
encontrada uma infecçã
ão pelo víruss da hepatite
e C, a
qual pôde ser tratada com sucesso,
s
e m
mais da metade apresentavam evid
dências de algum
a
tipo de disfunçã
ão do siste
ema imunollógico. Os pesquisadorres observa
aram que alguns
a
pacie
entes com fibromialgia podem apre
esentar dan
nos às fibras
s nervosas da pele alé
ém de
outra
as evidências
s de polineurropatia de fi bras finas.
Referrência: Oaklander AL, Herzog
H
ZD, D
Downs HM, Klein
K
MM. Objective
O
evid
dence that smalls
fiber polyneuropa
athy underliies some illn
nesses curre
ently labeled
d as fibromy
yalgia. Pain. 2013
pii: S
S0304-3959((13)00294-7
7.
4. Estudo sugere causa centrral da dor em
m pacientes com Parkins
son
A do
or na doença de Park
kinson é a maior causa de preju
uízo na qu alidade de vida.
Aprox
ximadamentte metade dos pacienttes com Pa
arkinson apresenta dorr. A estimu
ulação
cereb
bral profund
da do núcle
eo subtalâm
mico (STN-DBS) alivia a dor nesse
es pacientes
s e o
meca
anismo dess
se efeito não
n
está cl aro. A estimulação ce
erebral proffunda do núcleo
n
subta
alâmico é um
ma técnica cirúrgica
c
am
mplamente usada para suprimir os ssintomas mo
otores
na do
oença de Pa
arkinson e melhorar
m
a qualidade de
d vida dos pacientes. No entanto,, uma
pesqu
uisa realizada na Univ
versity Clerm
mont, na França, revela que o a
alívio da do
or em
pacie
entes subme
etidos à ST
TN-DBS não é simplesm
mente devid
do à melho
ora dos sinttomas
moto
ores. Os auttores relatam
m que a m
modulação ce
entral direta
a da percep
pção da dor pode
explic
car o alívio da
d dor após STN-DBS.
Referrência: Marq
ques A, Chas
ssin O, Mora
and D, Pereirra B, Debilly
y B, Derost P
P, Ulla M, Le
emaire
JJ, D
Durif F. Cen
ntral pain modulation
m
a
after subtha
alamic nucle
eus stimulattion: A cros
ssover
rando
omized trial. Neurology. 2013 81(7) :633-40.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Id
dentificação de um ag
gonista do receptor opióide
o
hete
erômero µ-δ
δ com ativ
vidade
antinociceptiva
Muita
as evidências apontam para um co
omportamen
nto particular de recepttores acoplados a
prote
eína G: a formação de dímeros,
d
sen
ndo essa dimerização necessária
n
pa
ara a maturração,
sinaliização e tran
nslocação do
o receptor em
m questão. Um problem
ma identificad
do nesse con
ntexto
é a d
dificuldade de estudar o papel fisioló
ógico da dim
merização in vivo devido
o à defasage
em de
mode
elos e ferram
mentas para avaliar a attuação dessas moléculas nos sistem
mas endógen
nos. A
produ
ução de antticorpos sele
etivos para h
heterômeros
s parece con
nstituir uma estratégia eficaz
para a análise da
a função farrmacológica,, bem como para eviden
nciar a sinallização desse tipo
espec
cífico de rec
ceptor. Estud
dos prévios evidenciaram a distribu
uição dessess heterômerros na
região cerebral, sendo o seu número a
aumentado em
e resposta
a à administtração crônica de
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morfiina. Assim, postulou-s
se que taiss receptores
s dimerizad
dos poderia
am ser um alvo
terap
pêutico para o tratamento da dor,, principalmente por pe
esquisas dem
monstrarem
m uma
meno
or incidência
a dos efeito
os adversos associados
s ao uso de
e opioides q
quando utilizadas
substtâncias com afinidade pelos
p
heterô
ômeros. A associação mais
m
frequen
nte corresponde a
uma ação agonis
sta no recep
ptor µ e anttagonista no
o receptor δ,, e os resulttados obserrvados
demo
onstraram uma manutenção da ativ
vidade antin
nociceptiva com
c
redução
o do potenc
cial de
induç
ção de tolerâ
ância. Após extensas av
valiações e buscas,
b
foi en
ncontrada u ma molécula
a com
afinid
dade pelo receptor
r
hetterômero µ--δ superior à afinidade
e pelos recceptores µ ou δ,
isolad
damente. De
enominada CYM51010,
C
a substância foi capaz de se ligar ao heterôm
mero e
desen
ncadear o evento
e
de antinocicepçã
ão similar à morfina se
em, no enta
anto, promo
over a
tolerâ
ância. A sele
etividade pelo receptor fo
foi avaliada através
a
da utilização de anticorpos para
p
o
heterrômero, sen
ndo que na presença de
e tais anticorpos a sub
bstância CYM
M51010 teve sua
ativid
dade drastica
amente redu
uzida, demo nstrando ser a sua ligaç
ção ao recep
ptor supracittado a
respo
onsável pela
a sua ativida
ade antinoc iceptiva. Ou
utro composto, nomead
do MuDelta, já se
encon
ntra atualmente em es
studos clíniccos de fase II e tem como
c
caractterística ativ
vidade
agonista de recep
ptores µ e antagonista d
de receptores δ. O desen
nvolvimento de fármacos com
tais característiicas repres
senta um avanço in
nquestionáve
el à terap
pêutica da dor,
principalmente pela redução dos efeitos colaterais co
onstatadas nos
n estudos iniciais a respeito
da efficácia e segurança dess
sas substânccias. Além diisso, a utiliza
ação de molléculas com essas
carac
cterísticas estruturais pode
p
auxiliarr na elucida
ação do papel fisiológicco de recep
ptores
heterrômeros µ-δ in vivo.
Referrência: Gomes I, Fujita W,
W Gupta A,, Saldanha AS,
A Negri A, Pinello CE, R
Roberts E, Filizola
F
M, Ho
odder P, De
evi LA. Identtification of a μ-δ opioid
d receptor he
eteromer-bia
ased agonist with
antinociceptive activity. Proc Natl Acad S
Sci U S A. 20
013 110(29):12072-7.
6. Ác
cidos Graxos Omega-3 previnem infl amação e diiabetes por inibir o inflam
massoma NL
LRP3
Os ác
cidos graxos
s são formad
dos por um g
grupo carbox
xila (–COOH
H) ligados a uma longa cadeia
c
alquíllica, saturad
da ou insaturrada. A prod
dução dos ác
cidos graxos nas célulass animais/vegetais
ocorrre a partir da combin
nação da accetilcoenzim
ma A, sendo
o assim a estrutura destas
d
moléculas contém
m números pares de áto
omos de carbono. Tem sido descrittos três prin
ncipais
grupo
os de ácidos graxos insa
aturados, são
o eles: Omega-3, Omega-6 e Omeg a-9.
Dentrre os ácidos
s graxos com
m efeitos bio
ológicos, o Omega-3
O
(ω−3) que pod
de ser obtid
do dos
peixe
es de águas
s profundas
s com; salm
mão, atum, bacalhau, albacora e cação, tem
m sido
inves
stigado por apresentar potencial e feito anti-in
nflamatório numa varied
dade de do
oenças
huma
anas, tais co
omo gota, artrite
a
reuma
atoide e collite ulcerativ
va. As princiipais gordurras de
cadeiia longa po
oli-insaturad
dos da fam
mília do ω−
−3 são os ácido alfa--linolênico, ácido
eicosapentaenoic
co (EPA) e o ácido docossahexanoico (DHA).
do publicado
o na Cell Imu
unity fornece
e evidências
s entre obesiidade e o controle
Um rrecente estud
do prrocesso inflamatório que
e por sua vezz é regulado
o por uma plataforma m
molecular cha
amada
Inflam
massoma. Foi
F demonstrrado que a estimulação
o de macrófa
agos com á cidos graxos ω-3
(EPA)) e (DHA) inibiu a ativação do inflamassom
ma NLRP3 (NLR familly, pyrin do
omain
conta
aining 3), su
ubsequente recrutamento
r
o da caspase-1 e por fim
m a liberação
o de IL-1β. Sabese qu
ue os ácido
os graxos são reconheccidos pelos receptores GPR120 e GPR40 (rec
ceptor
acopllado proteína G), uma vez
v
que esse
es receptore
es são ativad
dos uma pro
oteína intrac
celular
cham
mada Beta-arrrestina2 pa
articipa do p
processo de desensibiliza
ação dos GP
PRs que recrruta a
via d
das MAPs quinase (Mito
ogen-activatted protein kinase) levando a inib
bição do NF-κB e
poste
erior bloqueio da trans
scrição de ccitocinas infflamatórias como IL-1β
β e TNF-α. Outro
importante dado demonstra que o ω-3 ttambém prev
vine doenças metabólica
as (diabete tipo2)
via in
nflamassoma
a NLRP3 num
m modelo de
e diabetes induzida por dieta rica e
em gordura. Além
disso
o, a ativação
o dos GPR120 e GPR40
0 exerceram
m potentes efeitos
e
anti- inflamatórios que
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melhoram a resiistência à in
nsulina e ou
utros sintom
mas da síndrrome metab
bólica em modelo
m
animal.
Em c
conjunto, es
sses resulta
ados demon stram que o ω-3 suprrime inflama
ação, bem como
previne desorden
ns inflamatórias metabó
ólicas por red
duzir a ativa
ação inflama
assoma NLRP
P3 em
macrrófagos, pro
oporcionando um nov
vo mecanismo anti-infflamatório e possível alvo
terap
pêutico espec
cífico para essas desorde
ens.

Referrência: Yan Y,
Y Jiang W, Spinetti T, T
Tardivel A, Castillo
C
R, Bourquin C, G
Guarda G, Tian Z,
Tscho
opp J, Zhou
u R. Omega
a-3 fatty a
acids preven
nt inflammation and m
metabolic dis
sorder
throu
ugh inhibition
n of NLRP3 inflammasom
i
me activation
n. Immunity. 2013 38(6
6):1154-63.
7. Do
or inflamatórria e neuropá
ática reduz a capacidade
e da memóriia de curto p
prazo
Distú
úrbios cognittivos associa
ados à dor p
persistente in
ncluem alterrações na me
emória, défiicit de
atenç
ção e proble
emas na tom
mada de deccisões. Base
eado nisso, foi
f realizado
o um estudo
o para
elucid
dar como a dor pode afetar a m
memória de curto prazo
o. Para isso
o, foi impla
antado
multieletrodos no
o córtex pré
é-frontal me dial (CPFM) e no núcleo
o médio-dorrsal do tálam
mo ou
no CP
PFM e no hip
pocampo dorrsal. Os anim
mais foram treinados
t
em
m um labirintto em que tiinham
de escolher entre dois cam
minhos alterrnativos, e necessitava
am, depois, de relemb
brar o
camin
nho escolhid
do. A dor foi induzida pela injeção de líquido
o cefalorraq uidiano con
ntendo
Myco
obacterium butiricum
b
(do
or inflamatórria) e pela le
esão do nerv
vo isquiático com preserrvação
do ra
amo sural (dor neuropática). Os mu ltieletrodos registraram a atividade neuronal du
urante
a exe
ecução de um
ma tarefa co
omportamenttal dependente de memória espacia l em animais com
dor p
persistente. Os resultados mostra ram que após a induç
ção da dor,, ocorre redução
de informaçção que é partilhada entre
signifficativa da quantidade
q
e
os circcuitos neocó
órtex-
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talâm
mico (no modelo de dor inflamató
ória) e neo
ocórtex-hipocampal (no
o modelo de dor
neuro
opática). Ess
ses dados sugerem que
e a perda na
a capacidade
e de processsar informaç
ção de
memória sobre localização espacial
e
é de
evido ao pro
ocessamento
o de estímullos doloroso
os que
tamb
bém podem ser elaborad
das por esse
es circuitos neurais,
n
causando, o de
eclínio do flu
uxo de
inform
mação neuro
onal respons
sável pela m
memória. Com
m este traba
alho, demon
nstra-se que a dor
crônica induz altterações no funcioname
ento das via
as córtico-ta
alâmico e có
órtico-hipoca
ampal
que não estão diretamente ligados a
ao processa
amento tácttil ou dolorroso, mas estão
envolvidas na atividade do siistema límbi co das emoç
ções e na me
emória.
Referrências:
 Cardoso-Cruz H, Lim
ma D, Galharrdo V. Impaiired spatial memory
m
perrformance in
n a rat
model off neuropathic
c pain is asssociated with
h reduced hiippocampus--prefrontal cortex
c
connectiv
vity. J Neuro
osci. 2013 33
3(6):2465-80.
ousa M, Vie
eira J, Lima D, Galhard
do V. Prefro
ontal Cortex
x and
 Cardoso-Cruz H, So
d Connectiv
vity is Assoc
ciated with Spatial Wo
orking
Mediodorrsal Thalamus Reduced
Memory Impairment in Rats with Inflam
mmatory Paiin. Pain. 2 013 pii: S03043959(13))00388-6.
8. Co
ombinação de ibuprofe
eno e aceta
aminofeno para
p
controla
ar a dor pó
ós-operatória em
cirurg
gia bucal
A esttratégia de combinar do
ois agentes analgésicos
s que possuem mecanissmos ou sítios de
ação distintos, co
omo por exe
emplo, comb
binar um ana
algésico que age periferiicamente com um
analg
gésico cujo mecanismo
m
age
a
via centrral tem sido defendida por
p muitos a
anos. Um exe
emplo
comu
um é a form
mulação ana
algésica que
e contém ac
cetaminofeno
o ou N-acettyl-p-aminop
phenol
(APAP) combinado com o opioide hid
drocodona (por exemplo, Vicodin ou Lorcet). Esta
comb
binação é frequentemen
nte prescrita
a nos Estado
os Unidos. Formulações
F
s analgésicas que
conté
ém um op
pioide e um
u
analgéssico que age
a
perifericamente, consistentem
mente
propo
orcionam ma
aior alívio da dor do qu
ue os fármacos administrados sozin
nhos. No entanto,
incluiir um opioid
de como parrte de uma combinação
o de determ
minada formu
ulação analg
gésica
aume
enta o risco dos pacienttes apresenttarem reaçõe
es adversas e dependên
ncia. Uma re
evisão
da liiteratura re
ealizada porr pesquisado
ores da Un
niversity of Pittsburgh e Universiity of
Penns
sylvania, avaliaram evid
dências cienttíficas para o uso da com
mbinação de
e ibuprofeno-APAP
e pro
opuseram recomendaçõe
es de tratam
mento clínico
o para a sua utilização n
no controle da
d dor
aguda pós-opera
atória em odontologia . Os resulttados das avaliações
a
iindicaram que
q
a
binação de ibuprofeno-A
APAP pode sser um analgésico mais eficaz e co
om menos efeitos
e
comb
indes
sejáveis do que o ace
etaminofeno combinado com opioide. Além d
disso, os au
utores
encon
ntraram vários ensaios clínicos,
c
alea
atórios, que também ind
dicaram que a combinaç
ção de
ibuprrofeno-APAP proporciono
ou maior alív
vio da dor do
o que o ibup
profeno ou A
APAP sozinho
o após
extra
ações do terc
ceiro molar. Um exemp lo de combinação analgésica de dosse fixa e que não
conté
ém um opio
oide é a forrmulação de
e ibuprofeno
o com APAP
P (Maxigesicc), que tem
m sido
come
ercializado nos
n
últimos cinco anoss na Nova Zelândia.
Z
Os autores cconcluíram que
q
a
comb
binação do ibuprofeno com APAP fornece ao
os dentistas uma estra
atégia terapêutica
adicio
onal para controlar a dor aguda pós--operatória.
Referrência: Moorre PA, Hersh EV. Comb
bining ibuprrofen and ac
cetaminophe
en for acute
e pain
mana
agement afte
er third-mollar extraction
ns: Translatting clinical research
r
to dental practtice. J
Am D
Dent Assoc. 2013
2
144(8)):898-908.
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