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1. O
Os efeitos
s da raça e sexo n
na hipera
algesia ind
duzida po
or interrupção
expe
erimental do sono
Diferrenças em ambos, sensibilidad
s
de a dor e qualidad
de do son
no, vem sendo
s
atrib
buídas a differenças de sexo e rraça. Em geral,
g
indivíduos do ssexo feminino e
não-caucasiano
os parecem apresenta
ar maior se
ensibilidade a dor e piior qualidad
de de
sono
o que indivííduos do sexo masculi no e cauca
asianos. A interrupção do sono pa
arece
levarr a um aum
mento da se
ensibilidade
e dolorosa, mas os efeitos da ra ça e sexo sobre
s
esta piora são ainda
a
desco
onhecidos.
Utiliz
zando-se de um desig
gn cruzado , 77 indivíd
duos (33 do sexo ma
asculino e 44
4 do
sexo
o feminino, 33 caucasiianos, 26 a
americo-afrricanos, 10 asiáticos, e 7 outros)) com
boa qualidade de sono foram
f
esco
olhidos alea
atoriamente
e para serrem exposttos a
duas
s noites de sono sem interrupçõe
es (totalizando um período de so
ono de 280 min)
ou d
duas noites
s de sono com situaçções de intterrupções forçadas ((totalizando
o um
perío
odo de son
no de 480
0 min). Ap
pós estas duas
d
noites foram av
valiadas nestes
indiv
víduos os limiares de dor frente
e a estímulo
o térmico e mecânico
o, aplicados
s nos
antebraços e arrticulações falangeana
as dos dedo
os das mão
os.
observado que entre
e os cauca
asianos hou
uve piora na sensibiilidade dolo
orosa
Foi o
térm
mica após a interrupçã
ão do sono
o, se compa
arados a ca
aucasianoss com sono
o sem
interrrupção. Foi ainda observado que indiv
víduos do sexo ma
asculino e não
cauc
casianos tiv
veram maio
or sensibilid
dade dolorosa mecânica quando
o comparad
dos a
indiv
víduos cauc
casianos. Entre
E
os in
ndivíduos do
d sexo feminino não
o foi obserrvada
diferrenças entre
e as raças.
Estes
s resultado
os estão de
e acordo ccom a litera
atura, que relata que
e a privaçã
ão de
sono
o leva ao au
umento da sensibilidad
de dolorosa
a. Além disso, este esstudo forneceu a
primeira eviden
ncia de dife
erenças en
ntre raças e sexo qua
anto a sen
nsibilidade a dor
modulada por interrupções do sono.
Referência: K. Gonzalez, P. Finan, B. Remen
niuk, J. Trremblay, A
A. Pressman, C.
Whittman, M. Smith. The effects of rrace and se
ex on expe
erimental ssleep disrup
ptioninduc
ced hypera
algesia. 36tth Annual S
Scientific Meeting
M
of the
t
Americcan Pain So
ociety
Pittsburgh, Pennsylvania. May 17-20
0, 2017.
2. I
Inibição da via de
d
sinaliz
zação da proteína
a Ouriço Sonic (S
Sonic
gehog) prrevine a to
Hedg
olerância
Morffina é o pad
drão ouro para
p
o trata
amento da dor crônica
a. Contudo,, após repe
etidas
dose
es o seu efe
eito analgés
sico é perd ido. Os me
ecanismos envolvidos
e
nesta tolerrância
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perm
manecem pobremente
p
e entendid
dos. Recen
ntemente os autoress fizeram uma
descoberta ino
ovadora, de
emonstrand
do que Clliclopamina, um inib idor da viia de
sinalização da proteína
p
So
onic Hedgeh
hog (SHh) pode bloqu
uear o dese
envolvimento da
tolerrância a morfina
m
cen
ntralmente e periferic
camente. Devido
D
a C
Ciclopamina
a ser
conh
hecida por ter
t vários efeitos
e
colatterais, não derivados de seu alvo
o principal,, este
estud
do objetivo
ou confirma
ar a expresssão dos effetores da via de sina
alização do
o SHh
em e
estruturas de process
samento da
a dor, e se
eu envolvim
mento no d
desenvolvim
mento
da tolerância a morfina. Ratos ma
achos Sprague Dawle
ey recebera
am morfina
a em
comb
binação com
m inibidore
es específico
os da via de sinalizaçã
ão da prote
eína SHh po
or via
intra
atecal (Rob
botnikinin: inibidor de
e SHh, Vis
smodegib: inibidor S
Smoothened
d, ou
GANT
T58: inibid
dor de Gli). O desenvo
olvimento da tolerânc
cia a morfi na foi aces
ssado
pela quantifica
ação da latência ttérmica por
p
5 dia
as consecu
utivos. Us
sando
imun
nohistofluorrescência acoplado ao
o microscóp
pio confocal, foram de
efinidos tam
mbém
os tipos especííficos de cé
élulas expre
essando o receptor Smoothened
S
d no gânglio da
raiz d
dorsal e na
a substância
a gelatinos a em condiições basais. Os autorres demons
stram
que inibindo SHh, Sm
moothened ou Gli individualmente, po
odem elim
minar
comp
pletamente
e a tolerâ
ância a m
morfina. Eles
E
também desco
obriram qu
ue a
Smoothened é expressa em
e estrutu
uras relacio
onadas ao processame
ento da do
or, as
quais
s também expressam
m receptore
es µ-opiode
es. Analises de imuno
ohistoquim
mica e
bioqu
uímicas esttão em andamento p
para determ
minar os tipos de mo
odificações postraslacionais in
nduzidas pe
ela morfina
a na via de sinalização da SHh
h que pode
eriam
estarr envolvida
as no des
senvolvimen
nto da tollerância an
nalgésica d
da morfina
a. Os
autores esperam que os avanços g
gerados por este estu
udo possam
m impactarr não
apen
nas no ente
endimento dos meca nismos mo
oleculares e celularess com relaç
ção a
tolerrância aos opioides,
o
mas
m também
m para o tra
atamento da
d dor crôn ica.
Referência: S. Puig, H. Gutstein. Inhibition
n of the Sonic
S
Hedg
gehog pathway
prevents morph
hine tolerance. 36th A
Annual Scientific Mee
eting of the
e American Pain
Socie
ety Pittsburrgh, Pennsy
ylvania. Ma
ay 17-20, 2017.
2
3. Kinesio tap
pe para red
dução da d
dor: mais do que um
m efeito pllacebo?
Kines
sio tape ou
u Fita de Kiinesio conssiste na aplicação de fitas
f
elásticcas adesiva
as em
diverrsas regiõe
es do corp
po, com o intuito de
e auxiliar no tratam
mento de le
esões
traum
máticas e melhorar a funciona
alidade dos
s músculos
s. Atletas, treinadore
es de
atletismo, quiro
opráticos e muitas outtras pessoa
as usam o Kinesio tap
pe para ajudar a
alivia
ar os sintom
mas de dorr. Atualmen
nte, não ex
xiste uma explicação
e
cclara de co
omo a
dor é aliviada com
c
o uso do Kinesio
o tape e se
e o efeito analgésico
a
é simplesm
mente
um e
efeito place
ebo. Além disso,
d
o parrâmetro de utilização do
d Kinesio tape (tensã
ão da
fita) mais efetivo para redução da d
dor perman
nece desco
onhecido. O objetivo deste
d
estud
do foi dete
erminar se o Kinesio tape aplicado em vá
árias tensõ
ões é efetiv
vo na
redução da sensibilidade à dor a p
pressão e ao calor em
e
comparração com uma
cond
dição sem fita adesiv
va (placebo
o). O estu
udo foi rea
alizado com
m nove ad
dultos
saud
dáveis, que
e utilizando quatro se ssões de Kinesio
K
tape
e. Em cada
a sessão, foram
f
avaliiados os lim
miares de dor
d a presssão (LDP) e os limiarres de dor ao calor (L
LDC).
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Estes
s limiares foram avaliados no a
antebraço direito
d
dos participan tes sem fitta de
sio (pré-te
Kines
este). Cinco
o minutos após o tes
ste do LDP
P e do LDC
C, um avalliador
treinado coloco
ou a fita de Kinesio no
o antebraço
o avaliado com
c
as seg
guintes tensões:
0% (placebo), 25% (baiixa tensão ), 75% (a
alta tensão
o) ou nenh
huma fita. Este
proce
esso foi rea
alizado em todos os p
participante
es. Após ma
ais cinco m
minutos, o LDP
L
e
o LD
DC foram avaliados no
ovamente n
no antebra
aço direito enquanto a fita estav
va no
lugarr (pós-testte). Para analisar
a
oss dados, fo
oi utilizado
o o teste t pareado para
comp
parar as medidas
m
pré-teste e pó
ós-teste. Pa
ara o LDP, a condição
o de alta te
ensão
aumentou. Já para
p
o LDC, as condiçções de baixa tensão e alta tensã
ão aumenttaram
o LD
DC (p <0,,05). Não foram enccontradas diferenças significativ
vas nas outras
o
cond
dições. Esse
es resultados sugerem
m que o efe
eito analgésico do Kin
nesio tape não
n
é
apen
nas um placebo, pois foi observa
ado um efe
eito de red
dução da do
or que dep
pende
parcialmente da
a tensão da
a fita.
Referência: D. Aqeel, J. Hackett, T
T. Ohlman, Keith Naugle, Kelly Naugle. Kinesio
Tape
e for Pain Reduction:
R
More
M
than a Placebo Effect?
E
36th
h Annual Sccientific Me
eeting
of th
he American
n Pain Socie
ety Pittsburrgh, Pennsy
ylvania. Ma
ay 17-20, 2
2017.
4. N
Neuralgia do trigêm
meo: farm acoterapia
a e tratam
mento cirrúrgico pa
adrão
nos Estados Unidos
U
A ne
euralgia do trigêmeo (NT)
(
caractteriza-se po
or dor severa, unilaterral e parox
xística
na rregião de inervação do
d nervo ttrigêmeo. O tratamen
nto farmaccológico inc
clui a
carba
amazepina (único ap
provado pe
elo FDA) e a oxcarba
amazepina como prim
meira
linha
a terapêutiica. A evidência da efetividad
de de outtras droga s como toxina
o um estud
botulínica ou procedimenttos neuroci rúrgicos é limitada. Foi
F realizado
do de
coho
orte em 3.6
685 pacienttes com NT
T acima de 18 anos com
c
seguim
mento durante 3
anos
s após o dia
agnóstico.
Foi avaliado o tratame
ento farma
acológico (carbamaz
zepina, ox
xcarbamaze
epina,
pregabalina, gabapentin
g
a, baclofe
eno, dulox
xetina e topiramato
o) bem como
proce
edimentos cirúrgicos realizadoss. Os resultados mos
straram qu
ue os pacie
entes
receb
beram dife
erentes dro
ogas: carba
amazepina (38% dos
s pacientess), gabape
entina
(35%
%), pregab
balina (17%
%) ou ox
xcarbamaze
epina (15%
%). També
ém 18% foram
f
subm
metidos a procedimen
p
ntos cirúrgiccos, recebe
endo outras drogas a
analgésicas após
a cirurgia.
Esse estudo ide
entificou que existe u
uma ampla
a variedade
e de droga s utilizadas
s nos
EUA para o tratamento da NT, a
apesar da carbamaze
epina ser a única droga
d
aprovada pelo FDA para esta doen
nça. Metad
de dos pac
cientes rece
eberam 3 tipos
diferrentes de tratamenttos nos 3 anos de
e seguimento, sugerrindo inefiicácia
terap
pêutica ou tolerância. Além disso
o, os proce
edimentos cirúrgicos
c
e
em muitos casos
c
não cessaram a utilização de drogass analgésica
as. Portanto
o, o tratam
mento atual para
a do
or dos pacientes com
m NT é inssatisfatório e requer mais estud
dos para novas
n
terap
pias.
Referência: N. Wu, J. Le
ee, J. Zak
krzewska, B.
B Werneburg, D. Ho
offman, Y.. Liu.
Trige
eminal neu
uralgia: ph
harmacothe
erapy and surgical trreatment p
patterns in
n the
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Unite
ed States. 36th Annual Scien
ntific Meeting of the
e American
n Pain So
ociety
Pittsburgh, Pennsylvania. May 17-20
0, 2017.
5. A
Ansiedade e desemp
penho rela
acionados à dor medidos por um progr
rama
interdisciplina
ar
Existte uma varriedade de dados que
e correlacionam ansied
dade à dorr e desemp
penho
medidos pela “Avaliação
“
da Capacid
dade Funcional” (FCE
E). Mesmo assim, nen
nhum
estud
do esclarec
ceu a relação entre a ansieda
ade relacion
nada à do
or avaliada pela
escala de sinto
omas de ansiedade d
da dor (PA
ASS-20) com desemp enho FCE. Este
estud
do explora
atório utilizou um programa de dor interdiscip
plinar, no qual
subm
meteram-se
e 36 pacien
ntes com d or crônica (idade média = 43 e duração média
m
ados demo
da d
dor = 33,1
17 meses). Os resulta
ostraram re
eduções si gnificativas
s nos
escores de PASS e incap
pacidade p
percebida, embora a força de p
preensão tenha
t
aumentado para ambas as mãos, esses au
umentos nã
ão foram reais. Ass
sim o
objettivo princip
inicial relaccionada à dor
pal do estud
do foi invesstigar se a ansiedade
a
d se
corre
elacionaria com o des
sempenho ffísico no programa de
e dor. As rrelações en
ntre o
escore PASS inicial, as mu
udanças na
a força de aderência
a
e no nível d
de força do
o FCE
foram
m avaliadas
s. As corre
elações não
o foram significantes. Por isso, fo
foi observad
do se
as re
eduções na
a ansiedade
e relaciona
ada à dor seriam
s
asso
ociadas com
m melhoria
as na
força
a de aderência, deficiência perccebida e de
esempenho
o no FCE. A
As reduçõe
es na
ansie
edade relac
cionada à dor não fo
oram associadas com as melhorrias na forç
ça de
aderrência ou nível de força
f
do F
FCE, no entanto,
e
as
s reduçõess na ansie
edade
relac
cionada à dor correla
acionaram com as re
eduções na
a incapacid
dade perce
ebida.
Assim
m, o nível inicial de ansiedade rrelacionada à dor foi menos
m
pred
ditivo do qu
ue as
reduções dos pacientes em
m sua ansie
edade, atra
avés do efeito do prog
grama de do
or.
Atchison. Pain-related
P
d anxiety a nd perform
mance
Referência: C. Gagnon, J.. Jaros, J. A
in an
n interdiscip
plinary pain
n managem
ment progra
am. 36th Annual Scien
ntific Meeting of
the A
American Pain Society
y Pittsburgh
h, Pennsylv
vania. May 17-20, 201
17.
6. Trratamento
o intrateca
al com opiioides na dor
d
crônic
ca refratárria associa
ada à
escle
erose mes
sentérica
A es
sclerose mesentérica
m
(EM) ou paniculite
e mesentérica é um
ma doença rara
carac
cterizada por
p uma fib
brose inflam
matória crônica mesen
ntérica abdo
ominal. Ma
ais de
250 casos foram
m relatados
s e o diagn
nóstico gera
almente ocorre de forrma acidenttal. O
acha
ado clínico em
e EM se dá pelo efe
eito da com
mpressão da
a massa fib
brosa nos vasos
v
mese
entéricos e lúmen gastrointesttinal. Embo
ora o conh
hecimento clínico lim
mitado
sobre
e EM sugirra um curs
so geralme
ente benign
no, estável ou progrressivo, existem
relattos de caso
os de fatalid
dades e ou tros fenótip
pos de form
mas agresssivas da doença.
Vário
os casos re
elatam uma
a taxa de m
mortalidade
e de 20%, sendo
s
17%
% dessas mortes
m
secundárias a EM
E ou em complicaçõe
c
es do tratam
mento.
Com a dor crôn
nica abdominal, sintom
ma mais co
omum, é um
ma suposiçã
ão razoáve
el que
os p
pacientes possam
p
serr tratados com opioides, terap
pia que é cada vez mais
comu
um em sín
ndromes de
d dor crô nica sem câncer. Es
sse tipo de
e estratégiia de
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trata
amento de dor para doenças que inclue
em obstruç
ção intestiinal e risc
co de
perfu
uração, pod
de aumenta
ar o risco d
de morbida
ade e morta
alidade. Em
mbora a EM
M seja
uma doença ra
ara, recente
emente, du
uas pacienttes do sexo
o feminino foram trattadas
em longo pra
azo com opioides
o
o
orais para tratamentto da dorr apresenttando
plicações no
n tratame
ento devido
o aos efeittos colaterais adverso
os relacion
nados
comp
com opioides, incluindo: prurido e disfunção gastrointes
stinal incluiindo histórria de
nal. Uma vez
íleo, constipaçã
ão e obstrução intestin
v
iniciado
o o tratame
ento da dorr com
opioiides intrate
ecal, as pa
acientes ap resentaram
m melhoras
s significatiivas em re
elação
aos s
sintomas, efeitos
e
adve
ersos e as funções fís
sicas e emo
ocionais. Asssim, os au
utores
defendem que, mesmo qu
ue a EM sejja uma con
ndição que não envolv
ve câncer, ainda
a
deve
e ser consid
derada uma
a doença ccrônica pote
encialmente maligna. Deste modo, o
uso d
de uma terrapia que melhora
m
os sintomas da
d dor e dim
minua os e
efeitos colatterais
repre
esenta uma
a visão nov
va e importtante no tratamento da
d dor crôn
nica associa
ada à
EM.
Referência: A. Nicol, M.. McKittric k, M. Tolllete and S.
S Manion.. Treatmen
nt of
refra
actory chro
onic pain associated
a
with sclerrosing mes
senteritis w
with intratthecal
opioiids. 36th Annual
A
Scie
entific Mee
eting of the
e American
n Pain Socciety Pittsburgh,
Penn
nsylvania. May
M
17-20, 2017.
7. Id
dentifican
ndo potenc
ciais pacie
entes com
m fibromialgia: um n
novo plan
no de
triag
gem e diag
gnóstico usando
u
dad
dos do mu
undo real
A fib
bromialgia é a condiçã
ão de dor g
generalizad
da crônica mais comu
um nos EUA
A. No
entanto, o reco
onhecimentto e o diag
gnóstico sã
ão geralmente lentos,, resultando em
alta utilização e custos de saúde. A a
análise da prática
p
atua
al em uma clínica parra dor
revelou que os
s registros
s médicos eletrônicos
s não estavam sendo
o efetivos para
identtificar potenciais pa
acientes ccom fibrom
mialgia. Es
ste trabalh
ho mostro
ou a
imple
ementação um prog
grama parra identific
car eletronicamente preditores de
diagn
nóstico de
e fibromialg
gia antes da visita clínica, usando oito
o variáveis
s. Os
pacie
entes rece
ebem um iPad que é automaticamente
e marcada no ponto de
atendimento e transferida
a para o re
egistro méd
dico. Isso é usado em
m conjunto
o com
um exame clín
nico para confirmar
c
o diagnósttico. A aná
álise de re
esultados in
nclui:
prevalência de fibromialgiia, padrõess de utilizaç
ção de med
dicamentoss e utilizaçã
ão de
recursos pré / pós-implem
mentação d
do projeto. O criador usa dadoss do mundo
o real
para identificarr potenciais pacientes,, então elettronicamen
nte captura os índices para
ajudar a fazer um diagnóstico clíniico. Este trabalho será o prime
eiro a avaliar a
eficá
ácia de um teste eletrô
ônico para identificar fibromialgia
f
a.
Referência: C. Bernstein, N. Ansan
ni, K. Nole
en, A. Wasan. Identtifying pote
ential
atients: a novel
n
scree ning and diagnostic
d
plan
p
using rreal world data.
fibromyalgia pa
36th Annual Scientific Meeting of the American
A
Pain Socie
ety Pittsburgh,
Penn
nsylvania. May
M
17-20, 2017.
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8. A citocina IL-27
I
prottege o des
senvolvime
ento de do
or neuropá
ática por meio
do a
aumento da
d express
são da pro
oteína anti-inflamató
ória IL-10
0
Dura
ante algum
mas condiçõ
ões inflam atórias no sistema nervoso
n
ce
entral (SNC
C), a
interrleucina IL--27 (formad
da pelas su
ubunidades p28 e EBI3) é produ
uzida e promove
a pro
oteção do SNC ao reg
gular a ressposta inflamatória ex
xacerbada. Dessa form
ma, a
citoc
cina IL-27 pode
p
ser um alvo inte
eressante para
p
a reso
olução da d
dor neuropá
ática.
Com base niss
so, o objettivo do tra balho foi avaliar
a
o papel
p
da ILL-27 na medula
espin
nal (ME) e nos gânglios da raiz dorsal (GR
RDs) durantte a gênese
e e manute
enção
da d
dor neuropática. Inicialmente, ffoi visto qu
ue após a lesão de rramificaçõe
es do
nervo squiático
o pelo mod
delo de SN
NI (Spared Nerve Injury), houv
ve aumento
o nas
exprressões gên
nicas de p2
28 e EBI3 na ME e nos
n
GRDs. Além disso
o, foi obserrvado
aumento na expressão da
a subunidad
de específic
ca do recep
ptor para a IL-27 (WS
SX-1),
nos dois tecido
os. Ao avaliiar em qua
ais células a IL-27 poderia atuarr, foi obserrvado
que os macrófa
agos nos GRDs,
G
bem como os astrócitos
a
e as célulass micróglia
ais na
ME e
expressam essa subunidade do receptor ap
pós a lesão
o de nervoss. Após SN
NI, foi
obse
ervado que os animais
s deficiente
es para IL-27EBI3 (IL
L-27EBI3-/--) apresenttaram
maio
or hipersen
nsibilidade mecânica e térmica
a, quando comparado
os aos animais
selva
agens, indic
cando um importante
i
papel prottetor endóg
geno da IL--27. Além disso,
d
nos GRDs e na
a ME de an
nimais IL-2
27EBI3-/- foi
f observada uma m
menor expre
essão
gênic
ca e liberaç
ção de IL-1
10, assim ccomo aume
ento nas ex
xpressões g
gênicas de IL-1β
e TN
NF-α na ME
E após a lesão de nerrvos. Para avaliar o efeito
e
farm acológico dessa
d
citoc
cina, a IL-27 recomb
binante (IL
L-27r) foi administrad
a
da por via intratecal (i.t)
antes ou após a lesão de nervos periiféricos, sendo observ
vado que a IL-27r não
o teve
efeito sobre a hipersensib
bilidade me
ecânica na fase inicial do processso neuropá
ático.
No e
entanto, durante a fase intermed
diária (do 7° ao 14° dia após SNII), o tratam
mento
com IL-27r tev
ve efeito antinocicepttivo, promo
ovendo aum
mento no llimiar mecânico
dos a
animais. Ao
o avaliar por quais m
mediadores a IL-27r po
oderia esta
ar controlan
ndo o
proce
esso nocic
ceptivo, foram obserrvados aum
mentos nas expressõ
ões gênica
as de
mediadores an
nti-inflamatórios como
o TGF-β e dos supre
essores de
e sinalizaçã
ão de
citoc
cinas (SOCS
S1 e SOCS3) nos GRD
Ds e na ME após lesão
o de nervoss. Apesar de
d ter
sido observad
do aumen
nto na e xpressão desses outros
o
me
ediadores antiinflam
matórios/antinocicepttivos, nosssos dados indicam que a IL-10
0 é a prin
ncipal
molé
écula que atua no controle
c
ne
euroimune e nociceptivo exerciido pela IL-27,
princ
cipalmente nos GRDs. Para confiirmar essa participaçã
ão, foi obse
ervado que a IL27r n
não teve effeito sobre a nocicepçção em aniimais IL-10
0-/- submettidos à lesã
ão de
nervos. A IL-27
7 reduziu a nocicepçã
ão, por meio da síntes
se e ação d
da citocina antiinflam
matória IL--10 nos GR
RDs e na M
ME. Dessa forma, a IL-27 pode ser inserid
da na
impo
ortante clas
sse dos mediadores
m
-inflamatórrios que po
odem
antinociceptivos/antiregular a resposta neuro-iimune dura
ante a neurropatia.
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