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1. An
nálise eletroffisiológica da
as ações ane
estésicas loc
cais na transmissão siná
áptica nocice
eptiva
na medula espina
al do rato ad
dulto
Neste
e estudo fo
oram analis
sados eletro
ofisiologicam
mente os effeitos da le
evobupivacaína e
bupiv
vacaína na resposta
r
excitatória neu
ural no corn
no dorsal es
spinhal e no
o gânglio da raiz
dorsa
al, sendo desencadead
d
as por estiimulação mecânica
m
e estimulação
o da raiz dorsal,
d
respe
ectivamente.. Este é um
ma região on
nde a ação dos anestés
sicos locais não é totalm
mente
esclarecida.
Os re
esultados forram que ambos os fárm
macos possue
em seus pró
ós e contras e suas açõe
es são
amplificadas ou reduzidas dependo da localidade e do estímulo que foi uttilizado. Enttão se
concluiu que am
mbos possuem eficácia e
em inibir es
stímulos noc
civos nas árreas investig
gadas,
mas houve uma superioridad
de da levobu
upivacaína na
a região espinal do corno
o dorsal.
Referrência: Uta D,
D Yoshimurra M, Kawatssu R, Imoto K, Furue H. Electrophyssiological An
nalysis
Of Lo
ocal Anesthe
etic Actions On Nocicep
ptive Synapttic Transmission In The Adult Rat Spinal
S
Cord.. Poster ses
ssion presen
nted at: 16
6th World Congress
C
on Pain. 27/0 9 a 30/09/2016.
Yokohama. Japão
o.
2. Ev
vidências de
e neuroimagem da senssibilização ce
entral em pacientes com
m osteoartrite no
joelho
A com
mpreensão da neuropatia envolven
ndo a osteo
oartrite do joelho não é bem explicada,
porém
m este estud
do busca esc
clarecer o en
nvolvimento da modulação descende
ente da dor com
c
a
neuro
opatia, em pacientes
p
com osteoartrrite de grau moderado ou
o grave. A p
partir de imagens
de re
essonância magnética,
m
os
o pesquisad
dores buscarram comprov
var a hipóte
ese inicial, de que
se no
o momento pré-cirúrgic
co da artrop
plastia os pa
acientes dem
monstrariam um aumen
nto de
ativid
dade neural na região do tronco encefálico, indicando uma possív
vel sensibiliização
centrral.
Após a realizaçã
ão de exam
mes psicofísiccos e de neuroimagem
m se determ
minou que nestes
n
pacie
entes há um
ma diminuiçã
ão da modu
ulação inibittória da dorr e uma ma
aior facilidad
de de
nocic
cepção supra
aespinhal no
o corno dorssal, deixando
o evidente uma sensibiliização centrral em
pacie
entes com dor neuropáttica. Os pessquisadores acreditam que
q
possam proporciona
ar um
tratamento mais
s específico
o com tal informação para pacie
entes no p
pós-operatório da
porcionando uma melhorr recuperaçã
ão.
artroplastia, prop
Referrência: Soni A, Mezue M,
M Wanigase
ekera V, Jav
vaid M, Price A, Tracey
y I. Neuroim
maging
Evide
ence Of Central Sensittization In Patients With Knee Osteoarthritiss. Poster se
ession
prese
ented at: 16tth World Congress on Pa
ain. 27/09 a 30/09/2016
6. Yokohama
a. Japão.
3. Investigando as caracteríísticas neura
ais da sensibilização central na neu
uropatia diabética
dolorrosa
A ne
europatia pe
eriférica diab
bética é um
m dos agrav
vamentos da
a diabetes mellitus, e neste
dor neuropá
estud
do os pesquiisadores tentam demonsstrar diferen
nças funcionais entre a d
ática e
não neuropática,, através da
a promoção
o de testes com mediadores previ amente des
scritos
atuan
ntes na sens
sibilização central. Para tal comparração foi rea
alizado um e
estudo de coorte,
upo com ne
onde havia dois grupos, um com neuro patia periférrica bilateral e outro gru
enhum
tipo d
de neuropatiia periférica..
Após a aplicação de question
nários foi dem
monstrado de
d forma clarra diferençass clínicas entre os
grupo
os, além dis
sso, através de testes esspecíficos, se confirmou diferenças na sensorialidade
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perifé
érica entre as
a coortes. Os
O dados de neuroimage
em demonstraram difere
enças na res
sposta
centrral a estímulos nociceptiv
vos e a falta
a deles.
Os p
pesquisadore
es afirmam que prova
avelmente os
o pacientes
s com neurropatia periférica
possu
uem a via pró-nocicepttiva mais “ sensível” e a sua via antinocicepttiva estaria mais
contid
da, não sob
brepondo os estímulos n
nocivos, e ta
al característica seria o maior diferrencial
entre
e os grupos.
Referrência: Sege
erdahl A, Themistocleou
us A, Fido D, Bennett D, Tracey I. Investigating The
Neura
al Features Of Central Sensitisatio
on In Painfful Diabetic Neuropathy
y. Poster se
ession
prese
ented at: 16tth World Congress on Pa
ain. 27/09 a 30/09/2016
6. Yokohama
a. Japão.
4. O tratamento retardado da
d dor impaccta nas rede
es centrais em
e mulheress com dor pélvica
p
crônica
O dia
agnóstico e tratamento
t
de
d dor pélvicca crônica (C
CPP) sofre um
m enorme attraso em div
versos
paíse
es, inclusive para potenciais patolog
gias subjace
entes, com isso as mulh
heres acometidas
não recebem um
m tratamento eficaz p
para a dor e prolongam
m o seu so
ofrimento. Tendo
T
conhe
ecimento de
essa situação
o, um grupo de pesquisa
adores da Un
niversidade de Oxford avaliou
se m
mulheres com
m CPP que sofrem co m essa dorr a mais te
empo tivera
am mudança
as de
conec
ctividade fun
ncional no cé
érebro.
A con
nectividade funcional de
e dois grupo
os de mulheres com CPP
P foi comparrada, um co
om 24
mese
es ou mais de
d duração da dor e ou
utro com menos
m
de 24 meses. O g
grupo com maior
duraç
ção da dor apresentou um aumentto na conectividade enttre o hipoca
ampo e a matéria
cinze
enta periaque
edutal (PAG). Este mesm
mo grupo ta
ambém apresentou uma maior pontuação
em q
questionários
s de ansiedade, depresssão e catastrofização da dor. Desstas condiçõ
ões, a
casta
astrofização e a ansiedade foram correlaciona
adas positivamente com
m o aumento da
conec
ctividade fun
ncional entre
e o hipocamp
po e a PAG.
O ma
aior sofrimen
nto relatado pelo grupo d
de mulheres
s com dor po
or mais de 2 4 meses pod
de ser
a exp
plicação de algumas da
as mudança
as de conecttividade. De
esta forma é demonstra
ado a
neces
ssidade de um tratam
mento rápido
o e eficaz para as mulheres com
m CPP, além da
inves
stigação de patologias
p
su
ubjacentes.
Referrência: Yosh
himura M, Kawatsu
K
R, Imoto K, Furue H. Electrophysiolo
ogical Analys
sis Of
Local Anesthetic Actions On Nociceptive Synaptic Transmission In The Adultt Rat Spinal Cord.
er session prresented at: 16th World
d Congress on
o Pain. 26/0
09 a 30/09//2016. Yokoh
hama,
Poste
Japan
n.
5. Se
ensibilidade ao
a toque: co
omunicação d
de queratinó
ócitos com neurônios sen
nsoriais
Um e
estudo realiizado no es
stado de W
Wisconsin, no
os Estados Unidos, dem
monstrou que os
quera
atinócitos tem um papell importante
e para a dete
ecção de esttímulos meccânicos, que até o
momento acrediitava-se que
e somente os termina
ais nervosos
s sensoriaiss atuavam nessa
detec
cção. Os qu
ueratinócitos parecem a
ativar, tanto
o diretamentte quando iindiretamentte, os
termiinais nervos
sos, a partir da libera
ação de sub
bstâncias co
omo acetilco
olina, glutamato,
epine
efrina, ATP, entre
e
outras
s.
O esttudo buscou
u avaliar prin
ncipalmente a atuação do
d ATP liberrado pelos q
queratinócito
os nos
seus dois subtipo
os de recepttores o P2X
X, que é iono
otrópico e o P2Y, metab
botrópico. Após
A
a
administração de apirase injetável, u
uma enzima
a anticoagulante que hidrolisa o ATP,
obserrvou-se uma
a diminuição
o na sensib
bilidade mecânica e térm
mica. Os re
esultados tam
mbém
sugerrem uma diminuição na
a capacidade
e de respostta das fibras
s C, após a administraç
ção do
fárma
aco. Já quan
ndo os recep
ptores P2X fo
oram inibido
os especificamente peloss pesquisado
ores a
dimin
nuição da sensibilidade
s
térmica e mecânica também
t
foi observada.. Dessa forrma o
estud
do sugere qu
ue o ATP serve como um
m mediador da comunic
cação dos qu
ueratinócitos
s e os
termiinais nervos
sos, para a detecção do
os estímulos mecânicos
s por meio da sua ação nos
canaiis P2X.
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Referrência: Moe
ehring F, Re
eynolds A, Weyer A, Palygin O, Stucky C. Sensing Touch:
T
Kerattinocyte Com
mmunication With Senso
ory Neurons.. Poster sess
sion presente
ed at: 16th World
Congress on Pain
n. 26/09 a 30
0/09/2016. Y
Yokohama, Japan.
6. A
Associação de suplem
mentação d
de vitamina
a D e dor crônica não espe
ecífica
musc
culoesquelética
A dorr músculo-esquelética in
nespecífica ccrônica (CNM
MP) é uma condição
c
idio
opática, com
mplexa
que c
compromete
e a vida, as relações
r
e fu
uncionalidade dos pacien
ntes. Nos últtimos anos houve
um a
aumento do interesse no
o tratamento
o da CNMP por meio da
a suplementtação de vita
amina
D. Além disso, o teste da vittamina D ta mbém é utillizado para o diagnósticco da doença
a, que
ainda
a não tem su
ua etiologia totalmente
t
e
esclarecida.
Tendo conhecime
ento desses fatos, o esstudo avaliou
u, a partir de
d uma revissão sistemática e
meta-análise, a eficácia
e
da suplementaç
s
ão da vitam
mina D no tra
atamento da
a CNMP, poré
ém os
resulttados não demonstrara
am nenhum
m efeito nem
m tendência
a de efeito da utilizaçã
ão de
vitam
mina D no tratamento.
t
Contudo, a pesquisa incluiu somente três e
estudos na metaanális
se, ou seja
a, um número muito pequeno, que
q
pode se
er considera
ado uma grande
limita
ação.
Referrência: Gaikw
wad M, Vanlint S, Mittin
nty M, Moselley L, Stocks
s N. Associa
ation Of Vitamin D
Supp
plementation And Chronic Non-Speccific Musculo
oskeletal Pain: A System
matic Review
w And
Meta-Analysis. Poster
P
session presentted at: 16tth World Congress
C
on
n Pain. 26//09 a
30/09
9/2016. Yok
kohama, Japa
an.
7. A p
proposta de inserção da dor pós-tra umática crônica e pós-o
operatória crrônica no CID
D-11
Atuallmente as síndromes de dor crônica não constam
m no CID de
e forma siste
emática e entre as
síndromes não representada
peratória crônica.
as estão à d
dor pós-traumática crônica e pós-op
Este fato se opõe
e a que a do
or crônica é frequente em
e lesões ac
cidentais – q
que se desen
nvolve
após uma lesão tecidual (inc
cluindo quei maduras) no local do trrauma e perrsiste pelo menos
m
três meses após este evento inicial – e após interv
venções cirú
úrgicas que começa apó
ós um
proce
edimento cirrúrgico no lo
ocal da cirurrgia e dura pelo menos três mesess. A incidênc
cia da
dor c
crônica após
s multitraum
ma está na fa
aixa dos 46 a 85%. A IASP
I
realiza campanhas
s para
prom
mover as me
elhorias no sistema de
e classificação. O que se espera é que com
m este
recon
nhecimento possa ajud
dar no alív
vio da dor melhorado e acesso aos tratam
mentos
multimodais.
Referrência: S. Schug,
e, A. Barke. The Proposed Classificcation Of Ch
S
P. Lavand'homme
hronic
Posts
surgical And Chronic Po
osttraumatic Pain For Ic
cd-11 Posterr session prresented at: 16th
World
d Congress on
o Pain. 20/09/2016. Yo
okohama. Japan.
8. In
njeção intratecal de as
strócitos sen
nsibilizados por LPA ca
ausa neuroiinflamação e dor
neuro
opática
Ácido
o lisofosfatídico (LPA) de
erivado do m
metabolismo lipídico inicia a dor neu
uropática ind
duzida
por le
esão nervosa através da
a desmielinizzação da raiz dorsal mediada pelo sseu receptorr LPA1
e reg
gulação posittiva dos gene
es relaciona dos à transm
missão da do
or no gânglio
o da raiz dorrsal. A
ução desse ácido é causada
c
pe
ela convergê
ência anorm
mal de dife
erentes tipo
os de
produ
trans
smissão da dor e ainda
a é autoam
mplificada atrrás de um segundo re
eceptor – LP
PA3 –
levan
ndo a ativação microglia
al o que pod
de levar à dor neuropáttica. No enta
anto, o pape
el dos
astró
ócitos na dorr neuropática
a mediada p
por LPA ainda
a não é desc
crita e o gru
upo de estud
dos do
Depa
artamento de Farmacologia e Inov
vação Terap
pêutica do Japão
J
busco
ou verificar se a
injeçã
ão intrateca
al de astró
ócitos senssibilizados por
p
LPA prrovoca dor neuropátic
ca ou
comp
portamentos similares à dor.
O res
sultado foi uma hiperalg
gesia causad a por astróc
citos sensibilizados por LLPA, com um
m pico
após 24h e caind
do para os níveis de con trole em 72h. A produçã
ão de LPA pe
ermanece por até
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2 semanas após
s uma lesão e seus a
antagonistas
s suprimem a dor neu
uropática qu
ue foi
estab
belecida. Há relatos que
e os astrócito
os tenham papel
p
signific
cativo na ma
anutenção da
d dor
neuro
opática e o estudo
e
sugerre que a ma
anutenção mediada por LPA
L
está asssociada à ativação
dos a
astrócitos.
Referrência: H. Neyama,
N
S. Kawamoto,, H. Morishita, T. Muk
kae, T. Tsuk
kahara, H. Ueda.
Intrathecal Injec
ction Of Lpa--Primed Ast rocytes Cau
uses Neuroin
nflammation And Neuropathic
Pain. Poster sess
sion presentted at: 16th
h World Con
ngress on Pain. 30/09/2
2016. Yokoh
hama.
Japan
n.
9. In
nflamação ag
guda não contribui parra o desenv
volvimento da
d síndrome
e de dor regional
comp
plexa
Foram
m recrutado
os 13 participantes que preencheram os critériios de CRPS
S de Budape
este e
outro
os 60 preenc
cheram os critérios
c
da IIASP para CRPS.
C
Nas an
nálises prim
mária e secun
ndária
não h
houve associações estatisticamente significativa
as entre a ex
xpressão de qualquer cittocina
e o riisco de CRPS
S.
Quan
ndo compara
ados ao grupo controle,, os indivídu
uos com CRPS apresenttaram uma maior
dor intensa, dep
pressão, ans
siedade e e
estresse e estavam
e
mais suscetíve
eis a uma frratura
intra--articular. Co
om isso, o grupo
g
rejeita
a a hipótese de que a inflamação ag
guda desemp
penha
um p
papel funda
amental no desenvolvi mento de CRPS após fratura ag uda de me
embro
superrior.
Referrência: L. Parkitny, J. McAuley, R.. Herbert, F.
F Di Pietro, P. Kelly, LL. Moseley. Acute
Inflam
mmation Does Not Contribute T
To The Dev
velopment Of Comple
ex Regional Pain
Syndrome. Poster session presented at: 16th World
W
Cong
gress on Pa
ain. 30/09/2016.
Yokohama. Japan
n.
10. R
Respostas de
e quente e frrio à nicotina
a, cinamalde
eído e mento
ol
Recep
ptores TRPA
A1 contribue
em para a n
nocicepção aguda,
a
alodinia, hiperallgesia e pos
ssuem
papel importante
e na mediaç
ção de respo
ostas inflam
matórias neurogênicas, a
além disso, ainda
não foi elucidado se este receptor
r
de potencial transitório
t
tem posição de destaqu
ue na
cronifficação da dor.
d
A nicotina, cinamal deído e men
ntal são ago
onistas TRPA
A1, no entan
nto os
dois primeiros de
esencadeiam
m uma sensa
ação de queima e irritaç
ção e o men tol leva a qu
ueima
sfriamento. O intuito do estudo foi avaliar se existem
e
diferrenças entre
e fumantes e não
e res
fumantes nos pe
erfis de respo
osta fisiológ ica e psicofíísica a expos
sição intra-o
oral dos agonistas
acitados.
supra
picos de qu
Os re
esultados nã
ão demonstraram difere
enças, entre
e os dois grrupos, nos p
ueima,
irritaç
ção ou resfriamento com
m o uso de n
nicotina, cina
amaldeído e mentol, ou seja, a expo
osição
prolo
ongada a nic
cotina não levou a uma
a modulação
o somatosse
ensorial med
diada por TRPA1,
m observou--se um aum
mento na fre
equência carrdíaca, em ambos
a
os grrupos, com o uso
porém
dos a
agonistas TR
RPA1 e uma elevação da pressão artterial com a nicotina e m
mentol, send
do que
esta resposta só foi observad
da com o uso
o de mentol pelo grupo não fumante
e.
Referrência: Boud
dreau S., Ha
ansen E., Arrendt-Nielse
en L. Burning And Cooliing Respons
ses To
Nicottine, Cinnam
maldehyde, And
A
Menthol : A Compariison Between Smoker A
And Non-Smo
okers.
Poste
er session prresented at: 16th World
d Congress on
o Pain. 26/0
09 a 30/09//2016. Yokoh
hama,
Japan
n.
11. In
nterações da
a sinalização
o entre NGF e TNFα na dor
d em tipos celulares re
elevantes
Ao es
studar mediiadores infla
amatórios in dividualmen
nte observa-se o efeito na excitabilidade
de ne
eurônios sen
nsoriais prim
mários e no perfil de secreção de tiipos celulare
es não neuronais,
eventtos que são
o importante
es no processso de cronificação da dor.
d
O objettivo do estudo foi
verificar se há interações sinérgicas entre dois importante
es mediado res inflama
atórios
relevantes na sin
nalização da nocicepção:: o fator de crescimento
o neuronal (N
NGF) e o fattor de
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necro
ose tumoral (TNFα), vis
sto que in v
vivo há ação
o conjunta de
d vários fa
atores pró e antiinflam
matórios.
Por m
meio do PCR
R em tempo real (qPCR)) viu-se que
e o TNFα pod
de regular d
de forma neg
gativa
algun
ns genes ind
duzidos por NGF, no en
ntanto, o qPCR também
m revelou a possibilidade de
intera
ações entre TNFα e NGF
F levarem a expressão de
d genes importantes pa
ara o proces
sso de
dor, tais como IL-10
I
e TNF
Fα. Mais pessquisas com
m foco nas interações e
entre os div
versos
mediadores infla
amatórios e os tipos ccelulares afe
etados se fazem
f
necesssárias a fim de
aproffundar o con
nhecimento das
d vias de ssinalização que
q
podem le
evar a dor crrônica.
Referrência: Hammett K., Tho
ornton P., W
Welsh F., Che
essell I., McMahon S. In
nteractions Of
O Ngf
And T
Tnfα Signallling In Pain Relevant C
Cell Types. Poster
P
sessio
on presente d at: 16th World
Congress on Pain
n. 26/09 a 30
0/09/2016. Y
Yokohama, Japan.
12. A proposta de
e classificaçã
ão da dor crrônica do cân
ncer para CID-11
A Classificação Internacional de Doen
nças (CID) não conse
egue repressentar, de forma
sistem
mática, as síndromes de
e dor crônica
a e há muito
o a IASP (Associação Intternacional para
p
o
Estud
do da Dor) tem
t
feito esfforços para melhorias no
n sistema de classificaçção. A dor crônica
oncollógica, seja ela desencadeada pela neoplasia maligna
m
ou em decorrênccia do tratam
mento
do c
câncer, atua
almente, en
ncontra-se sem classifficação no CID. Com a propostta da
classificação da dor
d crônica oncológica e
espera-se, que
q
resulte em
e um melh
hor manejo deste
tipo particular de
e dor e que
e promova o acesso a tratamentos
t
de dor mu
ultimodal voltados
para pacientes co
om dor do câ
âncer.
Referrência: Benn
nett M., Kaa
asa S., Bark
ke A. The Prroposed Classification O
Of Chronic Cancer
C
Pain For Icd-11. Poster se
ession prese
ented at: 16th World Congress o
on Pain. 26//09 a
30/09
9/2016. Yok
kohama, Japa
an.
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