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Divullgação Cien
ntífica
1. Tra
atando o ma
al pela raiz
Um p
pequeno dis
spositivo de material orrgânico base
eado em um
ma bomba d
de íons eletrônica
repre
esenta uma nova espera
ança para pe
essoas que sofrem de dor
d crônica, especialmen
nte de
dor n
neuropática,, que é res
sultado de uma lesão ou uma dis
sfunção do sistema ne
ervoso
perifé
érico ou cen
ntral. É o qu
ue sugerem os resultados de mais de dez anoss de estudo
os que
inclue
em publicaç
ções no Na
ature Materrials e no Science Ad
dvances, po
or um grup
po de
pesqu
uisadores da
a Universida
ade Suíça de
e Linköping em conjunto
o com o Insstituto Karolinska,
tamb
bém da Suíç
ça. Estes pe
esquisadoress desenvolve
eram um diispositivo pa
arecido com
m uma
bomb
ba iônica utillizada para a estimulaçã
ão de células
s in vitro (em
m condições de laboratórrio).
Este dispositivo pode
p
ser imp
plantado jun
nto à medula
a espinal, pe
ermitindo de
esta forma o alívio
da d
dor. As info
ormações da
d periferia são transmitidas através da m
medula espinal e
proce
essadas em estruturas cerebrais responsáveiis pela trad
dução desta
as informaçõ
ões e
geraç
ção da sens
sação do qu
ue entendem
mos como dor.
d
Comparrado a um marca-passo
o que
envia
a impulsos elétricos
e
ao coração,
c
este
e dispositivo
o enviaria ne
eurotransmisssores (molé
éculas
capaz
zes de aliviar a dor) para o lug
gar exato onde a term
minação nerv
rvosa dos nervos
n
danifficados entra
a em contato
o com a me
edula espinal. Isto signiffica que os impulsos ca
apazes
de ge
erar a sensação de dorr que vêm da periferia, do local da
d lesão do nervo, não mais
chega
ariam ao cérebro e,, desta fo
orma, não haveria mais
m
a sen
nsação dolo
orosa.
enefícios de permitir o uso
Adicio
onalmente, o implante apresenta
a
be
u de dosa
agens menorres de
e há menorr risco de de
medicamentos e, ainda, acrredita-se que
esenvolver e
efeitos colatterais,
uma vez que a administraç
ção da drog a seria em um local específico
e
pa
ara o contro
ole da
trans
smissão dolo
orosa.
No último estudo
o, publicado
o agora em 2015, o dispositivo foii implantado
o junto à medula
m
espin
nal de mane
eira que era capaz de i nduzir a liberação do neurotransm
n
missor inibitó
ório γaminobutírico (G
GABA), cuja função nattural é a de inibir estímulos como
o a liberaçã
ão de
substtâncias que possam causar dor no
o sistema nervoso centtral. Esta bo
omba de íons foi
ovimentos liivres e foi de
testada em anim
mais acordado
os e com mo
esenvolvida com um ma
aterial
eletrô
ônico orgâniico, que perrmite uma ffácil aceitaçã
ão pelo orga
anismo vivo . Os animais que
tivera
am o dispos
sitivo implan
ntado e em uso apresentaram uma
a diminuição
o da dor fre
ente a
estím
mulos mecân
nicos se com
mparados ao
os animais sem
s
o impla
ante. Trata-sse de um estudo
e
pré-c
clínico desen
nvolvido ape
enas em roe
edores, mas os pesquisa
adores acred
ditam que dentro
d
de 5 a 10 anos o dispositivo poderia estar disponível na clín
nica. De qu
ualquer form
ma, os
e representtam uma grrande esperança aos 30
resulttados são promissores
p
0% da popu
ulação
mund
dial que sofrre de dor crô
ônica.
Referrências:
 Simon DT
T, Kurup S, Larsson KC, Hori R, Tybrandt K, Goiiny M, Jagerr EW, Berggrren M,
Canlon B, Richter--Dahlfors A
A. Organic electronics
s for preccise deliverry of
nsmitters to
o modulate
e mammalia
an sensory function. N
Nat Mater. 2009
neurotran
8(9):742
2-6.
 Jonsson A, Song Z, Nilsson D, M
Meyerson BA
A, Simon DT
T, Linderoth
h B, Berggre
en, M.
Therapy using implan
nted organicc bioelectronics. Sci Adv.. 2015 1(4): e1500039.
2. Paciente decid
de a quantida
ade de medi camento para dor aguda
a
A do
or aguda ap
parece repen
ntinamente em respostta a uma le
esão e indu
uz ao sofrim
mento,
reflettindo negativamente na
n qualidade
e de vida dos doente
es. Para a mensuraçã
ão da
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intensidade da dor
d
existem escalas vallidadas em nível internacional. Um
m estudo em
m 207
pacie
entes com dor
d
aguda grave exigind
do administrração de op
pioide por viia intraveno
osa foi
realiz
zado e um protocolo
p
sim
mples de ava
aliação da dor com base
e em titulaçã
ão foi utiliza
ado, o
proto
ocolo (1+1+
+1+1), que consiste em
m perguntarr ao pacientte a cada ttrinta minuttos se
neces
ssita de mais analgésico
os.
Todos os pacienttes receberam 1 mg de hidromorfon
na intravenosa e, 30 min
nutos mais tarde,
foi pe
erguntado se queriam mais
m
medica
ação. Os pac
cientes que responderam
m sim receb
beram
um a
adicional de 1 mg de hid
dromorfona intravenosa e a perguntta foi repetid
da novamen
nte 30
minutos após iss
so. Aqueles que tiveram
m alívio da dor
d e recusaram mais m
medicamento
o, não
receb
beram opioid
de adicional e foram pe
erguntados novamente
n
30
3 minutos mais tarde. Cada
pacie
ente foi interrogado qua
atro vezes, proporcionando-lhes a oportunidad
de de recebe
er até
4mg de opioide durante
d
um período
p
de a
até 4 horas.
A satturação de oxigênio, frequência re
espiratória, pressão
p
arte
erial, e pulsso foram me
edidas
cada vez que os pacientes fo
oram questio
onados se eles queriam mais reméd ios contra a dor e
novamente aos 15 minutos
s após cad a dose de hidromorfona intraven
nosa. Os ev
ventos
adverrsos foram definidos co
omo: satura
ação de oxig
gênio inferio
or a 95%; a pressão arterial
sistóllica inferior a 90 mmHg;; frequência respiratória
a inferior a 10
1 ciclos/min
n; e taxa de pulso
meno
or que 50 batimentos//min. Após a avaliação
o de 4 hora
as, dos 207
7 pacientes, 114
receb
beram 1mg de medicam
mento, 78 re
eceberam 2mg, 9 receb
beram 3mg e 6 receberram 4
mg.
A perrcepção da dor
d é subjetiva. A escala
a analógica visual
v
e a esc
cala numéricca exigem allguma
facilid
dade com nú
úmeros e sua interpretaçção. Já a esc
cala não num
mérica utiliza
ada neste es
studo,
pergu
untar ao pac
ciente se que
er mais med
dicação, pode ser mais fácil
f
de comp
preender entre os
pacie
entes leveme
ente confuso
os, idosos e aqueles distraídos porr consulta pa
adronizada; pode
tamb
bém com pe
equenas dos
ses de opioiides minimiz
zar os efeitos adversoss, como náu
useas,
vômittos e a sen
nsação de não
n
estar to
otalmente no
n controle de si mesm
mos. O prottocolo
utiliza
ado parece atravessar as
a barreiras tradicionais
s de comunicação, como
o a alfabetiz
zação,
cultura, nível edu
ucacional e habilidade
h
nu
umérica.
Referrência: Chan
ng AK, Bijurr PE, Holden
n L, Gallaghe
er EJ. Efficacy of an Accute Pain Titration
Proto
ocol Driven by
b Patient Re
esponse to a Simple Query: Do You
u Want More
e Pain Medica
ation?
Ann E
Emerg Med. 2015. pii: S0196-0644(
S
(15)00386-8
8.
3. Me
emória da do
or
Sentiir dor é uma
a condição humana
h
e um
ma forma de
e sobrevivên
ncia. A dor ffísica nos pe
ermite
identtificar coisas
s que podem
m causar d
dano imediato ou alertar de que alguma coisa no
organ
nismo precis
sa de cuidados. A dor em
mocional é semelhante
s
à dor física, um alerta de
d que
algo não está ac
contecendo de
d acordo co
om o que desejamos. Entre
E
o estím
mulo que prrovoca
emocional e a forma co
om que o sser humano responde à percepção
o criada, res
side a
dor e
oporttunidade de resposta; ou seja, dia
ante do sen
ntimento da
a dor emociional, não tem
t
a
neces
ssidade de transformar em
e sofrimen
nto.
Existe
em mecanis
smos de me
emória para a dor, que
e são influen
nciados por diversos fatores:
como
o o tipo e a duração da
d dor, a siituação em que ocorreu, o impactto emociona
al e a
condiição psicológ
gica do indiv
víduo, entre
e outros. De
essa forma, evidências rrecentes sug
gerem
que situações em
e
que env
volvem uma
a situação emocional
e
negativa
n
pod
dem ter im
mpacto
negattivo na mem
mória da dorr, enquanto situações po
ositivas teria
am o efeito o
oposto. Emb
bora o
exerc
cício físico frrequentemente esteja a
associado à dor, evidências mostra m que atlettas de
alto impacto aprresentam maior
m
tolerân
ncia à dor do
d que indiv
víduos não atletas. Situação
seme
elhante ocorrre com a dor
d
oriunda de um tra
abalho de parto
p
que, e
em geral, é uma
experriência posittiva para a mãe.
m
Com o objetivo de
d avaliar a memória da
a dor em ma
aratonistas, um estudo foi realizado
o com
sesse
enta e dois indivíduos para avalia
ar a intensiidade da do
or e emoçõ
ões logo após os
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partic
cipantes atingirem a liinha de che
egada e ap
pós três ou seis mesess do términ
no da
comp
petição. Os resultados
r
ob
btidos sugerrem que a do
or induzida por
p correr um
ma maraton
na não
é lem
mbrada com
m precisão algum tem
mpo depois, provavelme
ente por se
e tratar de uma
experriência emoc
cional positiv
va, agradáv
vel. Dessa fo
orma, tanto correr uma maratona quanto
experrienciar um trabalho de
e parto pode
em influencia
ar a memórria da dor e resultar em
m uma
respo
osta subestimada, já qu
ue são expe
eriências em
mocionalmente positivass, em contra
aste a
outro
os tipos de dor proven
nientes de d
doenças ou procedimen
ntos médico
os dolorosos
s, por
exem
mplo, que pod
dem superes
stimar a dorr.
Resta
abelecer o equilíbrio
e
em
mocional pera
ante um aco
ontecimento que nos ge
era dor emocional
implic
ca ganhar co
onsciência de
d todo o pro
ocesso que conduz
c
ao so
ofrimento. C
Com isso, po
ouco a
pouco
o poderíamo
os “aprenderr” a program
mar uma form
ma mais saud
dável de lida
ar com a dorr.
Referrência: Babe
el P. Memorry of pain iinduced by physical ex
xercise. Mem
mory. 2015 1-12.
[Epub
b ahead of print]
p
4. Die
eta rica em vegetais me
elhora dor ne
europática diabética
Na co
orreria do diia a dia se torna
t
freque
ente a substiituição de um
ma alimenta
ação saudável por
a e eficiente
refeiç
ções rápidas
s, os chamad
dos fast food
d. Ter uma alimentação
o mais rápida
e nem
semp
pre é sinô
ônimo de saúde e, pelo con
ntrário, po
ode significcar excesso
o de
gordu
ura/carboidrratos e a falta de vitam
minas e min
nerais essen
nciais para m
manter uma
a vida
saudá
ável. Dessa forma, a cada
c
dia se torna frequente o apa
arecimento de transtornos e
doenças metabólicas relacio
onados à de
esnutrição, diabetes,
d
neuropatias e obesidade. Altos
níveis
s de coleste
erol e glicose no organi smo têm co
ontribuído pa
ara problem
mas de circulação,
cardía
acos e respiratórios. Um
m dos mais preocupante
es distúrbios
s metabólico
os é a Neuro
opatia
Perifé
érica Diabétiica, que acomete até 30
0% dos indiv
víduos e está
á associada a uma morb
bidade
eleva
ada. Essa doença causa dificuldade n
na locomoçã
ão, amputaçõ
ões, episódio
os de ansied
dade e
depre
essão. Esses
s fatores metabólicos ad vindos de uma alimenta
ação desequiilibrada dific
cultam
o tratamento terrapêutico da
a Dor Neuro
opática Diabé
ética. A maioria dos pa
acientes com
m esta
doença apresenta dormênc
cia nas exttremidades e dores espontâneas.. Neste tra
abalho
recen
ntemente pu
ublicado evid
denciou-se a influencia de uma dietta baseada em vegetais
s com
baixo
o teor calóric
co sobre a dor neuropát ica diabética
a. Os indivíduos com neu
uropatia diabética
dolorrosa foram aleatoriamen
a
nte escolhid os e dividid
dos em dois grupos, po
or 20 seman
nas. O
grupo
o de interven
nção foi convidado a seg
guir uma die
eta de baixo teor de gord
dura, basead
da em
vegettais e suplem
mentação co
om vitamina B12. O grup
po controle foi
f convidad o a tomar apenas
o su
uplemento de
d
vitamina
a B12, ma
as não rece
ebeu nenhu
uma outra intervenção
o. Os
pesqu
uisadores re
elataram que
e os indivídu
uos que rece
eberam a die
eta vegetal tiveram perrda de
peso médio de 6,4
6 kg, além da sensibil idade na ex
xtremidade do
d pé melho
orada. A dife
erença
entre
e os grupos na melhora na dor, med
dida pelo qu
uestionário descrito
d
por McGill, foi de
d 8,2
ponto
os.
No ge
eral, as mellhorias foram
m observada
as tanto nos
s exames clínicos labora
atoriais quan
nto na
dor. Este estudo piloto sugere o pottencial de uma
u
interve
enção dietéttica baseada em
vegettais, mas nã
ão esclarece os mecanissmos envolvidos na pato
ofisiologia da
a dor neuropática
diabé
ética. Outros
s trabalhos comparativo
os recentes especulam os mecanissmos pelo qual
q
a
dieta baseada em
m vegetais de baixo teo
or de gordura pode me
elhorar a dorr neuropátic
ca. Os
autorres afirmam
m que ela po
ode favoreccer a sensib
bilidade à in
nsulina e, asssim, contro
olar a
doença. Embora
a novos esttudos ainda
a sejam necessários, fica
f
evidentte que uma
a boa
alime
entação é sin
nônimo de sa
aúde e bem estar.
Referrência: Bunn
ner AE, Wells CL, Gonzzales J, Agarwal U, Bay
yat E, Barna
ard ND. A dietary
interv
vention for chronic
c
diab
betic neuropa
athy pain: a randomized controlled pilot study. Nutr
Diabe
etes. 2015 5:e158.
5
doi: 10.1038/nu
utd.2015.8.
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5. Do
oença que affeta as articu
ulações
Osteo
oartrose: o que
q
é?
É um
ma doença qu
ue afeta as articulações,
a
, caracteriza
ando-se por degeneração
o das cartila
agens,
que p
pode ser ac
companhada de alteraçõ
ões nas estrruturas ósse
eas vizinha, podendo ag
gir de
forma
a progressiv
va. As articulações mais atingidas sã
ão as das mãos,
m
joelhoss, coxofemu
urais e
da co
oluna. Tal desgaste
d
po
ode causar desconforto - como do
or ao dobra
ar as articullações
atingidas. Osteoartrose é a mais comu
um das doe
enças reumá
áticas que se manifestta em
ambo
os os sexos. A maioria das
d
pessoass com mais de 60 anos têm algum grau de OA
A, mas
tamb
bém afeta pessoas
p
na faixa dos 2
20 a 30 ano
os. A intens
sidade das queixas aum
menta
progrressivamente
e com a idad
de.
Causas:
o possui um
u
"amort ecedor nattural" na forma
f
de cartilagem. Este
Cada articulação
"amo
ortecedor" protege
p
as extremidad
des dos oss
sos e reduz o atrito nas articullações
saudá
áveis. Em ge
eral, à mediida que enve
elhecemos nossas
n
articu
ulações se to
ornam rígida
as e a
cartilagem pode se tornar mais
m
vulneráv
vel ao desgaste. Ao me
esmo tempo , o uso repe
etitivo
de articulações ao longo dos
d
anos irrrita a cartilagem. Se a cartilagem
m se deteriora o
suficiiente, o osso
o passará a esfregar co
ontra osso, causando
c
do
or e redução
o na amplitude de
movimentos.
Norm
malmente a osteoartrose
e primária o
ou idiopática
a se instala sem causass aparentes, mas
muito
os estudos mostram
m
que
e o surgime
ento está mu
uito relacionado com ob
besidade, esfforços
físico
os repetitivos
s e alguns es
sportes, com
mo o futebol..
Já os
s quadros de
d osteoartrose secund
dária instala
am-se como
o consequên
ncia de trau
umas,
doenças reumato
ológicas infla
amatórias, n
necrose ósse
ea, injeções intra-articul ares repetid
das de
cortis
sona, doenç
ças congêniitas do esq
queleto, doe
enças metabólicas e e
endócrinas, e de
emplo.
enferrmidades em
m que haja co
omprometim
mento dos ne
ervos periférricos, por exe
Sinto
omas:
Os sintomas da osteoartrose
o
e, normalme
ente permanecem leves por muito te
empo e tend
dem a
desen
nvolver lentamente. O sintoma mais comu
um é dor nas articula
ações ao serem
s
movimentadas, que
q
costuma
a se instalarr sem causa
a aparente e aumenta d
de intensidade no
ução da doe
ença. Inicialm
mente, nas fases
f
iniciais
s da doença,, a dor surge
e com
decorrrer da evolu
o mo
ovimento da
as articulaçõ
ões e logo passa, mas com o decorrer do tempo pod
de ser
persis
stente mesm
mo o indivíd
duo estando
o parado. As
A articulaçõ
ões afetadass também podem
p
apres
sentar enrije
ecimento e diminuição
d
d
da mobilidade. Quando a osteoartrosse afeta as mãos,
algum
mas pessoa
as desenvolvem alarga
amentos óss
seos nos dedos,
d
que podem ou
u não
apres
sentar dor.
Como
o diagnostica
ar osteoartro
ose:
Para o médico fazer
f
um dia
agnóstico prreciso, será necessário que o pacie
ente descre
eva os
quência da dor. O médicco irá examin
nar as
sintomas em dettalhes, incluindo a localizzação e freq
articu
ulações afeta
adas e provavelmente p
pedirá um ra
aio-X ou outtros examess de imagem
m para
ver q
quanto dano
o há, e para descartar o
outras condições comun
ns. Além isso
o, o médico pode
sugerrir exames de
d sangue pa
ara descarta
ar outras form
mas de artrite.
Trata
amento:
Ainda
a não existe tratamento para parar ou reverter a erosão da
a cartilagem nas articula
ações,
mas existem maneiras de melhorar
m
a fu
unção articular. Uma da
as maneiras são os exerrcícios
para aumentar a flexibilidad
de e fortaleccer os músc
culos ao redor das articculações afettadas.
Além disso, tamb
bém podem ser aplicada s compressa
as frias ou quentes para aliviar a dor.
Após a instalação
o da osteoarrtite, o prin
ncipal objetiv
vo do tratam
mento é aliv
viar os sintom
mas e
perm
mitir que os
s portadore
es tenham uma vida normal, se
em dor ou
u limitações
s dos
movimentos. Parra tanto, a indicação de
e analgésico
os é útil, em
mbora norma
almente sua
a ação
seja rápida. Já o uso de anti-inflamat
a
tórios não esteroides (AINEs)
(
dev
ve restringirr-se à
eventtualidade de
e instalar-se ao surgime nto de um quadro
q
inflam
matório no lo
ocal, já que o uso
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consttante dos AIINES pode provocar sé rios efeitos colaterais, quando utiliizados por longos
períodos.
Em c
é cirúrgico. As interve
casos selecionados, o tratamento
t
enções maiss frequentes
s são:
artroplastia (sub
bstituição pa
arcial ou tottal da parte destruída por
p
uma prrótese), artrrodese
(fusão cirúrgica de dois oss
sos, usada principalmen
nte na coluna), osteop
plastia (retirada e
limpe
eza cirúrgica da parte ós
ssea deteriorrada).
Recomendações:
 Descansa
ar por algum
m tempo du
urante o dia e depois de
d atividadess que solicittem a
articulaçã
ão acometida pela osteo
oartrose;
 Usar disp
positivos de apoio tais como talas de dedos ou
o joelheira s, para reduzir o
impacto sobre
s
as articulações e a
aliviar a dor.. Se o pacien
nte apresenttar dificuldad
de em
caminharr, fazer uso
o de benga
alas, muleta
as e andado
ores. Para as pessoas
s com
osteoartrrose na colun
na vertebral é recomend
dável que faç
ça uso de um
m colchão firrme;
 Adotar uma postura cuidadosa ao sentar-se, levantar objetos e aandar, para evitar
posições forçadas que sobrecarre
eguem as arrticulações;
 Evitar atividades que
e promovam impactos re
epetitivos e carregar
c
pessos;
 Usar sapa
atos confortáveis que offereçam boa base de apo
oio;
 Praticar exercícios que fortaleççam a mussculatura pa
ara conferirr estabilidad
de às
articulaçõ
ões;
 Atentar para
p
o contro
ole do peso ccorporal.
Fonte
es:
 http://ww
ww.webmd.c
com/osteoarrthritis/ss/sliideshow-oste
eoarthritis-o
overview
ww.osteoartrose.com.br/
r/tm_diferencas.php
 http://ww

Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Do
oença de Alzheimer e conectividade funcional de
e regiões cerrebrais na pe
ercepção de dor
Como
o mencionad
do na edição
o 178, pacie
entes com demência,
d
condição com
mum entre idosos
hospiitalizados, parecem
p
apresentar difficuldade nã
ão somente para expre
essar a sen
nsação
dolorrosa, mas atté mesmo pa
ara percebê--la ("Pessoa
as com demê
ência interna
ados em leittos de
hospiitais gerais", Dor On Liine nº 178)). Naquela edição,
e
o es
studo verifico
cou em diferrentes
hospiitais ingleses que pacien
ntes dementtes apresenttavam altera
ações de hu mor associa
adas à
prese
ença de dor, sendo esta pouco contrrolada, apes
sar do uso de medicame
entos. Além disso,
tamb
bém houve correlação
c
entre a progrressão da id
dade e a pre
esença de d or nos pacie
entes.
Neste
e sentido, em outro esttudo foi rela
atado que pacientes com
m doença de
e Alzheimerr (DA)
receb
bem menos analgésicos
a
e relatam m
menos dor qu
ue indivíduos
s da mesma idade e sem
m esta
demê
ência.
Neste
e estudo, pa
ara examinar o impacto da DA na nocicepção
n
destes
d
pacie
entes, foi avaliada
por m
meio de ima
agens de res
ssonância m
magnética fun
ncional (fMR
RI) a conectiividade func
cional,
ou sincronicidade
e de ativação
o, entre reg iões associadas aos aspectos cognittivos, sensorriais e
emoc
cionais da do
or. Acredita-se que estess indivíduos possam apresentar capa
acidade men
nor de
sentir dor devido
o a alterações em áreas ccentrais rela
acionadas à transmissão
t
e processam
mento
nocic
ceptivo, poss
sivelmente re
esultantes d e neurodege
eneração.
Uma das análise
es realizadas
s identificou alterações em regiões com conecttividade funcional
signifficativa com
m o córtex pré-frontal d orsolateral direito
d
(DLPFC), área re
elacionada com
c
a
modu
ulação cogn
nitiva da dor, assim como de
e outras 17 regiões predefinida
as de
proce
essamento da
d dor. A comparação
c
entre grup
pos revelou que há um
ma conectiv
vidade
funcio
onal aumen
ntada entre a DLPFC e o córtex cingulado
c
medial,
m
a sub
bstância cin
nzenta
periaquedutal, tá
álamo, hipo
otálamo e m
muitas área
as motoras em pacien tes com DA
A em
comp
paração ao grupo
g
controle. Da messma forma, a conectividade funcio
onal intra-regional
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mostrou-se aum
mentada em três pontoss: o DLPFC-R, hipotálamo e a sub
bstância cin
nzenta
periaquedutal (PA
AG).
A conectividade aumentada em pacien
ntes com DA
A pode ser interpretad
da em termos de
capac
cidade reduz
zida dos pac
cientes em i nterpretar o input senso
orial desagra
adável de do
or. Os
resulttados deste estudo mos
stram que p
pode haver uma correla
ação entre a dor e proc
cessos
cogniitivos em pacientes com doença de A
Alzheimer.
Referrência: Cole LJ, Gavrilescu M, Johnstton LA, Gibs
son SJ, Farre
ell MJ, Egan G
GF. The imp
pact of
Alzhe
eimers disea
ase on the functional cconnectivity between brain regionss underlying
g pain
perce
eption. Eur J Pain. 2011 15(6):568.e
e1-11.
7. Papel do recep
ptor GPR84 na
n dor neuro
opática
GPR8
84 (G prote
ein receptorr 84) é um
m receptor órfão pertencente à superfamília
a das
rodop
psinas e é acoplado
a
primariamente
e à proteína Gαi/o. Ele é expresso majoritariam
mente
em te
ecidos hema
atopoiéticos, como a me
edula óssea, pulmões, baço
b
e linfon
nodos. No sis
stema
nervo
oso central, no entanto, sua expresssão se resttringe exclusivamente à
às células im
munes
perifé
éricas (CD45
5+) e micro
oglia. Embo ra já tenha sido identificado há p
praticamente
e uma
décad
da, pouco se
e sabe sobre
e seu papel funcional. De
D acordo co
om sua exp ressão restrrita às
célula
as imunes, alguns grup
pos de pesq uisa têm po
ostulado que
e o GPR84 exerce um papel
eração de TNFα e
imunomodulatório, já que se
e sabe que e
ele pode me
ediar quimiottaxia e a libe
IL-12
2 por macróffagos e IL-8 por granuló citos.
Nesse
e sentido, um
u importan
nte grupo de
e pesquisa da
d University
y College off London publicou
um trabalho rece
ente mostran
ndo o papel do receptorr GPR84 na dor crônica neuropática
a. Eles
gerarram um animal nocaute
e para o recceptor e mo
ostraram que, embora o limiar bas
sal de
respo
osta nocicep
ptiva desses animais fosse idênttico ao anim
mal WT (w
wild type – sem
modificação gené
ética), a aus
sência do re
eceptor GPR8
84 determinou uma red
dução significativa
no de
esenvolvime
ento da hipe
ernocicepção
o neuropátic
ca mecânica
a e térmica após indução de
neuro
opatia perifé
érica experim
mental (partiial sciatic ne
erve ligation, PSNL). Sab
bendo que GPR84
G
está envolvido na
n liberação de IL-12, i mportante citocina
c
que favorece a diferenciação de
linfóc
de fato, GPR84 é
citos T helpe
er para o pa
adrão Th1, o
os pesquisad
dores mostrraram que, d
respo
onsável pelo
o favorecime
ento de um
ma condição inflamatória
a durante a neuropatia. Sua
sinaliização promove redução
o da expres são de argin
nase-1 e de
e AMPc, além
m do aumen
nto da
libera
ação de IL-1
1β, TNFα e IL-6
I
por ma
acrófagos, co
onfirmando um perfil prró-inflamatório de
ativid
dade do GPR
R84, embora não haja allteração na atividade
a
e/ou número d
de células im
munes
perifé
éricas ou mic
croglia na medula
m
espina
al.
Sabemos que mu
uitos estudo
os têm sido feitos nessa
a área e, em
m breve, cerrtamente terremos
mais informações
s a respeito dessa famíllia, GPR, e sua
s
influência nas vias fi
fisiopatológic
cas da
dor.
Referrência: Nicol LS, Dawes
s JM, La Ru
ussa F, Dida
angelos A, Clark
C
AK, G
Gentry C, Grist J,
Davie
es JB, Malca
angio M, Mc
cMahon SB. The Role off G-Protein Receptor 84
4 in Experim
mental
Neuro
opathic Pain. J Neurosci. 2015 35(23
3):8959-69..
8. Ativação dos Canais
C
KCNQ
Q periféricos aliviam a do
or da gota
oença que afeta cerca d
de 2% da po
opulação ocidental e é ccaracterizada
a pelo
A gotta é uma do
exces
sso de ácido
o úrico no sangue
s
e pe
ela deposiçã
ão de cristais de urato monossódic
co nas
articu
ulações, gera
ando um quadro de dor inflamatória
a intensa, prrincipalmente
e nas articullações
mais periféricas. A benzbrom
marona (BBR
R) é utilizada
a para o trata
amento da g
gota e, além
m dela,
outra
as duas drog
gas de prim
meira linha ssão usadas para
p
o trata
amento crôn
nico da doen
nça, o
alopu
urinol (ALO) e a probene
ecida (PRB). Entretanto,, para episód
dios agudos da gota usa
am-se
anti-iinflamatórios
s e analgésic
cos.
O objjetivo deste estudo desenvolvido po
or pesquisad
dores chines
ses foi avalia
ar em mode
elos in
vitro e em modellos animais de
d dor inflam
matória e de
e gota, se BB
BR , além de
e diminuir o urato,
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tamb
bém possui efeitos anallgésicos porr agir em canais KCNQ
Q periféricos e se a ativação
deste
es contribui para
p
o alívio
o da dor.
Nos ttestes in vitrro (estudos eletrofisioló
ógicos) foi de
emonstrado que a BBR apresenta efeitos
e
de po
otenciação de
d alguns sub
btipos de ca nais KCNQ. Ainda, observou-se que
e a inibição destes
d
canaiis por media
adores inflam
matórios ressulta em um
m excesso de
e excitabilid ade de neurônios
senso
oriais e da dor inflam
matória e q
que a BBR
R suprime efetivamente
e
e o excess
so de
excita
abilidade de
estes neurôn
nios, demon
nstrando assim seu potencial efeitto analgésic
co. Os
resulttados obtido
os em mode
elo de dor in
nflamatória induzida tan
nto por form
malina quantto por
crista
ais de urato monossódico em ratoss foram con
nsistentes co
om os teste
es in vitro, pois
p
a
administração de
e BBR nestes
s modelos d
diminuiu os escores
e
de nocicepção
n
m
medidos porr meio
dos p
parâmetros de
d comportamentos noc iceptivos.
A BB
BR é um me
edicamento amplamente
e utilizado para
p
o trata
amento da g
gota e apre
esenta
ótimo
os resultados
s, relacionad
dos à inibiçã o de transpo
ortadores de
e urato, pois há diminuiç
ção da
depos
sição de cristais desta substância nas articula
ações. Os no
ovos achado
os indicam que a
poten
nciação de canais KCNQ periféricos pode ser a base
b
da ativiidade da BB R no alívio da
d dor
inflam
matória.
Referrência: Yuem
ming Zheng,, Haiyan Xu , Li Zhan, Xindi
X
Zhou, Xueqin Chen
n, Zhaobing
g Gao.
Activation of periipheral KCNQ
Q channels rrelieves goutt pain. Pain. 2015 156(6
6):1025-35.
9. Iniibidor de serrina protease
e (SerpinA3N
N) atenua a dor neuropá
ática
A dorr neuropática é um prob
blema clínico
o importante
e, intratável e sua patoffisiologia não
o está
bem compreendida. Vários trrabalhos têm
m sido realizados no intu
uito de avalia
ar a relação entre
a ex
xpressão de genes e a modulaçã
ão da dor neuropática
a, e muitoss destes es
studos
perm
mitiram a identificação de novos a
alvos para a terapia da dor. Entrretanto, dev
vido à
expre
essão diferencial de cen
ntenas de ge
enes tanto em
e animais sham (não o
operados) quanto
em grupos com lesão de nerrvo, há uma dificuldade na validação
o da relação da especific
cidade
da altteração na expressão
e
gê
ênica e os m
mecanismos da
d modulaçã
ão da dor ne uropática.
No in
ntuito de elu
ucidar possív
veis mecanissmos envolv
vidos na dor neuropática
a, um trabalho foi
realiz
zado usando
o duas linhagens de rratos geneticamente similares, ma
as geneticam
mente
segre
egadas com
mo resultado de cru
uzamentos seletivos para dese
envolvimento
o de
hiperrsensibilidade
e. Assim, baseado
b
em um estudo
o realizado anteriormen
nte a este, após
induç
ção de neu
uropatia alg
guns anima
ais apresentavam sina
ais de dese
envolvimentto de
hiperrsensibilidade
e, outros animais não.. Portanto, foram realiz
zados cruza
amentos enttre os
animais responsiivos a induç
ção de neuro
ais que não eram
opatia, e crruzamentos entre anima
respo
onsivos, gerrando as duas linhagen s de animais. Com bas
se nos dado
os de que alguns
a
animais não res
spondiam à indução d
de neuropattia, pesquis
sadores fora
am avaliar quais
possííveis genes estariam regulando esta ausência de sensibilidade a
após induçã
ão de
neuro
opatia.
A SerrpinA3N, um
m inibidor de serina-prote
ease, foi reg
gulada positivamente no
os gânglios da
d raiz
dorsa
al (DRGs) ap
pós a lesão do nervo. A
Além disso, animais gen
neticamente
e modificado
os que
não apresentava
am SerpinA3
3N, mostrarram um ma
aior desenvolvido na a
alodinia mec
cânica
quando compara
ados aos animas do tipo
o selvagem (WT) após indução de neuropatia. Além
disso
o, animais su
ubmetidos à indução de
e neuropatia, após receb
berem injeçõ
ões intrateca
ais de
SerpiinA3N, apre
esentaram redução
r
na alodinia mecânica
m
qua
ando compa
arados ao grupo
contrrole.
Como
o possíveis mecanismos
m
de ação da SerpinA3N,, foi avaliado
o a relação e
entre a infilttração
de Linfócitos T no DRG após a lesão do nervo e a liberação de elastase
e
de leucócitos (LE), e
foi o
observado que a libera
ação de LE foi inibida por Serpin
nA3N deriva
ado de neurrônios
prese
entes nos DRGs.
D
A perd
da genética de LE ou aplicação
a
ex
xógena de u
um inibidor de LE
(Sive
elastat) em animais WT
T, após indu
ução de neu
uropatia, ate
enuaram a a
alodinia mec
cânica
neuro
opática. Em resumo, o trabalho
t
veio
o sugerir um
m novo pape
el clinicamen
nte relevante
e para
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um m
membro da superfamília
s
de serpina e elastase de
d leucócitos
s e confirma
a a íntima re
elação
de funcionamento entre os neurônios e a
as células T na modulaçã
ão da dor ne
europática.
Referrência: Vicu
uña L, Stroc
chlic DE, La
atremoliere A, Bali KK
K, Simonettii M, Husain
nie D,
Proko
osch S, Riva
a P, Griffin RS, Njoo C,, Gehrig S, Mall MA, Arnold B, De
evor M, Woo
olf CJ,
Liberles SD, Costigan M, Kuner
K
R. Th
he serine protease
p
inh
hibitor SerpiinA3N atten
nuates
neuro
opathic pain
n by inhibitin
ng T cell-derrived leukoc
cyte elastase
e. Nat Med. 2015 21(5)):51823.
10. E
Estudos analg
gésicos sobrre a dor musscular tardia
Com uma revisão completa das literatu
uras disponív
veis sobre a dor muscu lar tardia, aquela
a
provo
ocada por atividades fís
sicas e estim
mulação repe
etitiva de ce
ertos múscu los, foi perc
cebido
que n
não houve, de fato, um estudo com
m resultados
s confiáveis e controlado
os. O atual artigo
sobre
e a dor mus
scular foi ba
aseado nesttas pequena
as falhas e buscou evid
denciar erros que
levam
m à falsa aná
álise. Ao tratar estes po
ossíveis erros
s no ensaio clínico,
c
foi p
possível evide
enciar
que o tratamento
o com o diclofenaco de sódio em ge
el a 1% é um
m analgésico
o eficaz para
a esta
dor m
muscular tard
dia através de
d uma pesq
quisa clínica confiável.
Para que esse es
studo pudess
se ser feito fforam seleciionadas, de início, 56 pe
essoas; para
a uma
melhor seleção e melhor controle,
c
os fisioterapeu
utas e a eq
quipe fizera m seleções mais
espec
cíficas, como
o por exemp
plo: elimina r pessoas que não esta
avam entre os 18 e 35 anos,
que tinham algu
um problem
ma físico ou doenças hereditárias,
h
que pratica
assem atividades
físicas regularme
ente, entre outras selleções. Dos 56 apenas
s 24 foram
m aceitos para o
experrimento. Ne
este grande grupo de 2
24 voluntários existiam sensibilidad
des diferenttes de
dor, q
que variavam da moderrada à severra; estes 24 voluntários se dividiram
m em dois grupos
g
de 12
2 pessoas selecionadas
s
aleatoriame
ente, onde 12 recebera
am placebo e as outras 12 a
poma
ada contend
do o fármaco
o. Para ava liar a dor esses
e
pacientes antes, d
durante e após o
estud
do foram selecionadas es
scalas mais flexíveis ao paciente e não
n
somente
e uma escala
a.
Foi percebido que
e falhas que
e provocam e
erro aos artigos começam com a pa
arte orçamen
ntária,
que acarretam outras
o
falhas maiores; um exempllo disto é o custo de m
manter pacientes
monitorados em um hospital durante tod
do o experim
mento. Sem o monitoram
mento de téc
cnicos
eles ttêm que con
ntinuar a ex
xperiência em
m casa, o qu
ue não é completamentte seguro, pois às
vezes
s não passa
am a quantidade certa do remédio
o ou até me
esmo esqueccem de pas
ssá-lo.
Outro
o erro que leva à falha
a no cálculo
o da dor é a utilização errada dass escalas de
e dor,
torna
ando imposs
sível saber como
c
o med
dicamento ou
o o placebo
o funcionara
am e modificando
estes
s resultados entre falsam
mente positiv
vo ou falsam
mente negativ
vo.
Porta
anto, fica ev
vidente que passos simp
ples como: escalas corrretas, monittoramento seguro
s
dos p
pacientes, te
ermos de con
nsentimento
os lidos adequadamente, estimulação
o da sensibilidade
para a identificaç
ção do placebo ou reméd
dio e explica
ação exata do experimen
nto foram de
e total
a o sucesso deste estudo
o demonstra
ando a eficácia analgésiica do dicloffenaco
importância para
de só
ódio em gel a 1% (DSG 1%).
Referrência: Singla N, Desjardins PJ, Co
osca EB, Parulan C, Arriaga A, Poo
ole KC, Batz
z DM,
Chang PD. Delay
yed-onset muscle
m
soren
ness: a pilott study to assess analge
esic study design
d
features. Pain. 20
015 156(6):1036-45.
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