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1. D
Determinante
es físicos, de
d estilo de
e vida, psicológicos e sociais da
a dor em idosos
depre
essivos
A dorr e a depres
ssão em idos
sos apresenttam altas taxas de prevalência e ap
parentemente têm
ecimento so
um c
comportamento recíproc
co. Para clín ica é de suma importância o conhe
obre a
dor e seus detterminantes na depres são, já que
e estes influenciam ta
anto no curso e
tratamento da doença,
d
quanto no esti lo de vida do paciente
e. Dessa forrma, este estudo
e
objettivou principalmente verificar
v
atté que ponto estão associados alguns fa
atores
mitações e número de
biops
sicossociais com a inte
ensidade, lim
e locais da dor, analisando
separradamente dor
d aguda e crônica em idosos.
O tra
abalho utilizo
ou como parrâmetro os d
dados do es
studo holand
dês de depre
essão em pe
essoas
idosa
as, que teve
e como amo
ostra 184 pa
articipantes com idade igual ou sup
perior a 60 anos,
diagn
nosticadas co
om depressã
ão e um gru
upo controle constituído por 88 indiv
víduos na mesma
m
faixa etária sem
m sintomas ou diagnosttico do distúrbio. Para os dois gru
upos foi ofe
ertado
questtionários de
e auto-relato
o para aval iar as características da
d dor dete
erminando se
s era
crônica ou aguda
a, e estimarr as caracte rísticas físic
cas, psicológicas, sociaiss, demográficas e
estilo
o de vida porr meio de vá
ários fatores..
ões e núme
Perce
ebeu-se que
e o grupo co
om depressã
ão tinha ma
aior intensida
ade, limitaçõ
ero de
locais
s da dor comparado co
om o grupo controle. Já
á entre os determinant
d
tes estudado
os, os
demo
ográficos, ps
sicológicos e sociais de
emonstraram
m-se estatistticamente a
associados com
c
a
intensidade da do
or aguda. So
omente a an
nsiedade, detterminante psicológico,
p
ffoi associada
a com
a inc
capacitação e o número
o de locais da dor. Co
om relação à dor crônicca, os resultados
or associaçã
aponttaram para fatores psico
ológicos, priincipalmente
e a ansiedad
de, com maio
ão nos
três c
casos.
Em analises po
osteriores observou-se que as do
oenças crôn
nicas e a ansiedade estão
fortem
mente assoc
ciadas com a intensidad
de, limitaçõe
es e número de locais d a dor crônic
ca nos
partic
cipantes com
m mais de 70
0 anos.
Assim
m, pode-se constatar
c
a partir
p
do estu
udo a imporrtância de pe
erceber o ind
divíduo, seu meio,
seu c
corpo e seu psicológico como um t odo, que po
ode modifica
ar o curso d a dor crônic
ca, ou
seja, a necessid
dade em praticar o m
modelo biopsicossocial introduzido por Engel, uma
abord
dagem multiidisciplinar da
d doença ou
u dor.
Referrência: Hans
ssen, D; Naarding, P; C
Collard, R; Comijs
C
H; Voshaar, R. P
Physical, life
estyle,
psych
hological, an
nd social detterminants o
of pain inten
nsity, pain disability,
d
an
nd the numb
ber of
pain locations in depressed older
o
adults. PAIN. 2014, 155: 2088-2096.
2. Pe
esquisadores transformam células
uisadores do Instituto de Células Tronco de Harvard conseguiram identificar cinco
Pesqu
fatore
es de transc
crição que re
eprogramam células cutâ
âneas de ratto e fibroblasstos humano
os em
nocic
ceptores (neu
urônios de detecção
d
de e
estímulo noc
civo).
Os ne
eurônios noc
ciceptores derivados exiibiram sensibilização de canais TRPV
V1 pelo med
diador
inflam
matório pros
staglandina E2
E e ao quim
mioterápico oxaliplatin,
o
modelando
m
o
os mecanism
mos de
dor in
nflamatória e neuropátic
ca induzida p
por quimiote
erapia doloro
osa.
Usando fibroblas
stos de pacientes com neuropatia III hereditá
ária, viram q
que a técnica foi
capaz
z de revelarr aspectos previamente
p
e desconhecidos de fenó
ótipos da do
oença huma
ana in
vitro..
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Este estudo da dor pode le
evar a uma
a maior com
mpreensão dos
d
diferenttes tipos de
e dor,
identtificar por qu
ue os indivíd
duos tem re
esposta diferente à dor ou risco de
e desenvolve
er dor
crônica e poder tornar
t
possível o desenv
volvimento de
d melhores
s medicamen
ntos para tra
atar a
dor.
Referrência e fontte:
 Wainger BJ, Butterm
more ED, Oliv
veira JT, Mellin C, Lee S, Saber WA,, Wang AJ, Ichida
I
JK, Chiu IM, Barrettt L, Huebne
er EA, Bilgin
n C, Tsujimo
oto N, Bren neis C, Kap
pur K,
Rubin LL
L, Eggan K,, Woolf CJ. Modeling pain in vitrro using no
ociceptor ne
eurons
reprogram
mmed from fibroblasts. Nat Neurosc
ci. 2015 18(1):17-24.
 http://ww
ww.medicaln
newstoday.co
om/releases
s/286001.php
3. Cie
entistas traç
çam circuito espinhal ressponsável pe
ela dor crônic
ca
A dorr é uma exp
periência sen
nsorial desag
gradável que
e, geralmente tem caussa clara, mas, em
algun
ns casos com
mo a fibromialgia e a do r de extremidade ou dor fantasma, causa agonia nos
pacie
entes, pois não se dispõe
e de um trattamento efic
caz. Essas pe
essoas que ssofrem dess
se tipo
de do
or são sensív
veis a estím
mulos que no
ormalmente não ocasionam dor, com
mo o contato
o leve
da m
mão ou uma mudança su
util na tempe
eratura da pele,
p
estes trranstornos, são chamad
dos de
alodin
nia.
O que se sabe é que os sina
ais de dor sã
ão emitidos por neurônios sensoriai s nos memb
bros e
outra
as extremida
ades até os neurônios d
de transmiss
são na medu
ula espinhall, os quais depois
d
levam
m informação para o cérebro. Em ccada um des
stes três passos - extre
emidades, medula
m
espin
nhal e céreb
bro - a info
ormação da dor pode ser
s
alterada ou bloquea
ada antes de
d ser
trans
smitida de no
ovo para o sistema
s
nerv
voso e o cére
ebro.
Pesqu
uisadores do
o Instituto Salk e Escola Médica Harrvard identifiicaram um m
mecanismo neural
n
importante na medula espinh
hal que pode
e emitir sinais de dor errrado ao cére
ebro.
O es
studo propôs
s identificarr com precissão os neurônios da medula
m
que intervêm nestes
n
circuiitos e desc
cobriram que uma classse de mec
canorrecepto
ores na pe le que dete
ectam
estím
mulos mecânicos dolorosos é parte d
de um sistem
ma de realimentação no qual os neurônios
excita
atórios que produzem o hormôn io somatosttatina são inibidos po
or neurônios
s que
sintettizam dinorffina (uma molécula
m
ana lgésica natu
ural que produz efeitos similares ao
os dos
opiác
ceos). Os neurônios inibiitórios identiificados pare
ecem controlar se o toqu
ue (tato) ativ
vando
os ne
eurônios excitatórios parra emitir um sinal de dorr ao cérebro.
Com este resulttado pode-e
esse explica
ar como um
m toque lev
ve pode cau
usar alodiniia, as
sensa
ações de toq
que que normalmente v
viajam através dos meca
anorreceptorres poderiam
m, em
comp
pensação, attivar outros
s neurônios que detona
am um sina
al de dor, e essas fibras de
meca
anorreceptorres projetad
das para a medula espinhal
e
de uma extre
emidade faltante
poderiam gerar sinais
s
de dorr erradas.
malmente, só
ó os recepto
ores da dor intervêm em
e emitir sin
nais de dor ao cérebro, mas
Norm
quando se perdem os neurôn
nios medula res inibitório
os que secre
etam dinorfin
na, a sensaç
ção do
toque
e é percebid
da então com
mo dolorosa , segundo o pesquisado
or, é possíve
el que algo tenha
falhado na forma
a em que esttá operando
o este circuitto medular, de
d maneira que as sens
sações
se misturam e su
urgem como dor.
Os ac
chados pode
eriam resulta
ar em novoss tratamento
os para trans
stornos com o a fibromia
algia e
a dorr de extremid
dade fantasm
ma.
Referrência e fontte:
 Duan B, Cheng L, Bourane
B
S, B
Britz O, Pad
dilla C, Garc
cia-Campman
ny L, Krashes M,
Knowlton
n W, Velasqu
uez T, Ren X
X, Ross SE, Lowell BB, Wang Y, Go
oulding M, Ma
M Q.
Identifica
ation of spin
nal circuits ttransmitting and gating mechanicall pain. Cell. 2014
159(6):1417-32.
 http://ww
ww.medicaln
newstoday.co
om/releases
s/286618.php
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4. Inc
clinar a cabe
eça para che
ecar o celula r prejudica a coluna
As pe
essoas gasta
am uma méd
dia de duas a quatro ho
oras por dia, com suas ccabeças inclinadas
sobre
e leitura e mensagens de texto
o em seus telefones inteligentess e dispositivos.
Cumu
ulativamente
e são 700-1
1400 horas por ano de estresse ex
xcessivo vistto sobre a coluna
c
cervic
cal. É possíível que um
m estudante do ensino médio possa
a gastar um
m extra de 5.000
horas
s em má pos
stura.
Um m
modelo da co
oluna cervica
al foi criado com valores
s realistas em
m um pacote
e de simulaç
ção de
eleme
entos finitos. Os cálcu
ulos foram feitos e, em
m seguida, foram extrraídas força
as em
Newttons. Fizeram
m-se os cálculos usando
o pescoço + cabeça, o que deu um p
peso médio de 60
newto
ons (6 kg). O peso vis
sto pela esp
pinha aumen
nta drasticam
mente quan
ndo flexionando a
cabeç
ça para frente em graus
s variados. P
Perda da currvatura natural da colun
na cervical le
eva as
tensõ
ões sobre a coluna cerv
vical para a
aumentada progressivam
p
mente. Estass tensões podem
p
levarr a um desga
aste precoce, a degenera
ação, e poss
sivelmente cirurgias.
Referrência e fontte:
 Hansraj KK. Assessm
ment of stre
esses in the
e cervical spine caused
d by posture
e and
position of
o the head. Surg Techn ol Int. 2014 25:277-9.
asil/videos/tt/edicoes/v/u
 http://g1
1.globo.com//bom-dia-bra
uso-excessiv
vo-de-celularpode-cau
usar-serios-d
danos-a-saud
de-diz-pesqu
uisa/380351
15/
5. Pfiizer, pregaba
alina e a me
edicina
Ben Goldacre é um médic
co, acadêmi co da área
a de epidem
miologia e e
escritor científico
britân
nico. Ele po
ossui uma coluna
c
no d
diário The Guardian, onde
o
escrev
ve sobre div
versos
assun
ntos ligados
s a medicin
na, farmácia
a e demais ciências, sempre alerttando sobre
e mácondu
uta, viés interpretativo
o e outrass mazelas ligadas ao desenvolvim
mento de novos
medicamentos pe
ela indústria farmacêuticca internacio
onal.
Recen
ntemente, ele
e chamou atenção parra uma pate
ente da Pfiz
zer, uma Big
g Pharma, com
c
a
prega
abalina, um medicamento anti-epile
epsia, expira em 2014, mas
m há outra
a patente so
obre o
uso d
da droga de domínio público para t ratar a dor neuropática. Uma carta
a foi encamin
nhada
para médicos do Reino Un
nido, onde a gigante farmacêutica
f
a alerta parra consequê
ências
veis e violação de paten
nte se profisssionais méd
dicos se atre
evem a presccrever o genérico
terrív
para o uso patenteado.
unstância esttranha: uma
a patente se
ecundária da
a Pfizer em u
um uso espe
ecífico
Esta é uma circu
de uma droga que
q
é de do
omínio públ ico. Eles qu
uerem que os médicos que prescrrevam
prega
abalina para
a a dor neurropática, esp
pecifiquem que
q
o pacien
nte deve tom
mar Lyrica®
®, sua
versã
ão de marca da pregaba
alina, embora
a custe muitto mais do que
q
a pregab
balina genérrica, e
mesm
mo que as duas droga
as são idêntticas. Na su
ua carta ao
os médicos, está claram
mente
coloc
cado que “A Pfizer acredita que a ofe
erta de preg
gabalina genérico para u
uso no tratam
mento
da do
or, enquanto
o a patente dor perman ece em vigo
or no Reino Unido iria in
nfringir direittos de
paten
nte da Pfizerr”.
Não é apenas na
a Inglaterra que este ti po de coisa acontece. Agora
A
no in ício de 2015
5, um
famoso programa de atualizades, o Joh n Oliver´s Last
L
Week Tonight,
T
da H
HBO, dedico
ou um
segm
mento inteiro
o de seu pro
ograma ( htttp://youtu.b
be/YQZ2UeO
OTO3I ) parra alertar so
obre o
merc
cado multibilionário das Big Pharma
as para conv
vencer médicos america
anos a receitarem
suas marcas.
Enquanto isso, aqui no Bra
asil, nossa agência de vigilância sanitária fa
az campanha
as de
esclarecimento a população para
p
solicita r no receituá
ário o medicamento gen érico...
Referrência e fontte:
 Doctorow
w, C. Pfizer threatens
t
ph
harmacists, doctors
d
if the
ey take its n
name in vain
n. Dec
24, 2014
4
 http://bo
oingboing.ne
et/2014/12/2
24/pfizer-thrreatens-pharrmacists.htm
ml
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Estimulação Trranscraniana
a por Corren
nte Direta (ETCC) e dor
Atuallmente tem-se falado muito a resspeito de Estimulação
E
Transcrania
ana por Corrrente
Contíínua (ETCC), porém exis
stem dúvida s se realmen
nte o método funciona p
para o tratam
mento
da do
or crônica. Algumas
A
pessoas que cconduzem pe
esquisas clín
nicas afirma
am que o método
m
funcio
ona, mas fazendo um
m olhar ma
ais crítico para evidências, o q ue possuím
mos é
decep
pcionante. O nível de ev
videncia é ba
aixo e consis
stem de estu
udos com am
mostras pequenas
e com um alto risco de viés,
v
devido
o a uma sé
érie de falh
has metodo lógicas. Rev
visões
máticas e meta-análises
m
s recentes co
oncluíram que existe um
m baixo níve
el de evidênc
cia de
sistem
que E
ETCC possa ter efeito so
obre a dor, ou mesmo alguma eficácia. Então, o que realm
mente
está acontecendo
o?
Recen
ntemente fo
oi realizado um
u estudo p
para observa
ar o cérebro por meio d
de fMRI, enquanto
ele p
processa a dor
d
térmica. Isso foi fe ito antes e depois aplic
car ETCC an
nodal, catod
dal ou
sham
m (em ordem
m aleatória). A ideia era
a avaliar se a ETCC cattódica ou an
nódica modiifica o
proce
essamento de
d dor quand
do comparad
do a estimulação sham,, e saber se áreas espec
cíficas
do cé
érebro foram
m afetados pela interv
venção com ETCC. Os resultados n
não foram muito
conviincentes: ne
em ETCC anodal nem a ETCC ca
atodal mostrraram efeito
o significativ
vo no
proce
essamento cerebral
c
da dor quando
o comparado
o com a es
stimulação ssham. Só qu
uando
testada diretame
ente, a estim
mulação ano
odal contra a estimulaçã
ão catódica,, podemos ver
v
os
resulttados estatiisticamente significativo
os. A interpretação cuid
dadosa dessses dados mostra
m
que s
se a ETCC te
em algum efeito no cére
ebro no proc
cessamento da dor, é b
bastante peq
quena.
Em c
concordância
a com esse
es pequeno
os efeitos, a intensidade da dor percebida pelos
partic
cipantes não mudou muito
m
após estimulação
o anodal ou
u catodal. N
No entanto,, este
pequeno efeito ocorreu no
o sentido p
previsível: estimulação
e
anódica co
omparada com a
estim
mulação cató
ódica resulttou numa diminuição regional do
o fluxo san
nguíneo cerrebral,
indica
ando reduçã
ão do processamento co
ortical da do
or (há um efeito
e
subclíínico, devido
o esta
muda
ança na ativ
vidade cereb
bral não altterar a percepção da entrada nocicceptiva). Há
á uma
série de explicaçõ
ões possíveis para estess resultados.. O mais fácil seria: a ET
TCC não funciona,
o pro
ocessamento
o da dor e a percepçã
ão de dor não podem ser alterad
dos por me
eio da
aplica
ação de corrrente elétrica na parte e
externa do crânio.
c
Mas de alguma fforma isto parece
p
muito
o simplista, e torna ma
ais difícil exp
plicar por qu
ue outras té
écnicas (taiss como pote
enciais
evoca
ados dor) tenham id
dentificado alterações na excita
abilidade ce
erebral bas
stante
consistentes. A natureza
n
mu
ultidimension
nal da dor é a explicaç
ção mais pro
ovável e se situa
dentrro do que é frequentem
mente citado . “A percepç
ção da dor depende
d
de diferentes vias
v
e
como
o a avaliação da dor é um processso mais com
mplexo do que a simple
es processam
mento
soma
atossensorial de potencia
ais evocadoss.”
Referrência e fontte:
 Ihle K, Rodriguez-Ra
R
aecke R, Lue
edtke K, May
y A. tDCS modulates
m
co
ortical nocice
eptive
processin
ng but has litttle to no im
mpact on pain
n perception. Pain. 2014
4 155(10):20
080-7
 http://ww
ww.bodyinm
mind.org/tdcss-chronic-pain/
7. Attivação do receptor
r
de adenosina A3 endógenoi alivia se
eletivamente
e estados de dor
persis
stente
Este trabalho demonstra que
e o aumento
o dos níveis de adenosin
na endógena
a através inibição
seletiiva adenosin
na quinase produz
p
efeito
os analgésic
cos potentes em modelo
os de roedorres de
dor n
neuropática experimental através d
da via de sinalização do
d receptor de adenosin
na A3
(A3AR). Resultad
dos semelha
antes foram obtidos pela
a administra
ação de um agonista se
eletivo
A3AR
R. Estes efe
eitos foram impedidos pelo bloque
eio espinhal e supra-esspinhal de A3AR,
A
perdido em cam
mundongos A3AR knocck-out, e in
ndependente
e de mecan
nismos opio
oide e
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endocanabinoides. A ativaçã
ão A3AR ta mbém alivia
a comportamentos de dor não-evocada
espon
ntâneas, sem promover tolerância analgésica ou efeitos de recomp
pensa ineren
nte. A
ativação A3AR re
eduziu o proc
cessamento da dor na medula
m
espin
nhal através da diminuiç
ção da
excita
abilidade do
os neurônios
s medularess WDR (wide
e dynamic range)
r
e prroduzindo inibição
supra
a-espinhal da
d nocicepçã
ão espinhal através da ativação de serotoniné
érgica e cirrcuitos
bulbo
ospinal norad
drenérgicos.. A via de siinalização A3AR não alterou os limiiares nociceptivos
em a
animais não
o-neuropaticos e produ ziu alívio seletivo de estados perrsistentes de dor
neuro
opática. Esttes estudos
s revelam uma via anti-nocicep
a
tiva endóge
ena e apo
oiar o
desen
nvolvimento de agonista
as A3AR com
mo novas terrapias para tratar a dor ccrônica.
Referrência: Little
e JW, Ford A, Symons-Li guori AM, Chen Z, Janes K, Doyle T
T, Xie J, Luon
ngo L,
Tosh DK, Maione
e S, Bannis
ster K, Dick
kenson AH, Vanderah TW,
T
Porreca F, Jacobson KA,
Salve
emini D. End
dogenous ad
denosine A3
3 receptor activation selectively alle
eviates pers
sistent
pain states. Brain
n. 2015 138(Pt 1):28-35
5.
8. Farmacoterapiia da dor neu
uropática em
m adultos
A dorr neuropátic
ca afeta 7-8%
% das pesso
oas e vai se
e tornar cada
a vez mais ccomum por causa
do e
envelhecimen
nto da pop
pulação, au mento da incidência de
d diabetess, e melhorra da
sobre
evida de câ
âncer. Infelizmente, a dor neurop
pática não é tratada ssempre que
e está
prese
ente e tem um
u grande efeito
e
negativ
vo sobre a qualidade
q
de
e vida, em pa
arte por cau
usa da
baixa
a eficácia do tratamento, mas també
ém por caus
sa da ignorân
ncia sobre a melhor form
ma de
usar os medicam
mentos disponíveis. Este problema pode
p
ser abo
ordado com a acessibilid
dade a
orientações bem fundamenta
adas basead
das em evidê
ências. A últtima década não viu qua
alquer
muda
ança transfo
ormacional na
n gestão da
a dor neurop
pática, embo
ora novos trratamentos foram
introd
duzidos, os tratamentos
s existentess foram elab
borados em novas form
mas farmacêuticas
(por exemplo, em
mplastros de
e lidocaína ttópica) e esttudos testara
am a eficáciia de tratam
mentos
comb
binados conttra uma únic
ca droga.
Neste
e inicio de 2015
2
foi lançada uma rrevisão siste
emática e meta-análise
m
no periódico The
Lance
et Neurology
y, produzido
o pelo Specia
al Interest Group
G
on Ne
europathic Pa
ain (NeuPSIG) da
Assoc
ciação Internacional de Estudo da D
Dor (IASP). Este grupo avaliou, en tre 2013 e 2014,
estud
dos aleatório
os, duplo-ce
egos de farrmacoterapia
a oral e tóp
pica para a dor neuropática
66, e os en
incluiindo estudos publicados em revisttas e jornais desde jan
neiro de 196
nsaios
inédittos recupera
ados do sítio ClinicalTrialls.gov e sítio
os de empres
sas farmacê uticas.
Os re
esultados pe
ermitiram um
ma forte reccomendação para o uso e proposta como tratam
mento
de prrimeira linha
a da dor neu
uropática po r antidepres
ssivos tricíclicos, inibidorres da recap
ptação
da se
erotonina-no
oradrenalina,, a pregaballina e gabap
pentina; uma
a recomenda
ação fraca para
p
o
uso e proposta como
c
segund
da linha de a
adesivos de lidocaína, adesivos
a
de a
alta concenttração
de ca
apsaicina e tramadol;
t
e uma recom
mendação fra
aca para o uso
u
e propossta como te
erceira
linha de opioide fortes
f
e toxiina botulínicca A. Os age
entes tópicos
s e toxina bo
otulínica do tipo A
são rrecomendado
os apenas pa
ara a dor ne
europática pe
eriférica.
Referrência: Finne
erup NB, Atttal N, Harouttounian S, McNicol
M
E, Ba
aron R, Dwo
orkin RH, Gillron I,
Haan
npää M, Han
nsson P, Jen
nsen TS, Ka
amerman PR
R, Lund K, Moore A, R
Raja SN, Ric
ce AS,
Rowb
botham M, Sena
S
E, Sidd
dall P, Smitth BH, Walla
ace M. Pharmacotherapy
y for neuropathic
15 6. pii: S1474pain in adults: a systematic
c review and
d meta-analy
ysis. Lancet Neurol. 201
4422(14)70251-0
0.
9. Inflamassoma
a NLRC4/ASC
C/Caspase-1
1 contribue para hiperalgesia inflam
matória agud
da via
IL-1β
β
O Infflamassoma consiste em
m complexos proteicos oligoméricos, presentes p
principalmen
nte no
citoplasma de cé
élulas que co
ompõem o siistema imun
ne, e possue
em função de
e reconhecim
mento
de da
anos ou pottenciais dan
nos a célula . Os inflamassomas ge
eralmente sã
ão formados
s pela
assoc
ciação de receptores da
d família N
NOD-like rec
ceptor (NLR
R) com a p
proteína acessória
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Apop
ptosis-Associa
ated Speck--Like Protein
n Containing CARD (ASC
C) que culmiinam na cliv
vagem
da pró-caspase-1 em sua forma
f
ativa caspase-1. Quando atiiva, a caspa
ase-1 pode clivar
outra
as proteínas,, sendo a prró-interleucin
na-1β um do
os seus prin
ncipais alvoss, a qual é clivada
em s
sua forma ativa,
a
interle
eucina-1β (IIL-1β). Desc
cobertos por Jürg Tsch
hopp em 20
002, a
funçã
ão dos infflamassomas
s vêm sen
ndo atrelad
da ao reco
onhecimento
o de patógenos
intrac
celulares ou substâncias
s que possam
m causar dano a células do sistema imune, tais como
crista
ais de urato ou sílica. Co
ontudo, a pe
esquisa realiizada no laboratório de Inflamação e Dor
da Fa
aculdade de Medicina de Ribeirão Pre
eto - USP, e recém-publicada na rev
vista Pain, mostra
m
de fo
orma inédita
a a participação do infla
amassoma na
n regulação
o da hiperalg
gesia inflamatória
aguda. Neste es
studo, Lopes
s e colabora
adores demo
onstraram que
q
a induçã
ão da inflam
mação
perifé
érica por ca
arragenina, induz a ativ
vação do re
eceptor da família NLR
R conhecido como
NLRC
C4, o qual se
e associa co
om a molécu
ula adaptado
ora ASC para ativar casspase-1 dura
ante a
inflam
mação. A ativação da caspase-1 tem importtante papel na clivage
em da pro-IIL-1β,
libera
ando sua forma
f
ativa, IL-1β, a qual contrribui para o processo de hiperalgesia
inflam
matória agud
da. A ausênc
cia de NLRC4
4 não interfere na migra
ação de leuccócitos, suge
erindo
que a inibição farrmacológica deste recep
ptor não interfere no com
mbate do sisttema imune a um
possíível patógeno iniciador da
d inflamaçã
ão, desde que não seja patógeno
p
inttracelular, no
o qual
NLRC
C4 poderia te
er importantte função pa ra o controle
e de infecçõe
es.
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