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1. Ox
xycontin e se
eus riscos
O Ox
xyContin, op
pioide com ação
a
semelh
hante à morfina, foi lan
nçado há du
uas décadas
s pela
farma
acêutica Purrdue Pharma
a com a prop
posta de aliv
viar a dor po
or 12 horas,, duas vezes
s mais
que a maioria do
os demais medicamento
m
os. Desde en
ntão, o OxyC
Contin torno u-se o analg
gésico
mais vendido nos
s Estados Unidos da da América (EUA), porém a investigaçção realizada
a pela
revistta Times em
m documento
os confidenc iais da indús
stria farmacêutica encon
ntrou que o efeito
da drroga termina
a antes de 12 horas em muitas pess
soas. Quando o efeito nã
ão permanec
ce um
temp
po consideráv
vel, os pacie
entes podem
m experimen
ntar sintomas de abstinê
ência, como dores
no co
orpo, náusea
as e ansieda
ade, o que o
os leva ao us
so da substâ
ância. Quand
do estes sinttomas
de ab
bstinência sã
ão aliviados pela próxima
a dose, cria--se um ciclo que promov
ve a dependência.
Tal p
problemática
a demonstra
a o motivo pelo qual tantas
t
pesso
oas tornam--se depende
entes,
podendo se tornar adictas, de OxyCont in e o porqu
uê deste me
edicamento ser um dos
s mais
abusa
ados na histtória dos EUA
A.
Segundo os docu
umentos ava
aliados pela revista Tim
mes, a Purdu
ue Pharma te
em conhecim
mento
do prroblema há décadas e ainda
a
assim mantém a propaganda
p
de alívio po
or 12 horas. Além
disso
o, a mesma
a empresa sugere que
e médicos prescrevam doses ma iores quand
do os
pacie
entes se que
eixarem que
e o medicam
mento alivia a dor por menos de 12 horas (a
alguns
médicos estavam
m prescreven
ndo as mesm
mas doses em intervalos
s mais curto
os, o que “fe
eria” a
propa
aganda da duração
d
por 12 horas de
e uma única
a dose). Tal abordagem é arriscada, uma
vez q
que este esq
quema terap
pêutico pode
e aumentar o risco de dependência//adicção, alé
ém de
superrdosagem e de morte.
Durante o proces
sso para se obter a apro
ovação da FDA,
F
os pesq
quisadores d
da Purdue Ph
harma
realiz
zaram diverrsos ensaios
s clínicos. E
Em alguns deles,
d
muito
os pacientess que receb
beram
OxyC
Contin desisttiram de parrticipar do e
estudo porqu
ue considera
aram o trata
amento "inefficaz".
Dessa
a maneira, os pesquis
sadores mud
daram as regras
r
do estudo para permitir qu
ue os
pacie
entes tomass
sem analgés
sicos suplem
mentares, co
onhecidos co
omo "medica
ação de resg
gate,"
entre
e o intervalo
o de 12 horas da admin
nistração de
e OxyContin. Em uma d
declaração escrita
e
pela porta-voz Sarah Peddico
ord há a afirrmação de que
q
embora a FDA tenh a aprovado o uso
de OxyContin a cada 12 ho
oras, os méd
dicos devem
m ter a ciência que o p
período em que o
efeito
o da droga permanece
p
pode variar d
de indivíduo para indivíduo.
O nú
úmero de processo
p
jud
diciais e rela
ato de espe
ecialistas co
ontra a Purd
rdue Pharma
a tem
aume
entado significativamentte, porém a
ainda assim o marketing
g das "12 h
horas de efe
eito" e
presc
crições de OxyContin
O
continua
c
em
m forte asce
ensão. Os advogados
a
d
descrevem que
q
o
esque
ema de adm
ministração de
d 12 horass representa uma vantagem compettitiva significativa
de Ox
xyContin em
m relação a outros prod utos. No entanto, algum
mas clínicas de saúde pública
de Sa
an Francisco
o pararam de
e distribuir o analgésico desde 2005
5, baseado e
em parte no relato
dos p
pacientes qu
ue disseram que usavam
m depois de
e oito horas e no fato d
de que a morfina
genérica tem uma duração se
emelhante e custa meno
os.
dústria farma
acêutica é um agente fu
undamental no processo
o saúde-doen
nça. É importante
A ind
desta
acar, entreta
anto, a neces
ssidade de u
uma visão crrítica e reflex
xiva não só da populaçã
ão que
faz uso dos produtos
p
farmacêuticos , mas prin
ncipalmente dos profi ssionais qu
ue os
presc
crevem.
Referrência: Ryan
n, Harriet; Girion, Lisa
a; Glover, Scott.
S
‘You want a desscription of hell?’
OxyC
Contin’s 12-h
hour problem
m. A Times Investigatio
on: [Internett]. Los Ange
eles, EUA [M
May 5,
2016, citado em 26/06/2016
6]. Disponíve
el em http:///static.latime
es.com/oxyccontin-part1.
Alerta
a submetido
o em 15/05/2
2016 e aceitto em 15/05/2016.
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2. Pro
oblemas de sono e dor
Estud
do publicado
o na revistta científica
a Pain suge
ere que os problemass do sono estão
assoc
ciados de forma significa
ativa à dor ccrônica e a tipos especííficos de pro
oblemas dolo
orosos
em a
adultos emerrgentes (jov
vens geralme
ente de 18 a 25 anos, entre
e
a adol escência e a vida
adultta). O principal objetivo do estudo foi investiga
ar como os problemas d
do sono afettam a
dor c
crônica, dor musculoesqu
m
uelética, dorr de cabeça e dor abdom
minal em um a população
o geral
de ad
dultos emergentes. Inve
estigaram se
e essas rela
ações eram moderadas por sexo e se os
sintomas de an
nsiedade, de
epressão, ffadiga ou sedentarismo
s
o mediariam
m esses effeitos.
Partic
ciparam do
o estudo 1753
1
indivííduos joven
ns, homens
s e mulhe
eres, que foram
acom
mpanhados por
p
3 anos. Os problem
mas do son
no foram as
ssociados à dor crônica
a, dor
musc
culoesquelética, dor de cabeça e à intensidade
e da dor abdominal. Ap
pós os 3 anos de
seguiimento, obse
ervou-se que os particip
pantes com problemas de
d sono eram
m mais prop
pensos
a aprresentar dorr crônica nova ou persisstente. No geral,
g
38% dos adultos emergentes
s com
problemas graves de sono na avaliação inicial apres
sentaram do
or crônica no
o seguimento, em
comp
paração aos 14% daque
eles sem pro
oblemas inic
ciais de sono
o. Este efeitto prospectivo foi
mais forte em mulheres do que
q
em hom ens e foi me
ediado pela fadiga,
f
mas não por sinttomas
de an
nsiedade, de
epressão ou sedentarism
mo. Apenas a dor abdom
minal teve um
m efeito em longo
prazo
o sobre os problemas
p
do sono, poré
ém esse efe
eito foi pequ
ueno. As desscobertas indicam
que o
os problemas de sono po
odem servir como progn
nóstico para a persistênccia da dor crrônica
e o a
aumento dos
s níveis de dor.
d
Além diisso, sugerem que os problemas de
e sono podem ser
alvos
s adicionais para
p
as estrratégias de p
prevenção e tratamento da dor em mulheres ad
dultas
emerrgentes com dor crônica e dor muscu
uloesquelética.
Referrência: Bonv
vanie IJ1, Oldehinkel
O
A
AJ, Rosmalen
n JG, Jansse
ens KA. Sle
eep problems and
pain: a longitudin
nal cohort sttudy in emerrging adults.. Pain. 2016;
; 157(4):957
7-63.
Alerta
a submetido
o em 31/05/2
2016 e aceitto em 07/06/2016.
3. Estudo revela mais um efe
eito colatera l do paracetamol
Após um estudo
o realizado pela Unive
ersidade de
e Toronto, no Canadá,, apontar que
q
o
parac
cetamol pode prejudicarr a concentra
ação de pac
cientes, outro
o grupo de p
pesquisa publicou
um trabalho sugerindo outro
o efeito cola teral deste analgésico tão
t
usado, in
nclusive de forma
criminada.
indisc
No estudo abord
dado no presente alerta
a, cientistas da Universidade Estad
dual de Ohio
o, nos
cetamol pode
e comprome
eter a nossa capacidade de sentir em
mpatia
EUA, concluíram que o parac
pela dor de outrras pessoas – seja esta
a de naturez
za física ou emocional. Os experim
mentos
m feitos com
m mais de 20
00 pacientes,, todos alunos de graduação da univ
versidade em
m que
foram
o estudo foi cond
duzido.
ova pesquisa, publica
ada no pe riódico cien
ntífico Socia
al Cognitive
ve and Afffective
A no
Neuro
oscience, pa
artiu da análise de grup
pos tratados com parace
etamol ou n
não, submetiidos a
condiições divers
sas que pod
deriam insti gar empatia
a pela dor de outras pessoas. Em
m um
prime
eiro momen
nto, os voluntários tom
maram um lííquido incolo
or, sendo q
que metade deles
ingerriu um copo com 1.000 mg
m de paraccetamol, a outra metade
e tomou placcebo. Em seg
guida,
todos
s os participantes tiveram que avaliiar o nível de dor sofrido por person
nagens em vários
v
cenárrios ficcionais, nos quais
s tinham im
magens de do
or física e emocional. D
De forma gerral, os
volun
ntários que tomaram
t
o paracetamol
p
considerara
am a dor dos
s personage ns menos in
ntensa
do qu
ue aqueles que não hav
viam ingerid
do a substân
ncia. Em um
m segundo e
experimento
o, dois
outro
os grupos ou
uviam um ru
uído bastantte incômodo
o. Em seguid
da, os particcipantes dev
veriam
avalia
ar o desconfforto dos ou
utros. Mesmo
o sentindo na
n própria pe
ele a intensiidade do barulho,
aqueles que haviam tomado paracetamo
ol avaliaram a dor dos co
olegas como menos intensa.
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Por fiim, os partic
cipantes dev
veriam avalia
ar alguns cas
sos em que outras pesso
oas passaram por
algum
m tipo de rejeição social.
s
Maiss uma vez
z, aqueles que tomarram parace
etamol
demo
onstraram nííveis de emp
patia baixos..
Apesa
ar dos resultados intrigantes obtido
os pelos pes
squisadores,, ainda não se sabe a forma
exata
a como a dro
oga atua em
m nosso orga
anismo e pe
ela qual pode
eria alterar e
essa sensibilidade
à em
mpatia. Segu
undo os auto
ores, a hipó
ótese mais plausível
p
é que
q
ela afette uma região do
céreb
bro chamada ínsula an
nterior, fund
damental pa
ara a respo
osta empátiica. Levando em
consideração que a empatia
a é a capa cidade de reconhecer
r
a situação do outro mesmo
m
estan
ndo em mom
mentos opostos, os auto
ores acredita
am que sob o efeito do p
paracetamol, esta
aptidão estaria co
omprometida e a dor de
e outras pess
soas poderia
a parecer me
enos intensa.
Apesa
ar destes re
esultados se
erem interesssantes e chamar noss
sa atenção p
para um po
ossível
efeito
o colateral do
d medicam
mento, o esstudo foi rea
alizado com uma popu
ulação peque
ena e
isolad
da (200 es
studantes de
e uma messma instituição, com faixa etária
a semelhantte) e,
porta
anto, não podem ser ainda transposttos para a população em
m geral sem que estudos
s mais
necessários para tenta
amplos sejam realizados.
r
Estes são n
ar esclarece
er se este efeito
realm
mente aconte
ece após o uso
u
de para cetamol na população em
e geral e sse é causado
o pelo
parac
cetamol.
A rec
comendação
o é que o paciente
p
sem
mpre procure a orientaç
ção de um médico e de
d um
profis
ssional da saúde capacitado sobre o assunto antes
a
de tom
mar qualque
er medicame
ento e
mesm
mo antes de
e interrompe
er o uso de
e medicamen
ntos após publicação de
e trabalhos como
este.
Referrência: Misc
chkowski D, Crocker J, Way BM
M. From pa
ainkiller to empathy killer:
aceta
aminophen (paracetamo
(
ol) reduces e
empathy forr pain. Soc Cogn
C
Affect Neurosci. 2016
2
.
pii: n
nsw057. [Epu
ub ahead of print]
Alerta
a submetido
o em 16/05/2
2016 e aceitto em 17/05/2016.
4. Um
m sistema ne
ervoso artific
cial para enssinar robôs a sentir dor
Os pe
esquisadores
s da Univers
sidade Leibn
niz, em Hannover, estão
o desenvolve
endo um conceito
de um
m sistema nervoso
n
artificial em rob ô a fim de ensinar
e
robô
ôs a respond
der rapidame
ente a
estím
mulos físicos e sensaçõe
es com mov imentos e, dessa forma
a, evitar posssíveis dano
os aos
seus motores, en
ngrenagens e eletrônica..
A forrmalização da
d dor do robô foi rea
alizada com base em insights de pesquisa da dor
huma
ana. Assim como os ne
eurônios hum
manos, o modelo
m
transmite inform ações de do
or em
picos
s repetitivos se a força excede cerrto limiar, e o controlador de dor reage depo
ois de
classificar as info
ormações pa
ara dor leve,, moderada ou grave. Os
O sinais de d
dor são utilizados
osição de eq
quilíbrio, rigid
e.
para adaptar a po
dez e torque
A pesquisa busc
ca dar mais autonomia e capacida
ade de decis
sões a unid ades autôno
omas,
ampliando assim as capacida
ades de resp
posta e de preservação
p
bô pode ter frente
que um rob
aos c
cenários poss
síveis com os
o quais ele p
possa interagir em ambientes variad
dos.
Referrência: Kueh
hn, J., Hadda
adin, S. An A
Artificial Rob
bot Nervous System to T
Teach Robots
s How
to Fe
eel Pain and
d Reflexively
y React to Potentially Damaging Contacts.
C
IE
EEE Robotics and
Autom
mation, vol:2:1, p 72 – 79.
Alerta
a submetido
o em 31/05/2
2016 e aceitto em 07/06/2016.
5. R
Relação dos
se-resposta entre ativ
vidade espo
ortiva e dor músculo
o-esquelética
a em
adole
escentes
A dorr músculo es
squelética (D
DME) é um p
problema de
e saúde com
mum entre ad
dolescentes. Pode
surgir após esforços repetitiivos, uso ex
xcessivo e distúrbios
d
relacionados a
ao cotidiano
o, que
levam
m à dor em ossos, articulações, mú
úsculos, ligam
mentos ou tendões.
t
A D
DME dor pod
de ser
focal ou difusa, aguda ou crônica. Em
mbora a prá
ática de atividades físi cas tenha vários
v
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beneffícios à sa
aúde, quando em ex cesso pode
e ter efeito
o negativo,, potencialm
mente
aume
entando o ris
sco de desen
nvolver DME
E.
Foi rrealizado um
m estudo na
a cidade de
e Unnan, no
o Japão que
e buscou re
elacionar a doserespo
osta da prá
ática de ativ
vidades esp
portivas (dose, neste caso,
c
refere
e-se às hora
as de
ativid
dade esportiv
va por sema
ana) com a DME. O estu
udo foi realiz
zado com esstudantes de
e 12 a
18 an
nos. Foi aplicado um qu
uestionário n
no início do experimento
e
o e outro um
m ano após, a fim
de ob
bter informa
ações como: peso, altu ra, sexo, id
dade, tempo de sono po
or dia, tempo de
esporrte praticado
os em uma semana
s
e tip
po do esportte, tempo ga
asto por sem
mana na fren
nte de
uma tela (assisttindo TV ou
u jogando). A DME fo
oi avaliada através de um questio
onário
espec
cífico.
Os lo
ocais com maior
m
prevalê
ência de do r foram os membros in
nferiores (15
5,4%), supe
eriores
(9,5%
%) e lombar (8,5%). As
A análises mostraram que os esttudantes que
e gastaram mais
temp
po engajados
s em práticas esportiva
as organizad
das apresentaram taxass de dor 2 vezes
maiores do que os estudantes que não participaram
m dos esportes. Ainda, o acréscimo
o de 1
hora de exercício
os por seman
na aumentou
u em 3% a probabilidade
p
e de experiê
ência dor.
Observa-se, entã
ão, que o ex
xcesso de ex
xercícios pod
de ser prejud
dicial à qualiidade de vid
da dos
adole
escentes japoneses. Com
m isso, os au
utores alerta
am para a ne
ecessidade d
de cautela qu
uando
se tra
ata de ativid
dades esporttivas para esstes adolescentes. É nec
cessário resssaltar, entretanto,
a pec
culiaridade da
d população
o estudada n
neste artigo. O índice de
e massa corrporal (IMC) geral
dos a
adolescentes
s avaliados não passou
u dos 19,6,, o que de acordo com
m a Organiização
Mund
dial da Saúde
e é considerrado um peso
o normal. Ao
o tentar faze
er uma analo
ogia desse estudo
e
com o Brasil é preciso ter attenção, pois as condiçõe
es sociodemográficas no
o Brasil são muito
difere
entes das co
ondições do
o Japão. A p
população adolescente no Brasil te
em sofrido com
c
o
aume
ento do pes
so e até me
esmo com a obesidade, o que gerra um desaffio em acha
ar um
melhor esquema para as ativ
vidades espo
ortivas aqui no país que
e visem a qu
ualidade de vida
v
e
a melhor saúde dos
d adolesce
entes.
Referrência: Kamada M, Abe T, Kitayugu
uchi J, Imam
mura F, Lee IM,
I
Kadowak
ki M, Sawad
da SS,
Miyac
chi M, Mats
sui Y, Uchio
o Y. Dose-rresponse re
elationship between
b
spo
orts activity
y and
musc
culoskeletal pain
p
in adole
escents. Pain
n. 2016; 157
7(6):1339-45.
Alerta
a submetido
o em 14/06/2
2016 e aceitto em 14/06/2016.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Blo
oqueio paravertebral un
nilateral em comparação
o com a ane
estesia suba
aracnóidea para
p
a
gestã
ão da síndrom
me da dor pós-operatóriia após a he
erniorrafia inguinal
Herniiorrafia ingu
uinal é um procedimento
p
o cirúrgico frequenteme
f
ente realizad
do para corrrigir a
hérnia inguinal. Para este procedimento
p
o, na maioria dos casos
s utiliza-se a anestesia geral
(60-7
70%) e em segundo lugar o bloqu
ueio central do neuroeix
xo (10-20%
%). Porém, alguns
a
autorres defendem que o bloqueio para
avertebral unilateral
u
po
ossibilitaria u
uma recupe
eração
mais rápida com
m adequada analgesia. E
Este estudo foi realizado
o em um ho
ospital acadêmico
em L´Aquila, na Itália, tendo
o como objettivo determinar se o bloqueio parave
ertebral unilateral
propo
orcionaria melhor
m
contro
ole na dor ag
guda pós-operatória.
Este estudo foi caracterizado
c
o como ensa
aio clínico co
ontrole rando
omizado, co
om amostra de 50
pacie
entes. Metad
de destes rec
ceberam o b
bloqueio paravertebral unilateral
u
e a outra meta
ade, a
anesttesia subara
acnóidea. Ap
penas o anesstesista teve
e conhecimento de qual o tipo de té
écnica
anesttésica deverria ser realizado. Para o bloqueio pa
aravertebral unilateral fo
oram injetad
dos 20
ml de levobupiv
vacaína 0,5%
% da vérteb
bra T9 até a T12, enquanto que para a anestesia
subarracnóidea, foram
f
utilizados 13 mg de levobupiivacaína 0,5% no nível da vértebra
a L3 à
L4. O
Os pacientes que receberam o bloqu
ueio paraverttebral não tiveram nenh
huma compliicação
pós-o
operatória im
mediata e o tempo m
médio de miicção de 44
4 minutos. Já entre os
s que
receb
beram a ane
estesia suba
aracnóidea, houve 5 casos de hipo
otensão e o tempo méd
dio de
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micçã
ão foi de 141 minutos. O tempo na fase 1 do pó
ós-operatório
o foi menor para o grup
po que
receb
beu o bloqu
ueio paraverrtebral (10. 6 ± 3.34h)) comparado
o ao outro grupo (27..96 ±
5.85h
h). A intens
sidade da dor
d
foi avalliada pela escala
e
visua
al analógica,, sendo que
e nas
prime
eiras 24 horras teve uma
a diferença pouca signifficativa entre
e os dois grrupos (P <0.001).
Porém
m, quando avaliada
a
em 1, 4, 8 e 12
2 semanas após
a
a cirurg
gia, teve um a diferença maior
entre
e os dois gru
upos (P≤ 0.005), sendo
o que o grup
po que recebeu o bloqu
ueio paraverrtebral
teve pontuações menores na
n escala de
e dor. Avalio
ou-se sensib
bilidade meccânica e térrmica,
respe
ectivamente,, pelos teste
es de Von F
Frey e Lindb
blom. A partir disto, pe
ercebeu–se que o
grupo
o que receb
beu bloqueio paraverte
ebral aprese
entou menos
s disfunçõess sensoriais
s, tais
como
o a hiperestesia, alod
dinia e dissestesia. Os pacientes
s que rece
eberam blo
oqueio
parav
vertebral unilateral como técnica an
nestésica ap
penas utilizaram paracettamol no controle
da dor no perío
odo pós-hos
spitalar, enq
quanto os que
q
receberam anestessia subaracn
nóidea
neces
ssitaram de tramadol e codeína.
c
O des
sempenho do
d grupo que
e recebeu o bloqueio pa
aravertebral unilateral fo
oi melhor qu
uando
comp
parado ao grrupo que rec
cebeu a ane
estesia subaracnóidea, visto
v
que esttes apresentaram
meno
or intensidade da dor e de disfun
nções senso
oriais. Desta
a forma, o uso do blo
oqueio
parav
vertebral unilateral pode
e ser conside
erado uma boa
b
alternativa à anestessia subaracn
nóidea
em h
herniorrafia inguinal. En
ntretanto, o estudo tem
m limitações, visto que
e não traz como
questtão a diferen
nça de custo
o de cada té
écnica. Outra limitação é que o perríodo de avaliação
dos p
pacientes só foi até 3 me
eses depois do procedim
mento cirúrgico, o que nã
ão permite avaliar
a
a dorr crônica na virilha, que é comum ap
pós a herniorrafia inguinal.
Referrência: Fusco P, Cofini V,
V Petrucci E
E, Scimia P, Paladini G, Behr AU, Go
obbi F, Pozo
one T,
Dane
elli G, Di Marrco M, Vicentini R, Necozzione S, Marrinangeli F. Unilateral pa
aravertebral block
comp
pared with su
ubarachnoid anesthesia for the man
nagement of postoperativ
ve pain synd
drome
after inguinal herrniorrhaphy:: a randomizzed controlle
ed clinical trial. Pain. 20 16; 157(5):110513.
Alerta
a submetido
o em 24/05/2
2016 e aceitto em 24/05/2016.
7. Atividade física
a regular e seus
s
benefíciios
Recen
ntemente, um
u grupo de pesquisado res americanos da Universidade de Iowa realizo
ou um
estud
do demonstrrando que a realização d
de atividade
e física regular por camu
undongos le
eva ao
aume
ento de um
ma citocina anti-inflama
atória, a in
nterleucina 10 (IL-10), que atuarria na
preve
enção do de
esenvolvime
ento de dorres musculares e sua cronificação.
c
. O protoco
olo de
exerc
cício físico co
onsistiu de acesso
a
a um
ma roda para
a corrida voluntária na ccaixa-moradia por
oito s
semanas, ao
o passo que o grupo con
ntrole não erra exposto a nenhum est
stímulo deste
e tipo.
Como
o se trata de
e uma roda presente na
a gaiola do animal, a ve
elocidade e tempo de corrida
podem variar de animal para
a animal.
Como
o modelo de
e dor muscular crônica, o
os animais receberam
r
duas injeçõess de salina em
e pH
ácido
o (20 μL pH
H 4.0 ± 0.1) no muscu
ulo gastrocnêmico (da panturrilha).
p
. Este mode
elo foi
desen
nvolvido pelo próprio grupo
g
que rrealizou o estudo
e
e cau
usa dor na pata, músc
culo e
vísceras sem leva
ar a dano tecidual ou inffiltração de células
c
imunes.
Foi observado um
m aumento de
d aproxima
adamente 70
0% na população de ma
acrófagos tip
po M2,
respo
onsáveis pe
ela secreção
o de citocin
nas anti-inflamatórias como
c
a IL--10, no mú
úsculo
gastrrocnêmico do
os animais submetidos
s
ao exercício
o físico. No grupo
g
contro
ole (“sedenttário”)
foi ob
bservado o desenvolvim
mento de no cicepção no músculo e na pata apó
ós as injeçõ
ões de
salina
a em pH ác
cido, ao pas
sso que o g
grupo expos
sto à pratica
a de exercíccio físico na
a roda
volun
ntaria não de
esenvolveu tais alteraçõ
ões. Não hou
uve influência do sexo d
do animal em
m tais
respo
ostas. Quand
do o grupo exposto
e
à pra
atica de exe
ercício físico recebeu pre
eviamente à salina
em p
pH ácido a administraçã
a
ão local (no músculo) ou sistêmica de um bloq
queador de IL-10,
I
obserrvou-se o de
esenvolvime
ento da nociccepção, sugerindo um papel
p
da IL-1
10 no mecanismo
pelo qual o exerc
cício físico prrotege da ind
dução de nocicepção.
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Os re
esultados do
o estudo sug
gerem que a prática de exercício fís
sico regular leva ao aum
mento
da po
opulação de macrófagos
s M2 e que a possível secreção
s
de IL-10 por e
estas células
s seria
respo
onsável, pelo
o menos em
m parte, pela
a proteção que
q
o exerc
cício físico prromove fren
nte ao
desen
nvolvimento de dor mus
scular.
Referrência: Leun
ng A, Grego
ory NS, Alle
en LA, Sluka
a KA. Regular physical activity pre
events
chron
nic pain by altering
a
resident muscle
e macrophag
ge phenotyp
pe and incre
easing interle
eukin10 in mice. Pain. 2016; 157(1):70-9.
Alerta
a submetido
o em 31/05/2
2016 e aceitto em 07/06/2016.
8. Um
m mecanismo proposto para
p
a particcipação de C5a/C5aR
C
na hipernocice
epção térmica
Na última década
a, um núme
ero cada vezz maior de evidências
e
te
em mostrado
o que a inte
eração
e o sistema imune e os neurônios é chave tanto para o desenvolvimen
nto quanto para
p
a
entre
ntes como citocinas e quimiocinass e células como
manu
utenção da dor crônica
a. Componen
neutrrófilos, macrrófagos, células T e gliia interagem
m em difere
entes mome ntos e diferrentes
ponto
os das vias de
d transmiss
são da dor le
evando a um
ma sensibiliz
zação prolon gada do neu
urônio
e ao consequente
e surgimento
o de hiperalg
gesia e alodiinia crônicas
s.
Nesse
e contexto, o DOL vem
m trazendo ssempre nova
as publicações. Um dos componenttes do
sistem
ma imune co
om importan
nte participa
ação na gêne
ese e manutenção da do
or neuropátic
ca é o
comp
ponente C5a do complem
mento e seu receptor C5
5aR, ambos já citados em
m um editorrial do
DOL. Que C5a/C
C5aR tem um
u
papel esssencial tanto na dor aguda
a
como
o crônica já
á está
basta
ante claro. O que não
o sabemos, entretanto,, são os mecanismos
m
pelos quais
s eles
intera
agem com o neurônio, le
evando à su a sensibiliza
ação.
Um ttrabalho pub
blicado recen
ntemente attraiu bastante a atenção
o dos pesqu
uisadores na
a área
de do
or por ser o primeiro a mostrar um
m possível mecanismo
m
pelo qual C5
5a/C5aR lev
vam à
sensibilização do
o neurônio. Usando um
m modelo ex
xperimental de dor infla
amatória (in
njeção
intrap
plantar de CFA), os autores m
mostraram que C5a/C
C5aR é esssencial pa
ara o
desen
nvolvimento da hipersen
nsibilidade a
ao calor. Isso
o se dá a pa
artir da interração de C5a
a com
recep
ptores C5aR
R expressos majoritaria
amente na membrana de macrófa gos residen
ntes e
e CFA. Uma vez que C5
recru
utados para a pata após a injeção de
5aR é um recceptor acopllado à
prote
eína G, há um
ma sinalização intracelu lar que culm
minará em lib
beração de ccálcio intrace
elular,
prove
eniente em sua maioria de estoque
es intracelula
ares. Esse aumento de cálcio intrac
celular
leva, por sua vez
z, à liberação
o do fator de
e crescimentto do nervo (NGF) que, via receptorres de
tirosina quinase Trk na membrana do
o neurônio,, promove transativaçã
ão de recep
ptores
oide de pote
encial transittório 1 (TRPV
V1), levando
o à sensibilização térmica
a.
vanilo
Embo
ora o traba
alho tenha alguns prottocolos eleg
gantes, algu
umas brecha
as experimentais
ficara
am abertas. De fato, macrófagos
m
são células conhecidas por expresssarem C5aR
R e a
ativação desse re
eceptor prom
move o aum ento de cálc
cio intracelular, como m
mencionado. Nesse
do, o trabalh
ho reforça os
o dados da literatura. Entretanto,
E
os
o experimen
ntos são ind
diretos
sentid
e não
o deixam cla
aro que, de fato,
f
a fonte de NGF são
o os macrófa
agos ativado s por C5a e,, mais
importante ainda
a, que é o NGF
N
quem ssensibiliza o neurônio. É certo que outros trab
balhos
mostram a parrticipação de NGF na sinalização
o de C5a/C
C5aR em d
diversos mo
odelos
experrimentais de
e dor, mas no caso deste
e trabalho, experimento
e
s mais direccionados dev
veriam
ser fe
eitos. Isto, é claro, não inviabiliza a relevância dos
d dados apresentadoss, que corrob
boram
outro
os dados da
a literatura, somando conhecimento ou reforrçando fatoss já definid
dos. É
importante acom
mpanhar o que
q
virá a sseguir. Sem dúvida o ca
aminho de C
C5a/C5aR na
n dor
come
eça a ser esc
clarecido.
Referrência:. Shutov LP, Warrwick CA, Sh
hi X, Gnanasekaran A, Shepherd A
AJ, Mohapatrra DP,
Wood
druff TM, Cllark JD, Usa
achev YM. T
The Complement System Compone
ent C5a Pro
oduces
Therm
mal Hyperalgesia via Macrophage
e-to-Nocicep
ptor Signalin
ng That Re
equires NGF
F and
TRPV
V1. J Neurosc
ci. 2016; 36(18):5055-7
70.
Alerta
a submetido
o em 31/05/2
2016 e aceitto em 07/06/2016.
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9. Te
endências e preditores
p
do
o uso de opi oides após a artroplastia
a total de qu
uadril e joelh
ho
As artroplastias totais de joelho
j
e qu
uadril constituem interv
venções cirú
úrgicas efetuadas
regularmente de forma a tra
atar a dor e a função arrticular e o uso
u
de opioiides constitu
uem a
principal vertente
e analgésica
a pós-operattória. Assim,, considerando o númerro cada vez maior
desta
as intervençõ
ões (apenas nos USA efe
etuam-se an
nualmente aproximadam
mente 1 milh
hão de
proce
edimentos), pesquisadores da Univ
versidade de
e Michigan buscaram
b
av
valiar fatores que
poderiam predize
er o uso pe
ersistente de
e opioides após
a
estas cirurgias,
c
as sim como avaliar
a
altera
ações na dorr articular co
omo um pred
ditor de cron
nificação.
O esttudo contou com a partticipação de
e indivíduos que efetuarram artropla
astia unilateral de
quadril ou joelho
o entre març
ço de 2011 a abril de 20
013, resultan
ndo em uma
a amostra fin
nal de
es. Nestes participantes
p
s, foram mensuradas
m
a dor e a rigidez artiicular,
574 participante
sintomas de ansiedade e dep
pressão, o ca
atastrofismo
o da dor e lim
mitações fun
ncionais, de forma
a estabelecer rela
ações entre o perfil feno
otípico do ind
divíduo e o uso
u persisten
nte de opioid
des.
Assim
m como hipo
otetizado pe
elos autoress, indivíduos
s que aprese
entavam um
m perfil feno
otípico
mais debilitado no
n pré-opera
atório, ou se
eja, maiores
s níveis de dor e rigide
ez articular, maior
limita
ação funcion
nal, assim como sinto
omas de an
nsiedade e depressão, tinham maiores
chanc
ces de se tornarem usuá
ários crônico
os. Além diss
so, observou
u-se uma ma
aior probabilidade
de us
so persistentte em indivíduos que uttilizavam ma
aiores doses de opioidess. No entanto
o, por
mais que os ind
divíduos apresentassem melhoras significativas
s
s nos níveiss de dor artticular
após a cirurgia,, estes con
ntinuavam ccom o uso de opioide
es, indicand
do uma po
ossível
dependência des
ste analgésico (veja ou
utras inform
mações sobre
e o assunto
o no alerta 1 da
“Divu
ulgação cienttífica” desta edição).
Na attual conjunttura mundial, a propaga
anda e o lob
bby efetuado
o pela indústtria farmacê
êutica,
em conjunto com
m a prescriçã
ão indiscrimiinada de opioides, vem promovendo
o o uso cres
scente
desta
as substânciias, ocasionando depen
ndência e muitas
m
vezes
s, de forma não intenc
cional,
overd
doses que oc
casionam ób
bito. Assim, o artigo do presente
p
alerta (e també
ém o alerta #1 da
DC) e
evidencia o fenômeno chamado porr alguns auto
ores como “epidemia de
e opioides”. Desta
forma
a, pesquisas
s que busquem identificcar fatores que
q
levam ao uso persisstente e pos
ssíveis
abuso
os de opioides são ess
senciais parra resolução
o deste pan
norama qua ndo a prescrição
desta
as substância
as se faz nec
cessária, no caso da dorr pós-operatória.
Referrência: Goes
sling, J, Mos
ser, Stephan
nie E.; Zaidi, Bilal; Has
ssett, Afton L.; Hilliard, Paul;
Hallsttrom, Brian;; Clauw, Daniel J.; Brum
mmett, Chad
d M. Trends and predicttors of opioiid use
after total knee and
a
total hip arthroplasty
y. Pain. 2016, 157(6):12
259-65.
Alerta
a submetido
o em 14/06/2
2016 e aceitto em 14/06/2016.
10. C
Correlação en
ntre roedore
es e humano
os
Semp
pre buscam
mos discutir no DOL a importân
ncia dos te
estes experiimentais pa
ara o
desen
nvolvimento de novas drogas. De
e fato, a maioria das drogas
d
com ação analg
gésica
comp
provada em testes pré-clínicos falha m em sua efficácia quand
do chegam a humanos.
Propo
ondo melhorrar a correla
ação entre o
os mecanism
mos observad
dos em roed
dores e hum
manos,
um ttrabalho rec
centemente publicado m
mostrou que
e a análise da função e expressão dos
recep
ptores metab
botrópicos de
d glutamato
o do tipo II é preditiva de alteraçõ
ões em amb
bas as
espéc
cies. Testando neurônio
os do gânglio
o da raiz do
orsal de cam
mundongos e humanos (tanto
(
adulttos como ne
eonatos), foi demonstra
ado que há importante correlação na expressão do
recep
ptor e entre a ação de compostos
c
q
que promove
em excitação
o ou bloqueiio da transm
missão
neuro
onial em ambas as espécies.
Obvia
amente os testes
t
ainda são prelim inares, mas indicam ma
ais um cam inho da medicina
trans
slacional.
Referrência: Pain. 2016 May 21.
2 [Epub ah
head of printt]
Alerta
a submetido
o em 31/05/2
2016 e aceitto em 06/06/2016.
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