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1. Efiicácia de me
edicamentos para a ostea
artrite
A ostteoartrite é uma doenç
ça crônica d
degenerativa
a das articu
ulações basttante freque
ente e
comu
umente causa de dor e incapacid
dade física, atingindo principalmen
p
nte trabalha
adores
braça
ais, diabético
os e obesos
s. O tratame
ento para a dor leve e moderada da osteoarttrite é
basea
ado em an
nti-inflamató
órios não e
esteroidais (AINEs) e Paracetamo
ol, sendo que
q
a
frequ
uência de uso
o do paracettamol é maio
or por induzir menos efe
eitos colatera
ais.
As es
stimativas su
ugerem que 26,9 milhõe
es dos adulto
os só nos Es
stados Unido
os têm a doe
ença e
é a p
principal cau
usa de dor em idosos, p
prejudicando a atividade
e física e, co
onsequentem
mente,
aume
entando o ris
sco de obesidade e doen
nças cardiovasculares.
No es
studo deste alerta foi re
ealizada um
ma meta análise com dados da litera
atura dos últimos
35 a
anos, totaliz
zando 58.55
56 paciente
es de ensaios randomizados que utilizaram como
tratamento para
a a dor AINEs, parace
etamol ou placebo. Observaram que existe uma
variedade muito grande em relação às d
doses utiliza
adas e, ao prescrever
p
A
AINEs, os mé
édicos
são c
confrontados
s com essa miríade de diferentes dosagens, o que repressenta um desafio
para a tomada de
e decisão clinica.
Após comparar os tratame
entos com d
diferentes AINEs
A
(como diclofenacco, etoricox
xibe e
rofecoxibe), para
acetamol ou placebo, o diclofenaco pareceu ser o mais eficcaz na reduç
ção da
dor e melhora da função física, sendo q
que o paracetamol, o mais
m
utilizado
o, teve um efeito
quase
e nulo sobre
e os sintomas da dor em várias dose
es.
Embo
ora os resulltados sugira
am que alg uns AINEs tenham
t
efeiito relevante
e sobre a dor
d
da
osteo
oartrite, exis
stem também a preocu
upação com os efeitos adversos. O diclofenaco
o, por
exem
mplo, pode resultar
r
em alterações cardiovascu
ulares e o naproxeno,
n
p
pode resulta
ar em
comp
plicações do trato gastro
ointestinal su
uperior. A eficácia do me
edicamento ffoi dependen
nte da
dose,, mas não ex
xistem evidê
ências de qu e as doses supramáxim
s
as dos outro
os AINEs aum
menta
a sua eficácia, uma vez que
q
os dad
dos de segurança fora
am associad
dos a problemas
gastrrointestinais e danos carrdiovasculare
es. Esse estu
udo pode aju
udar a esclarrecer os dad
dos de
segurrança.
A análise sugere
e que o paracetamol é clinicamente ineficaz e não deve ser recomen
ndado
para o tratamentto da osteoa
artrite, indep
pendente da
a dose. Já o diclofenaco
o é eficaz na
a dose
máxima de 150
0mg/dia e superior a
ao outros utilizados
u
co
om frequên
ncia, incluin
ndo o
ibuprrofeno, naprroxeno e cellecoxibe. O medicamento Eterocoxibe na dose
e de 60mg/d
dia foi
tão e
eficaz quantto o diclofen
naco, mas sseu efeito na
n incapacid
dade física ffoi impreciso e o
Etero
ocoxibe não é tão aces
ssível como o diclofenaco pelo fato
o de não te
er autorização de
come
ercialização em
e alguns países.
Com base nos da
ados disponííveis, os auttores fornece
eram evidências favoráv
veis à eficácia dos
medicamentos utilizados.
u
No
N entanto, os médicos
s precisam considerar estes resultados
amente com as informações de segu rança dos AINEs
A
e da co
ondição de ccada paciente.
junta
Referrência: da Costa
C
BR, Reichenbach
R
S, Keller N,
N Nartey L, Wandel S, Jüni P, Tre
elle S.
Effecttiveness of non-steroida
n
al anti-inflam
mmatory dru
ugs for the treatment off pain in kne
ee and
hip osteoarthrittis: a netw
work meta
a-analysis. Lancet. 20
016 Mar 1
17. pii: S01402. doi: 10.10
016/S0140-6
print].
6736(16)30002-2
6736(16)30002-2. [Epub ahead of p
Alerta
a submetido
o em 06/04/2
2016 e aceitto em 12/04/2016.
2. Pe
essoas mais sociáveis
s
suportam melh
hor a dor física
O cérebro huma
ano evoluiu para prospe
erar em am
mbientes sociais, garantiindo assim poder
cogniitivo para lid
dar com situações afetiv
vas. Diversos
s estudos têm demonstrrado o importante
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papel da atuaçã
ão dos pepttídeos opioid
des endógenos, princip
palmente as β-endorfina
as no
conte
exto das relações afetivas. Este n
neuropeptíde
eo é conhec
cido por ind
duzir analge
esia e
sensa
ação de bem
m-estar por estabelecer e manter la
aços sociais. Achados qu
ue suportam
m essa
ideia demonstrarram que exis
ste uma cor relação entrre a disponib
bilidade do rreceptor μ-opioide
e o e
estilo de vida
a de pessoas que praticcam dança, cantam e so
orriem com maior frequência.
to de Psicologia
Recen
ntemente foi
f
realizado
o na Unive
ersidade de
e Oxford, Departament
D
Experimental, um
m estudo que analisou como uma rede de am
migos pode ria influenciiar na
tolerâ
ância a dor física.
f
Os pe
esquisadores hipotetizarram que as endorfinas seriam capa
azes de agirr como analg
gésico
naturral e causarr o sentimento de prazzer e emoçõ
ões positivas em pesso
oas que são mais
sociáveis. Os pesquisadores queriam sa
aber se a to
olerância à dor se corre
elacionava com
c
o
e social de ca
ada indivídu
uo em uma população
p
de
e adultos jov
vens saudáv
veis (n
tamanho da rede
= 101). O estudo
o envolveu um
u questioná
ário para do
ois grupos distintos, um para pessoa
as que
se relacionavam pelo menos uma vez po
or semana e outro para pessoas que
e se relacion
navam
pelo menos uma
a vez por mês.
m
A tolerâ
ância à dor foi avaliada por meio d
de um teste
e nãoinvas
sivo de dor física.
f
Os parrticipantes re
ealizaram um
m exercício isométrico d
do quadrícep
ps que
consiste em ficar de cócoras contra a parede com os joelhos em um âng
gulo de 90°
° e as
costa
as retas. Ele
es foram convidados a manter esta
a posição e suportar o desconforto
o pelo
maior tempo pos
ssível. O res
sultado dem
monstrou que
e pessoas mais
m
sociáveiis e com ma
aiores
grupo
os de amigo
os tiveram mais
m
tolerânccia à dor, pois suportarram por maiis tempo no teste
físico
o.
Ainda
a não há provas sub
bstanciais d
de que os receptores
s μ-opioide influenciam
m na
neuro
otransmissão
o dos aspe
ectos emottivo-social. Este estudo contribui no avanç
ço do
enten
ndimento do
o envolvime
ento neurob
biológico da
as nossas vidas
v
sociaiis, especialm
mente
porqu
ue o nosso
o mundo é impulsiona
ado pela te
ecnologia e permanece
e em consttantes
muda
anças. Nestta era digital contemp orânea, defficiências em
m nossas in
nterações sociais
s
podem ser um dos
d
fatores que contrib uem para o declínio da
a saúde e fa
avorecimentto das
dores
s crônicas.
Referrência: Johnson KV, Dunbar RI. Paiin tolerance predicts hu
uman social network size. Sci
Rep. 2016;6:252
267.
Alerta
a submetido
o em 28/04/2
2016 e aceitto em 03/05/2016.
3. Cie
entistas desc
cobrem poss
sível novo effeito colatera
al do paracetamol
Segundo um estudo conduziido pela Uniiversidade de
d Toronto, no Canadá, a ingestão desse
medicamento po
ode prejudic
car a capaccidade de identificar
i
erros
e
e tom
mar decisões
s dos
indivííduos.
Para checar os efeitos
e
do pa
aracetamol, os pesquisa
adores conduziram um experimento
o com
oluntários. Metade
M
do grupo ingeriu
u 1.000 miligramas (dos
se terapêutiica diária má
áxima
62 vo
recom
mendada) do
o medicamen
nto, enquan to o restante
e tomou ape
enas um placcebo.
Enquanto eram monitorado
os por um eletroencefa
alograma, to
odos os pa rticipantes foram
orientados a realizar a seguinte tarefa: apertar um botão sempre que a le
etra F apare
ecesse
em uma tela. Cas
so o painel mostrasse
m
a letra E, eles
s não deveria
am pression á-lo.
De fo
orma surpree
endente, o grupo
g
que re
ecebeu o parracetamol nã
ão apenas ap
pertou mais vezes
o bottão diante da
d letra E, como
c
també
ém deixou passar
p
em branco uma série de letras F.
Estud
dos de neuro
oimagem fun
ncional forne
ecem evidên
ncias que po
odem explica
ar tal fato. Breves
B
lapso
os de atenç
ção em tarrefas repetiitivas simplles estão associados
a
com diminu
uições
trans
sitórias na atividade
a
no
o córtex cin
ngulado anterior, região
o responsáv
vel pela res
sposta
afetiv
va relacionada à dor (W
Weissman e
et al., 2006), que pode
eria ser a re
região do cé
érebro
presu
umivelmente
e afetada pelo paracetam
mol. No enta
anto, sem ma
ais provas, e
esta interpre
etação
é ape
enas especu
ulativa. O ma
ais preocupa
ante, aponta
am os cientistas, é que o efeito colateral
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da substância dificilmente
d
é percebido
o pelos pacientes, o que pode le
evar a uma falsa
sensa
ação de norm
malidade.
Esses
s resultados sugerem a necessidade
e de uma ma
aior consciên
ncia sobre oss possíveis efeitos
e
colate
erais sobre a cognição desencadead
d
dos pelo para
acetamol. Os
s testes fora
am realizados com
a exe
ecução de ta
arefas simples, mas é n
necessário que
q
se avalie
e o efeito de
e tal droga sob a
realiz
zação de tarefas mais complexas, para poderr verificar a magnitude do efeito de
d tal
medicação sobre
e a capacid
dade de tom
mar decisõe
es e executar tarefas q
que precisam de
conce
entração.
O esttudo, public
cado no Jourrnal Social C
Cognitive an
nd Affective Neuroscien ce, sugere que a
droga
a tem mais efeitos do que simple
esmente com
mbater a do
or e pode tter consequê
ências
inesp
peradas na rotina
r
do pac
ciente. Entre
etanto, estes
s dados aind
da são basta
ante prelimin
nares,
deven
ndo ser trata
ados com ca
autela.
Referrências: Ran
ndles D, Kam
m JW, Heine SJ, Inzlicht M, Handy TC
C. Acetamin
nophen atten
nuates
error evaluation in cortex. So
oc Cogn Affe
ect Neurosci. 2016 Feb 17.
1 pii: nsw0
023. [Epub ahead
a
of priint].
Alerta
a submetido
o em 12/04/2
2016 e aceitto em 19/04/2016.
or?
4. Afiinal acupunttura melhora
a ou não a do
O serviço de saú
úde (NHS- National
N
Hea
alth Service
e) do Reino Unido desd e 2009 passou a
recom
mendar o uso da acupun
ntura para o tratamento de dores na
as costas. Co
ontudo, após
s uma
revisã
ão das evidê
ências cientiificas para ssaber se o procedimento
o proporcion
na alívio da dor,
d
o
setorr responsáve
el pelo guia para
p
cuidado
os com os pacientes do NHS (o NIC
CE) concluiu que o
or que o pla
tratamento com acupuntura não é melho
acebo em casos de dore
es nas costas
s e de
dor c
ciática, recom
mendando que as pesso
oas parem de
e usar este tipo de trata
amento. O diretor
d
de p
práticas clín
nicas do NICE
N
Mark Baker diss
se que infe
elizmente fa
altam evidê
ências
conviincentes da efetividade de
d alguns trratamentos que
q
são amp
plamente utiilizados, com
mo é o
caso da acupuntura. O diretor ressalta a
ainda que a acupuntura
a não deve m
mais ser ind
dicada
para controlar a dor lomba
ar, uma vezz que não existem
e
pro
ovas suficien
ntes de que
e este
tratamento é mais eficaz que
e o placebo. Em outras palavras, a acupuntura
a
não é melho
or que
um p
procedimento
o de simula
ação, que im
mita a terap
pia. Neste es
studo de rev
visão, os au
utores
comp
pararam várrios trabalho
os olhando para a eficá
ácia da acup
puntura em ensaios clíínicos,
tanto
o quando a terapia era usada em ccomplementto com outro
os tipos de tratamento,, bem
como
o sozinha. Os
O autores descobriram
m que emb
bora muitas vezes pode
e parecer que
q
a
acupu
untura forne
ece um aliv
vio da dor para os pacientes, isto
o não era d
diferente pa
ara os
pacie
entes que re
eceberam placebo. Nestte mesmo estudo
e
foi ob
bservado qu
ue nem mes
smo o
parac
cetamol porr conta próp
pria traz be
enefícios. Em
m vez disso, os autore s recomend
dam a
pratic
ca de exerc
cícios físicos
s regulares como a primeira opção
o para o tra
ratamento da dor
lombar, e que se
s algum medicamento
m
do, os anti-inflamatório
os não-esterroidais
for utilizad
como
o o ibuprofen
no, devem vir
v em prime
eiro lugar. Além
A
disso, o médico m
musculoesque
elético
Dr. Ia
an Bernstein
n de Londres
s disse que o contexto, bem como o próprio am
mbiente é que traz
o ben
neficio, mas não a acup
puntura por si própria. Para
P
ele e se
eus colegas é pouco pro
ovável
que a acupuntura tenha um efeito espe
ecifico como um tratame
ento biológicco, para eles
s este
tipo de tratamen
nto atua atrravés de me
ecanismos contextuais,
c
tais como o
os vistos co
om os
cuida
ados que um
m profissiona
al de saúde ttem com o paciente,
p
ou
u até mesmo
o a imposiçã
ão das
mãos
s. Este estud
do vem em conjunto co
om um outrro assunto que
q
está sen
ndo debatido
o pelo
NHS, o da prescrrição de hom
meopatia. O assunto é polêmico,
p
muitos pesquiisadores sug
gerem
que o NHS não deve
d
gastar dinheiro com
m tratamenttos não efica
azes, sendo a homeopattia um
deles
s. Parece qu
ue o debate em torno d
da acupuntu
ura e de outtras terapiass alternativa
as vai
continuar, não so
omente no Reino
R
Unido,, mas també
ém em diversos países que recome
endam
este tipo de trata
amento, uma vez que issto gera um impacto nos
s gastos doss planos de saúde
privados e nos sistemas públicos
p
de saúde de todo mundo
o. Provavelm
mente em breve
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traremos novidad
des sobre o assunto e c ontinuaremo
os este deba
ate na tentattiva de escla
arecer
o efe
eito positivo
o ou a ausê
ência de efe
eitos do uso
o da acupuntura para o tratamento de
difere
entes tipos de
d dor.
Referrência: Natio
onal Institute
e for Health and Care Ex
xcellence. Non-specific l ow back pain and
sciatiica: manage
ement, NICE
E guideline: short versio
on. [Internett] London; [[citado em 24 de
maio
de
2016].
Disponível
em:
https://ww
ww.nice.org.u
uk/guidance
e/GIDCGWA
AVE0681/do
ocuments/sh
hort-version--of-draft-guideline.
Alerta
a submetido
o em 30/03/2
2016 e aceitto em 26/04/2016.
5. A
Agência Euro
opéia de Medicina
M
ale
erta acerca dos possív
veis riscos cardiovasculares
assoc
ciados a alta
as doses de anti-inflamat
a
tórios
os em diferrentes
Os anti-inflamató
órios não esteroidais
e
((AINEs) são extensamente utilizado
patologias assoc
ciadas à dor,
d
inflama
ação ou fe
ebre. O mecanismo
m
d
de ação desses
d
medicamentos basicamente
b
consiste n
na inibição das enzim
mas ciclo-ox
xigenases (COX),
impedindo, então
o, a síntese
e de prostag
glandinas e tromboxano
os, mediadorres inflamattórios.
Por s
serem medic
camentos ise
entos de pre
escrição e altamente efiicazes, eles estão entre
e mais
vendidos em tod
do o mundo. Obviame
ente, esse uso
u
não rac
cional dessa
a classe de antiinflam
matórios ve
em acompa
anhado de diferentes efeitos ad
dversos, co mumente lesões
l
gastrrintestinais. Mas é nece
essário semp
pre a farma
acovigilância de todos o
os medicame
entos,
inclus
sive os AINE
Es, para que
e o uso seja supervisiona
ado indicand
do possíveis efeitos adve
ersos,
grave
es ou não. E foi assim que
q
a Pharm
macovigilance
e Risk Asses
ssment Com mittee (PRA
AC) da
Agência Europeia
a de Medicin
na (EMA) re latou que altas doses de
d ibuprofen
no, um dos AINEs
A
mais utilizados, podem
p
estarr associadas a eventos cardiovascula
ares.
A EM
MA alerta que doses maiores ou igu
uais a 2.400
0mg por dia de ibuprofe
eno têm aum
mento
ligeiro do risco de
d infarto do
o miocárdio e acidente vascular
v
cere
ebral, també
ém associad
dos ao
uso de outros AINEs,
A
com
mo os inibid
dores seletiv
vos da isofo
orma 2 da COX (COX
X-2) e
dicloffenaco.
Co
onsequentem
mente,
o
uso
dess
ses
medicamentos
d
deve
ser com
acom
mpanhamento
o médico pa
ara uma ava
aliação dos fatores de risco cardiov
vasculares (como
(
falência cardíaca, doenças ca
ardíacas e p
problemas circulatórios), antes de in
niciar uma te
erapia
d
de AIINEs, evitan
ndo, assim, o uso de ib
buprofeno nesses
n
medicamentosa com altas doses
casos
s.
Por isso, o uso do ibuprofe
eno deve s er cuidados
so e a sua dose não d
deve ultrapa
assar,
segun
ndo a EMA, 1.200mg por dia. Qua isquer problemas cardía
acos devem ser relatad
dos ao
médico antes do uso de medicamentos, p
ente.
para que sejja feita uma terapia raci onal e eficie
Referrência: EMA
A Committee
e. PRAC re
ecommends updating advice
a
on u
use of high
h-dose
ibuprrofen. [Interrnet] London
n; [publicado
o em 13/04
4/2015, citad
do em 24 de
e maio de 2016].
2
em:
Dispo
onível
http:///www.ema.europa.eu/d
docs/en_GB//document_
_library/Press
s_release/20
015/04/WC5
50018
5426.pdf .
Alerta
a submetido
o em 28/03/2
2016 e aceitto em 07/04/2016.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. En
ndovanilóides
s modulam à dor via RV M em modelo de neurop
patia diabéticca
O bulbo RVM de ratos diabé
éticos aprese
enta níveis diminuídos
d
de
d endovaniilóides endógenos
do re
eceptor TRPV
V1. A admin
nistração de
e capsaicina no RVM diminui a res posta nocice
eptiva
comp
portamental na fase infllamatória da
a formalina. Isto sugere
e que a neu
uropatia diabética
induz
z alterações plásticas na
a sinalização
o de endovanilóides no RVM, indica ndo que o TRPV1
T
pode ser um alvo
o para a mod
dulação da d
dor em condições de dorr crônica.
O bullbo RVM (me
edula rostrov
ventromedia
al) de ratos diabéticos
d
ap
presenta nív
veis diminuíd
dos de
endov
vanilóides endógenos do
o receptor T
TRPV1 como anandamida (AEA), pa
almioiletanola
amida
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(PEA)) e oleoileta
anolamida (O
OEA). A adm
ministração de
d capsaicina no RVM d iminui a res
sposta
nocic
ceptiva comp
portamental na fase infla
amatória da
a formalina. Isto sugere que a neuro
opatia
diabé
ética induz alterações
a
plásticas na ssinalização de
d endovanilóides no RV
VM, indicando que
o TRP
PV1 pode ser um alvo pa
ara a modula
ação da dor em condiçõe
es de dor crô
ônica.
Durante a instala
ação da dor crônica os ccircuitos facilitadores e inibidores da
a via descen
ndente
do ttronco cerebral proporrcionam me
ecanismos que
q
podem
m proteger ou promov
ver a
cronifficação da dor.
d
A via PA
AG (substân
ncia cinzenta
a periaquedu
utal) - RVM desempenh
ha um
papel chave no equilíbrio
e
enttre inibição e facilitação da dor. No RVM
R
existem
m duas popullações
de c
células que
e exercem efeitos op
postos na modulação da dor: as células OFF
(antin
nociceptivas
s) e as célula
as ON (prono
ociceptivas).. Um desequ
uilíbrio entre estas popullações
de cé
élulas ocorre
e em modellos de dor ccrônica. No modelo de diabetes ind
duzido por STZ
S
a
ativid
dade esponttânea das células OFF está diminu
uida enquan
nto que a a
atividade ON
N está
aume
entada, o qual facilita a transmisssão nocicepttiva na med
dula espinha
al. Os recep
ptores
TRPV
V1 jogam um
m papel cen
ntral na tran
nsdução da dor. Foram
m identificad os em diferrentes
estruturas centra
ais como: có
órtex somato
ossensorial e pré-frontal, amidala, ttálamo e tam
mbém
PAG e RVM. A ativação
a
do TRPV1 med
diada pela capsaicina
c
no
n RVM ven
ntrolateral in
nibe a
trans
smissão da dor
d pela ativa
ação de célu
ulas OFF antiinociceptivas
s do RVM.
O pre
esente estudo sugere pela
p
primeirra vez que receptores TRPV1
T
prese
entes no RV
VM de
ratos
s diabéticos participam na
n modulaçã
ão da dor ne
europatica diabética; tam
mbém mostrra um
aume
ento da expressão de mRNA
m
para T
TRPV1 e pro
oteína FAAH (amida hidrroxilase de ácidos
á
graxo
os), assim como uma diminuição dos níveis de ativadores endóge
enos do TRP
PV1 e
substtratos da FA
AAH no RVM de ratos co
om diabetes induzido po
or estreptozo
otocina (STZ
Z) em
comp
paração com
m os controle
e. Estas alte rações na siinalização de
e TRPV1/end
dovaniloides
s pode
ser d
devida à hipe
eralgesia de ratos-STZ, sendo que a administra
ação intra R
RVM de capsaicina
prom
move a dimin
nuição desta
a hiperalgesiia no teste da formalina
a em ratos STZ, sem efeitos
e
nos a
animais conttrole.
Referrência:Silva, M., Martins
s, D., Charrrua, A., Pisc
citelli, F., Ta
avares, I., M
Morgado, C.,, & Di
Marzo
o, V. (2016
6). Endovan
nilloid contrrol of pain modulation
n by the ro
ostroventrom
medial
medu
ulla in an animal model of
o diabetic n
neuropathy. Neuropharm
macology, 10
07, 49-57.
Alerta
a submetido
o em 19/04/2
2016 e aceitto em 28/04/2016.
7. Do
ose de opióid
des e risco de suicídio
Evidê
ências ligam dor não onc
cológica crôn
nica ao aum
mento do risc
co de suicídio
o, os estudo
os que
forne
eceram estes
s dados procuravam ide
entificar form
mas de dor crônica com
mo marcadorres de
risco aumentado
o de suicídio
o, entretantto, nenhum deles incluíram o trata
amento parra dor
crônica como um
m potencial marcador a
adicional, po
or isso a im
mportância d
deste estudo
o que
urou evidenc
ciar este fato
o em pacienttes do Veterrans Health Affairs
A
(VHA)).
procu
O esttudo do tipo
o caso-coortte, no qual o desfecho primário foi a mortalida
ade por suic
cídio e
overd
dose intencio
onal, contou
u com uma a
amostra de 123.946 pacientes que foram escolhidos
de fo
orma aleató
ória da base
e de dados da Veteran
ns Health Affairs.
A
No q
que se refe
ere ao
monitoramento e avaliação de
d suicídio e
em curso utilizou-se dad
dos de diverrsas fontes, entre
elas, da VA Natio
onal Patient Care Databa
ase, VHA’s Pharmacy
P
Be
enefits Manag
gement Sev
vices e
Natio
onal Death Index (NDI), estas fontes forneceram dados
d
com o caracteríísticas
amento e in
demo
ográficas, dia
agnósticos clínicos,
c
trata
nformações sobre
s
data e causa da morte.
m
O pre
editor de in
nteresse do estudo foi a dose diária de morffina-opióide equivalente
e, que
analis
sou doses de
d codeína, morfina, ox
xicodona, hiidrocodona, oximorfona e hidromorfona,
sendo
o que as doses diárias foram
f
dividid
das em cate
egorias que permitem a comparação
o com
outro
os trabalhos publicados:: 0mg, 1 a <20mg, 20
0 a <50mg, 50 a <100 mg, e 100m
mg ou
mais.. A prescriçã
ão para as doses citadass acima, tam
mbém foram analisadas ccomo predito
ores e
são d
divididas em
m 3 categoria
as: prescriçã
ão de opióide regular, prescrição
p
do
o tipo pro re
e nata
(na q
qual o uso do
o opióide é indicado ape
enas em cas
so de necess
sidade) e um
ma combinaç
ção de
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amba
as prescriçõe
es. Os cálcu
ulos dos ressultados seg
guiram o des
senho para caso-coorte
e e as
taxas
s resultantes
s são estimativas. Foram
m relatados 2.601
2
suicídios, sendo o principal método
m
o uso
o da arma de fogo, seguido de ov
verdose inte
encional (20,5%) e estrrangulamentto. As
taxas
s de suicídio
o foram dad
das por 100
0.000 pessoa
as/ano, e fo
oram aplicad
das em relação a
dose diária de opióides, a ca
ategoria de prescrição e análises suplementar que consistiu em
estud
do semelhan
nte, só que voltado para
a uso de pa
aracetamol, os dados de
emonstraram
m que
doses
s altas de opióides
o
pod
dem ser um marcador de
d risco aum
mentado de
e suicídio, mesmo
m
quando variáveis
s demográfic
cas e clínica
as foram esttatisticamente controlad
das, além disso a
relaçã
ão dose e risco de suicíd
dio não foi a
associado co
om o uso de paracetamo
ol, entretantto não
se po
ode afirmar que o risco aumentado de suicídio se deve dire
etamente a dose de opióides,
pois e
este prescrittor pode serr apenas um
m indicador de
d subtratam
mento da dorr, e aqui des
stacase a importância
a de se ter mecanismos
m
mais efetivos e seguros para trata
amento e controle
da do
or crônica. A hipótese qu
ue, com o a umento da dose
d
de opió
óides haveria
a um aumen
nto no
risco de suicídio por se estar fornecen do aos paciientes um meio
m
potenccialmente lettal de
suicíd
dio (overdos
se intenciona
al) não pode
e ser elucidada pelo estu
udo, que desstaca uma re
elação
comp
plexa entre uso
u de opióid
des e suicídio
o.
O tra
abalho relattado fornece
e um marca
ador importante para risco
r
de suiicídio, a dose de
opióid
des diária, entretanto, como já d ito, essa re
elação opióide e suicíd io pode env
volver
tamb
bém o mau manejo da dor crônica
a, em adição
o a isto, os resultados das taxas foram
obtidos a partir da
d amostra de
d pacientess do VHA e isto pode sig
gnificar que o
os resultado
os não
possa
am ser obse
ervados da mesma
m
man
neira fora de
esta instituiç
ção e apesa r do que foi dito,
que a
amostra foi escolhida
e
de
e forma alea tória, é perc
ceptível que os paciente
es do estudo eram
em s
sua maioria homens o que
q
contrastta com dado
os epidemiológicos da m
maioria dos países
p
do m
mundo, em que a populaç
ção feminina
a excede a masculina,
m
is
sso talvez, sse deve ao fa
ato da
amos
stra ter sido
o retirada do
d VHA que
e dentre seu
us departam
mentos, inclu
ui o de soldados
veterranos, todav
via este fato não ficou cla
aro no trabalho.
Referrência: Ilgen
n, Mark A.; Bohnert,
B
Am
my S. B.; Gan
noczy, Dara; Bair, Matth
hew J.; McCarthy,
John F.; Blow, Frederic C. Opioid
O
dose a
and risk of suicide.
s
Pain
n. May 2016
6, 157 (5): 1079–
1
1084
4.
a submetido
o em 10/05/2
2016 e aceitto em 10/05/2016.
Alerta
8. Dor de cabeça sob mic
crogravidade
e simulada e a relação
o com o sisstema endó
ócrino,
distribuição de flu
uídos, e as alterações
a
na
as junções ocludentes
o
Em v
voos espaciais é relatado
o com certa frequência episódios
e
de dores de ca
abeça, conhe
ecidas
no m
meio como do
or de cabeça
a espacial. E
Esta condiçã
ão possui apenas hipótesses conform
me sua
fisiop
patologia, co
omo: a reinic
cialização do
o sistema ve
estibular, da
a redistribuiçção de fluido
os e a
da prressão intrac
craniana alte
erada. Este estudo teve
e como objetivo observa
ar a fisiopatologia
deste
es episódios e poder pottencializar o conhecimen
nto a cerca das
d teorias q
am. O
que as cerca
estud
do se caractteriza como sendo rand omizado cru
uzado e partticipante de um protoco
olo de
estud
do internacional, config
gurado com
m 12 indivíd
duos voluntários em 3 protocolos
s e 1
abandono.
Os p
protocolos eram todos com duraçã
ão de 5 dia
as, e apenas diferencia
avam conforrme a
aplica
ação do mod
delo HDTBR (Head-down
n–tilted bed rest - Deitado em repou
uso com a cabeça
inclin
nada para ba
aixo), no pro
otocolo 1 fo i apenas a adaptação
a
ao modelo e coleta dos dados
contrrole, onde os voluntários apenas a noite iam para o simula
ador, mas n
não sofriam efeito
da m
microgravidad
de; no protocolo 2 os voluntários passavam por dia 30 minutos em
m AG1
contínua [gravida
ade artificial 1] ; no pro tocolo 3 era constituído de 6 simula
ações por dia
a com
duraç
ção de 15 minutos cada em AG2 desscontínua.
Os rresultados fo
oram obtido
os a partir de um qu
uestionário pré-estruturrado conforrme a
Class
sificação Intternacional de Cefaleia,, que foi aplicada em astronauta s que tiverram a
patologia em missões,
m
e da coleta d
de amostra
as de urina, saliva e sangue, pa
ara a
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deterrminação da
a epinefrina, cortisol, erritrócitos, he
emoglobina, hematócrittos, mudanç
ças no
volum
me plasmátic
co, sulfato de
d heparano , ácido hialu
urónico, zonu
ulina, assim determinan
ndo os
parâm
metros fisiopatológicos, houve tam
mbém o mo
onitoramento
o da ingesttão de líquidos e
diure
ese. O que determinou
d
a ocorrência
a de 26 epis
sódios de do
ores de cabe
eça em 7 dos 12
volun
ntários, os dias que co
ontinham o s valores percentuais
p
mais elevad
dos de todos os
parâm
metros citados eram os dias 3 e 5 d o protocolo 2. Os pacien
ntes que tive
eram episódios de
dores
s de cabeça
a vs os que não tiverram, possuíram um ma
aior aumentto nos níve
eis de
epine
efrina urinárria, maior redução
r
do cortisol salivar, e um
m aumento na contagem de
eritró
ócitos, em qualquer
q
dia
a durante o protocolo 2.
2 E com es
stes dados fforam formu
ulados
conclusões e teorias conform
me a fisiopato
ologia das dores de cabe
eça espaciai s. Uma conc
clusão
foi à correlação entre a epin
nefrina e o cortisol, em
m que suas mudanças sseriam devid
do um
reflex
xo de reestrruturação do
o trajeto do
o sistema ne
ervoso autôn
nomo ou do
o balanço en
ntre o
sistem
ma nervoso simpático e parassimpá
ático, assim o cortisol teria diminuíd
do devido um
m feed
back negativo pelo
p
aumentto da epineffrina, já que o cortisoll seria um estimuladorr para
libera
ação da epin
nefrina. Outrra conclusão
o é a da hem
moconcentra
ação, já que
e se foi obse
ervado
uma diminuição do volume
e plasmático
o e um au
umento bem
m acentuado
o dos eritró
ócitos,
demo
ostrando um
m pico de redistribuição d
de fluídos no
o terceiro dia
a do protocollo 2.
As quatro teoria
as a serem destrinchad
das são as mais imporrtantes para
a desvendarr essa
patologia, primeiramente se
e tem: a teo
oria da reinicialização do
d sistema v
vestibular e a de
redisttribuição de
e fluidos que
e caminham juntas, já que a micro
ogravidade sseria respon
nsável
pela distribuição hematolinfá
ática na regiã
ão rostral, te
endo assim papel essen cial na ocorrência
de siintomas das
s dores de cabeça esp
paciais. A te
erceira e quarta teoria
a são embasadas
tamb
bém na restrribuição de fluidos que aumentaria
am a pressão intracrania
ana, gerand
do até
mesm
mo um edem
ma cerebral adicional,
a
de
evido os parâ
âmetros de ácido hialurô
ônico e sulfa
ato de
heparo, garantindo a integrid
dade do end
dotélio vascu
ular cerebral, porém os n
níveis de zonulina
estav
vam elevado
os nos pacie
entes com ccefaleia, o que
q
significa
a uma maio
or permeabilidade
endottelial, que seria assim, um efeito
o também do
d aumento
o da epineffrina já que
e esta
substtância tem ação
a
na tonic
cidade vascu
ular, o que explicaria
e
a teoria
t
anterio
or de aumen
nto da
press
são intracran
niana.
O esttudo em si, obteve resu
ultados posittivos, já que
e foi detectad
do aumento
o da redistrib
buição
de líq
quidos e perrturbação do
o sistema en dócrino, hem
matológico e do sistema
a nervoso du
urante
a exe
ecução do modelo,
m
indep
pendente se possuía episódios de do
ores de cabe
eça, porém houve
h
pronu
unciamento acentuado nos casos d
de cefaleia, garantindo a positivida
ade do estud
do, já
que s
sugere uma explicação na
n fisiopatolo
ogia. Além disso,
d
para se ter um ma
aior conhecim
mento
patológico deveria ter a dete
erminação d
da pressão intracraniana
a nestes epiisódios e tam
mbém
sar marcado
ores da barre
eira hemato--encefálica.
analis
Referrência: Feue
erecker M, Willebrordus
W
P.J, Feuere
ecker B, Mattzel S, Sche
elling G, Reh
hm M,
Vein A.A, Chouk
ke A. Headache under ssimulated microgravity
m
o endocrine,, fluid
is related to
distribution, and tight junctio
on changes. Pain. 2016, 157 (5): 1072–1078.
Alerta
a submetido
o em 14/05/2
2016 e aceitto em 17/05/2016.
9. Ne
euregulina-1 atua como mediador no
o reparo esp
pontâneo apó
ós lesão med
dular
As le
esões traumá
áticas na medula espina
al compreen
ndem uma série
s
de eve
entos patológicos,
levan
ndo além da
a perda da função mo
otora e para
alisia, també
ém a incon
ntinência urinaria,
distúrbios psiquiá
átricos e a dor crônica.. Na literatu
ura diversos trabalhos ttêm demons
strado
que a
após a lesão
o do nervo, ocorre um processo de
e de-mieliniz
zação dos ax
xônios espin
nais, o
qual é seguido por um pe
eríodo de rre-mielinizaç
ção espontâ
ânea. Este processo de remielin
nização é mediado
m
pela
as células d
de Schwann, contudo o papel funccional, o controle
ecidos. No estudo
molecular e a origem destas células de S
Schwann ain
nda não eram
m bem conhe
e
public
cado recentemente pelo
o grupo britâ
ânico liderad
do pela pesq
quisadora Ellizabeth Bradbury
na re
evista Brain os autores descobriram
m que o fato
or de crescim
mento Neure
regulina-1 (N
Nrg1),
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um ffator de sin
nalização chave no con
ntrole da mielinização no SNP, é essencial para o
proce
esso de re-m
mielinização no SNC, isto
o é, após lesão medular, sendo med iado pelas células
c
de Schwann. Em
m camundon
ngos deficie ntes para Nrg1
N
foi obs
servado um
m fenótipo de demielin
nização pers
sistente e prrofundo, além
m de uma fa
alha de cond
dução axona
al após a les
são do
nervo
o espinal. Os
O autores também
t
dem
monstraram que a maio
oria das cél ulas de Sch
hwann
envolvidas neste processo de
e re-mielinizzação, deriva
am de célula
as precursora
as recém ge
eradas
dentrro da medula
a espinal. Dentre os sub
btipos de Nrg1 foi encon
ntrado que a isoforma IIII tem
um p
papel crucia
al neste pro
ocesso de rreparação. Já
J as isoforrmas I e III apesar de
e não
mediarem a re-mielinização
o, elas cont ribuem para
a a recuperração da fun
nção locomotora.
Além disso, foi observado
o
qu
ue modificaçções na sina
alização Nrg1 reduzem ssignificativam
mente
o gra
au de recupe
eração locom
motora espon
ntânea após a lesão medular. Em co
onjunto, os dados
public
cados neste artigo revelam que Nrg
g1 é um imp
portante med
diador da re paração funcional
espon
ntânea após
s lesão med
dular e que manipulaçã
ão do sistem
ma Nrg1 po
ode ser explorada
como
o uma nova estratégia terapêutica
t
para aumen
ntar a repara
ação esponttânea após lesões
l
da m
medula espin
nal e também
m de outrass desordens do SNC com caracteríssticas patoló
ógicas
de-m
mielinizantes..
Referrências:
 Bartus K,, Galino J, Ja
ames ND, H
Hernandez-Miranda LR, Dawes
D
JM, FFricker FR, Garratt
G
AN, McMahon SB, Ra
amer MS, B
Birchmeier C, Bennett DL, Bradbury
y EJ. Neuregulin-1
controls an endogen
nous repair mechanism
m after spinal cord inju
ury. Brain. 2016;
139(Pt 5)):1394-416.
 Vídeo: htttp://brain.o
oxfordjourna ls.org/content/early/201
16/03/16/bra
rain.aww039
Alerta
a submetido
o em 30/03/2
2016 e aceitto em 26/04/2016.
10. N
N-acetil-ciste
eina atenua dor
d neuropáttica
Na ed
dição 178 do nosso Boletim, tivemo
os um alerta
a sobre a N-acetil-cisteiina, medicam
mento
utiliza
ado principa
almente com
mo fluidifica
ante de sec
creções do trato respirratório, onde era
demo
onstrado um
m efeito analgésico
a
relacionado com os receptores glutamatérgicos
metabotrópicos mGlu2
m
e mGlu3. Agora
a, outro gru
upo de pesq
quisadores d
demonstrou outro
anismo de ação
a
também
m relacionad
do à analges
sia, agora em
e um mod elo de cons
strição
meca
crônica de nervo
o ciático em
m ratos. Adm
ministrado por
p
via oral (50-200 mg
g/kg), a N-a
acetilz de inibir a atividade d
de metalopro
otreinases de
d matriz, esspecificamen
nte as
cisteiina foi capaz
MMP--9 e MMP-2, facilitadora
as da matu ração de cittocinas pró-inflamatória
as e indutorras da
inflam
mação neuro
onal. Os efeitos desta iniibição levara
am à menor ativação da micróglia, menor
m
fosforilação de se
egundo mensageiros com
mo proteína quinase Cγ, NMDR1 e M
MAPK.
n L, Han Y, Dai
D W, Hu L,, Zhang G, Cheng
C
Referrência: Li J, Xu L, Deng X, Jiang C, Pan C, Chen
Z, L
Liu WT. N-acetyl-cyst
N
teine atten uates neurropathic pa
ain by sup
ppressing matrix
m
metalloproteinase
es. Pain. 2016 Apr 8. [E
Epub ahead of
o print]
Alerta
a submetido
o em 18/04/2
2016 e aceitto em 27/04/2016.
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