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1. Risco de pa
arada card
díaca aume
enta com o uso de analgésico
a
os
Um e
estudo realizado por cientistas da Univers
sidade de Copenhagen
C
n na Dinam
marca
obse
ervou que analgésicos
a
s da classe dos anti-in
nflamatório
os não-este
eroidais (AIINES)
aumentam o risco
r
de prroblemas ccardíacos fatais.
f
Os pesquisado
ores analis
saram
d paciente
es que soffreram uma
a parada cardíaca
c
en
ntre os ano
os de
29.000 casos de
2001
1 a 2010 e que utiliza
aram mediicamentos analgésicos num perííodo de 30
0 dias
omparados
antes do ataqu
ue. Os dado
os foram co
s com os da populaçã
ão geral qu
ue fez
uso de medicamentos. Surpreenden
ntemente, o diclofena
aco aumen
ntou em 50
0% o
risco
o de uma parada
p
carrdíaca e o ibuprofeno
o, em 31%
%, quando comparado
o aos
pacie
entes que não fizerram o uso
o destes medicamen
m
ntos. Outro
os três AIINES,
naprroxeno, celecoxibe e rofecoxibe não foram
m associado
os com um
m maior risc
co de
ataque cardíaco
o.
Os p
pesquisadorres acreditam que esste estudo deve servir como um
m alerta pa
ara a
popu
ulação em geral e pa
ara os mé
édicos, uma
a vez que a grande maioria destes
medicamentos pode serr comprad
da sem receita
r
mé
édica e, ccomo qua
alquer
medicamento, podem ind
duzir efeito
os colatera
ais. Os autores suge
erem que estes
medicamentos devem serr evitados e
em pacienttes com doenças card
diovasculare
es ou
com muitos fa
atores de risco
r
cardio
ovascular, uma vez que podem
m ser fata
ais. A
automedicação deve ser evitada se
empre. Assim, procure
e um méd ico sempre
e que
sentiir algo diferente e perrgunte ao ffarmacêutic
co em caso de dúvida
a sobre qua
alquer
medicamento.
Referência: Schmidt M1, Fosbøl EL
L, Torp-Ped
dersen C, Olsen AS, Christense
en B,
Gisla
ason GH. Cardiovas
scular risk
ks of non-steroidal anti-inflam
mmatory drugs
d
8(52). pii: V08160612
treattment. Uge
eskr Laeger. 2016; 178
2.
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2. Se
entimento
os emocion
nais negattivos prop
porcionam um quadrro de dor
Quan
ndo enfren
ntamos uma mágoa o
ou uma sittuação tris
ste nas nosssas vidas, nos
enco
ontramos num estado
o de infeliciidade. Ness
se momentto, esse esstado emoc
cional
nega
ativo provo
oca alguns sinais e siintomas no
o nosso corpo, caractterizados como:
aperrto no peito
o, aumento
o da frequê ncia cardía
aca, descon
nforto estom
macal e falta de
ar. D
De fato, alg
guns traballhos demon
nstraram que a dor emocional
e
e
está relacio
onada
com os mesmo
os circuitos
s das term inações ne
ervosas da dor física,, sugerindo
o que
essas vias esttão conecttadas e, p
portanto, um sentim
mento nega
ativo pode
e ser
cons
siderado como algo do
oloroso. Um
m estudo pioneiro
p
dem
monstrou, pelo métod
do de
resso
onância ma
agnética fu
uncional (ffRMI), que alguns attos de bon
ndade socia
al ou
atitudes afetiv
vas, tais como
c
aperrto de mã
ãos e con
ntato físico
o com pes
ssoas
conh
hecidas, podem contornar a resp
posta do cé
érebro ao aparecimen
a
nto de dor física
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e, assim, dimiinuir a experiência d
dolorosa. Os
O pesquis
sadores ide
entificaram
m que
regiõ
ões cerebra
ais envolvid
das na anttecipação da
d dor e na regulaçã
ão das emo
oções
nega
ativas eram
m menos ativadas fren
nte a estímulos de am
meaça. Essa
as regiões são
s
a
ínsulla anterior direita (qu
ue ajuda a regular o controle motor e o funcionam
mento
nitivo), o giro fronta
al superiorr esquerdo
o (envolvid
do na auttoconsciênc
cia e
cogn
proce
essamento sensorial) e o hipotá lamo (responsável pelo controle da liberaçã
ão de
horm
mônios em resposta ao
o estresse)). Assim, um
m ato de gentileza e a
alguns cuid
dados
socia
ais com pes
ssoas que passam
p
po r um estad
do emocional negativo
o parece se
er um
bom remédio para o contrrole dos sin
ntomas de dor
d afetiva..
Referência: Coa
an JA, Schaefer HS, D
Davidson RJ.
R Lending
g a hand: ssocial regullation
of th
he neural re
esponse to threat. Psy
ychol Sci. 2006; 17(12
2):1032-9.
Alertta
subm
metido
em
e
11/0
07/2017
e
ace
eito
em
25/072
2017.
3. Fá
ármacos utilizados
u
para o tra
atamento da
d neuropatia
O tra
atamento da
d dor neurropática é d
desafiador porque menos de 50%
% dos pacie
entes
tem alívio com fármacos de
d primeira
a linha. Um
ma das hipóteses é a h
heterogeneidade
dos p
pacientes estudados
e
e a resposta
a específica
a aos mecanismos da dor. Um es
studo
publiicado por pesquisado
p
res da Din amarca, av
valiou dado
os de sete ensaios clíínicos
base
eados no co
omportamento de qua tro fármaco
os antideprressivos e q
quatro fárm
macos
antic
convulsivan
ntes sobre diferentes sintomas da dor ne
europática. O objetiv
vo foi
analiisar se hav
via algum sinal espe
ecífico da dor
d
(fenótipo) frente
e aos difere
entes
medicamentos.
Os s
sintomas fo
oram determ
minados po
or testes quantitativos sensoriai s com postterior
subd
divisão de acordo com o fenóttipo em sintomas do
olorosos, ssinais sensoriais
teste
es quantitattivos senso
oriais, ou a combinaçã
ão deles.
Os resultados sugerem
s
melhor
m
resp
posta à imipramina e pregabalin
na em fenó
ótipos
como
o alodinia mecânica,
m
térmica
t
e h
hiperalgesia
a, enquanto
o uma mel hor respos
sta ao
escittalopram fo
oi observad
da para dettecção anorrmal de lim
mites térmiccos, hipoes
stesia
e vib
bração.
Porém não foi definido um
m fenótipo específico que atingiu uma ressposta melhor a
determinado fá
ármaco; so
omente forttes tendências foram demonstrradas sobre
e sua
eficá
ácia especíífica. Os autores
a
di scutem qu
ue os resultados in específicos
s dos
fárm
macos em relação às
à caracterrísticas da
a dor não
o surpreen
ndem devid
do à
diverrsidade nos seus me
ecanismos de ação. Cinco fárm
macos mosttraram red
dução
total da dor ne
europática quando co
omparados a placebo
os. Esse da
ado sugere
e que
uma menor especificidade
e com amp
plos resulta
ados pode ser eficaz para pacie
entes
com vários sinttomas.
Apes
sar dos fárm
macos atua
almente ma
ais utilizado
os demonsttrarem aussência de effeitos
fenóttipo-especíífico marca
antes, posssuem açã
ão satisfató
ória na re
edução da
a dor
neurropática.
Referência: Ho
olbech JV, Bach FW,, Finnerup NB, Jense
en TS, Sin
ndrup SH. Pain
phen
notype as a predic
ctor for d
drug response in painful po
olyneuropathy-a
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retro
ospective analysis of
o data ffrom controlled clin
nical trialss. Pain. 2016,
2
157((6):1305-13.
*Gra
aduação em
m Odontolo
ogia pela U
Universidade
e de Ribeirrão Preto e Especializ
zação
em P
Prótese Dentária pela AORP. Ma
aterial gerado a partir da Discipl ina Mecanismos
do Processo Saúde-Doe
S
ença do P
Programa de Pós-grraduação e
em Ciências e
Tecn
nologias em
m Saúde da Faculdade UnB Ceilân
ndia.
Alertta submetid
do em 14/0
08/2017 e a
aceito em 14/08/2017
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4. É possível realizar
r
ex
xperimenttos de dor in vitro?
Em m
minha entrrevista de doutorado,, um dos membros
m
da banca m
me question
nou a
respe
eito da ten
ndência cad
da vez ma ior em sub
bstituir os experimenttos em animais
por ensaios in vitro e co
omo isso p
poderia serr aplicado ao estudo da dor. Minha
M
respo
osta a ele foi
f a mesm
ma que tenh
ho dado a amigos
a
que não são d a área cien
ntífica
eaa
alunos de graduação
g
nos
n últimoss anos: não
o é possível estudar do
or in vitro.*
*
Obviamente, levamos em
e
conta todos os protocolo
os internaccionais para a
prese
ervação do
o bem-estarr do anima l, mas infelizmente nã
ão vejo posssibilidade de se
analiisar um novo alvo terrapêutico o
ou ainda tes
star uma nova droga analgésica
a sem
o uso
o de anima
ais. Por quê
ê?
Porque o reco
onhecimentto, transm issão e co
ontrole da dor envo
olvem inúm
meros
siste
emas, célula
as e vias de
d sinalizaçção, todos absolutamente integrrados, torn
nando
impo
ossível a reprodução fo
ora de um organismo vivo.
A litteratura cie
entífica já vem mosstrando a complexida
ade do sisttema, mas
s um
traba
alho lindíss
simo public
cado recen
ntemente em
e
uma das
d
revistass científica
as de
maio
or impacto mostra que a comple
exidade do sistema nociceptivo é maior do
o que
imag
ginávamos. Usando fe
erramentas muito eleg
gantes, os autores m
mostram que um
pequ
ueno estímu
ulo, mesmo
o que de p
poucos segundos, já é suficiente
e para mob
bilizar
respo
ostas globa
ais no anim
mal. Para àq
queles que têm mais intimidade ccom a literatura
cienttifica, a leittura vale muito a pena
a!
Nós, estudante
es e pesquisadores d a área de dor, nos guiamos d iariamente pela
ética
a e em com
mo podemos
s avançar n
nos estudos
s de dor sem o sofrim ento anima
al. No
entanto, eles sã
ão necessários. E nov
vos fármaco
os também. Ainda ouv
vimos pacie
entes
que dizem ter “se
“ acostum
mado a vive
er com dor””...
Que o respeito e equilíbrio
o nos façam
m avançar a crescer, e nunca dessistir!
*As opiniões ap
presentada
as aqui refl etem as op
piniões pes
ssoais da re
esponsávell pelo
alertta.
Referência: Brrowne LE, Latremoli ere A, Le
ehnert BP, Grantham
m A, Warrd C,
Alexa
andre C, Costigan
C
M,
M Michoud F, Robers
son DP, Ginty DD, W
Woolf CJ. TimeT
Reso
olved Fast Mammalia
an Behavio
or Reveals the Comp
plexity of Protective Pain
Resp
ponses. Cell Rep. 2017
7; 20(1):89
9-98.
em
Alertta
subm
metido
em
e
13/0
07/2017
e
aceito
25/07/2
2017.
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5. A particip
pação do sistema nervoso central
c
na neuropa
atia diabética
perifférica
Um estudo de revisão de
e literatura
a realizado por um grrupo de pe
esquisadore
es da
Universidade de
d Sheffield
d - Reino Unido reuniu evidên
ncias emerg
rgentes sob
bre a
participação do
o sistema nervoso
n
ce
entral (SNC
C) na Neuro
opatia Diab
bética Perifférica
(NDP
P), cuja patogênese até
a o mom
mento era relacionada apenas co
om a doenç
ça do
nervo periférico
o. A elucida
ação deste agravo de saúde é re
elevante de
evido a sua
a alta
prevalência, afe
etando cerc
ca de 50%
% dos portadores de diabetes,
d
e ao seu impacto
na q
qualidade de
d vida destes indivííduos - vis
sto que a dor é uma
a das princ
cipais
manifestações clínicas
c
da NDP.
Os autores desta revisão apresentarram dados atuais, pro
ovenientes de estudos
s com
análiise de imag
gens de res
ssonância m
magnética e técnicas espectrópic
e
cas, com grrande
potencial para melhor es
sclarecer o envolvime
ento do sis
stema nerv
voso central no
dese
envolvimentto da NDP.. Estes estu
udos têm documenta
d
do alteraçõ
ões no SNC
C que
ocorrem conco
omitanteme
ente com a evolução
o da NDP dolorosa e não-dolo
orosa.
Foram identific
cados, por exemplo, hiperperfu
usão no tálamo na N
NDP doloro
osa e
hipop
perfusão na NDP não-dolorosa; alterações
s neuroquím
micas que ssugerem fu
unção
neurronial talâm
mica anorma
al, entre ou
utras altera
ações.
A ex
xpectativa atual é que
q
mais e
estudos ne
esta temáttica ajudem
m a elucid
dar a
fisiop
patologia primária da sintomatollogia doloro
osa da NDP
P e que os a
achados futuros
direc
cionem o desenvolvim
d
mento de te
erapias que minimize
em o ônus desta condição
clínic
ca.
Referência: Te
esfaye S1, Selvaraja h D, Gand
dhi R, Gre
eig M, Sh illo P, Fan
ng F,
Wilkiinson ID. Diabetic
D
pe
eripheral n europathy may not be as its n
name sugg
gests:
evide
ence from magnetic
m
re
esonance im
maging. Pa
ain. 2016; 157
1
Suppl 1
1:S72-80.
*Enffermeiro grraduado pe
ela Universsidade de Brasília – UnB/Facul dade Ceilâ
ândia,
Espe
ecialista em
m Saúde do
o Adulto pe
elo Program
ma de Resid
dência de E
Enfermagem da
Escola Superiorr de Ciência
as da Saúd
de - ESCS. Material ge
erado a parrtir da Disciplina
Meca
anismos do Processo
o Saúde-D
Doença do
o Programa
a de Pós--graduação
o em
Ciências e Tecn
nologias em
m Saúde da Faculdade UnB Ceilân
ndia.
Alertta submetid
do em 14/0
08/2017 e a
aceito em 14/08/2017
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6. D
Disfunção de inter
rneurônios
s inibitóriios do có
órtex som
matossens
sorial
prim
mário contribuem pa
ara a gêne
ese da dor neuropática
O s
sistema no
ociceptivo, assim co
omo diversos outros
s no orga
anismo, possui
p
meca
anismos de
e controle dos estím
mulos excita
atórios, a fim de que
e se tenha
a um
equillíbrio entre o alerta de
e possível d
dano tecidu
ual e a pers
sistência ina
adequada desse
d
sinal. É justam
mente um desequilíbri
d
io desse siistema que
e leva à do
or crônica, com
amplificação da
as respostas excitatóriias e inibiçã
ão dos mec
canismos in
nibitórios.
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O c
córtex som
matosensorial primárrio (S1) é uma es
strutura fu
undamenta
al no
proce
essamento da informa
ação doloro
osa, como localização
l
e intensida
ade. De fatto, há
hiperrexcitação dessa região durantte a dor crônica,
c
me
ediada prin
ncipalmente
e por
sinap
pses glutam
matérgicas via recepto
ores NMDA
A. Além disso, há uma
a reorganiz
zação
estru
utural dos neurônios
n
em
e S1, com
m formação
o de novos dendritos e reorganiz
zação
de ca
anais iônico
os. Como essas muda nças aconttecem, no entanto,
e
nã
ão está claro.
Um trabalho re
ecentementte publicad
do na revis
sta Nature Neuroscien
nce mostra
a que
essa reorganiza
ação aconte
ece, dentre
e outros po
ossíveis mecanismos, pela inibiçã
ão de
interrneurônios inibitórios
s que e
expressam parvalbum
mina e, especialmente,
soma
atostatina, o que permite a resposta exac
cerbada d
dos neurrônios
gluta
amatérgicos
s.
A mo
odulação fa
armacológic
ca dessas ffibras inibittórias pode
e explicar o mecanism
mo de
ação
o de alguns
s fármacos que já são
o usados ou
u, ainda, qu
ue abra po
ortas para novas
n
opçõ
ões terapêuticas.
Referência: Cichon J, Blanck
B
TJJJ, Gan WB, Yang G.
G Activattion of co
ortical
soma
atostatin interneuron
ns preventss the development of neuropa
athic pain.. Nat
Neurrosci. 2017, 20(8):112
22-1132.
Alertta submetid
do em 13/0
07/2017 e a
aceito em 25/07/2017
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7. H
Hiperalges
sia media
ada por receptor purinérg
gico P2X3
3 através
s da
sina
alização Ep
pac - PKC após
a
infla mação
Os rreceptores purinérgic
envolvidos com dive
cos estão e
ersas ativid
dades no corpo
c
humano, entre elas destacam-se a d
dor e a infllamação. Os
O receptore
es do tipo P2X3
estão
o localizado
os nos gânglios das rraízes dorsa
ais e estudos anteriorres demons
stram
que processos inflamatório
os aumenta
am os níve
eis de ATP intracelularr, ativando estes
ptores e provocando hiperalgessia. A sensiibilização dos
d
recepto
ores P2X3 é um
recep
meca
anismo im
mportante que contriibui para a respostta à dor provocada
a por
inflam
mação. Epa
ac, também
m conhecida
a como “Fa
ator de troc
ca diretame
ente ativado por
AMPc
c”, é uma proteína que
q
se liga
a ao AMPc e ativa prroteína quiinase do tiipo C
(PKC
C). Outros estudos demonstra
am que Epac
E
poss
sui papel importante
e na
sensibilização de
d receptorres P2X3 attravés da ativação
a
de PKC (princcipalmente ξ). A
PKC ξ já é con
nhecida como a prin cipal isoforrma de PK
KC mediado
ora de resposta
hiperralgésica. Entretanto,
E
o papel da
a PKC α na
a sensibiliza
ação do recceptor P2X3
3 não
foi e
estudado de
e forma ap
profundada.. O objetivo do prese
ente trabalh
ho foi estudar o
pape
el da PKC α na sinalização med
diada por Epac
E
e na sensibilizaçção do receptor
P2X3
3 e, além disso,
d
demonstrar qu
ue Epac ativa PKC α para produ
uzir hiperalgesia
durante a infla
amação. O trabalho demonstra
a através de
d diverso s experime
entos
ocitoquímic
ca, Western
n-blot, uso
o de fármac
cos e
(ensaios como método Elisa, Imuno
teste
e comporta
amental) que
q
tanto PKC ξ quanto PKC
C α estão envolvidas na
sinalização med
diada por Epac.
E
Em ou
utras palavras, Epac também atiiva PKC α e esta
contribui para a hiperalg
gesia mediiada por P2X3,
P
poss
suindo pap
pel essencia
al na
modulação da atividade
a
do
o receptor purinérgico
o.
Referências:
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Gu Y, Li G, Chen Y,
Y Huang LY
YM. Epac-protein C alpha signali ng in purin
nergic
P2X3R-m
mediated hyperalgesia
a after infla
ammation. Pain. 2016
6; 157(7):1
154150.
 Adiciona
al: Burnsto
ock G. Ph
hysiology and patho
ophysiology
y of purin
nergic
neurotra
ansmission. Physiol Re
ev. 2007; 87(2):659-7
8
797.
*Bac
charel em Ciências
C
Fa
armacêutica
as pela Universidade de Brasília
a, especializ
zação
em Vigilância Sanitária pelo IFA R/PUC-GO,, Farmacêutico do Laboratório
o de
Tecn
nologias, vin
nculado à Faculdade
F
d
de Ceilândia
a (FCE/UnB
B). Materiall gerado a partir
da D
Disciplina Mecanismo
os do Pro
ocesso Saú
úde-Doença
a do Prog
grama de Pósgraduação em Ciências
C
e Tecnologias
T
s em Saúde
e da Faculd
dade UnB C
Ceilândia.
Alertta
14/08/2
subm
metido
em
e
14/0
08/2017
e
aceito
em
2017.
8. N
Nova mo
olécula co
om poten
ncial tera
apêutico para com
mbate à dor
neurropática e visceral
Vário
os estudos vêm dem
monstrando que a dor neuropáttica e dor visceral po
odem
estarr relacionadas ao aumento da atividade do
d canal de Cálcio Ca
av3.2. Diversos
bloqu
ueadores do
d canal tipo T já fora m desenvo
olvidos, com
mo o mibefrradil, esterroides
neurroativos, compostos canabinoid
des, alopre
egnanolona e novos composto
os da
class
se diidropirridinas. Estes bloque
eadores são considerrados prom
missores pa
ara o
trata
amento da dor neurop
pática e do
or visceral. No entanto a inibição
o dos cana
ais de
cálcio
o tipo T no
n Sistema
a Nervoso Central (SNC)
(
pode
e também causar effeitos
colatterais intole
eráveis, tais
s como sed
dação grave
e e disfunçã
ão motora.
Diante disso, os
o pesquisa
adores suge
erem que uma
u
nova molécula, a RQ-0031
11651
(RQ)), que possui como me
ecanismo d
de ação o bloqueio
b
de canais de cálcio do tipo T,
tem efeito antinociceptivo
o sem cau sar alteraç
ções significativas no sistema motor
m
omo um analgésico oral disp
ponível para o
nem sedação, podendo servir co
trata
amento de neuropatia dolorosa e dor viscerral.
Os ttestes foram
m realizados utilizan do vários modelos, como:
c
culttura de células;
estud
dos comportamentais
s analisando
o o efeito da
d RQ, por via oral e intraperito
oneal,
sobre
e a hiperallgesia / alo
odinia em rratos, modelo de neuropatia porr lesão me
edular
ou por quimiote
erápicos (p
paclitaxel), diferentes modelos de dor visce
eral (pancre
eatite
e cis
stite); estud
dos sobre a influência
a da RQ sobre o tônus
s do múscu
ulo liso da aorta
de ra
atos.
Os p
principais ac
chados fora
am que a R
RQ é um bloqueador dependente
d
e do estado
o dos
cana
ais T Cav3
3.1 / Cav3
3.2 Ainda, a RQ tem
m o mínim
mo de efeittos secund
dários
centrrais, além de efeitos analgésicos
a
s sobre dorr visceral, hiperalgesia
h
a e também
m dor
neurropática cau
usada por lesão do ne
ervo espinhal.
Conttudo os autores suge
erem que m
mais estudos são nec
cessários p
para elucidar os
efeitos da molé
écula.
Referência: Sekiguchi, F et al. Therrapeutic po
otential of RQ-003116
651, a nov
vel Ttype Ca2+ channel blocke
er, in distin
nct rodent models for neuropat hic and vis
sceral
pain. Pain. 2016; 157(8):1655-65.
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*Gra
aduada em Saúde Cole
etiva pela U
Universidad
de de Brasília (Campu
us de Ceilân
ndia UnB - FCE). Ma
aterial gera
ado a partirr da Disciplina Mecanismos do P
Processo Sa
aúdeação em Ciências
Doen
nça do Pro
ograma de Pós-gradua
C
e Tecnologias
T
s em Saúd
de da
Facu
uldade UnB Ceilândia.
do em 14/0
08/2017 e a
aceito em 14/08/2017
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Alertta submetid
9. S
Sumatripttano: fárm
maco antti-migrania que é capaz de induz
zir a
sens
sibilização
o a dor
Fárm
macos do tip
po dos triptanos, utili zados para
a o tratame
ento da mig
grania, têm
m sido
impliicados em processos de cronifi cação da dor.
d
Este estudo
e
dem
monstrou que
q
a
injeç
ção intradé
érmica de
e sumatrip
ptano foi capaz de induzir alterações nos
nocic
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