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1. Fe
entanil po
ode influen
nciar o des
senvolvim
mento infan
ntil
Sabe
e-se que o parto pre
ematuro é prejudicial tanto para a mãe quanto pa
ara o
recém
m-nascido,, pois en
nvolvem p
procedimen
ntos dolorosos, dessconfortáve
eis e
estre
essantes, causando uma altteração no
n
desenv
volvimento fisiológic
co e
neurrocomportamental do prematuro .
e
Existtem estudos que apontam
m alteraçõ
ões fisiológicas, n
neurológicas
comp
portamenta
ais, em crrianças qu
ue recebera
am infusão de morrfina duran
nte a
prem
maturidade.. Porém, co
om poucas evidências
s sobre os efeitos em longo praz
zo da
seda
ação e ana
algesia parra a popu
ulação de recém-nascidos pré--termo. Nã
ão se
enco
ontra nenhu
um dado so
obre o impa
acto do fen
ntanil admin
nistrado na
a prematuridade
gerando um efe
eito causal no neurode
esenvolvim
mento desse
es bebês.
dministraçã
O ob
bjetivo gera
al do estudo
o é avaliar o impacto de dois reg
gimes de ad
ão de
fenta
anil no neurodesenvo
olvimento de recém-nascidos prematuros
p
s em ventilação
mecâ
ânica, por uma
u
avaliaç
ção prospe
ectiva de ac
companham
mento por d
dois anos.
Amostra é com
mposta de 131
1
recém--nascidos prematuros
p
s em ventillação mecâ
ânica,
que aleatoriam
mente foram
m alocadoss em dois grupos. Um grupo ccom infusã
ão de
fenta
anil contínu
ua + bolus declarados de fentanil quando necessário; e o outro grupo
g
com infusão de
e placebo co
ontínua + b
bolus decla
arados de fe
entanil qua
ando necess
sário.
Após
s a alta ho
ospitalar iniciou-se a fase de fo
ollow-up atté dois ano
os com a idade
corrigida.
p
o dos efeito
os da infusã
ão contínua
a de fentan
nil em
Este é o primeiro estudo prospectivo
recém
m-nascidos
s pré-termo
o ventilado s mecanica
amente. Em
m conclusão
o, os resulttados
deste
e estudo de follow
w-up suge
erem que o fentan
nil podem influenciar o
dese
envolvimentto infantil quanto
q
a co
oordenação
o dos olhos e das mãoss.
Referência: Anc
cora G, Lag
go P, Garettti E, Pirelli A, Merazzi D, Pieranttoni L, Ferrrari F,
Falde
ella G. Follow-up at the correccted age of
o 24 months of pre
eterm newb
borns
receiiving continuous infusion of ffentanyl fo
or pain co
ontrol durring mecha
anical
ventilation. Pain
n. 2017, 15
58 (2017) 8
840–845.
* Gra
aduada em
m Enfermagem pela Un
niversidade
e de Brasília
a - Faculdad
de de Ceilâ
ândia.
Atualmente cursa o prog
grama de pós-graduação em ciências
c
e tecnologia
as da
saúd
de, com a temáttica de estudo para
p
o mestrado
m
em fisio
ologia
cardiovascular//fatores de riso para d
doenças ca
ardiovasculares/preve
enção de fa
atores
de de Ceilân
ndia.
de risco, na Universidade de Brasília - Faculdad
Alertta submetid
do em 30/0
05/2017 e a
aceito em 05/06/2017
0
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2. Re
etorno ao trabalho após lesão
o cervical
Pesq
quisa realiza
ada em dois centros médicos in
ndicou que voltar ao ttrabalho em
m até
duas
s semanas pós-interve
enção terap
pêutica, aju
uda na manutenção d
dos ganhos e no

1

www
w.dol.innf.br
controle da do
or. Outro fa
ator primo rdial é que
e pacientes
s que não retornaram
m ao
traba
alho, tiverram seus ganhos em
m relação ao nível de dor e incapacid
dade,
dimin
nuídos.
O es
studo ainda sugere de acordo
o com seus
s achados e corrobo
ora com outros
o
estud
dos que o fato
f
de fica
ar sem trab
balhar preju
udica o esttado menta
al dos indivíduos
fican
ndo mais su
uscetíveis a ansiedade
e, depressão, obesidad
de e suicídi o.
Não voltar ao trabalho
t
nã
ão implica piora e sim
m a não manutenção
m
o dos resulttados
obtid
dos pela reabilitação. O retorno ao trabalho
o é influenc
ciado pelo grau da les
são e
pelo estado me
etal do indivíduo, pes soas difere
entes geram
m respostass e logicam
mente
resultados diferrentes.
Participaram do
d
estudo 148 vol untários destes
d
110
0 concluírram o estudo,
incap
pacitados ao
a trabalho de 8 a 40 sema
anas, estes
s participa ram duran
nte 7
sema
anas de um
m programa
a modelo p
para reabiliitação pós lesão por cchicote cerrvical,
com follow-up de 1 ano. O estudo é comanda
ado por Mic
chael Sulliv
van pesquis
sador
nhecido mundialmentte por dessenvolver a escala de dor cata
recon
astrófica (P
PCS),
tradu
uzida desde
e 1995 em mais de 25
5 línguas.
Nota
a Crítica: o modelo de reabilittação usado no estudo apesar de valida
ado é
referrende a um
ma coleta de
e dados rea
alizada em 2001 e pub
blicado em 2006. A ciência
muda a cada dia e logicamente os ttratamentos avançam. Hoje qua
ando se trata de
colun
e chamado de
na vertebrral existe o modelo
o de Sub-Grupos orriginalmente
Treatment Bas
sed-Classifiication (TB
BC), onde os pacien
ntes são rreabilitados
s por
trata
amentos qu
ue os predittores avalia
ativos direc
cionam. Pes
ssoas com e
estado men
ntal e
lesõe
es diferente
es, reabilitados por ccondutas especificas para
p
cada caso. Esse
e fato
pode
eria mudar o desfecho
o de pacienttes que não
o conseguirram voltar ao trabalho
o.
Referências:
c, Heather Adamsb, Pascal
P
Thibaultc, Emily
y Moorec, Junie
 Michael Sullivana,c
S. Carriierec, Chris
stian Lariv
vie. Return to work helps main
ntain treattment
gains in the rehabilitation of w
whiplash injjury. Pain. 2017, 158((5): 980–9
987.
 Suissa S,
S Giroux M,
M Gervais M, Proulx P, Desbien
ns C, Delan
ney JA, Qu
uail J,
Stevens B, Nikolaj S. Asssessing a whiplash managem
ment mode
el: a
population-based non-random
n
mized interrvention stu
udy. J Rhe
eumatol. 20
006 ;
33(3):58
81-7.
* Grraduado em
m Fisiotera
apia Unive rso-GO (2010), pós graduado em Traum
matoortop
pedia e De
esportiva PUC-GO (20
012). Doce
ente na Pós
s Graduaçã
ão Mundo Fisio.
Profe
essor titula
ar Pilates Motor
M
Contrrol. Formaç
ção nos con
nceitos Mullligan, Maittland,
méto
odo Busque
et. Fisiotera
apeuta na A
Academia Body
B
Tech.
Alertta submetid
do em 30/0
05/2017 e a
aceito em 05/06/2017
0
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3. M
Meta-análise adver
rte que a pregab
balina não
o previne
e a dor pósoperratória crô
ônica
A p
pregabalina é um medicame nto que atua diminuindo a liberação
o de
neurrotransmiss
sores pela atuação
a
em
m canais de
e cálcio dep
pendentes de voltagem no
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siste
ema nervos
so central, inibindo ccorrentes de
d cálcio e com isso a liberaçã
ão de
neurrotransmiss
sores excita
atórios.
Aplic
cando a me
eta-analise nos estud
dos publicad
dos e tamb
bém não p
publicados sobre
s
Ensa
aios Clínico
os Randomizados com
m aplicação
o da prega
abalina em
m comparaç
ção a
place
ebo e com
mparativo com
c
Loxop
profeno, de
emonstram
m, com um
m alto grau de
confiiança, por meio da evidência
e
ciientifica dis
sponível, o medicame
ento não possui
p
aporrte de eficác
cia na prev
venção da d
dor pós-ope
eratória crô
ônica.
Os e
estudos não
o publicado
os demonsstraram um
ma fraca ev
vidência cie
entífica sob
bre a
eficá
ácia do med
dicamento aplicado n
no pré-operratório para
a prevenir dor crônica
a. Os
dado
os destes estudos
e
divergem doss trabalhos publicados
s, onde se demonstra
a com
evidê
ência cienttífica de forrça modera
ada, a aplicação da pregabalina
p
a pré-opera
atória
para prevenir a dor pós-o
operatória crônica em
m pacientes
s que tiverram interve
enção
cirúrrgica.
Existtem pouco
os dados relacionado
r
os especific
camente com
c
a pre
evenção da
a dor
neurropática pós-operató
p
ória crônicca para apoiar quaisquer recomenda
ações
espe
ecíficas. A pesquisa
p
su
ugere a posssibilidade de revisores e editorres encorajarem
os autores a relatar a in
ncidência de
e dor crôn
nica pós-op
peratória em
m seus arttigos,
mesm
mo quando
o não corre
espondem ao resultad
do primário
o, e os ressultados ob
btidos
foram
m negativos.
Cabe
e esclarecer que este foi um estu
udo que se
e diferenciou ao utiliza
ar trabalhos
s não
publiicados que possuem evidência
e
ciientífica.
Algo a ser citad
do e alertad
do é que ne
enhum dos estudos incluídos nessta meta-an
nálise
avaliiou o impa
acto da prregabalina em uma população
p
específica potencialm
mente
expo
osta. O que poderia ser uma questão do
o valor, po
ossivelmen
nte com grrande
potencial de us
so, da preg
gabalina em
m populaçõ
ões em risco de dor pós-operatória,
o pacientes
s com dor crônica
c
pré--operatória, mas isto ainda não ffoi avaliado
o.
como
Referência: Martinez
M
V,
V
Pichard X, Fletcher D. Perioperattive prega
abalin
administration does not prevent chro
onic postop
perative pain: system atic review
w with
a me
eta-analysis
s of random
mized trials . Pain. 2017, 158(5):775-783.
* Me
estrando do
d Curso de
d Mestrad
do em Ciência e Tec
cnologias e
em Saúde pela
Universidade de Brasilia, Faculdade de Ceilând
dia. Bacharrel do curso
o de Gradu
uação
em G
Gestão em Saúde Co
oletiva pela
a Universidade de Bra
asilia. Tem experiênc
cia na
produção de conteúdo
c
para mídiass digitais e edição de vídeos. Experiência
a em
Inclu
usão Digita
al. Possui também
t
ex
xperiência em consultoria em Planejamen
nto e
Programação em Saúde pela
p
OPAS n
no Conselho Nacional de Saúde (CNS), alé
ém de
atuação e pesq
quisas nas áreas de Doenças Raras, Poliiticas Publiicas em Sa
aúde,
Judic
cialização da
d Saúde e Avaliaçã
ão em Tecnologias da Saúde,, Economia
a em
Saúd
de,Tecnolog
gias da Infformação e Comunica
ação em Saúde,
S
Con
ntrole Socia
al em
Saúd
de e Epidem
miologia.
Alertta postado em: 30/05/2017 e acceito em 05
5/06/2017.
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4. As
spectos biiopsicosso
ociais rela cionados à persistê
ência da do
or em cria
anças
e ad
dolescente
es
Existtem fatores
s que pode
em predize r a persistência da dor musculo
oesquelética em
crian
nças e adole
escentes? Essa
E
foi a p
pergunta qu
ue um estu
udo publica do na ediçã
ão de
maio
o da revista
a Pain procu
urou respon
nder.
A rellação entre
e aspectos biopsicosso
b
ociais e dor crônica tem
m sido muitto estudada nos
últim
mos anos, diferentes
s pesquisa
as trazem que aspe
ectos com
mo sexo, idade
avan
nçada, ans
siedade, de
epressão e até mesmo baixa condição econômica
a são
fatorres ligados à cronicida
ade da dor em adultos, todavia tais
t
resulta
ados não po
odem
ser e
estendidos para uma população
p
ttão específica como crrianças.
Estud
dos epidem
miológicos mostram q
que a dor musculoesquelética p
persiste po
or um
30% das crianças
perío
odo de 1-4
4 anos em cerca de 3
c
e adolescenttes e que essas
e
crian
nças podem
m apresenta
ar durante a fase adu
ulta um quadro de do
or generalizada,
altas
s taxas de ansiedade, incapacid
dade e consequentem
mente maio
ores gastos com
saúd
de. Estes da
ados mostrram que a persistênc
cia da dor nessa
n
popu
ulação não deve
ser ig
gnorada.
Ness
se sentido, o estudo acompanho
a
ou crianças e adolesce
entes (idade
e entre 10 e 17
anos
s) que cheg
garam a um
m centro m
médico com
m queixas de
d dor mussculoesquelética
para verificar quais
q
aspectos poderriam estar relacionados à persiistência da dor,
incap
pacidade e pior qua
alidade de vida em um períod
do de qua
atro meses
s. Os
segu
uintes aspectos fora
am avalia
ados: sexo
o, intensid
dade da dor, sintomas
deprressivos, qualidade do
d sono, ccatastrofização da do
or, medos//antecipaçã
ão ou
evita
amentos relacionados à dor e mo
odulação da
a dor.
Os rresultados mostram que no p
período de quatro meses,
m
44%
% das cria
anças
apresentaram persistência da dorr, o único aspecto que diferi u aqueles que
s que se recuperara
am foi a baixa
apresentaram persistênciia da dor e aqueles
modulação da dor.
d
Ao se relacionar os aspecto
os listados acima, obsservou-se que
q
o
sexo
o feminino e baixa modulação d
da dor fora
am preditorres para a persistênc
cia da
dor; baixa mod
dulação da dor e sinto
omas depre
essivos para
a incapacid ade relacio
onada
à dor; sintomas
s depressiv
vos para pi or qualidad
de de vida. A partir d o conhecim
mento
produzido pelo
os autores, podem
mos identifficar e monitorar
m
as criança
as e
adole
escentes qu
ue são maiis susceptív
veis a persistência da dor muscu
uloesqueléttica e
dessa forma en
ntrar com terapias ad
djuntas parra complem
mentar o trratamento e ter
melh
hores resulttados.
Referência: Ho
olley AL, Wilson
W
AC, Palermo TM. Predicto
ors of the transition from
acute
e to persisttent muscu
uloskeletal pain in children and adolescents
a
s: a prospe
ective
study
y. Pain. 2017;158(5)::794-801.
* Po
ossui gradu
uação em Fisioterapia
F
a pela Univ
versidade Estadual
E
de
e Goiás (2015).
Atualmente é Fisioterapeu
F
uta na Pon
ntifícia Univ
versidade Católica
C
de Goiás, faz pósgraduação em Fisioterapia Esportiva
a na Unive
ersidade Es
stadual de Goiás (UE
EG) e
mesttrado em Ciências
C
e Tecnologias
T
em Saúde na Univers
sidade de B
Brasília (UnB).
Alertta submetid
do em 13/0
06/2017 e a
aceito em 13/06/2017
1
7.
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5. M
Mulheres sofrem
s
ma
ais com do
ores de ca
abeça, diz Academia
a Brasileir
ra de
Neurologia
Se v
você não te
em, certam
mente conhe
ece alguém
m que tem enxaqueca
a... Este tip
po de
dor e
está cada vez
v
mais co
omum, e a feta princip
palmente as mulheress. Trazemo
os pra
você
ê o link de uma reporrtagem pro
oduzida pela
a EPTV de Ribeirão P
Preto sobre esse
assunto, com dicas, expllicações e comentário
os de impo
ortantes m
médicos sob
bre o
assunto. Espera
amos que gostem!
g
Link::
http://g 1.globo.com
m/sp/ribeirao-preto-frranca/jorna
al-daeptv//videos/t/e
edicoes/v/m
mulheres-so
ofrem-mais
s-com-dores-de-cabecca-apontaacad
demia-brasileira-de-ne
eurologia/5 901841/

Caderno
C
de
e Ciência e Tecnolog
gia

6. A
Agonista se
eletivo do
o receptor--opioide periférico
p
inibe a do
or sem ind
duzir
efeittos advers
sos
O co
ontrole da dor contin
nua sendo um dos grrandes des
safios na cclínica médica e
tamb
bém um prroblema de saúde pub
blica. Analg
gésicos do tipo dos an
nti-inflamattórios
e da classe dos
s opioides são
s
muito utilizados e efetivos em
e muitos tipos de dores,
d
contu
udo os mes
smos apres
sentam efe itos colaterrais significativos. De fato, a ativ
vação
exce
essiva dos receptores
s opioides induz gra
aves efeitos adversoss tanto a nível
centrral como ta
ambém inte
estinais. Ao
o longo dos
s anos, dive
ersos estud
dos têm ten
ntado
enco
ontrar estra
atégias para o dese
envolvimentto de drog
gas com m
menores effeitos
colatterais, poré
ém estes es
studos ocorrrem em um
m ambiente
e normal, o
onde não se
e tem
lesão
o tecidual. Neste sentido, um g
grupo de pesquisador
p
res alemãe
es e americ
canos
utiliz
zou estratég
gias de quíímica mediccinal para o design racional de u
um agonista
a que
ativa
asse seletiv
vamente os
s receptoress do tipo -opioide (MO
OR- µ-opio
oid receptorr) em
cond
dições de baixo pH
H (ou sejja, acidos
se) sem induzir effeitos adversos
carac
cterísticos dos
d agonisttas MOR clá
ássicos.
A es
stratégia de
e desenvolv
ver uma d roga em condições de acidose veio do fatto de
que na maioria
a das condições dolorrosas (tais como artrite, neurop
patia e dor póscirúrrgica), esta
as são aco
ompanhada
as por um processo inflamatórrio com ac
cidose
tecid
dual, e esse pH baixo
o ativa sele
etivamente
e receptore
es -opioidess periférico
os na
fonte
e de origem da dor,, sem alte rar recepto
ores opioid
des que sã
ão ativados em
cond
dições fisiológicas, ond
de o pH é n
neutro (pH 7,4). No estudo publ icado na re
evista
Scien
nce, os auttores realiza
aram prime
eiramente simulações
s
computaciionais utiliz
zando
dado
os estrutura
ais do MOR
R e de seu a
agonista co
onvencional fentanil ccomo referê
ência,
para o design de
d um agon
nista seletiv
vo de MOR que ativas
sse o recepttor somentte em
cond
dições de pH baixo. Para isso
o, foram realizadas alteraçõess na molé
écula,
troca
ando moléc
culas de hid
drogênio (H
H) por de flúor
f
(F), o que atrai mais próto
ons e
assim
m diminui o pKa (con
nstante de dissociaçã
ão de ácido
os em esca
ala logarítm
mica).
Após
s uma série
e de experim
mentos foi encontrado
o o candida
ato mais pro
omissor, qu
ue foi
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deno
ominado de
e NFEPP, com
c
um pK
KA de 6,8. Em seguida, experi mentos in vitro
demo
onstraram que o agonista opioid
de NFEPP ativa
a
vias de sinalizaçã
ão depende
entes
de M
MOR, preferrencialmente em cond
dições de pH
p baixo. Além
A
disso , para avaliar a
eficá
ácia analgé
ésica do NFEPP, expe
erimentos in vivo foram realiza
ados em ratos,
r
utiliz
zando dois modelos de
d dor clin icamente relevantes:
r
1) o de d
dor inflama
atória
agud
da e persis
stente indu
uzida por C
CFA; e 2) o de incisã
ão plantar.. Em ambo
os os
modelos foi ob
bservado uma
u
reduçã
ão do pH no local (na pata a fetada) qu
uando
comp
parado a patas
p
que não
n
tiveram
m qualquerr tipo de in
njúria (con
ntrole). Ainda, o
trata
amento sisttêmico com
m NFEPP re
eduziu a do
or em ambo
os os mode
elos, atravé
és de
um m
mecanismo
o dependente dos rece
eptores MO
OR periférico
os, sem altterar o limiar da
pata contralate
eral. Por fim
m, os autorres investigaram o efe
eito do ago
onista NFEP
PP em
relaç
ção aos efeitos adversos tipicamente desencadeados por opioides
conv
vencionais, como o fe
entanil. Fo ram avalia
ados efeitos
s colateraiss mediados
s por
recep
ptores opio
oides centra
ais (recomp
pensa, seda
ação, deficiência moto
ora e depre
essão
intestinais
respiratória)
ou
porr
recepto
ores
opioides
(constipa
ação).
Interressanteme
ente, o NFE
EPP não ind
duziu nenhum tipo de
e efeito adv
verso centrral ou
intes
stinal, ao co
ontrário do fentanil qu
ue desencadeia uma série
s
de efe
eitos advers
sos.
opioide qu
Este estudo mostra
m
pela
a primeira vez um analgésico
a
ue não age
e em
recep
ptores periiféricos ou centrais “ssaudáveis”, ou seja, em condiçõ
ões fisiológ
gicas,
mas sim que atua
a
periferricamente a
através da ativação seletiva
s
de MOR no tecido
t
ão da dor. Ainda é im
injurriado, isto é, na fonte
e de geraçã
mportante ressaltar que
q
o
NFEP
PP não prod
duz qualqu
uer tipo de efeito adverso. Este trabalho m
mostra que deve
ocorrer uma mudança de paradigma
a na hora de
d design de novas drrogas, busc
cando
como
o alvos receptores que são espe
ecificamente
e ativados em condiçõ
ões patológ
gicas.
Nestte trabalho,, um novo analgésico opioide foi produzido
o, com eficá
ácia semelh
hante
entanil, mas sem efeittos adverso
os.
ao fe
Referência: Spa
ahn V, Del Vecchio G
G, Labuz D, Rodriguez
z-Gaztelum endi A, Ma
assaly
N, Temp J, Durmaz V, Sa
abri P, Rei delbach M,, Machelska
a H, Webe
er M, Stein C. A
nonttoxic pain killer
k
designed by mo
odeling of pathologica
al receptorr conformattions.
Scien
nce. 2017; 355(6328)):966-969.
Alertta submetid
do em 27/0
03/2017 e a
aceito em 28/03/2017
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7. Po
ossível pa
apel para o NGF na d
dor pós-op
peratória ortopédica
o
a
A os
steoartrose (OA) é um
ma doença
a caracteriz
zada por degeneração
o da cartila
agem
das a
articulações, que envolve sintom
mas de rigid
dez ao mov
vimento, do
or persistente e
insta
abilidade arrticular. Co
omo conseq
quência des
sta condiçã
ão são reallizadas ciru
urgias
ortop
pédicas com
mo as artro
oplastias, qu
ue tem gra
ande impactto em dor e funcionalidade
no p
período pós
s-operatório
o. Assim se
endo, o con
ntrole da dor pós-ope
eratório mo
ostrase um ponto crrucial para os paciente
es participa
arem da re
eabilitação p
precocemente e
retorrnarem à fu
unção.
O co
ontrole da dor
d já é conhecido e realizado por
p anti-inflamatórios não estero
oidais
(AINE) e opioid
des. O objettivo do estu
udo foi inve
estigar o modelo
m
do u
uso do Antic
corpo
Mono
oclonal des
senvolvido contra o fa
ator de cre
escimento neural,
n
cha
amado antii-NGF
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(uma
a alternativa medica
amentosa não opioid
de com po
otencial an
nalgésico) e os
impa
actos no sta
atus funcional em cam
mundongos
s submetido
os a cirurgiia ortopédic
ca de
artro
oplastia de joelho.
Como resultado
o, todos os
s camundo ngos subm
metidos à cirurgia redu
uziram o status
s
p
se
emana, po
orém aqueles subme
etidos à te
erapia antii-NGF
funciional na primeira
apresentaram uma maio
or atividad
de espontâ
ânea quando compa rado ao grupo
g
place
ebo, espec
cialmente nos
n
3-7 prrimeiros dias pós-operatórios e sobretud
do no
perío
odo noturn
no em que
e costumam
m ser mais
s ativos e se movim
mentarem mais.
Denttro das ativ
vidades esp
pontâneas d
destaca-se a distância movimenttada e o número
de e
episódios de alcance vertical (s entar e lev
vantar), en
nquanto qu
ue a velocidade
média não foi significativa
s
amente dife
erente entre
e os grupos
s.
É po
ossível conc
cluir que re
ealizar a arrtroplastia leva a imp
pactos no sstatus funcional,
espe
ecialmente na primeira semana no modelo
o experimen
ntal utilizad
dos, e o us
so do
anti--NGF mostrrou resultad
dos satisfattórios comp
parado ao grupo
g
place
ebo. Portan
nto, o
modelo de dor ortopédica utilizado d
demonstra a participa
ação do NG
GF na gênes
se da
disfu
unção do status funcio
onal.
Referência: Majjuta LA, Gu
uedon JG, M
Mitchell SA,, Ossipov MH,
M Mantyh
h PW. Anti-n
nerve
grow
wth factor therapy increases sspontaneou
us day/night activity
y in mice with
ortho
opedic surg
gery-induce
ed pain. Paiin. 2017; 158(4):6051
-617.
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8. A perda da
a sinalizaç
ção do rec
ceptor μ opioide em
m nocicepto
ores, mas
s não
na m
microglia, anula a to
olerância à morfina
O tra
atamento com
c
opioide
es é o pilarr principal para
p
o alívio da dor se
evera e crô
ônica,
visto
o que melh
horam aspectos senssitivos e afetivos da dor. Entre
retanto seu
u uso
crônico produz graves effeitos adve
ersos inclus
sive tolerân
ncia e hipe
eralgesia (O
OIH),
preju
udicando a analgesia e levando
o ao escalo
onamento de
d dose, re
esponsável pela
eleva
ada mortalidade relac
cionada com
m opioides.. Os tipos celulares
c
e os mecanismos
que levam a esses
e
proce
essos não estão completamente
e esclarecid
dos, o que
e tem
impe
edido o de
esenvolvime
ento de te
erapias parra maximiz
zar e suste
entar a efiicácia
analg
gésica dos opioides.
Nestte estudo acharam qu
ue a ativaçã
ão dos rece
eptores μ opioides
o
(M
MORs) expre
essos
no D
DRG e term
minais centrrais dos afe
erentes prim
mários iniciam o dese
envolvimento de
tolerrância e OIH. Entretan
nto, demon
nstraram que os MOR
Rs não estã
ão expresso
os na
óglia espin
etiva de MORs específicos do
micró
nhal. A de
eleção sele
os nocicep
ptores
elimiinou a tolerância, OIH
O
e pottenciação sináptica pró-nocicep
ptiva de longa
duração, sem alteração da antino
ocicepção. Além diss
so, a coad
dministração de
antagonista periférico MO
ORs com m orfina foi capaz
c
de prevenir a ttolerância e OIH
sem diminuir a antinocic
cepção em modelos de dor pós-cirúrgica e neuropá
ática.
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Porta
anto, o estu
udo sugere
e uma nova
a estratégia
a que pode melhorar o tratamento da
dor crônica maximizand
m
do o efeitto analgés
sico sem produzir ttolerância nem
hiperralgesia ind
duzida por opioides.
Referência: Co
order G, Tawfik
T
VL, Wang D, Sypek EI, Low SA,, Dickinson
n JR,
oudeh C, Clark JD, Barrres BA8, B
Bohlen CJ, Scherrer G. Loss of μ opioid receptor
Soto
signa
aling in nociceptors, but not m icroglia, ab
brogates morphine
m
to
olerance without
disru
upting analg
gesia. Nat Med. 2017;; 23(2):164
4-173.
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9. Novo inibid
dor da protteína quin
nase G-1α no tratam
mento da d
dor
A im
mportância da proteína quinase G-1α (PKG
G-1α) na mediação
m
d
da dor tem sido
bem documenttada em estudos de
e hiperalgesia. Essas descobe
ertas suste
entam
forte
emente a id
deia de que um inibid
dor da PKG
G-1α pode aliviar a d
dor. Além disso,
d
uma vez que os
o neurônio
os que conttêm a PKG-1α estão nos gânglio
os periféric
cos, o
inibid
dor não pre
ecisa entra
ar no SNC. O PKG-1 Rp-8-pCPTR
-cGMPS (R PG), inibidor de
tal e
enzima, reprimiu sign
nificativame
ente a hip
peralgesia e a alodin
nia em modelos
expe
erimentais utilizando
u
ratos.
r
Atua lmente, nã
ão existe um
m inibidor efetivo da PKG1α para o desenvolvimentto de fárma
acos. Os co
ompostos de ação sim
milar ao RPG
G não
possuem alta potência,
p
sã
ão acompan
nhados de efeitos não
o específico
os e aprese
entam
perfis farmacoc
cinéticos muito
m
fracoss, sendo então
e
neces
ssária a sííntese de novos
n
comp
postos inibidores de PKG-1α
P
com
mo o N46.
Os re
esultados obtidos
o
nes
sse estudo apontam o N46 como um analg
gésico efica
az na
dor a
associada à PKG-1α, pois apena
as uma dos
se de N46 pode alivia
ar a dor po
or um
longo
o período, sugerindo que
q
a expo
osição em lo
ongo prazo pode não sser necessá
ária.
O N4
46 não afettou a perna
a contralatteral nem o controle motor,
m
indi cando que seus
efeitos não são
o sistêmico
os, o que é consiste
ente com o fato de a PKG-1α estar
ause
ente dos ne
eurônios motores.
m
Ap
pesar de o N46 estarr presente no coração
o dos
ratos
s minutos após a apllicação do mesmo, não foram encontrada
e
s evidência
as de
efeitos a curto prazo.
A mo
olécula sinttetizada mo
ostrou-se ca
apaz de aliv
viar as hipe
ersensibilid
dades mecâ
ânicas
e térrmicas indu
uzidas por capsaicina , o que sugere que a inibição d
da PKG-1α pode
alivia
ar a dor infflamatória que
q
surge e
em resposta ao TRPV1
1.
Referência: Sun
ng YJ, Sofo
oluke N, Nk
kamany M, Deng S, Xie
e Y, Greenw
wood J, Farid R,
Land
dry DW, Am
mbron RT.A novel in
nhibitor of active pro
otein kinasse G attenuates
chronic inflamm
matory and osteoarthrritic pain. Pain. 2017;1
158(5):822
2-832.
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