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1. Alguns mottivos pelos
s quais se ntimos do
ores de cab
beça
Atualmente sab
be-se que existem
e
ma
ais de 200 tipos
t
de dores de cabe
eça. També
ém se
sabe
e que elas estão ass
sociadas a diversos fatores iniciadores q
que mudam
m de
temp
pos em tem
mpos e de
e geração para geraç
ção. Por ex
xemplo, se
e hoje senttimos
dores de cabe
eça após olhar para
a telas digitais por horas se
eguidas, no
ossos
antepassados, possivelme
ente, eram acometidos
s pelo desc
conforto porr outras raz
zões.
Segu
undo a pes
squisa "O fu
uturo da d or de cabe
eça", encom
mendada po
or Neosaldina e
cond
duzida pela WGSN Min
ndset, a te
endência é que nosso contato co
om a tecno
ologia
venh
ha a se tornar
t
um gatilho a
ainda mais
s forte da
aqui para frente pa
ara o
dese
envolvimentto de dor de cabeça.
O re
eferido estu
udo levanto
ou quais sserão os cinco princip
pais fatoress associado
os às
cefalleias nos próximos
p
anos e, alé m do mun
ndo digital, outras ca
aracterística
as da
socie
edade pós-c
contemporâ
ânea també
ém aparece
em como problemas:
Ansie
edade:
Ante
es de ser um vista co
omo um esttímulo para
a dores de cabeça, a ansiedade
e já é
um m
mal social por
p si só. Segundo
S
aO
Organizaçã
ão Mundial de Saúde, cerca de 9% da
popu
ulação bras
sileira sofre
e do transttorno menttal, o que configura o Brasil como o
país líder da pa
atologia em todo o glo
obo.
A an
nsiedade no
ormal nos ajuda a fu
uncionar, mas,
m
em ex
xcesso, pod
de afetar nossa
n
conc
centração, memória, qualidade
q
d
de sono e gerar tens
são e contrração musc
cular,
que são gatilho
os para dor de cabeça..
Esgo
otamento ce
erebral:
A proximidade com o mu
undo digitall e a ampliiação do ac
cesso às re
edes sociais e à
interrnet também
m aparece como um g
gatilho.
Segu
undo os autores da pesquisa, o bombardeamento de
e informaçõ
ões acarreta em
uma falta de fo
oco e de attenção, dim
minuindo a concentraç
ção do indiv
víduo em certas
c
tareffas.
A pós-verdade:
Em 2
2016, o Ox
xford Dictio
onary defin
niu a "pós-verdade" como
c
a pallavra do an
no. O
term
mo, popularrizado após
s a polariza
ação de de
ebates polítticos, indica
a circunstâ
âncias
em q
que os fattos reais tê
êm menos importânc
cia do que as crença
as pessoais
s. Em
term
mos gerais, isso quer dizer que a
as opiniões
s subjetivas
s acabam g
ganhando posto
de verdades ab
bsolutas, en
nquanto infformações factíveis sã
ão tratadass como fals
sas. É
uma inversão de
d valores,, desse mo
odo, tem-se que a bu
usca pelo real pode gerar
mom
mentos de estresse,
e
os
s quais, porr consequência, trazem
m crises de
e dor de cabeça.
Auto
oexigência:
Segu
undo estudo realizado
o em parcerria pelas brritânicas Un
niversity off Bath e Yo
ork St
John
n University
y, exigir pa
adrões de p
perfeição para
p
si e pa
ara os outrros acarreta em
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um a
aumento de
e ansiedade
e na popula
ação, e con
nsequentem
mente as in
ncidência de dor
de ca
abeça.
Referência: Battistoti, V. 5 motivos p
pelos quais você está sentindo d ores de cabeça.
em:
Galile
Dispo
eu
[IInternet].
onível
https
s://revistag
galileu.glob
bo.com/Cien
ncia/Saude
e/noticia/20
018/04/5-m
motivos-pelo
osquais
s-voce-esta
a-sentindo--dores-de-ccabeca.htm
ml
Alertta submetid
do em 11/0
07/2018 e a
aceito em 17/08/2018
1
8.
2. O efeito ana
algésico do
d álcool
Muita
as pessoas usam e abusam do álcool para aliv
viar a dorr. Estudos têm
onstrado ev
demo
vidências robustas pa
ara as proprriedades an
nalgésicas d
do álcool.
Pesq
quisadores da University of Gree
enwich publicaram um
ma revisão ssobre os effeitos
analg
gésicos do álcool. Os resultadoss sugerem que
q
o álcoo
ol é de fato
o um analg
gésico
efica
az que prroporciona reduções clinicamente releva
antes nas avaliações da
inten
nsidade da dor. Isso poderia ex
xplicar o ab
buso de álcool em pe
essoas com
m dor
persistente, ap
pesar de se
eu consumo
o excessivo evidentemente cau
usar muito mais
problemas em longo
l
prazo
o.
A analgesia ma
ais forte oco
orre para o
os níveis de
e álcool que
e excedem as diretrize
es da
Orga
anização Mundial
M
de Saúde ao
o consumo
o de baixo risco e sugere que a
cons
scientização
o sobre inte
ervenções a
alternativas
s e menos prejudiciaiss para pacie
entes
vulne
eráveis pod
de ser bené
éfica.
O es
studo não é um incenttivo ao aum
mento da in
ngestão da bebida. O álcool dev
ve ser
cons
sumido com
m moderaçã
ão e é desti nado a adu
ultos.
Referência: Tho
ompson T, Oram C, C
Correll CU, Tserments
seli S, Stub
bbs B. Anallgesic
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 08/0
08/2018 e a
aceito em 15/08/2018
1
8.
3. A dor dos
d
pacie
entes sub
bestimada
as pelos profissio
onais: rev
visão
abra
angente
Os q
questionamentos sobre as difere nças na av
valiação da dor pelos profissiona
ais da
saúd
de ainda estão
e
pres
sentes em
m periódico
os. Pesquis
sadores do
o Reino Unido
U
analiisaram sobre a subesttimação da
a dor dos pacientes pe
elos profisssionais de saúde
s
em e
estudos pub
blicados entre os anoss de 1990 a 2016 e indagaram a persistênc
cia da
falta de clareza
a sobre a concordânc
c
cia entre as
s classificaç
ções de do
or do paciente e
profissional.
Os e
estudos rev
visados constataram a aplicaçã
ão da esca
ala de classsificação verbal
v
(ECV
V), escala de classificação num
mérica ou escala vis
sual analó gica (EVA)) em
abien
ntes institucionais, com
c
avalia
ações pare
eadas e ca
apacidade cognitiva para
trans
smissão da
a classificaç
ção de dorr. Foram analisados preferencia
p
almente esttudos
que apresentavam qualidade meto
odológica como recrrutamento abrangentte de
popu
ulações, esttudos cegos
s e tamanh
ho do estud
do.

2

www
w.dol.innf.br
Cerca de 41% dos estudo
os (80 artig
gos) utilizaram amosttragem abrrangente e 68%
eram
m cegas, po
orém obserrvaram a ffalta de padronização nas medid
das das es
scalas
(100
0mm ou 10 cm/EVA e 4 pontos p
para ECV).
Os e
estudos com
m mais de 500 pacien
ntes foram mais propensos a ussar amostra
agem
abrangente ou aleatória e cegamentto do paciente e profis
ssional e a consistênc
cia na
alta qualidade metodológi
m
ca demonsstraram a subestimaçã
ão da dor d
dos paciente
es.
Diante deste ce
enário há necessidade
n
e de contro
olar a qualid
dade dos q uestioname
entos
sobre
e os níveis de dor e se
s realmen te existe precisão
p
nos
s registros dos relatos dos
pacie
entes.
Os p
pesquisado
ores destac
caram que
e não exis
stem motivos para publicaçõe
es de
estud
dos que en
nfatizam a discordânccia dos pro
ofissionais de
d saúde, uma vez que
q
a
imple
ementação dos registtros coleta
ados dos pacientes sã
ão valoriza das a parttir da
avaliiação da do
or e da experiência de
eclaradas pe
elos pacientes.
Referência: Se
eers T, Derry S, See
ers K, Moo
ore RA. Professionalss underestiimate
patie
ents' pain: a comprehe
ensive revi ew. Pain. 2018,
2
159(5
5):811-818
8.
Alertta submetid
do em 17/0
08/2018 e a
aceito em 17/08/2018
1
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4. O uso in
ndevido de
d
opioide
es aumen
nta à me
edida que
e as pes
ssoas
enve
elhecem
Os o
opioides sã
ão amplam
mente usad
dos para tratar
t
dores moderad
das a intensas,
princ
cipalmente na popula
ação mais velha. Porrém, esse uso é, porr muitas vezes,
v
indev
vido. Entretanto, po
oucas pesq
quisas inv
vestigam o uso inad
dequado nessa
n
popu
ulação. Diante disso, um grupo de pesquis
sa do Departamento d
de Psicolog
gia da
Universidade Estadual
E
do
o Texas d
desenvolveu
u um trab
balho com o objetiv
vo de
exam
minar as fo
ontes nas quais
q
pacien
ntes com 50
5 anos ou mais obtê
êm a medic
cação
indev
vida, e com
mpará-las às
à fontes de
e grupos mais
m
jovens
s. Eles colettaram dado
os do
Natio
onal Survey
y on Drug Use
U and He
ealth survey
ys entre o ano
a
de 200
09 e 2014.
Eles observara
am que o uso indev
vido de opioides aum
mentou con
nforme a idade
aumentava, e que
q
há diferenças sign
nificativas entre
e
os gru
upos acima
a de 50 ano
os e o
grup
po ente 12 e 25 anos. Grupos co m 65 anos ou mais fo
oram os qu
ue apresenttaram
maio
or probabilidade de us
sar diversa s fontes pa
ara obter a medicação
o. Porém, o uso
de prescrição fa
alsa para obter a med
dicação dim
minuiu confo
orme a idad
de, bem co
omo a
presc
crição obtid
da por meio
o de um pa
arente ou amigo.
Alinh
hados a ess
ses dados, eles observ
varam que os grupos que tinham
m acesso a mais
de u
uma fonte para obtenção de o pioides tam
mbém apre
esentavam maior tax
xa de
sinto
omas se co
omparados ao grupo q
que não ob
btinha as mesmas
m
fo ntes de ac
cesso.
Esses dados demonstram
d
m a imporrtância dos
s profissionais de sa
aúde avaliarem
adosamente a presc
crição de opioides na medid
da em qu
ue as pes
ssoas
cuida
enve
elhecem.
E, Teter CJ.
Referência: Schepis TS, McCabe SE
C Sources
s of opioid medication for
misu
use in olderr adults: re
esults from a nationally represen
ntative surv
vey. Pain. 2018,
2
159((8):1543-1549.
Alertta submetid
do em 18/0
08/2018 e a
aceito em 18/08/2018
1
8.
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5. I
Indicações
s clínicas associad as ao iníício de us
so de op
pioides para o
trata
amento de
e dor em Ontário,
O
Ca
anadá
Estud
do de coorte retrosp
pectivo de base popu
ulacional re
ealizado no
o Canadá tinha
como
o objetivo conhecer as
a principaiss razões clínicas para início de u
uso de opio
oides,
uma vez que sua
s
populaç
ção e a doss EUA tem um dos maiores
m
uso
os per capita do
mundo.
Os a
achados demonstram que são sseis as prin
ncipais indic
cações agrrupadas para as
presc
crições de
esses medicamentos,, sendo eles:
e
dor dentária, pós-operatória,
musc
culoesquelé
ética, traum
mática, on
ncológica e de outras
s causas. Cada indic
cação
demo
onstrava um
u
perfil diferente de
e indivíduo, dosagem e dias de
e uso. Pacie
entes
com prescriçõe
es por caus
sas dentáriias em gerral eram mais
m
jovenss, tinham doses
d
diária
as mais ba
aixas e me
enor tempo
o de duração, já paciientes cirúrrgicos rece
ebiam
presc
crições com
m dosagen
ns mais al tas e com
m tempos mais
m
prolo
ongados qu
uando
comp
paradas a anterior, além de ma
aior frequên
ncia do opio
oide tipo m
morfina. Aqueles
com dores musculoesqu
m
ueléticas o
ou associa
adas a arrticulações e oncoló
ógicas
receb
biam mais prescrições
s com temp
po de uso maior
m
que os
o sete diass recomend
dados
pelas
s diretrizes atuais.
Apes
sar das limitações do estudo rela
acionadas às fontes de
d dados ussadas, o es
studo
apon
nta mais prescrições
p
s para trattamento de
d causas agudas, ccomo as dores
d
dentárias e pó
ós-operatórrias, ressalttando que a causa dentária po
ode refletir um
quad
dro preocupante favo
orável ao u
uso prolong
gado de opioides pello perfil jo
ovem,
propenso ao us
so recreativ
vo e ilícito desse fárm
maco, send
do necessá
árias estrattégias
para prescrições seguras
s e que respeitem as atuais diretrizess, como menor
m
dosa
agem diária
a, menor tempo de
e uso, a fim
f
de eviitar os ev
ventos adversos
associados ao uso
u dessa classe
c
de m
medicamenttos.
sricha SV, Tadrous M,, Khuu W, Juurlink DN, Mamdan
ni MM, Pate
erson
Referência: Pas
JM, Gomes T. Clinical indicationss associate
ed with opioid
o
initiiation for pain
management in Ontario
o, Canada
a: a population-bas
sed cohortt study. Pain.
2018
8,159(8):15
562-1568.
Alertta submetid
do em 20/0
08/2018 e a
aceito em 20/08/8018
2
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6. C
Cross-talk entre ma
acrófagos e neurônios sensoriais perifféricos na
a dor
indu
uzida por angiotensi
a
ina II
As c
condições de dor ag
guda e crô
ônica surge
em da desregulação da funçã
ão de
neurrônios sensoriais que está fre
equenteme
ente associada a div
versos esttados
patológicos, inc
cluindo tra
auma, cânccer, doença
as infecciosas e neu ropatia. Po
orém,
pouc
cos estudos
s tem alcan
nçado poderr de transla
ação em relação aos sseus achados. O
sucesso do anta
agonista do
o receptor A
AT2 (AT2R)) para angiotensina, E
EMA401, em
m um
ensa
aio clínico de fase II pa
ara o tratam
mento da dor
d neuropá
ática associiada à neurralgia
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pós-herpética (Rice
(
et al., 2014) ch amou aten
nção sobre o papel de
este receptor no
controle da dor. Neste se
entido, dife
erentes esttudos em roedores e humanos vêm
demo
onstrando o potencia
al analgésicco da modu
ulação do receptor AT
T2 (AT2R) para
angio
otensina.
Conttudo, estas observaçõ
ões levanta m questões em relação ao meccanismo de ação
e / o
ou alvo celu
ular dos an
ntagonistas de AT2R. Assim, este
e estudo de
emonstra que
q
a
angio
otensina II induz agud
damente u ma hiperse
ensibilidade
e à dor meccânica e térrmica
ao frrio, mas nã
ão ao calorr, em camu
undongos, de maneira
a similar ao
o que ocorre na
neurropatia. Co
ombinando ferramen tas farmacológicas e genética
as, os au
utores
mosttram que tanto rec
ceptores A
AT2 (AT2R) quanto o recepto
or de Pote
encial
Transitório A1 (TRPA1), são necessá
ários para a indução de
d hipersen
nsibilidade à dor
induz
zida pela Ang
A
II. No entanto, o estudo nã
ão encontro
ou evidênciia da expre
essão
de A
AT2R em ne
eurônios se
ensoriais d e ratos ou humanos e a Ang III não influencia
direttamente a função neuronal
n
ssensorial. Contudo, há um pa
apel crítico de
macrrófagos perriféricos / da
d pele (MΦ
Φs) no desenvolvimen
nto da hipe
ersensibilida
ade à
dor iinduzida pe
ela Ang II. Além disso
o, foi demo
onstrado qu
ue a produçção de esp
pécies
reativas de oxiigênio / nitrogênio m
mediada por Ang II-A
AT2R em M
MΦs serve como
gatilho para ativação de TRPA1
T
em n
neurônios sensoriais.
s
Além
m disso, a ativação do
d AT2R n
nos macróffagos leva a produçção de esp
pécies
reativas de ox
xigênio, qu
ue atuam no recepto
or TRPA1 do neurôn
nio sensoria
al. O
estud
do, portantto, identific
ca um crossstalk de sin
nalização en
ntre neurôn
nios e células do
siste
ema imune. Esta forma de sinalizzação célula
a-a-célula representa um mecan
nismo
perifférico que pode
p
estar envolvido na dor crônica e, portanto, iden
ntificar múltiplos
alvos
s analgésicos para o desenvolvim
d
mento de novas droga
as.
adunganatttil S,
Referência: Sh
hepherd AJJ, Copits B
BA, Mickle AD, Karls
sson P, Ka
outounian S,
S Tadinada
a SM, de K
Kloet AD, Valtcheva
V
MV,
M McIlvrie
ed LA, She
eahan
Haro
TD, Jain S, Ray
y PR, Usac
chev YM, D
Dussor G, Krause
K
EG, Price TJ, G
Gereau RW
W 4th,
Moha
apatra DP. Angiotens
sin II Trigg
gers Periph
heral Macro
ophage-to-S
Sensory Ne
euron
Redo
ox Crosstalk
k to Elicit Pain.
P
J Neurrosci. 2018, 38(32):70
032-7057.
Alertta submetid
do em 25/0
07/2018 e a
aceito em 03/08/2018
0
8.
7. A ativação
o de recep
ptores NM
MDA está envolvida
e
na cronifficação da
a dor
neurropática
Lesões nervosa
as periféric
cas provoca
am apoptose de neurrônios do ccorno dorsal da
medula espinal. A causa da
d morte ccelular, o envolviment
e
to neurona
al e a relevância
para o processamento da
d informa ção somattossensoria
al são conttroversos. Esse
estud
do demons
strou que a neurode
egeneração
o glutamato-induzida e a perd
da de
interrneurônios GABAérgico
os na lâmin
na superficial do corno
o dorsal da
a medula es
spinal
prom
moveram a transição da
d dor neu
uropática de
e aguda pa
ara crônica em um modelo
murinho de injú
úria nervosa periférica
a do nervo ciático.
ma subunidade
Adem
mais, a de
eleção condicional do
o gene Grrin1, que codifica um
essencial do receptor NM
MDA, prote
egeu os neurônios
n
do
d corno d
dorsal conttra a
excittoxicidade e preservo
ou a inibiçã
ão GABAérgica. Camu
undongos d
deficientes para
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recep
ptores NMD
DA funcionais exibiram
m resposta
as nocicepttivas norma
ais e dor aguda
a
após
s dano nerv
voso, mas este
e
aumen
nto inicial da dor foi re
eversível. A eliminação dos
recep
ptores NMD
DA preveniu
u completa
amente o co
omportame
ento de dorr persistentte e a
redução da dor em ca
amundongo
os knockou
ut do gen
ne de Bax
x confirmo
ou a
a neurode
egeneração . Dessa forma, o estudo
e
sug
gere um papel
signiificância da
impo
ortante pa
ara a morte neurronal med
diada porr receptorres NMDA
A no
dese
envolvimentto da dor crônica neurropática.
Referência: Inq
quimbert P,, Moll M, La
atremoliere
e A, Tong CK,
C Whang J, Sheehan GF,
Smitth BM, Korb
b E, Athié MCP,
M
Baban
niyi O, Gha
asemlou N, Yanagawa Y, Allis CD
D, Hof
PR, S
Scholz J. NMDA
N
Rece
eptor Activa
ation Unde
erlies the Loss of Spin
nal Dorsal Horn
Neurrons and the Transition to Perssistent Pain
n after Perripheral Ne
erve Injury. Cell
Rep. 2018; 23((9):2678-26
689.
Alertta subemtid
do em 01/0
08/2018 e a
aceito em 01/08/2018
0
8.
8. A
Atenuação da inflam
mação na ffase inicia
al pelo can
nabidiol prrevine a dor
d
e
os d
danos às fiibras nervosas
A osteoartrite (OA) é uma doen
nça articular multifa
atorial, carracterizada por
dege
eneração arrticular, dorr, inflamaçã
ão e, em alguns pacie
entes, neurropatia artic
cular.
A do
or crônica associada à OA é uma grande pre
eocupação para a qua
al ainda existem
pouc
cos tratame
entos viáve
eis. A terap
pia de primeira linha usada
u
para tratar a dor da
OA s
são os med
dicamentos anti-inflam
matórios nã
ão-esteroidais; no enttanto, em longo
prazo
o, a eficác
cia desses medicamen
ntos é redu
uzida e esttes podem levar a effeitos
adve
ersos gastro
ointestinais
s e cardiov
vasculares graves. Já se sabe q
que o canabidiol
(CBD
D), derivado da canabis, possuii potencial para alivia
ar a dor em
m vários casos,
c
como
o de pacien
ntes com câ
âncer. Send
do assim, o objetivo do
d estudo d
desenvolvid
do na
Dalhousie Unive
ersity foi determinar sse o CBD possui
p
efeito anti-nocicceptivo na OA e
se a inibição da inflamação pelo CB
BD pode im
mpedir o de
esenvolvim
mento de do
or na
osteo
oartrite e neuropatia
a articular. A osteoartrite foi induzida em
m ratos Wistar
W
mach
hos (150-175 g) por injeção intrra-articular de mono-iodoacetato
o de sódio (MIA;
(
3 m
mg). No dia
d
14, qu
ue é conssiderado o estágio final da osteoartritte, a
hiperrsensibilida
ade mecânica da artic ulação foi avaliada,
a
enquanto o comportam
mento
da d
dor foi med
dido por vo
on Frey e p
pela incapa
acidade din
nâmica doss animais. Além
disso
o, a inflam
mação articu
ular aguda foi avaliad
da através do fluxo ssanguíneo e da
migrração de leu
ucócitos. Na OA em e
estágio term
minal o CBD
D aumenta,, de forma dose
depe
endente, o limiar de retirada
r
do s animais e a sustentação de p
peso, mostrrando
e dor e a incapacidad
ser e
eficaz para reverter o quadro de
de mecânicca. O canabidiol
tamb
bém conse
eguiu redu
uzir a infla
amação arrticular aguda. Já a administração
profilática de CBD preveniiu o desenv
volvimento de dor artiicular induzzida por MIA em
mom
mentos pos
steriores e também foi visto seu
s
papel como neu roprotetora
a. Os
dado
os apresenttados indica
am que a a
administraç
ção local de
e CBD bloq
queou a do
or dos
anim
mais com osteoartrite
e e que o tratame
ento profilá
ático do C
CBD imped
diu o
dese
envolvimentto posterio
or de dor e danos nos
n
nervos
s dessas a
articulações
s. Os
resultados mos
stram o po
ossível pap
pel do CBD
D como um
ma estraté
égia terapê
êutica
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segu
ura e útil para
p
o trattamento da
a dor neurropática na articulaçã
ão em caso
os de
osteo
oartrite.
Referência: Ph
hilpott HT, OʼBrien M
M, McDoug
gall JJ. Atttenuation of early phase
p
mmation by cannabid
diol preventts pain and
d nerve damage in ra
at osteoarth
hritis.
inflam
Pain.. 2017; 158
8(12):2442
2-2451.
Alertta submetid
do em 20/0
08/2018 e a
aceito em 20/08/2018
2
8.
9. GPR37 regu
ula a fagocitose exe
ercida por macrófag
gos e a res
solução da
a dor
infla
amatória
Os m
mecanismo
os da dor inflamató ria têm sido extens
sivamente estudados
s. No
entanto, os mecanismos de resolu ção da do
or e inflam
mação não são totalm
mente
comp
preendidos. A função da inflama
ação é elim
minar a cau
usa inicial d
da lesão ce
elular,
levan
ndo à reparração tecidual e ao re
etorno à homeostase. A resoluçã o da inflam
mação
agud
da é um prrocesso ativ
vo que env
volve a pro
odução de mediadoress especializ
zados
na pré-resoluçã
ão (SPMs), como as re
esolvinas e maresinas
s, que são biossintetiz
zadas
a pa
artir de ácidos graxos insaturad
dos. De fo
orma intere
essante as SPMs tam
mbém
suprimem a dor inflam
matória. E
Em particu
ular, a protectina
p
D1 (PD1)) ou
neurroprotectina
a D1 (NPD1
1) se mostrrou um pottente inibid
dor da dor iinflamatória por
meio
o de difere
entes meca
anismos em
m neurônio
os, células
s imunes e células gliais.
g
Sabe
e-se que as
s SPMs exercem a açã
ão anti-infla
amatória e de pró-reso
olução por meio
da a
ativação de
e GPCRs, mas o recceptor espe
ecífico para
a a NPD1 ainda não
o era
conh
hecido.
Ness
se recente trabalho pu
ublicado, o
os autores mostraram
m
que a NPD
D1 e o pep
ptídeo
14-m
mer deriva
ado de prrosaposina (TX14) agem
a
em GPR37, e
expresso pelos
macrrófagos (MΦ
Φs), mas não
n
em miccróglia, e attivação des
sse recepto
or contribui para
a res
solução da
a dor inflam
matória. Fo
oi visto que
e a ativaçã
ão de GPR
R37 por NP
PD1 e
TX14
4 desencad
deou a fag
gocitose de
e partículas
s de zymosan por m
meio de via
as de
sinalização de cálcio. A injeção de
e partículas
s de zymo
osan sensív
veis ao pH
H não
apen
nas induz dor
d
inflamatória e in
nfiltração de
d neutrófilos e MΦss, mas tam
mbém
produziu aume
ento de GPR37 em M Φs, fagocittose dessas próprias partículas e de
neuttrófilos por MΦs em pa
atas de cam
mundongos
s após o esttímulo. Cam
mundongos
s sem
GPR3
37 apresen
ntaram déficits na ativ
vidade fago
ocítica de seus
s
macró
ófagos e retardo
na re
esolução da
d dor infla
amatória. M
MΦs deficie
entes em Gpr37
G
tamb
bém mostrraram
dese
equilíbrio na produção de citoccinas pró-inflamatória
as e anti-i nflamatória
as. A
deple
eção de MΦs atras
sou a ressolução da dor infla
amatória. Além diss
so, a
trans
sferência adotiva
a
de
e células de animais selvagens, mas não de Gpr37
G
a dor inflamatória. Esses achad
defic
ciente, prom
moveu a re
esolução da
dos revelam
m um
impo
ortante pap
pel de GPR3
37 na regullação da fa
agocitose ex
xercida porr macrófago
os na
resollução da do
or inflamató
ória.
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10. Eficácia do bloqu
ueador de
e Nav 1..7 PF-050
089771 n
na neurop
patia
diab
bética periférica dolo
orosa
O prresente estudo tem po
or objetivo demonstra
ar se o perrfil de eficá cia e segurrança
apresentado pe
elo bloquea
ador seletiv
vo de Nav 1.7, o PF-05089771,, pode ser uma
a o desenv
volvimento do tratamento da do
or na Neuro
opatia Diab
bética
alterrnativa para
Dolorosa (NDD
D). Sabe-se
e que a ND
DD acomette cerca de
e 25% doss pacientes com
Diabetes Mellittus, sendo associada , principalm
mente, a sensações de queimação,
choq
que e agulh
hada. Além
m disto, estta é respon
nsável por afetar a ssaúde e o bemestarr, devido oc
casionar em
m distúrbio s do sono, ansiedade e depressã
ão.
Os s
sujeitos forram dividid
dos em tr ês grupos,, sendo qu
ue o prime
eiro utilizaria o
bloqu
ueador de Nav 1.7;; o segun
ndo pregab
balina, me
edicamento utilizado para
trata
amento da
a dor neuropática; e o últim
mo utilizaria
a placebo.. Diante disto,
d
obse
ervou-se qu
ue, quanto
o as sensa
ações supe
erficiais da
a NDD, os pacientes
s que
utiliz
zaram o blo
oqueador de Nav 1.7 a
apresentara
am um maior alívio da
a dor, enqu
uanto
ao a
alívio da dor nas sensações profundas só apre
esentaram efeito co
om a
pregabalina, ambos quanto compa
arado com
m o grupo placebo. Sendo que tal
melh
hora foi obs
servada sem
manalmentte.
Destta forma, destaca-se
d
que, devi do o bloqu
ueador de Nav 1.7 tter apresen
ntado
neste
e uma eficácia moderada, este pode ser uma
u
saída para o trattamento da dor
a maior efiicácia
na N
NDD. Com isto, atravé
és de mais estudos, pode
p
proporrcionar uma
analg
gésica nos axônios terrminais perriféricos.
Referência: McD
Donnell A, Collins S, A
Ali Z, Iavarone L, Suru
ujbally R, K
Kirby S, Buttt RP.
Effica
acy of the Nav1.7 blocker PF-0
05089771 in
i a random
mised, placcebo-contro
olled,
doub
ble-blind clinical study
y in subjeccts with painful diabetic periphe
eral neurop
pathy.
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