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1. Ex
xposição precoce
p
à vincristin a e alodínia mecânica
Pacie
entes adulttos e pediá
átricos em oncologia que recebe
em fármaccos de ligaç
ção à
tubulina podem
m ter sintomas de ne
europatia periférica,
p
incluindo
i
d
dor e pares
stesia
nas mãos e no
os pés, den
ntre outross agravos. Embora ex
xistam evid
dências clín
nicas,
ainda
a não há esclarecimento absolluto quanto
o ao nível em que a quimiote
erapia
pediá
átrica influ
uencia a sensibilidad
de à dor ao longo
o da vida,, mesmo após
interrrupção do tratamento
o.
Ness
se sentido, um estudo
o americano
o recente constatou hipersensibillidade mecânica
com resposta exacerbada
e
, além de diminuição
o significativa na denssidade de fibras
f
nervosas intrae
epidérmicas
s em cam undongos neonatos submetidos
s
s à infusõe
es de
Vincrristina.
A am
mostra subm
metida à vincristina fo
oi comparada com um
m grupo con
ntrole quan
nto a:
sensibilidade mecânica,
m
se
ensibilidade
e térmica, função
f
mottora e imun
no-histoquímica.
Não foram enc
contradas alterações
a
e
em função motora e sensibilida
ade térmica
a nos
camu
undongos neonatos,
n
porém
p
testtes sensoria
ais em cria
anças descrrevem perd
da de
reflexos tendinosos profundos e dificculdade em
m perceber diferença de temperatura
de objetos sobrre a pele, sugerindo, n
nesse caso,, limitação do modelo animal.
O qu
ue chamou
u a atençã
ão foi a hi persensibilidade mec
cânica, vistto que o grupo
g
com resposta exacerbada a estíímulo estáttico e
subm
metido à Vincristina mostrou-se
m
dinâm
mico, aproximadamen
nte 5 dias após a última injeção
o do mediccamento. Já em
camu
undongos adultos, estudos
e
pré
évios dete
ectaram alo
odínia meccânica pre
ecoce,
suge
erindo peculiaridade do
os efeitos p
periféricos da
d Vincristiina em neo
onatos.
Adem
mais, ainda
a são necessários o
outros estu
udos, espec
cialmente para descrever
como
o a Vincristtina altera a sensibilid
dade à dor e as vias de
d nocicepçção na pres
sença
de Le
eucemia Linfoblástica Aguda ou outros tipo
os de cânce
er pediátricco, mimetiz
zando
o cen
nário clínico
o.
Referência: Sch
happacher KA, Styczy nski L, Bac
ccei ML. Earrly life vincrristine expo
osure
evok
kes mechan
nical pain hypersensit
h
ivity in the
e developing
g rat. Pain . 2017; 158(9):
1647
7–1655.
Alertta submetid
do em 23/1
10/2017 e a
aceito em 25/10/2017
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2. Farmacoe
economia de trata
amento baseado
b
otipagem em
pacientes com
m dor crôn
nica
O ob
bjetivo do estudo
e
foi estimar o impacto fin
nanceiro da
as decisõess de tratam
mento
base
eadas em genotipagem
g
m em paci entes com dor crônic
ca moderad
da a severa em
um ambiente de cuidado
os gerencia
ados. O modelo
m
de impacto o
orçamentáriio foi
realiz
zado em um
m período de
d tempo d
de 1 ano pa
ara estimarr os custos das decisões de
trata
amento bas
seadas em genotipage
em em estu
udo de Coo
ortes de 10 00 pacientes. O
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modelo incluiu custos de
e medicam
mentos, tipo e custo de evento
os adverso
os de
drogas (ADEs),, distribuiçã
ão de trata
amentos usados e cu
ustos de ge
enotipagem
m. Os
pacie
entes foram
m divididos
s em três grupos: se
em nenhum
m teste gen
nético; 50%
% de
teste
es genéticos; e 100% de testes g
genéticos. A análise de
d sensibilid
dade realizo
ou-se
com diferentes custos, ad
derência e porcentagem de pac
cientes trattados de ac
cordo
com os resultad
dos de geno
otipagem.
Os custos médicos e ADEs
s variaram de acordo com a seve
eridade da dor do pac
ciente
e as taxas de genotipagem
g
m. Sem ge
enotipagem
m, os custos
s de drogass e ADE fic
caram
em c
cerca de $ 24.313.844
4. Com o t ratamento baseado em genotipa
agem, os custos
totais foram re
eduzidos pa
ara $ 18.86
68.032. Porrtanto, a análise de ssensibilidad
de, os
custo
os variáve
eis, a aderência e a
as taxas de genotipagem sug
geriram que a
geno
otipagem melhora
m
os resultados e a economia de cus
stos em paccientes com
m dor
crônica.
Como conclusã
ão, a geno
otipagem d
deve ser co
onsiderada para pac ientes com
m dor
crônica na práttica clínica e em ensa
aios clínicos
s, visto que
e os custoss de tratam
mento
base
eados em genotipage
em foram compensados pela redução d a utilização de
medicamentos e redução de eventoss adversos.
Referência: Robert Morrlock; Gle
enn D. Braunstein.
B
Pharmaccoeconomics of
geno
otyping-bas
sed treatment decisio
ons in patients with chronic pa in. Pain re
eport.
2017
7/09/01 DO
OI: 10.1097
7/PR9.0000
0000000000615
Alertta submetid
do em 16/1
11/2017 e a
aceito em 16/11/2017
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3. Nova terminologia de
e dor da IA
ASP
A do
or é consid
derada um mecanism
mo de defesa contra agentes no
ocivos ou lesão
tecid
dual. A ca
apacidade de detecctar estímulos nociv
vos é esssencial para a
sobre
evivência e o bem-estar de um
m organism
mo, além disso,
d
a pe
ercepção da
a dor
dese
empenha uma função
o adaptativ
va e evolutiva, tendo
o em vista
a que estím
mulos
térm
micos, mecâ
ânicos e/ou químicos p
precisam se
er reconhec
cidos como potencialm
mente
perig
gosos. A dor
d
é uma experiênccia humana
a singular influenciad
da por diversos
ais.
elem
mentos tais como emoç
ção, cogniçção, memórria e constrruções socia
Cons
siderando a subjetivid
dade da do
or, é impo
ortante con
nhecer os ttermos que
e são
utiliz
zados para
a diferenciar cada tipo de dor.
d
Neste
e sentido, a Assoc
ciação
Interrnacional para
p
o Estudo da Dor (IASP - International Associatio
on for the Study
S
of Pa
ain), com o intuito de
e aprimorarr a compreensão sobrre o termo dor, lançou em
nove
embro de 2017 uma nova term
minologia de
d dor, "N
Nociplastic Pain", em uma
tradu
ução livre "Dor
"
nocipla
astica".
A "dor nociplas
stica" é definida pela IASP com
mo uma dorr que resullta de alteração
ceptiva, ap
pesar de ne
enhuma ev
vidência cla
ara de danos reais ou
u iminentes
s aos
nocic
tecid
dos, causan
ndo a ativaç
ção de nocciceptores periféricos
p
ou
o evidênciia de doenç
ça ou
lesão
o do sistem
ma somatossensorial causando a dor. Os pacientes p
podem ter uma
comb
binação de dor nocice
eptiva e nocciplastica/a
algopatica/n
nocipatica. O texto original
pode
e ser consultado no en
ndereço: htttp://ow.ly//Q6iX30gty
ye8.
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Essa nova deffinição, deverá facilittar a avaliação em ambientess clínicos e de
pesq
quisa, além de contrib
buir para o enriquecim
mento da no
ossa comprreensão sobre o
tema
a.
Referência: IA
ASP Taxo
onomy [In
nternet] Disponível
D
em: htttps://www..iaspociplasticpa
ain
pain.org/Taxonomy?navItemNumberr=576 # No
Alertta submetid
do em 16/1
11/2017 e a
aceito em 16/11/2017
1
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4. Dois copos de cerveja podem a
aliviar a dor tanto quando o p
paracetam
mol
Um estudo de
e revisão sistemática
a e meta-analise realizado po
or cientista
as da
Universidade de
e Greenwic
ch, UK, mosstrou que a cerveja pode até se r mais efica
az do
que analgésicos
s comuns no
n combate
e à dor, den
ntre eles o paracetamo
ol.
Os re
esultados demonstrar
d
ram que nív
veis sanguíneos de állcool em to
orno de 0,0
08 %,
reduzem a sen
nsibilidade a dor. Os cientistas afirmam que
q
não e stá muito claro
como
o esse efeitto se dá, mas
m alertam
m que esse achado deve ser apliccado com muita
m
caute
ela, pois ap
pesar de nã
ão saber o mecanismo
o analgésico do álcooll, sabe-se muito
m
bem os seus malefícios.
De a
acordo com
m a recom
mendação da Organiz
zação Mun
ndial de Sa
aúde (OMS
S), o
cons
sumo de álc
cool não de
eve ultrapasssar mais de
d duas unidades, o e
equivalente a 20
gram
os dois dias por
mas de álco
ool, por dia, com ausê
ência de co
onsumo em
m pelo meno
sema
ana.
Assim
m, trazendo esse estu
udo para a nossa rea
alidade, sab
be aquele cchope no happy
h
hourr que você toma
t
com os amigos depois do trabalho,
t
aquela cerve
ejinha que toma
em c
casa assistindo o futeb
bol ou no cchurrasco de domingo? Pois bem , elas propiciam
de prazer e descontração, uma
mais
s do que momentos
m
a vez que podem de
e fato
contribuir para atenuar a intensidade
e de algum tipo de dor que o estteja afetand
do.
ompson T, Oram C, C
Correll CU, Tserments
seli S, Stub
bbs B. Anallgesic
Referência: Tho
Effec
cts of Alc
cohol: A Systematicc Review and Metta-Analysis of Contrrolled
Expe
erimental Studies in Healthy Partticipants. J Pain. 2017
7, 18(5):49 9-510.
Alertta submetid
do em 19/1
11/2017 e a
aceito em 19/11/2017
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5. R
Radioterap
pia é efettiva para o tratam
mento da dor em p
pacientes com
metá
ástases ós
sseas
De a
acordo com
m o Instituto
o Nacional do Câncer (INCA), a doença ósssea metasttática
é res
sponsável por
p mais de
e 99% dos tumores malignos
m
que
e acometem
m o osso, sendo
s
clinic
camente a dor o princ
cipal sintom
ma, que pode ser acompanhada de aumento de
volum
me local e//ou fratura patológica
a. Deste mo
odo, o trata
amento no local visa tanto
o alivio da do
or, manute
enção ou restauraçã
ão da funç
ção, com descompre
essão
m como o controle
c
do
o crescimen
nto tumoral local quan
ndo possíve
el. Em
neurrológica bem
geral, o protoco
olo de trata
amento é ccom radiote
erapia isolada e/ ou em
m conjunto
o com
proce
edimentos cirúrgicos. A radioterrapia deve ser considerada messmo com fu
unção
palia
ativa, sendo que o efeito analg
gésico é de
ependente da dose d
de radioterrápico
utiliz
zada. Neste
e sentido, um
u estudo ccom 298 pa
acientes do
o NCIC ana lisou o efeito da
radio
oterapia em
m paciente
es com um
ma ou duas
s metástases ósseas.. O objetiv
vo do
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ensa
aio clínico foi
f investigar melhora
a na qualid
dade de vid
da dos paccientes 10 e 42
dias após a rad
dioterapia. Interessan
ntemente, foi
f observa
ado que ma
ais de 40%
% dos
pacie
entes apres
sentaram uma
u
melho
ora significa
ativa da dor bem com
mo nos aspectos
funciionais e ps
sicossociais após o tra
atamento com uma única dose d
de radioterrápico
(8-G
Gy), tanto 10 como 42 dias a
após o tratamento. A qualidad
de de vida
a dos
pacie
entes tamb
bém foi beneficiada. Os pacienttes reportaram que a
aspectos fís
sicos,
emoc
cionais, entre outros tiveram um
ma melhora
a significativa quando
o comparad
do ao
basa
al (antes da
a radiotera
apia). Assim
m, os autores sugerem que me
esmo uma única
a para todos os
dose
e de radiote
erápico parra metástasses ósseas deve ser considerada
c
pacie
entes, incluindo aqueles com taxa de sobrevida
s
baixa, um
ma vez que foi
obse
ervado redu
ução da dorr e melhora
a da qualida
ade de vida
a desses pa
acientes.
Referência: Mc
cDonald R, Ding K, Brundage M, Meyer RM, Nabid
d A, Chabot P,
Coulombe G, Ahmed
A
S, Kuk
K
J, Dar A
AR, Mahmu
ud A, Fairch
hild A, Wilsson CF, Wu
u JSY,
Denn
nis K, DeAn
ngelis C, Wong
W
RKS, Zhu L, Cha
an S, Chow
w E. Effect o
of Radiothe
erapy
on Painful Bone
e Metastase
es: A Secon
ndary Analysis of the NCIC Clini cal Trials Group
G
Symptom Control Trial SC
C.23. JAMA Oncol. 201
17; 3(7):95
53-959.
Alertta submetid
do em 09/1
11/2017 e a
aceito em 09/11/2017
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6. R
RNA longo não-codifficante é u
um novo regulador
r
da dor ne
europática
a em
rato
os
RNAs
s não-codificantes (n
ncRNA) forram por muito
m
tempo
o tratados como material
gené
ético “lixo””. Entretanto, atualm
mente se sabe
s
que estas molé
éculas exe
ercem
diverrsas funçõe
es biológica
as, além de
e estarem envolvidas
s na patogê
ênese de várias
v
doen
nças e serem considerradas possív
veis alvos terapêutico
t
os.
Tend
do em vista esses fa
atos, um e studo realizado na China
C
avali ou se o ncRNA
MRAK009713 seria um regulador da dor neuropática
n
a e busco
ou esclarec
cer o
meca
anismo pello qual ess
sa regulaçã
ão ocorre. Para a realização do
o estudo foram
f
utiliz
zadas técnicas molec
culares, im
munológicas
s, cultura de célulass, avaliação da
hiperralgesia térrmica e me
ecânica em
m ratos, den
ntre outras
s, que pude
eram demo
ostrar
que a expressã
ão MRAK009
9713 é sign
nificativamente aumentada nos gânglios da
a raiz
dorsa
al de ratos em respos
sta à lesão por constrição crônica
a (CCI). Se ndo assim, esse
ncRN
NA é suficie
ente e necessário para
a gerar a do
or neuropáttica neste m
modelo.
de de aumentar
A reg
gulação da dor neurop
pática pelo MRAK0097
713 envolve capacidad
a expressão e atividade do
d receptorr P2X3. Estte receptor é considerrado imporrtante
para a iniciação
o e manute
enção da d or neuropá
ática, já que sua ativa
ação promo
ove a
excittabilidade dos
d neurôniios nocicep tivos nos gânglios
g
da raiz dorsal .
Dess
sa forma, a partir dos
d
resulta
ados encon
ntrados os autores ssugerem que a
utiliz
zação de RN
NA de interferência p ara inibir a expressão
o de MRAK
K009713 po
oderia
ser u
uma abord
dagem com
mplementar para redu
uzir a dor neuropáticca induzida pela
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lesão
o do nervo periférico. Porém, pa
ara a utiliza
ação dessa terapia é n
necessário mais
estud
dos referen
ntes à sua
a eficácia, seletividade e desenv
volvimento
o de estrattégias
para evitar efeitos fora do
o alvo.
Referência: Li G, et al. Long nonco ding RNA MRAK009713 is a no vel regulattor of
P
2017, 0 (0): 1-1
11.
neurropathic paiin in rats. Pain.
Alertta submetid
do em 06/1
11/2017 e a
aceito em 07/11/2017
0
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7. E
Efeito anti-inflamató
ório do trramadol na
n junção temporom
mandibula
ar de
rato
os
O c
controle farmacológi
f
ico da d
dor inflam
matória relacionada às desorrdens
temp
poromandib
bulares (D
DTMs) é b
baseada no
n
uso de
e drogas que inibe
em a
sensibilização periférica dos nocice
eptores, co
omo por exemplo, o uso dos antiinflam
matórios não-estereoidais (AINE
Es) e analgésicos. Porém, essas drogas alé
ém de
estarrem associadas a effeitos adve
ersos invia
abilizando seu
s
uso p
prolongado,, não
apresentam res
sultados sa
atisfatórios no controlle da dor vinculados
v
a
as DTMs. Desta
D
form
ma, o desen
nvolvimento de nova
as condutas
s terapêutiicas mais e
eficazes pa
ara o
controle da dorr é de grand
de interesse
e na clínica
a médica e odontológicca.
Tram
madol é um
m farmáco analgésico,, da classe
e dos opioid
des, ampla
amente utilizado
na p
prática clínic
ca, devido ao seu pottente efeito
o modulató
ório da dor,, principalm
mente
no tratamento de dores agudas e ccrônicas, em
e tratame
entos pós-o
operatórios
s, dor
neurropática, dor muscoloesqueléticca e nas condições álgicas em
m emergê
ências
clínic
cas e dor oncológicas
o
. Esta capa
acidade modulatória da dor no S
Sistema Nervoso
Centtral (SNC) ocorre
o
em virtude
v
de dois mecan
nismos disttintos que a
atuam de forma
f
sinérrgica: (1) Atua
A
como
o um agoniista opioide
e com sele
etividade p
para receptor μopioiide e tam
mbém, mas
s fracamen
nte, para receptores
s κ e δ-o
opioides; e (2)
Dese
empenha uma
u
ação indireta sob
bre recepto
ores monoaminérgico
os, por meio da
inibiç
ção da re
ecaptação da noradrrenalina e serotonina aumenta
ando assim
m as
conc
centrações destes do
ois neurotrransmissore
es no SNC
C, a fim d
de bloquea
ar as
aferê
ências nocic
ceptivas medulares. A
Apesar do seu
s
potente
e efeito ana
algésico no SNC,
os e
efeitos colaterais vinc
culados ao tramadol tais como náusea, v
vômito, ton
ntura,
sudo
orese, boca
a seca, son
nolência e hipotensão
o contraindicam o seu
u uso de forma
f
rotin
neira na clín
nica.
Diante disso, neste
n
estudo foi demo
onstrado qu
ue a admin
nistração pe
eriférica através
de uma injeção
o intra-artic
cular do tra
amadol induz um potente efeito
o antinocice
eptivo
e an
nti-inflamattório na arrticulação ttemporoma
andibular (A
ATM) de rratos. A injjeção
intra
a-articular de
d Tramadol reduziu significativ
vamente a nocicepçã o induzida pela
form
malina na ATM
A
de rato
os; sendo capaz também de inibir a nociccepção induzida
pela Capsaicina
a e a quimiotaxia infla
amatória in
nduzida pela carragen ina, observ
vadas
pela diminuiçã
ão da migração leu
ucocitária e diminuição do e
extravazam
mento
plasm
mático no tecido
t
peria
articular. N
No entanto,, o pré-trattamento da
a ATM com uma
injeç
ção intra-articular de Naloxona (inibidor não
n
seletivo de recep
ptores opio
oides)
não foi capaz de inibir o efeito antinocice
eptivo indu
uzido pelo Tramadol. Em
contrapartida, o pré-tratamento com
m bloqueado
ores seletiv
vos da oxid o nítrico sintase
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(L-NMMA) e da
a guanilato ciclase sol úvel (ODQ) foram capazes de rreverter o efeito
e
antin
nociceptivo do tramadol.
Também foi de
emonstrado
o que a ad
dministração periférica
a do trama
adol é capa
az de
dimin
nuir a liberração das citocinas
c
p ró-inflamattórias TNF-alfa e IL-1
1 beta, cito
ocinas
chav
ves da casc
cata inflama
atória. Por outro lado, foram ava
aliadas as moléculas ICAM
(Intrracellular Adhesion Mo
olecule-1), responsáve
el por induzir a adesã
ão de neutrrófilos
nas c
células end
doteliais ind
duzindo a m
migração ce
elular; e a CD-55
C
(Deccay Accelerrating
facto
or), molécu
ula na ti-adesiva que p
promove a depuração
o das ligaçõ
ões leucocittárias
com as celulas
s endoteliais, diminui ndo assim o infiltrad
do leucocitá
ário. Apesa
ar da
injeç
ção intra-arrticular do tramadol
t
d iminuir o in
nfiltrado infflamatório, a expressã
ão da
ICAM
M e CD55 não foram
m alteradass. Desta fo
orma, os resultados ssugerem que
q
o
efeito periféric
co do Tramadol é mediado pela dim
minuição d
da quimio
otaxia
inflam
matória, interação com os recep
ptores TRPV
V1 nas fibra
as C-nocice
eptivas (inibição
da d
dor no mo
odelo da capsaicina)), ativação
o da via intracelularr NO/GMPc
c (LNMM
MA/ODQ), no
n entanto, de forma i ndependen
nte da ativa
ação do sisttema opioid
de.
Referência: Lam
mana S M S,
S Napimog
ga M H, Nas
scimento A P C, Freita
as F F, Araujo D
R, Q
Quinteiro M S, Maced
do C G, Fo
ogaça C L, Clemente-Napimoga J T. The antiinflam
mmatory effect
e
of tra
amadol in tthe temporromandibullar joint off rats. Euro
opean
Journ
nal of Pharmacology. 2017, 807 : 82–90.
Alertta submetid
do em 17/1
11/2017 e a
aceito em 17/11/2017
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8. A
Anticorpo anti-CGR
RP pode ser a nova opçã
ão terapê
êutica par
ra o
trata
amento da
a enxaque
eca e de do
ores de ca
abeça seve
eras
Enxa
aqueca é uma das ma
ais prevale ntes e deb
bilitantes de
esordens no
o mundo, ainda
assim
m sua fis
siopatologia
a perman ece incom
mpreendida. A prev
venção é uma
comp
ponente ch
have da terrapia da en
nxaqueca e embora existam
e
num
merosas op
pções
preventivas, ca
ada uma de
elas é sobre
ecarregada
a por efeito
os colaterai s problemá
áticos
ou e
eficácia ins
suficiente. Neste co ntexto, o peptídeo relacionad o ao gene de
calcittonina (CG
GRP- Calcittonin Gene
e-Related Peptide),
P
um potente
e neuropep
ptídeo
vaso
odilator que
e tem sido relacionado
o a etiologiia da enxaq
queca, passsa a frente
e com
um p
papel centrral nesta de
esordem. E
Embora o mecanismo
m
de ação pe
elo qual o CGRP
C
esta envolvido na fisiopa
atologia da
a enxaqueca ainda não
n
tenha sido elucidado
surgiu seis pe
equenas moléculas, a
antagonista
as de CGR
RP que mo
ostraram serem
s
efetiv
vas para o tratamentto da enxaq
queca agud
da. Contudo, duas de
elas tiveram
m que
ser interrompidas devido à hepa
atotoxicidad
de, outra devido a problemas na
form
mulação e outra esta no
n moment o em fase III nos ens
saios clínico
os. Deste modo,
m
devid
do aos efe
eitos advers
sos ocasion
nados por estas drog
gas, ocorre
eu a busca pelo
dese
envolvimentto de anticorpos a
anti-CGRP. Atualmen
nte, existe
em quatro
o em
dese
envolvimentto e três co
ompletaram
m a fase II nos ensaio
os clínicos e um deles
s esta
na fa
ase III. O galcanezum
g
mab é um a
anticorpo to
otalmente humanizado
h
o que apres
senta
farm
macocinética
a linear e suprime
s
de forma ráp
pida e suste
entada alte
erações no fluxo
sang
guíneo depe
endentes de
d CGRP e
em macaco
os e human
nos. Foi de
emonstrado
o em
humanos que a droga ap
presenta u ma meia-v
vida de 25-30 dias, o que facilita a
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administração subcutânea
s
a da droga uma vez ao mês. Esttudos clínico
os têm indicado
que a droga apresenta
a
baixa
b
imun
nogenicidad
de e é bem
m tolerada
a, sem ter sido
obse
ervado efeitos advers
sos graves relacionad
dos ao tratamento. U
Um dos effeitos
adve
ersos mais reportados pelos paci entes foram
m reações no local da
a injeção, alguns
casos de infecç
ções no tratto respirató
ório superio
or e dor ab
bdominal. N
No ensaio clinico
c
de fase II, em pacien
ntes com enxaquec
ca episódica o antticorpo reduziu
signiificativamen
nte o numero de dia
as que o paciente
p
tev
ve dor de cabeça po
or um
perío
odo de 28 dias quan
ndo compa
arado ao grupo
g
place
ebo. No m
momento, vários
v
estud
dos clínicos de fase III estão em andam
mento em pacientes ccom enxaq
queca
episó
ódica ou crônica
c
e dores de cabeça se
everas. De
este modo,, os antico
orpos
monoclonais qu
ue antagonizam a via de sinaliza
ação do CGRP represe
entam uma nova
aborrdagem de prevenção,, uma terap
pia com mecanismo especifico
e
p
para enxaqueca.
Embora devem
mos aguardar todos o
os resultados dos ensaios clíniccos de fase
e III,
parece justificável uma ce
erta excitaçção, uma vez
v
que um
ma nova era
a de tratam
mento
para enxaquec
ca, mais be
em tolerad
da e bem compreend
dida para este transtorno
neurrológico com
mum e inca
apacitante p
para os pac
cientes, parrece estar a caminho.
Referência: Had
ddley, K. Galcanezum
G
mab. Anti-ca
alcitonin gene-related peptide (C
CGRP)
MAb,, Treatmen
nt for migra
aine, Treatm
ment for cluster headache. Drug
gs of the Fu
uture,
2017
7, 42 (8): 469.
4
Prous Science.
Alertta submetid
do em 30/1
10/2017 e a
aceito em 07/11/2017
0
7.
9. Os benefícios da reallidade virttual para pacientes
p
com dor n
neuropátic
ca
Neurrocientistas
s do Hospittal de Gene
eva, Suiça,, demonstraram de m
maneira pio
oneira
que a dor nas pernas em
m paraplég
gicos pode ser amenizada, crian
ndo uma ilusão
corpo
oral com o auxílio da realidade virtual. A abordagem
a
m inovadora
a visa criarr uma
ilusão, de que as pernas dos pacien
ntes estava
am sendo tocadas
t
em
m pacientes
s que
sofre
eram lesão
o na medu
ula espinha
al. Além da
d sensação de toqu
ue os pacie
entes
relattaram redução na dorr daquele m
membro. O estudo en
nvolveu 20
0 pacientes
s com
paraplegia e 20
2 paciente
es saudáve
eis. Os pa
acientes pa
araplégicoss utilizaram
m um
óculo
os de realid
dade virtua
al, onde sua
as pernas foram
f
filma
adas por um
ma câmera
a. Em
temp
po real, o vídeo é transmitido para óculo
os de realid
dade virtua
al conectad
do ao
pacie
ente, no qu
ual foi possível ver s uas própria
as pernas, através da
a filmagem
m. Em
segu
uida, os cien
ntistas realizam uma estimulação nas costa
as do pacie
ente, local acima
a
da llesão med
dular, enqu
uanto simu
ultaneamen
nte toca as
a pernas.. Os pacie
entes
subm
metidos ao teste, porrtanto, rece
eberam do
ois estímulo
os, um tátiil nas costtas, o
outro
o visual da exibição de
e realidade
e virtual.
omissores e demons
Os rresultados da pesquisa são pro
straram qu
ue os pacie
entes
paraplégicos sã
ão menos sensíveis a
aos estímu
ulos multiss
sensoriais que induze
em a
propriedade ilu
usória das
s pernas e
em compa
aração ao indivíduoss saudáveis. A
pesq
quisa abre novas
n
persp
pectivas na
a utilização da realidad
de virtual ccomo altern
nativa
para tratamentto de pacie
entes com lesão na medula es
spinhal. Co
om base ne
essas
descobertas, os
s pesquisad
dores estão
o atualmen
nte desenvo
olvendo outtras tecnologias
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de rrealidade virtual
v
que automatizza estimula
ações visua
ais e táteiss para diversas
deso
ordens de dor crônica para uso re
egular em casa.
c
Referência: Pozeg P, Pallluel E, Ro
onchi R, Solcà M, Al-Khodairy AW, Jorda
an X,
Kass
souha A, Bllanke O. Virtual realitty improve
es embodim
ment and n
neuropathic
c pain
caus
sed by spina
al cord inju
ury. Neurolo
ogy. 2017, 89(18):1894-1903.
Alertta submetid
do em 16/1
11/2017 e a
aceito em 22/11/2017
2
7.
10. Estrogênios inibem
m a antinoc
cicepção da
d endom
morfina 2 a depende
er do
ciclo
o reproduttivo de rattas
Pesq
quisadores buscaram comprova r a existência de um
m oligôme ro, que es
staria
relac
cionado com
m um bloqu
ueio da anttinocicepção causada pela endom
morfina 2 (EM2)
(
na m
medula es
spinhal. Em
m um mod
delo animal, compararam a fformação deste
d
oligô
ômero nas fases do diestro e prroestro, que
e para as mulheres
m
sseria referente à
menstrução e fase
f
pré-me
enstrual, e houve a confirmação
c
o de sua fo
ormação na
a fase
do diestro, mas
s não no prroestro.
O oliigômero se
eria formad
do no interiior de neurrônios, na região de ação da EM
M2, e
seria
a composto por rec
ceptores a
alfa estrog
gênicos, re
eceptores µ-opiodérg
gicos,
recep
ptores mettabotrópico
os glutama térgicos 1 e aromata
ases. Atrav
vés de aná
álises
imun
nológicas e celulares, eles confirrmam a exiistência con
njunta desssas estrutu
uras e
de que estariam
m conectadas tanto fissiologicame
ente quanto
o fisicamen
nte. Aprese
entam
a hip
pótese de que
q
na fase menstrua
al as aromatases esta
ariam ativa
adas produzindo
estró
ógenos loca
almente qu
ue ativaram
m seus receptores, que
q
fosforiilariam e assim
a
ativa
ariam os re
eceptores de
d glutamatto que teriam a mesm
ma reação,, e essa cascata
term
minaria na regulação
r
da
d ativação
o do recep
ptor opioidé
érgico, bloq
queando a ação
antin
nociceptiva da EM2.
Finallizando, foii comprova
ada a existtência deste oligômerro na fase do diestro com
o intracelular, e a de
ativid
dade estrogênica de mensageiro
efinição de sua sinaliz
zação
oligó
ócrina, ou seja,
s
é produzida e a ge no interrior do olig
gômero. De
esta forma,, este
seria
a alvo para a realizaçã
ão de farm
macoterapia
as para trattamento de
e dores crô
ônicas
em m
mulheres e também em distúrb
bios no sistema nervo
oso centra l que envo
olvam
uma sinalização
o estrogênica.
Referência: Liua NJ, Muru
ugaiyana V,, Stormana
a EM, Schnellb SA, We
essendorfb MW,
Gintz
zlera AR. Estrogens
E
synthesized
s
d and actin
ng within a spinal olig
gomer suppress
spina
al endomorrphin antinociception:: ebb and flow
f
over the
t
rat rep roductive cycle.
c
Pain.. 2017. 158
8 (10): 190
03–1914.
Alertta submetid
do em 17/1
11/2017 e a
aceito em 17/11/2017
1
7.
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