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1. O tratamento para sua dor no joelho p
pode estar no
n seu nariz!
Um e
estudo pione
eiro realizado
o em 10 paccientes no Hospital
H
Univ
versitário da Basileia na Suíça
e publicado no renomado periódico
p
Th
he Lancet, observou qu
ue pacientess com lesões na
cartilagem, sinto
omática e pó
ós-traumátic a no joelho apresentara
am uma me lhora significativa
na do
or, função articular
a
e na
n qualidade
e de vida, após médicos
s terem imp
plantado enx
xertos
cartilaginosos na
asais (dos prróprios pacie
entes) nos joelhos desta
as pessoas. A melhora pôode
ser o
observada atté 24 meses
s após a cirrurgia e efeitos adverso
os não foram
m relatados pelos
pacie
entes. Para cada paciente foram ffabricados enxertos
e
cartilaginosos com condrrócitos
rica em gliccosaminoglic
nasaiis, os quais foram incorrporados num
ma matriz extracelular
e
cano e
colág
geno tipo II. Os condróc
citos foram p
provenientes
s de um peq
queno pedaçço do septo nasal
(6 m
mm) de cad
da paciente,, os quais foram expa
andidos e cultivados
c
p
para enxerto
os de
cartilagem de tamanho apro
oximado de 30 × 40 × 2 mm. Este
es enxertos foram estáv
veis e
puderam ser fixa
ados nas articulações lessadas através de uma pe
equena cirurg
rgia.
É imp
portante res
ssaltar que as
a lesões da
a cartilagem
m articular possuem baix
xa capacidade de
reparração, o que
e leva a lesões articulare
es progressiv
vas (como no caso da o steoartrite) e que
não s
são bem res
stauradas pe
elos tratame
entos conven
ncionais ou terapias
t
ava
ançadas com
m base
na im
mplantação de
d condrócito
os articulare
es. Por outro
o lado, os co
ondrócitos de
erivados do septo
nasall têm capacidade superior e mais re
eprodutível para
p
gerar te
ecidos de ca
artilagem hia
alinos,
com a plasticidad
de para se adaptarem a um ambie
ente comum, como o am
mbiente artiicular.
Assim
m, a utilizaçã
ão destes en
nxertos pode
e vir a ser a opção de escolha
e
para
a o tratamen
nto de
lesõe
es articulares
s, não somente diminuin
ndo a dor de
estes pacienttes, mas tam
mbém limita
ando a
progrressão da les
são.
Agora
a os pesquis
sadores pretendem expa
andir o estud
do e usar es
stes enxertoss provenienttes de
célula
as do nariz para o reparo de defe
eitos da carttilagem articular num m
maior núme
ero de
pacie
entes. Assim
m, com este
es estudos futuros será
á possível avaliar
a
melh
hor a eficác
cia do
méto
odo e também
m investigarr um maior n
número de indicações, como
c
em cassos degenerativos
preco
oces, além do uso em outras artticulações (n
não somentte a do joe
elho). Os au
utores
sugerrem que estte método seria também
m uma altern
nativa de tra
atamento pa
ara paciente
es que
sofrem com osteo
oartrite, na tentativa de
e evitar a pro
ogressão da doença.
Referrência:
htttp://www.sc
ciencemag.o
org/news/2016/10/tear-y
your-knee-m
maybe-your--nosecan-h
help-it-heal
Alerta
a submetido
o em 24/10/2
2016 e aceitto em 08/11/2016.
2. An
nimais sentem dor do ou
utro
Para muitas pess
soas a expre
essão “eu po
osso sentir a sua dor” re
epresenta na
ada mais qu
ue um
gesto
o de empatia
a e solidariedade entre amigos e bo
ons conhecid
dos. Contudo
o, aparentem
mente
essa expressão carrega
c
um peso um po
ouco maior. Dados recentes sugere m a possibilidade
de que camundo
ongos são, de fato, ca pazes de se
entir a dor de seus co
ompanheiros
s, não
atrav
vés de meca
anismos em
mocionais em
mpáticos, mas
m
sim atra
avés do olffato. O grup
po de
pesqu
uisa do pro
ofessor Andrrey Ryabinin
n, um neurrocientista do
d Oregon H
Health & Sc
cience
Unive
ersity em Po
ortland acab
ba de se de
eparar acidentalmente com
c
este fatto. Buscand
do por
novas
s maneiras e mecanismos para aliv
viar os sintom
mas da síndrome de absstinência ind
duzida
pela retirada do álcool, seu grupo
g
de pe squisa inicio
ou um projetto visando ccompreenderr mais
a fun
ndo as características da
d dor tipo- neuropática apresentada pelos paccientes dura
ante a
abstinência. Para
a isso, o grupo
g
desen
nvolveu um protocolo que consisttia de um grupo
“alcoólatra”, um grupo “alcoólatra em a bstinência” e outro grup
po de anima
ais que não foram
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expos
stos a nenhum tipo de tratamento
t
ou manipula
ação, todos mantidos na
a mesma sala. Ao
final do experim
mento no qua
al foram av
valiadas váriias formas de
d sensibilid
dade doloros
sa, os
pesqu
uisadores ob
bservaram que
q
os anim
mais sem trratamento algum també
ém apresentaram
altera
ações em sua sensibilid
dade doloro
osa, o que acharam es
stranho. Parra confirmarr este
dado, eles repetiram mais uma
u
vez o e
experimento, mantendo os animais não tratado
os em
uma sala diferen
nte, e não observaram nenhuma alteração
a
na
a sensibilida
ade dos mesmos.
Intrig
gados pelo fa
ato incomum
m, decidiram
m investigar mais
m
este fato. Inicialme
ente acharam
m que
isso s
se deveria a estresse de estar subm
metidos ao ambiente
a
de
e observação
o junto a an
nimais
dependentes químicos e apre
esentando d
dor. Contudo
o seus marca
adores horm
monais para níveis
de es
stresse esta
avam norma
ais. Uma se
egunda poss
sibilidade seria um esta
ado de ansie
edade
relacionado a ma
anipulação e avaliação comportame
ental. Usand
do um teste
e comportam
mental
nsiedade, oss pesquisado
ores concluírram que não
o se tratava disso
clássico para dettecção de an
tamb
bém. Como os
o animais permaneciam
m na mesma sala, outras
s possibilidad
de seria o co
ontato
visua
al entre os animais. Co
ontudo, a po
osição e ma
aterial das caixas
c
dificu
ultava muito
o essa
forma
a de comuniicação. Em uma
u
úultima
a cartada dec
cidiram investigar a posssibilidade de
e essa
altera
ação ser cau
usada pela troca
t
de odo
ores entre os animais. Para
P
isso, elles transferiram a
forraç
ção da caixa
a dos anima
ais neuropátiicos para a caixa de animais saudá
áveis. Após algum
a
temp
po, perceberam que este
es animais d
desenvolveram alterações sensoriaiis similares as do
grupo
o dependentte em abstin
nência. Assim
m, Ryabinin conclui que deva existir alguma form
ma de
comu
unicação olffativa entre animais, m
mesmo que
e entre colô
ônias difere
entes. Apesa
ar de
prelim
minar, estes
s dados suge
erem a posssibilidade da
a troca de in
nformações entre anima
ais de
laborratório em diferentes
d
nív
veis sensori ais, o que pode
p
vir a ser uma posssibilidade mesmo
m
para a população
o humana.
Referrência:http:///www.sciencemag.org/n
news/2016/10/mice-feel-each-otherrspain?
?utm_source
e=newsfroms
science&utm
m_medium=ffacebooktext&
&utm_campa
aign=micefee
elpain-8525
Alerta
a submetido
o em 25/10/2
2016 e aceitto em 01/11/2016.
3. Re
edução do estresse base
eado na ate nção plena e terapia co
omportamenttal cognitiva
a para
dor lo
ombar
A Terapia Cognitiva Comportamental (T
TCC) tem sido
s
demons
strada efetiv
va e amplam
mente
mendada pa
ara problem
mas de dor crônica. O mecanismo
o de ação da TCC inc
clui a
recom
dimin
nuição da ca
atastrofização e aumento
o da autoeficácia na ges
stão da dor. Já o aumen
nto da
Atenç
ção Plena é considerado
o um mecaniismo central de mudanç
ça nas interv
venções baseadas
na Attenção Plena
a que também aumentam
m a aceitaçã
ão da dor. Po
orém, pouco
o se sabe sob
bre as
assoc
ciações entrre dor cata
astrófica, au
uto-eficácia, aceitação e atenção plena ante
es do
tratamento psic
cossocial ou
u sobre a s diferença
as nos efe
eitos da T
Terapia Cog
gnitiva
portamental e intervenção baseada na Atenção Plena. O objjetivo do esttudo foi com
mparar
Comp
a Red
dução do Es
stresse com
m Base na A
Atenção Plen
na, Terapia Cognitiva C
Comportamental e
Cuida
ados Habituais. Os dad
dos do estu
udo foram secundários
s
de um enssaio random
mizado
contrrolado ameriicano. Os pa
acientes fora
am divididos
s em 3 grupos. Primeiro
o Grupo: Recebeu
interv
venção técn
nica de Redução do Esstresse com Base na Atenção
A
Plen
na (mindfuln
ness).
Segundo Grupo: Recebeu intervenção
o por técnica Terapia Cognitiva Comportamental.
Terce
eiro Grupo: Cuidado usu
ual, ou seja
a, nenhuma intervenção
o. Nos resulttados foi po
ossível
obserrvar que a catastrofizaç
c
ção diminuiu
u significativ
vamente ma
ais do pré-pó
ós-tratamen
nto no
grupo
o Atenção Plena (min
ndfulness) que nos grupos
g
TCC
C e de Cu
uidado Usual. A
catas
strofização foi
f correlacio
onada negattivamente co
om 3 dimen
nsões de ate
enção plena
a (não
reativ
vidade, não julgamento e agindo co
om consciência), mas nã
ão associado
os à dimens
são de
obserrvação da atenção
a
plen
na. A catasttrofização ta
ambém se correlaciono
ou negativam
mente
com a aceitação e autoeficác
cia. A autoefficácia da do
or foi correlacionada possitivamente com
c
a
aceita
ação da dorr. A autoefic
cácia aumen
ntou signific
cativamente mais do prré-pós-tratam
mento
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com TCC do que
e com cuida
ado usual. D
Dessa forma
a, é possíve
el observar que tanto a TCC
quanto a Atenção
o Plena são terapias
t
com
mplementare
es efetivas pa
ara o tratam
mento da dorr.
Referrência: Turn
ner JA, Anderson ML, B
Balderson BH,
B
Cook AJ
J, Sherman KJ, Cherkin
n DC.
Mindffulness-base
ed stress reduction and
d cognitive behavioral
b
therapy
t
for chronic low back
pain: similar efffects on mindfulness, catastrophiz
zing, self-effficacy, and acceptance in a
rando
omized controlled trial. Pain.
P
2016; 157(11):243
34-2444
Alerta
a submetido
o em 16/12/2
2016 e aceitto em 16/12/2016.
4. O poder da me
ente!
Na última edição
o do DOL pu
ublicamos o primeiro ale
erta de uma série que m
mostrará div
versas
técnic
cas mentais para aliviarr a dor. Nessse alerta abo
ordaremos como a respirração profun
nda, a
medittação e a visualização
v
podem ajud
dar controla
ar a dor, co
onforme exp
posto a segu
uir: A
respiração profun
nda é uma técnica funda
amental para o resto das alternativa
as que podem ser
as para aju
udar a conttrolar a dorr. Trata-se de respirarr profundam
mente por alguns
a
usada
segun
ndos e depois expirar. Para ajuda
ar a manterr a concentração e ritm
mo da respiração
podem ser usada
as palavras ou frases. P
Por exemplo
o, cada vez que você re
espira, você pode
dizer "bem-vindo
o, relaxamen
nto". Ao expiirar, "adeus,, negatividad
de."
Além dessa técn
nica, temos
s a meditaçção e visua
alização, com
m elas o p
processo inicia-se
presttando-se ate
o é feito em
enção à resp
piração segu
uindo a técniica ensinada
a acima. Isso
m uma
atmo
osfera de relaxamento completo,
c
se
em ruídos ou
o estímulos
s que possa
am distrair, como
músic
ca de fundo
o. Além disso, você po
ode pensar em um lug
gar que esttá associado
o com
tranq
quilidade, pa
az e prazer. Uma praia com o som das ondas. Pássaros ccantando em
m uma
paisa
agem bucólic
ca. Se a me
ente se distrrair e começ
çar a pensar em outrass coisas, traga de
volta a imagem que causa tranquilida de. Por opo
ortuno, frisa
a-se que esssas técnicas não
dispe
ensam o uso dos analgés
sicos conven
ncionais, dev
vendo dessa forma serem
m utilizadas como
um m
meio coadjuv
vante.
Referrencia:
https://noticias.uol.co
om.br/ciencia
a/ultimas-no
oticias/bbc/2
2016/10/10/cincometo
odos-para-co
ontrolar-a-do
or-com-a-me
ente.htm
Alerta
a submetido
o em 16/11/2
2016 e aceitto em 29/11/2016.
os do dispen
5. Tre
einamento e práticas do
os funcionário
nsário de Cannabis
Devid
do à legaliz
zação do us
so da Canna
abis para fins medicina
ais em cercca de metad
de do
territtório dos Estados Unidos,
U
a dispensação desse produto ve
em aumentando
o dos proffissionais re
esponsáveis pela
consideravelmente. Sendo assim, a qualificação
dispe
ensação e es
scolha desse
es medicame
entos é esse
encial, já que questões como orienttações
aos pacientes acerca do medicame
ento e rec
comendações
s sobre co
oncentraçõe
es de
canab
binoides pod
dem influenc
ciar no resulttado da terapia.
Tendo como objetivo avaliar o prepa ro de pessoas que tra
abalham na
a área da saúde
respo
onsáveis pe
ela dispensa
ação e verifficar se as práticas re
ealizadas sã
ão baseadas em
evidê
ências, um estudo
e
recru
utou profissiionais de sa
aúde de dife
erentes esta
ados do país
s, por
meio de e-mail e redes soc
ciais, para re
esponderem
m a um inqu
uérito on-line
e. O questio
onário
abord
dava o trein
namento e o aconselh amento fornecido aos pacientes, além de lis
star a
conce
entração de
e canabinoid
des e estirp
pes de can
nnabis recom
mendadas e
em determinadas
condiições.
Os re
esultados demonstraram
m que somen
nte 55% dos profissionais que particciparam do estudo
e
alega
aram ter re
ecebido algum tipo de
e treinamento formal. Entretanto
o, 94% pre
estam
orientações aos pacientes,
p
principalmentte sobre efeitos adversos e os beneffícios da can
nnabis
para sintomas específicos.
e
Os sintoma
as mais fre
equentes foram dor crrônica, insô
ônia e
ansie
edade. Essas
s recomenda
ações são úte
eis para as condições
c
individuais do
os pacientes e são
basea
adas em várias fontes, tanto empííricas como não empíric
cas. Os funccionários tam
mbém
afirm
mam que fazem recomen
ndações parra espécies de
d cannabis (sativa, ind
dica, híbrida) com
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base em condiçã
ão ou doenç
ça particula r. As diferentes estirpe
es de canna
abis não parrecem
apres
sentar discre
epâncias em
m efeitos sub
bjetivos, com
mo as concentrações de canabinoide
es, ou
seja, ainda não há
h base teórica que jusstifique a ind
dicação de uma ou outra
a espécie a partir
da co
ondição clínic
ca.
As rrecomendaçõ
ões realizad
das pelos p
profissionais
s sobre con
ncentração de canabin
noides
(tetra
ahidrocanabinol ou THC
C, canabidio
ol ou CBD),, de acordo com sinto mas e cond
dições
partic
culares, tam
mbém estava
am em desa
acordo com a literatura existente. Em alguns casos
essas
s indicações podem piorrar o quadro
o do pacientte, como, po
or exemplo, o THC, que pode
levarr a reações de ansiedad
de aguda e de longo prrazo, e 13%
% dos profisssionais a indicam
para esse quadrro. Outras indicações simplesmente não são considerad
das eficazes para
deterrminada con
ndição, com
mo aponta o estudo ao
a afirmar que 33% dos profissionais
recom
mendam THC para dep
pressão, qua
ando, na ve
erdade, o ca
anabinoide a
adequado se
eria o
CBD.
a forma, ess
se estudo de
emonstra a necessidade
e de capacitação, educa
ação continuada e
Dessa
da ra
acionalização
o de prática
as exercidass por respon
nsáveis pela
a dispensaçã
ão e escolha dos
canab
binoides, vis
sando uma terapia
t
adeq
quada para cada pacien
nte e diminu
uindo os cas
sos de
inefic
cácia do trata
amento e piora do quad ro clínico.
Referrência: Haug Nancy A., Kieschnicck Dustin, Sottile
S
Jame
es E., Babsson Kimberly A.,
Vandrey Ryan, and
a
Bonn-Miiller Marcel O.. Cannabiis and Cann
nabinoid Ressearch. Dece
ember
2016, 1(1): 244--251. doi:10.1089/can.2
2016.0024.
Alerta
a submetido
o em 24/12/2
2016 e aceitto em 24/12/2016.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. O papel da ade
enosina na dor
d
A ad
denosina ex
xtracelular é um ligan
nte de rec
ceptores purinérgicos e exerce função
essen
ncialmente anti-inflamat
a
tória, especcialmente re
esultado de sua ligação
o ao recepto
or 2B.
Seria
a de esperar, portanto, que
q
na dor, onde há um
m importante
e componen
nte inflamató
ório, a
osina fosse antinocicep
adeno
ptiva. O qu
ue se tem na literaturra, no enta
anto, são relatos
difere
entes. Aguda
amente, a elevação nass concentrações de aden
nosina extraccelular parec
ce ser
antinociceptiva, via recepto
or ADORA1. Quando se olha para
a o recepto
or ADORA2B, no
nto, o pape
el da adeno
osina passa a ser pró--nociceptivo, contrário à resposta antientan
inflam
matória. Alé
ém disso, aiinda não sa
abíamos sob
bre o papel da elevaçã
ão prolongad
da de
adeno
osina na dorr crônica.
Um ttrabalho pub
blicado na re
evista Cell Re
eports busca
a entender essa
e
dualida
ade e respon
nder a
estas
s questões. Usando ferramentas m
moleculares, genéticas e farmacológ
gicas, os au
utores
mostraram que a ausência de uma enzzima respon
nsável pela degradação da adenosina, a
osina deaminase (ou ADA), causa um acúmulo
adeno
o prolongado de adenossina no plas
sma e
resultta em reduç
ção do limia
ar nociceptiv
vo em anim
mais experim
mentais, consstitutivamen
nte ou
duran
nte dois dife
erentes mod
delos experim
mentais de dor crônica. Os autoress propõem que a
adeno
osina em ex
xcesso se lig
ga aos recep
ptores ADOR
RA2B em células mieloid es, levando a um
aume
ento na liberração de IL-6 e do recep
ptor solúvel de IL-6. Estte complexo
o de IL-6 com
m seu
recep
ptor é capaz de ativar a proteína gp
p130 no gânglio da raiz dorsal, caussando fosforrilação
de ST
TAT3 e aum
mento na exp
pressão e attivação de canais TRPV1
1, o que ressulta em aum
mento
da ex
xcitabilidade neuronial.
Persis
stentemente
e, portanto, o aumento
o da concen
ntração plasmática de a
adenosina é prónocic
ceptivo, quando a sinalização predo
ominante se
e dá via AD
DORA2B. O papel dos outros
o
recep
ptores duran
nte esta ele
evação prolo
ongada aind
da deve ser investigado
o e não se pode
desca
artar que attuem de ma
aneira difere
ente. Mas ce
ertamente este é um trrabalho com
mpleto,
cujos
s dados acrescentam mu
uito!
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Referrencia: Hu X,
X Adebiyi MG,
M
Luo J, S
Sun K, Le TT,
T
Zhang Y,
Y Wu H, Zh
hao S, Karm
moutyQuinttana H, Liu H, Huang A,
A Wen YE, Z
Zaika OL, Mamenko
M
M, Pochynyuk OM, Kellem
ms RE,
Eltzsc
chig HK, Blackburn MR, Walters ET, Huang D, Hu H, Xia Y. Su
ustained Ele
evated
Adenosine via AD
DORA2B Prom
motes Chron
nic Pain through Neuro-immune Inte
eraction. Cell Rep.
2016 Jun 28; 16((1):106-19.
Alerta
a submetido
o em 30/06/2
2016 e aceitto em 09/08/2016.
7. As
s enxaquecas
s são correla
acionadas co
om níveis ma
ais elevados de nitrogên
nio, nitrito e óxido
nítric
co redutase de
d micróbios
s orais na co
oorte america
ana do proje
eto intestinall
Os co
ompostos nitrogenados possuem um
ma alta atividade vasodilatadora, o que os fazem ser
utiliza
ados no trattamento fam
macólogico d
de problemas
s cardíacos. Porém posssuem como efeito
secun
ndário a esttimulação de crises de enxaqueca. Há uma correlação
c
e ntre as bac
ctérias
anaeróbicas facu
ultativas enc
contradas na
a região bucal e o óxid
do nítrico, u
um dos prin
ncipais
hos de crise
es de enxaq
queca. Esse composto nitrogenado
o surge a p
partir da açã
ão da
gatilh
nitratto-redutase que age na via salivar rreduzindo nitrato em nittrito e da nittrito redutas
se que
o re
eduz em óxido
ó
nítrico
o. Neste e
estudo, atra
avés da uttilização de
e tecnologia
as de
seque
enciamentos
s de alto ren
ndimento de
e amostras da cavidade
e oral e feca
al, foi identificado
que pacientes com
c
enxaqu
ueca possuía
am uma co
oncentração de genes da nitrato-nitrito
reduttase mais ele
evados quan
ndo compara
ados aos pac
cientes que não
n
tinham e
enxaqueca.
Atuallmente algu
uns estudos voltaram ssuas atençõ
ões a essa relação sim
mbiótica enttre as
bacté
érias e o hu
umano e co
omo pode sser benéfica
a a ação va
asodilatadora
a dos comp
postos
nitrog
genados pro
ovenientes da
d via saliv
var em concentrações elevadas em
m pacientes
s com
problemas cardía
acos. No en
ntanto, estud
dos adiciona
ais precisam
m ser realiza
ados, pois podem
p
existiir outros efe
eitos com implicações em
m quadros do
olorosos.
Referrência: Gonz
zalez A, Hyd
de E, Sangw
wan N, Gilbe
ert JA, Viirre
e E, Knight R. Migraine
es Are
Corre
elated with Higher
H
Levels of Nitrate--, Nitrite-, an
nd Nitric Oxide-Reducing
g Oral Microbes in
the A
American Gut Project Coh
hort. mSyste
ems. 2016;1
1(5).
Alerta
a submetido
o em 16/12/2
2016 e aceitto em 16/12/2016.
8. Op
pioides x Fibromialgia
Este estudo reallizado em Washington
W
alisar, de forma empíricca, os efeitos do
buscou ana
a através de
e uso crônico
o de opioides, neste casso, por 12 meses.
m
tratamento para fibromialgia
O uso
o de opioide
es em baixa dosagem já
á tem sido in
ndicado para
a tratamento
o da fibromialgia,
porém
m há uma deficiência
d
na
n demonstrração desses
s resultados; o estudo foi realizado
o com
1218 pessoas, se
endo 429 dia
agnosticadoss com fibrom
mialgia e 789
9 sem a doen
nça, mas tam
mbém
mo, por exe
emplo, dor g
generalizada
a). Estes pa
acientes forram dividido
os em
com dores (com
grupo
os de acordo
o com a dos
se de opioide
es que usava
am para aliv
viar as doress. Esta medida se
deu pela média de uso da
a morfina d urante 120 dias antes do começo
o do estudo
o que
possibilitou três grupos: uso mínimo//sem uso (até 5 mg durante oss 120 dias), uso
interm
mitente/men
nor dose (de
e 5 a 15 mg
g durante os
s 120 dias) e uso regula
ar/dose alta (mais
de 15
5 mg durantte os 120 dia
as). Houve a exclusão do
os pacientes
s que já utilizzavam tramadol que já é um med
dicamento indicado para tratamento da fibromialgia- e pacie
entes com câ
âncer.
Durante o estudo
o foi possíve
el observar que, de modo geral, os
s pacientes q
que tinham o uso
interm
mitente ou uso
u
regular de opioides tiveram os piores resultados na me
elhora da do
or. Os
melhores resulta
ados aparece
eram no gru
upo de uso mínimo. Na análise da interferência nas
ativid
dades todos
s os grupos
s tiveram uma melho
ora similar, porém noss pacientes sem
fibrom
mialgia essa
a melhora foi maior, iisso pode ter
t
ocorrido pelos efeittos colatera
ais do
tratamento. Em longo prazo
o, o grupo dos pacientes com e sem fibrom ialgia tivera
am os
melhores resultados associad
dos a dor pa
ara aqueles que
q
fizeram uso da dose
e mínima, porém,
foram
m menores para
p
os pacientes que p
possuíam a fibromialgia.
f
. Novamente
e a hipótese
e é de
que o
os efeitos ad
dversos com
mo constipaçã
ão, prurido e dificuldade
e na cogniçã
ão agravem ainda
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mais a fibromialg
gia. Portanto
o o estudo cconclui que opioides não
o são as esccolhas adequadas
para iniciar o trattamento da fibromialgia .
Referrências: Judith A. Turne
er, Susan M.. Shortreed, Kathleen W.
W Saunders,, Linda LeRe
esche,
Steph
hen Thielke,, Michael Vo
on Korff. Do
oes associatiion of opioid
d use with p
pain and function
differr by fibromya
algia or wide
espread pain
n status? Paiin. 2016 Oct; 157 (2016
6) 2208–2216.
Alerta
a submeitdo
o em 08/11/2
2006 e aceitto em 08/11/2016.
9. Pa
apel dos rec
ceptores ASIIC3 e TRPV1
1 na analgesia segmenttar e sistêm
mica induzida
a pela
eletro
oacupuntura
a
tem sido am
A ana
algesia prod
duzida pela acupuntura
a
mplamente descrita
d
ao llongo das últimas
décad
das, demons
strando mec
canismos ne
eurais envolv
vidos, como a via perifé
érica aferentte e a
intera
ação centra
al, assim co
omo transm
missores e moduladores
m
s relevantess. No entan
nto, a
contrribuição dos canais iôniicos relacion
nados à transdução sen
nsorial, exp ressos nas fibras
nocic
ceptivas na eletroacupun
e
ntura (EA) n
não tem sido
o estudada. Os canais iô
ônicos sensív
veis à
ácido
o-3 (ASIC3) medeiam re
espostas a e
estímulos ác
cidos e mecâ
ânicos, e sã
ão localizado
os nas
fibras
s Aβ inervan
ndo a pele e músculos.. A deleção de canais ASIC3
A
altera
a as propriedades
e vaniloide tipo 1
eletro
ofisológicas dos mecano
orreceptores . O receptorr de potencial transiente
(TRPV
V1) localizado principallmente nas fibras Aδ e C, pode ser
s
ativado por calor nocivo
n
(>42ºC), pH < 6,5
6 e voltagem, sendo cconsiderado integrador de estímulo
os nocivos. Assim,
A
os re
eceptores AS
SIC3 e TRPV1 poderiam participar na
a detecção periférica
p
de
e estímulos de
d EA.
Foram
m utilizados
s camundongos com deleção dos genes (knockout) ASIC e TRPV1
T
separradamente, para avaliarr o papel de
estes recepto
ores na analgesia segm
mentar e sistêmica
induz
zida pela EA
A utilizando registro elettromiografic
co do reflexo
o do múscu lo bíceps fe
emoral
(refle
exo fibras-C)) e testes de
e limiar mecâ
ânico e térm
mico.
Os re
esultados in
ndicam que o efeito da
a analgesia segmentar induzida p
pela EA de baixa
intensidade é me
ediado pela fibras
f
Aβ, e o efeito analgésico sistêmico de alta
a intensidade
e está
atribu
uído à ativação das fiibras Aδ/C. Assim mesmo, os re
eceptores AS
SIC parecem
m ter
contrribuição mais
s expressiva
a na analgessia segmenta
ar induzida pela
p
EA de b
baixa intensiidade,
enquanto que os receptores TRPV1 estão
o envolvidos
s na analges
sia sistêmica
a induzida pe
ela EA
de.
de altta intensidad
Referrência: Xin, J., Su, Y., Yang, Z., He,, W., Shi, H., Wang, X., ... & Zhu, B
B. (2016). Distinct
roles of ASIC3 and TRPV1 re
eceptors in electroacupu
uncture-indu
uced segmen
ntal and sys
stemic
analg
gesia. Frontie
ers of Medicine, 1-8.
Alerta
a submetido
o em 06/12/2
2016 e aceitto em: 06/12
2/2016.
10. U
Uso de ketam
mina como analgésico altternativo para o tratame
ento de dor ccrônica
Experimentalmen
nte, a ketamina tem sido usada para trata
ar muitas d
disfunções, desde
essão até enxaquecas.
e
Agora, um a das áreas
s mais prom
missoras do tratamento
o com
depre
baixa
as doses de
e ketamina é para pesssoas que tê
êm síndrome de dor re
egional com
mplexa
(CRPS) que não responderam
r
m a outras fo
ormas de tra
atamento.
CRPS
S é uma condição de dor
d
crônica que afeta mais
m
frequen
ntemente um
m dos mem
mbros,
geralmente após uma lesão ou
o trauma a esse memb
bro. Acredita
a-se que o C
CRPS seja causado
por d
dano ou ma
au funcionam
mento dos ssistemas nervoso periférico e centrral. Existem duas
forma
as semelhan
ntes de CRPS
S, a CRPS-I e CRPS-II, com
c
os mesmos sintoma
as e tratame
entos.
A CRPS-II (anterriormente de
enominado c ausalgia) é o termo usado para pac ientes com lesões
l
nervo
osas confirm
madas. Indiv
víduos sem lesão nerv
vosa confirm
mada são cllassificados como
tendo
o CRPS-I (anteriormente chamado síndrome de distrofia simpática
s
re
eflexa). A CR
RPS é
descrrita pelos pacientes
p
como a pior dor que se
e pode imag
ginar, mais de três vezes a
intensidade da dor
d
do parto, conforme medido pelo
o questionárrio comumen
nte utilizado
o para
mens
surar a inten
nsidade da dor (McGill Pa
ain Question
nnaire). Um estudo recen
nte descobriiu que
quase
e 3/4 das pessoas com
m CRPS po
ossuem alto risco de cometer
c
suiccídio a parttir da
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intensidade e cro
onicidade da
a dor. CRPS é uma cond
dição rara qu
ue afeta 26 de cada 100.000
pesso
oas. Em co
ontraste, a neuropatia crônica (d
dor que res
sulta de da
anos aos nervos
n
perifé
éricos) afeta
a até 30 miilhões de pe
essoas anua
almente nos Estados Un
nidos da Am
mérica
(EUA
A). O mercad
do de medic
camentos pa
ara a dor crô
ônica somen
nte nos EUA
A foi estimad
do em
mais de US$ 13 bilhões em 2014
2
com pe
erspectivas de aumento para os pró
óximos anos. Mais
de 24
40 milhões de
d prescriçõ
ões para opio
oides foram emitidas em
m 2014, e a
ainda uma análise
de 2015 revelou
u que existiam poucas evidências sobre a efficácia deste
es medicam
mentos
quando utilizados
s por mais de
d 12 seman
nas. Além disso, os opioides também
m apresentam um
risco substanciall de depend
dência: maiss de um terço dos óbitos por ove
erdose de drogas
d
relata
ados em 201
13 foram res
sultados do u
uso descontrrolado de op
pioides.
Estim
mulados por essas estatíísticas, pesq
quisadores e empresas farmacêutica
f
as renovaram
m seu
intere
esse em de
esenvolver uma
u
nova g
geração de analgésicos que não a
afetam a via dos
opióid
des. A ketam
mina foi um desses fárm
macos que tinha
t
mostra
ado sucesso precoce no alívio
para pacientes com
c
dor crônica. Para C
CRPS, o fárm
maco deve ser administtrado por in
nfusão
intrav
venosa (i.v)), no entanto, o tratam
mento com ketamina
k
vem acompan hado de div
versos
efeito
os colaterais, incluindo
o alucinaçõe
es, agitação
o e pesadelos. Estes inúmeros efeitos
e
colate
erais signific
cam que a ketamina,
k
qu
ue foi aprova
ada pela “Fo
ood and Dru
ug Administration”
(FDA) como um anestésico, ainda não
o recebeu aprovação
a
como tratam
mento para a dor
crônica ou qualq
quer outra condição.
c
At ualmente, os
o cientistas da academ
mia e da ind
dústria
estão
o tentando desenvolver novas droga
as que utiliza
am os benefíícios da keta
amina no aliv
vio da
dor, e
evitando sua
as desvantag
gens.
Referrência: Arno
old C. Alterrnative anallgesics: New
w drugs for pain seek
k to improv
ve on
ketam
mines benefiits. Nat Med. 2017 Jan 6
6;23(1):8-10
0. doi: 10.10
038/nm0117
7-8.
Alerta
a submetido
o em 12/01/2
2017 e aceitto em 08/02/2017.
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