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1. Iso
ostreching para dor oste
eomusculare s
Pesqu
uisadora da Escola de En
nfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, Fa
abiana Taubert de
Freita
as, realizou um estudo com
c
uma téccnica que tra
abalha com isometria e a
alongamento
o para
tratamento da do
or osteomusculares.
Segundo a pesqu
uisadora, mu
uitos trabalh
hadores sentem dores arrticulares cau
usadas por fadiga
f
ou m
má postura durante
d
as atividades qu
ue exercem. O estudo te
em pouca ev
vidência cientifica
nacio
onal e internacional, mas o método melhora a postura
p
corp
poral e com isso tem redução
das q
queixas de dor e melho
ora da qual idade de vid
da de acord
do com relattos de pacie
entes.
Assista o vídeo no endereço https://www
w.youtube.co
om/watch?v=4aP3s40gJJHY
2. Pa
apel do farm
macêutico no
n seguimen
nto farmaco
oterapêutico para o con
ntrole da dor de
origem oncológic
ca
A dorr é uma das
s maiores ca
ausas de inccapacidade e sofrimento
o para pacie
entes com câ
âncer,
que raramente são avaliad
das e menssuradas parra monitora
ar tal experriência. Porém a
Organização Mun
ndial de Saúde (OMS) ellaborou o “G
Guia para Tra
atamento da
a Dor no Câncer”,
que tem por ba
ase a preconização do uso prefere
encial da via oral, a a
administração dos
fárma
acos em ho
orários pré-e
estabelecidoss, seguido pela Escala Analgésica da OMS, que se
propõ
õe o uso de analgésicos
s anti-inflam atórios não esteroides, de opioides fracos e op
pioides
fortes
s, nesta seq
quência. O tratamento
t
é considerad
do adequado quando ex
xiste congru
uência
entre
e o nível de dor
d relatado pelo pacien te e a potên
ncia do analg
gésico prescrrito.
A Porrtaria nº 1.0
083 da Secre
etaria de Attenção à Saú
úde Brasileirra, de 2 de o
outubro de 2012,
diz e
em seu anex
xo que inex
xistem dado
os disponíveis no Brasil sobre a prrevalência de
d dor
crônica e de acorrdo com a In
nternationall Association
n for the Stu
udy of Pain ((IASP) a dorr pode
ser a
aguda (dura
ação inferiorr a 30 diass) ou crônic
ca (duração superior a 30 dias), sendo
classificada segu
undo seu mecanismo fi siopatológico em três tipos: a) do
or de predo
omínio
nocic
ceptivo, b) dor
d de predo
omínio neuro
opático e c) dor mista (leia mais em
m "Pacientes
s com
dor n
neuropática passarão
p
a contar
c
com n
novo medica
amento ofere
ecido pelo SU
US", boletim
m 147,
ano 1
13).
Um exemplo de
e dor mista é a dorr devida ao
o câncer. A progressã
ão da doen
nça e
administrações de analgésico
os não adequ
uados podem
m ocasionar o aumento da dor, por isso a
neces
ssidade do farmacêutico
f
o para classi ficação da prescrição
p
co
omo compatííveis, compa
atíveis
com restrições ou
u incompatív
veis de acord
do com a inttensidade da
a dor.
O prrofissional fa
armacêutico deve auxil iar no trata
amento álgico de pacie
entes oncoló
ógicos
visan
ndo o uso racional e o monitorramento da
as reações adversas a medicame
entos,
asseg
gurando a prescrição ma
ais segura a
atribuindo o protocolo prroposto pela OMS, garan
ntindo
a melhor qualidade de vida ao
a paciente.
É obrigatória a informação ao paciente
e ou a seu responsávell legal dos potenciais riscos,
r
eitos colaterrais relacion
nados ao uso
u
de med
dicamentos preconizado
os no
beneffícios e efe
Proto
ocolo da Po
ortaria Nº 1.083, destta maneira,, o profissional farmaccêutico tem
m sua
importância não somente no
o controle da
a dor oncoló
ógica, mas também
t
noss demais tip
pos de
dores
s que envolv
vam o tratam
mento terapê
êutico estabe
elecido na Escala Analgé
ésica, assim como
na co
orreta orientação e assis
stência farma
acêutica de pacientes e responsávei s.
Referrência: Rabe
elo, Mari Lisa,
L
& Bore
ella, Márcio Luis Lima.. Papel do farmacêutic
co no
seguiimento farm
macoterapêuttico para o controle da dor de orig
gem oncológ
gica. Revista
a Dor.
2013, 14(1), 58-60.
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3. A lligação afetiva de um ca
asal estável n
no efeito de dor
Um e
estudo sobre
e um impacto da relação
o afetiva enttre casais so
obre a dor fo
oi elucidadad
do por
uma pesquisa pu
ublicada no Social Cogn
nitive and Afffective Neurroscience. O presente estudo
e
conto
ou com a pa
articipação de
d trinta e n ove casais heterossexua
h
ais, com pello menos um
m ano
de re
elação. Foram
m utilizados três gruposs de casais, onde dois grupos foram
m formados com
c
a
prese
ença do parc
ceiro, pelos quais algunss casais possuíam um re
elacionamen
nto mais está
ável e
outro
os não; o te
erceiro grup
po foi forma
ado sem a presença do parceiro. Os casais foram
subm
metidos a um
ma sessão de
d 90 minuttos, para a familiarizaç
ção do laserr utilizado para
p
a
anális
se da dor, no
n qual foi definida
d
a inttensidade ex
xperimental.. O laser foi aplicado em
m três
bloco
os de 10 minutos. A sensação do llaser é de uma
u
agulha afiada que esta associada à
ativação de fibra
as nociceptiv
vas, indução
o de potenc
cial evocado por laser ((PELs) e EEG. Os
eiros foram informados que enqua
anto as mulheres receb
biam o estim
ser, a
parce
mulo do las
avalia
ação seria feita
f
de aco
ordo com a afetividade do casal. Os
O dados da
a pesquisa foram
capta
ados por onze eletrodos
s acomodad
dos em luga
ares estratég
gicos da cab
beça, que gerava
g
uma resposta um
m software chamado
c
g.rrecorder g.te
ec. A classificação do esstimulo da dor
d foi
realiz
zada pelos participantes através de um teclado, onde a intensidade de e
estímulos se
e dava
em u
uma escala de 11 pon
ntos, varian
ndo de 0 a 10. Neste estudo forram avaliados os
meca
anismos neuronais subja
acentes a efe
eitos da pres
sença física do
d parceiro rromântico na
a dor.
Os re
esultados mo
ostram uma diferença s ignificativa, onde o pico
o de amplitu de local, em
m uma
alta intensidade do laser, foi
f maior co
om a presença do parc
ceiro em co
omparação a sua
ausên
ncia, contud
do, não ho
ouve significcância dos resultados com o lasser em baix
xa ou
mode
erada intensidade. Os prrincipais efeiitos de ansie
edade e afeto foram enccontrados em
m uma
meno
or latência ao
a estimulo do laser. A hipótese da presença
a do parceirro pela inte
eração
ansie
edade-afeto não foi significativa em nenhum
m dos resu
ultados. Não
o foi encon
ntrada
intera
ação signific
cativa nos grrupos na pre
esença do parceiro, rela
acionada aoss relacionam
mentos
estáv
veis e aos nã
ão estáveis. Após o proccedimento fo
oi concluído que a funçã o fundamental da
ligaçã
ão entre os parceiros ta
ambém pod e ser a cap
pacidade de gerar um a
apoio emocio
onal e
propo
orcionar segurança em uma
u
situação
o sufocante, como a dorr.
Em conclusão, verificou-se que os e
efeitos da presença do
o parceiro em quadro
os de
essamento neural
n
relacio
onada a dorr depende da ligação afetiva do cassal e não do
o nível
proce
de attenção do pa
arceiro em um momento
o vulnerável.
Referrência: Charrlotte Krahe´, Yannis Pa
aloyelis, Hea
ather Condon, Paul M. JJenkinson, Steven
S
C. R. Williams, Aikaterini
A
Fo
otopoulou. A
Attachment style
s
modera
ates partnerr presence effects
e
ain: a laser-e
evoked pote
entials study . Social Cognitive and Afffective Neu roscience. 2015
on pa
4. Ap
plicativos de celulares melhoram a a tenção ao pa
aciente
Um n
novo aplicativo de celula
ares desenvo
olvido pelo Instituto
I
de Ciências de Atenção Primária
e Saú
úde e a Sec
cret Attic, ajuda na aten
nção de paciientes que sofrem
s
de do
or está em testes
t
clínicos.
O ap
plicativo perm
mite registra
ar informaçõ
ões diárias sobre o pac
ciente, pode
e ser registrado o
tipo d
de alimento consumido,, exercícios realizados, medicamenttos tomadoss e em que horas
sentiu dores. Ess
sas informaç
ções podem ser depois utilizadas
u
em
m consultas pelo médico
o para
analis
sar se o pac
ciente está respondend o à medicaç
ção, com iss
so o pacientte não precisa se
lembrar de como
o se sentiu em um determ
minado dia, pois as informações fica
am registrad
das.
O con
nferencista Dr.
D John Bed
dson, da Uni versidade de
e Keele, diss
se que o apliicativo poderá ser
utiliza
ado não só para ajudar os paciente
es individuais
s, mas, pode
e ser utilizad
do para conttribuir
com pesquisas so
obre o tratam
mento da do
or.
Referrência e fontte:
 Keele University. "Pa
ain managem
ment app set to improve
e patient carre." Medical News
Today. MediLexicon,
M
Intl., 19 Ma r. 2015. We
eb.
 http://ww
ww.medicaln
newstoday.co
om/releases
s/291100.php
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5. Se
everidade da
d dor crônica na popu
ulação idosa
a na Suécia
a, impacto nos custos e na
qualid
dade de vida
a
Segundo a Organ
nização Pan--americana d
de Saúde, 2003, pg 30: O envelheccer é um pro
ocesso
seque
encial, individual, cumulativo, irreve
ersível, univ
versal, não patológico
p
de
e deterioraç
ção de
um o
organismo maduro,
m
próprio a todo s os membros de uma
a espécie, d e maneira que
q
o
temp
po o torne menos
m
capa
az de fazer frente ao estresse
e
do meio ambiiente e, porrtanto
aume
ente sua pos
ssibilidade de
e morte.
O arttigo deste alerta
a
aborda
a um tema que tem tid
do bastante relevância mundial nos
s dias
atuais, frente ao
a fato de que há u
um aumento significativo da pop
pulação idosa, e
conse
equentemen
nte também a um elev
vado númerro de pesso
oas acometi das por do
oenças
crônicas degenerrativas, que possuem d
dor crônica, pois existem vários esstudos mosttrando
que e
existe uma correlação
c
direta
d
com o aumento da prevalência de dor se
evera em pe
essoas
idosa
as. Os autore
es tinham como objetiv
vo por meio do respectiv
vo estudo q uantificar o custo
social da dor crrônica em pessoas
p
com
m 65 anos ou mais e avaliar o im
mpacto des
sta na
qualid
dade de vida
a desses indivíduos.
A am
mostra era es
stratificada, e os particip
pantes possuíam 69 ano
os ou mais, os sujeitos foram
selecionados leva
ando-se em consideraçã
ão o total da
a população registrada. Para a realiização
da pe
esquisa eles coletaram dados
d
de trê
ês registros e enviaram dois questio
onários a cas
sa dos
partic
cipantes. Ele
es avaliaram
m a intensid ade da dor por meio da escala nu
umérica de dor,
d
e
estratificando a mesma
m
como leve, mod erada e sev
vera, e avalia
aram a qual idade de vid
da por
meio do instrume
ento EQ-5D.
Por m
meio da pesq
quisa realiza
ada pode-se
e notar que a dor crônic
ca severa essta associada
a com
um a
aumento sig
gnificativo dos
d
gastos em saúde, assim com
mo se evide
encia uma baixa
qualid
dade de vid
da em indivíduos idososs e que pos
ssuem esse tipo de dorr. Pela leitu
ura do
artigo
o pode-se re
efletir sobre a importân
ncia de se de
esenvolver uma
u
assistên
ncia à Saúde que
seja preventiva e que prom
mova Saúde
e, diminuind
do assim as
s complicaçõ
ões advindas das
doenças crônicas
s.
Sabe-se que há um aumentto crescente
e da populaç
ção idosa no
o Brasil e, p
portanto, de
eve-se
busca
ar cada vez mais desen
nvolver estrratégias de saúde que prezem pela
a manutenção da
qualid
dade de vid
da, considerrando o pro
ocesso de perdas próprrias do enve
elhecimento e as
possibilidades de
e prevenção, manutençã
ão e reabilita
ação do seu estado de sa
aúde (CIOSA
AK, et
al, 2011). Torna
a-se cada vez
v
mais ev
vidente a ne
ecessidade do
d desenvollvimento de
e uma
atenç
ção de saúde
e que garan
nta a integra
alidade e equ
uidade aos usuários
u
do Sistema Único de
Saúde (SUS) (Política Nacion
nal de Atençã
ão Básica-PN
NAB, 2011).
as estratégia
as foi o inve
estimento na
a atenção básica por m
meio da criaç
ção da
No Brasil uma da
Polític
ca Nacional de Atenção
o Básica que
e tem na Sa
aúde da Fam
mília sua esttratégia prioritária
para expansão e consolidaçã
ão da atençã
ão básica (Política Nacio
onal de Aten ção Básica-P
PNAB,
2011), pois vário
os estudos co
omprovam q
que o atual modelo
m
hosp
pitalocêntrico
o é um mode
elo de
saúde
e pública fin
nanceiramente insustenttável e que há necessidade de invesstir nas Red
des de
Atenç
ção a Saúde
e, pois é evidente a neccessidade de
e se superarr a fragmenttação do sistema,
de no
os organizarrmos correta
amente diantte da presen
nça hegemôn
nica das con
ndições crônicas e
de de
efinitivamente passarmo
os a prioriza
ar a qualifica
ação da atenção primárria á saúde como
base e centro org
ganizador da
as redes de a
atenção inte
egral à Saúde
e (Mendes, 2
2011).
O des
scompasso existente
e
é notável. Há necessidade
e de desenv
volver uma a
atenção de Saúde
S
voltada para a prevenção, ou seja, q
que atue de
e maneira tal diminuin
ndo os risco
os de
cronifficação das doenças e comorbidad es, ampliando assim a resolutivida
ade e impac
cto na
situaç
ção de saúd
de das pessoas e coletiividades, alé
ém de propiciar uma im
mportante re
elação
custo
o-efetividade
e (Mendes, 2011);
2
(Polít ica Nacional de Atenção Básica-PNA
AB, 2011).
Referrências:
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Bernfort L, Gerdle B,, Rahmqvist M, Husberg
g M, Levin LÅ
Å. Severity of chronic pain
p
in
an elderlly population in Swede
en--impact on
o costs and quality off life. Pain. 2015
156(3):5
521-7;
Brasil. Ministério
M
da Saúde. Po rtaria N. 24
488, 21 de outubro de
e 2011. Aprova a
política Nacional
N
de Atenção
A
Bássica, estabellecendo a re
evisão de dirretrizes e no
ormas
para a organização
o
da Atenção
o Básica, pa
ara a Estratégia Saúde
e da Família
a e o
Programa
a de Agentes
s Comunitárrios de Saúde
e;
Ciosak, et
e al. Senescência e ssenilidade: novo paradigma na Attenção Básica de
Saúde. Revista
R
Esc Enferm
E
USP, V. 45 N.2, 2011;
2
MENDES,, Eugênio Villaça. As Red
des de Atenção a Saúde. N 2, 2011;
ORGANIZ
ZACIÓN PANAMERICANA
A DE LA SALUD. Guia Clíínica para Attención Primaria a
las Personas Mayores
s. 3. ed. Wa shington, DC
C, 2003.

6. Estudo mostra
a combinação
o eficaz para
a alívio da do
or neuropática
A dorr neuropática
a é resultantte de lesões primárias ou
o de disfunç
ções de estru
uturas do sis
stema
nervo
oso periféric
co ou central, as quais podem acom
meter raízes e nervos p
periféricos, nervos
n
cranianos, medulla espinal ou
u cérebro.
Não é de hoje que se sabe que a dor n
neuropática,, bem como outros tipo
os de dor crônica,
possu
ui um forte componente
e emocionall. Consequentemente, um
u antideprressivo acarretará
bons resultados no alívio des
sses tipos de
e dor. Ainda
a assim, men
nos de 30% dos casos de
d dor
neuro
opática alcan
nçam sucess
so em seu a
alívio total, lembrando que os opioid
des, por exe
emplo,
com a utilização
o contínua geralmente reduzem seu
s
efeito analgésico.
a
Ou seja, muitos
m
pacie
entes que inicialmente conseguem
c
o alívio da dor
d
neuropá
ática, ao passsar do tempo de
tratamento, as dores
d
voltam
m a incomod
dar. Estudios
sos do mund
do inteiro te
entam enten
nder a
fisiop
patologia da
a dor neurropática, pa
ara que tra
atamentos eficazes se
ejam elaborrados.
Pesqu
uisadores da Escola de
e Medicina de Queen realizaram um estudo para verifiicar a
utiliza
ação combin
nada de norttriptilina, um
m antidepressivo, e a mo
orfina, um an
nalgésico op
pioide,
em rrelação à mo
orfina ou no
ortriptilina se
eparadamen
nte no tratam
mento da do
or neuropática. O
estud
do cruzado aleatório
a
e duplo-cego a valiou a dorr por escala numérica va
alidada de 0 a 10.
Cada paciente ex
xperimentou os três tipo
os de tratam
mento: a com
mbinação, a morfina isollada e
a norrtriptilina iso
olada, cada um
u dos trêss por seis semanas. Ante
es do tratam
mento combiinado,
a mé
édia de dor era 5,6 e, após, redu
uziu para 2,6. Os efeittos adversoss comuns desses
d
fárma
acos, como boca seca e constipação
o, não pioraram com o tratamento combinado. Além
dos b
bons resulta
ados da com
mbinação me
edicamentos
sa, os pesqu
uisadores re
essaltam que são
medicamentos de
e baixo custto se compa rados aos medicamento
m
os de alto cu
usto muitas vezes
ados nesta patologia.
p
utiliza
Referrência e fontte:
 Gilron I1
1, Tu D, Holden
H
RR, Jackson AC
C, DuMerton-Shore D. Combination of
morphine
e with nortriptyline for n europathic pain.
p
Pain. 2015 Mar 5;

http://w
www.ncbi.nlm
m.nih.gov/pu
ubmed/2574
49306

Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Participação de
e neurônios glicinérgicoss no controle
e da dor e da
a coceira
Em 1
1965, Wall e Melzack descreveram
d
m a teoria da
d comporta
a, propondo
o a existênc
cia de
intern
neurônios in
nibitórios no
o corno dorrsal da medula espinal, local ond
de acontece
em as
prime
eiras sinapse
es dos neurônios aferen
ntes periféric
cos. Estes neurônios ini bitórios, um
ma vez
ativados por es
stímulos do
olorosos da periferia, liberam neurotransmisssores inibittórios,
espec
cialmente GABA
G
e gliciina, que hip
perpolarizam
m neurônios e reduzem
m ou imped
dem a
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trans
smissão dos
s impulsos dolorosos e
excitatórios da periferia
a até o cé
érebro, redu
uzindo
conse
equentemen
nte a percep
pção e sensa
ação dolorosas. Vários estudos ao longo dos anos,
desde
e então, têm reforçado
o esta teorria, e de fato, ela pare
ece corresp
ponder a um
m dos
principais mecanismos end
dógenos de controle da dor. Ma
as a falta de ferram
mentas
moleculares limitou bastante os estudo
os nesse se
entido. Com o avanço da tecnolog
gia de
manipulação genética, novas
s opções estã
ão disponíve
eis aos pesqu
uisadores.
Um e
estudo recen
nte publicado em uma d
das principa
ais revistas científicas d a área méd
dica, a
Cell, mostrou por meio de fe
erramentas a
avançadas e específicas, a participa
ação de neurrônios
glicin
nérgicos na modulação da transmi ssão de res
spostas de dor e coce ira, reforçan
ndo e
ampliando os con
nhecimentos
s a respeito d
da teoria de Wall e Melzack.
Fundindo as tecnologias da Cre recom
mbinase com
m vetores virais, os auttores do tra
abalho
foram
m capazes de
d eliminar ou silenciarr neurônios glicinérgico
os apenas e
em vias que
e lhes
fosse
em de intere
esse. Esse tipo de ferram
menta repre
esenta um avanço impo
ortante. Com
m isso,
els id
dentificaram que, emborra interneurô
ônios inibitórrios possam agir tanto p
por meio de GABA
como
o de glicina, os neurônios espinais responsáveis pelo controle da dor e da coceirra são
majoritariamente
e glicinérgico
os e ativado
os principalm
mente por fibras
f
aferen
ntes mieliniz
zadas.
Além disso, sua eliminação ou silenciam
mento produ
uz aumento da sensibilid
dade do animal a
estím
mulos doloro
osos, tanto mecânicos , como térrmicos, além
m de comp
portamentos
s que
evide
enciam dor e coceira espontâneas. Isso nos mo
ostra que allém de conttrolar os imp
pulsos
excita
atórios durante uma situação nociv
va, os interneurônios glicinérgicos e spinais conttrolam
tamb
bém a homeostase das respostas
r
de
e neurônios nociceptivos
s e prurinérg
gicos. Reforçando
esses
s resultados,, a ativação farmacogen ética local de neurônios glicinérgico s espinais le
evou à
a durante a dor neuropá
reduç
ção da hiperrsensibilidade
e nociceptiva
ática e a cocceira, induzid
da por
cloroq
quina ou his
stamina.
São rresultados novos
n
e relev
vantes, que reforçam a teoria da co
omporta, ma
as acima de tudo,
este trabalho traz novas ferrramentas qu e certamentte contribuirão para o av
vanço de div
versos
estud
dos na área da
d dor.
Referrência: Foste
er E, Wildnerr H, Tudeau L, Haueter S,
S Ralvenius
s WT, Jegen M, Johannss
sen H,
Hösli L, Haenraets K, Ghane
em A, Conze
elmann KK, Bösl M, Zeillhofer HU. T
Targeted ablation,
silenc
cing, and ac
ctivation establish glycin
nergic dorsa
al horn neurrons as key components
s of a
spina
al gate for pa
ain and itch. Neuron. 20 15 85(6):12
289-304.
8. Ox
xidação e nocicepção na dor associad
da à endome
etriose
A endometriose, caracterizada pela pre
esença de te
ecido endom
metrial fora do útero, é uma
doença que acomete cerca de 10 a 1 5% das mu
ulheres em idade fértil.. Sintomas como
disme
enorreia, dis
spareunia e dor pélvica ssão facilmen
nte encontrados em mullheres que sofrem
dessa
a inflamação. Geralmente, como forma de tratamento para a do
or, são utilizados
fárma
acos anti-inflamatórios ou analgésiicos ou, até
é mesmo, in
ntervenções cirúrgicas. Ainda
que n
não se saiba
a ao certo a relação entrre a doença e os sintomas de dor, a
acredita-se que
q
as
lesõe
es liberam moléculas
m
quimiotáticas q
que atraem células
c
imun
ne para a cav
vidade perito
oneal,
acum
mulando no fluido periton
neal.
Na e
endometriose, o fluido peritoneal existente possui med
diadores infflamatórios como
otrienos, qu
cicloo
oxigenases (COX-1
(
e CO
OX-2), deriv
vados do áciido araquidô
ônico e leuco
ue são
poten
ntes ativado
ores de nociceptores e e
estão ligado
os à sensibilidade da do
or e lipoprotteínas
oxida
adas. A dor crônica atriibuída à infllamação do tecido, em sua maioria
a, é resultado do
estresse oxidativo.
Conhecendo algu
uns dos mec
canismos do
o estresse ox
xidativo e a sua influênccia na inflam
mação
do te
ecido endom
metrial, pes
squisadores desenvolveram um es
studo em q
que testaram
m um
tratamento alterrnativo para o alívio da
a dor na en
ndometriose e investiga
aram o pape
el das
lipoprroteínas ox
xidadas na produção d
de eicosanó
óides. Para eles, a su
uplementaçã
ão de
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antioxidantes, co
omo a vitam
mina E, pode
eria reduzir as resposta
as à dor, pe
ela diminuição de
lipoprroteínas oxid
dadas.
Partin
ndo da seleç
ção de mulhe
eres com e ssem endome
etriose, entre
e 18 e 60 an
nos, foi colettado o
fluido
o peritoneal de cada uma
u
delas e
e, através de análises de cromattografia líqu
uida e
espec
ctrometria de
d massas acoplada
a
(LC
C-MS/MS), analisou-se os compone
entes oxidados e
inflam
matórios das
s amostras.
O esttudo verifico
ou que a pro
odução de ei cosanóides por lipoprote
eínas oxidad
das químicam
mente
in viitro é sem
melhante à observada no lavado peritoneal. Lipoprote ínas modificadas
oxida
ativamente causam hip
potermia (i ntracerebrov
ventricular) em camun
ndongos CD
D-1 e
nocic
cepção no ensaio
e
de latência de re
etirada da pata de Hargreaves em
m ratos SprragueDawley.
ína, e a ind
oxidantes, viitamina E, N-acetilciste
N
dometacina suprimiram a capacidade de
Antio
induç
ção de dor das
d
lipoprote
eínas oxidad
das. O tratamento de cé
élulas endom
metriais hum
manas
com estas lipoprroteínas ou o lavado pe
eritoneal de mulheres co
om endome
etriose mostraram
regulação positiv
va de genes pertencentess a vias infla
amatórias e de opioides.
Referrência: Ray K, Fahrman
nn J, Mitche
ell B, Paul D,
D King H, Crain
C
C, Coo
ok C, Golovko M,
Brose
e S, Golovko
o S, Santana
am N. Oxida
ation-sensitiv
ve nociceptio
on involved in endometrriosisassoc
ciated pain. Pain. 2015 156(3):5281
39.
9. Tra
amadol redu
uz a ansiedad
de e depresssão possivelmente induz
zidas pela do
or
O pre
esente estud
do elucidou o uso do tra
amadol , um
m agonista do
o receptor μ
μ-opioide ma
as que
tamb
bém inibe a receptação de serotoni na e norepinefrina, parra quantifica
ar seus efeittos na
eficác
cia do trata
amento da dor crônica
a associada com comportamentos de depress
são e
ansie
edade. Para isso foi us
sado o mod
delo experim
mental de constrição ccrônica do nervo
isquiá
ático (CCI, sigla
s
em ing
glês) para in
ndução de ne
europatia e dor crônica nos em animais.
Além disso, o modelo
m
de labirinto e ccruz elevado
o (EPM) para avaliar o comportam
mento
relacionado à ansiedade, no qual o rato é colocado em um labirinto em cru
uz e os ratos
s com
dor n
neuropática ficam meno
os tempo no
os braços abertos quando compara
ado com os ratos
sham
m, pelo qual apresentam
a
tempo maio
or. O teste de
d nado força
ado fora utiliizado para avaliar
a
o co
omportamento associad
do a depre ssão, que consiste na
a capacidad
de dos roe
edores
escap
parem de um
ma situação
o desconfortá
ável em um
m galão cilínd
drico compo
osto por águ
ua em
seu in
nterior. Os ratos
r
com do
or neuropáti ca tem temp
po maior de imobilidade
e do que aos ratos
sham
m. Os roedores com dor neurop
pática (CCI)) que foram tratados com o veículo
v
farma
acológico ap
presentaram queda de 8
82% no limia
ar de retirada de pata qu
uando comp
parado
com os ratos sem
m a dor neurropática (gru
upo sham), através do teste
t
de alod
dinia mecânica de
Frey. A administração de
e tramadol a
aumentou o limitar de re
etirada da pa
ata em 336%
% nos
von F
ratos
s submetidos ao CCI em
e
compara
ação com os
o ratos sha
am. Além d
disso, o tram
madol
aume
entou o tempo no braço aberto do l abirinto em cruz elevado (EPM) em 67% em an
nimais
com dor neuropá
ática (CCI) e não teve efeitos sign
nificantes no
os ratos sem
m dor neuropática
(Sham
m). Durante
e o nado forçado,
f
os ratos com
m dor neuro
opática (CCII), apresentaram
aume
ento da imob
bilidade em 28% em com
mparação co
om os ratos sem dor neu
uropática (Sham).
Contu
udo, o tramadol reduziu
u esse temp
po de imobiliidade em 22
2% nos rato
os CCI e não
o teve
efeito
os significan
ntes nos rato
os Sham. D
De fato, o trramadol reverteu as mu
udanças me
ecanosensitivas e as
s comorbida
ades associiadas a do
or neuropáttica como comportam
mentos
depre
essivos e de
e ansiedade. Este estudo
o sugere que o tramado
ol atenua a d
dor neuropá
ática e
em co
onsequência
as suas como
orbidades.
Referrência: Casp
pani O, Reitz
z MC, Ceci A
A, Kremer A,
A Treede RD
D. Tramadol reduces anxietyrelate
ed and dep
pression-asso
ociated beha
aviors presu
umably indu
uced by paiin in the ch
hronic
consttriction injury model of neuropath
hic pain in rats. Pharm
macol Bioche
em Behav. 2014
124:2
290-6.
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10. A
Acetaminofen
no pode limitar a sua ale
egria
Evidê
ências psicológicas recentes demon
nstraram que o uso con
ntínuo do p
paracetamol como
ógicos nega
analg
gésico reduz
z também a sensibilidad
de das pess
soas a estím
mulos psicoló
ativos,
além das dores corporais.
c
Um
ma dose únicca de parace
etamol, do mesmo
m
modo
o, atenua re
eações
negattivas das pessoas a estímuloss emocionalmente evo
ocativos. N
Neste alerta
a, os
pesqu
uisadores realizaram
r
experimento
os psicológ
gicos onde os particip
pantes tom
maram
parac
cetamol e avaliaram
a
es
stímulos dessagradáveis (Internation
nal Affective
e Picture Sy
ystem)
meno
os negativam
mente e estímulos agrad
dáveis forma
a menos positiva, em co mparação co
om os
partic
cipantes que
e tomaram placebo. Oss participanttes na cond
dição acetam
minofeno tam
mbém
avalia
aram ambos
s os estímulos negativo s e positivos com meno
os emociona
alidade do que
q
os
partic
cipantes na condição placebo,
p
en quanto que
e medições não avaliattivas (medid
da da
saturração de corr em cada im
magem) não
o foram afeta
adas pela drroga. Estes achados sug
gerem
que o acetamino
ofeno tem um efeito ge
eral de embo
otamento no
o processam
mento avaliativo e
emoc
cional de ind
divíduos, inde
ependentem
mente da valê
ência negativa ou positiv
moção.
va desta em
Os au
utores sugerrem que ao todo, ao inv
vés de ser ro
otulado como meramentte um analgésico,
o ace
etaminofeno pode ser mais
m
bem de
escrito como
o um apaziguador para todas as do
ores e
emoç
ções.
Referrência: Durso GR, Luttre
ell A, Way BM
M. Over-the-Counter Relief From Pa
ains and Plea
asures
Alike: Acetamino
ophen Blunts Evaluation
n Sensitivity
y to Both Ne
egative and Positive Sttimuli.
Psych
hol Sci. 2015
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