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1. Ellaboração de protoc
colo clínico
o para a artrite
a
reum
matoide
Artritte Reuma
atoide (AR
R) é uma
a doença inflamatórria crônica
a de etio
ologia
desconhecida, tendo
t
como
o possíveis causas a reação
r
auto
oimune e/o
ou infeccios
sa, na
qual a proliferração de macrófagos
m
e fibrobla
astos na membrana
m
sinovial le
eva a
destrruição articular irre
eversível. Desta form
ma, a ide
entificação precoce e o
trata
amento ade
equado nas
s fases inic iais da doe
ença são fundamentaiis, uma vez
z que
reduz a destruição articular. A parttir deste pa
anorama, foi
f propostto um Prottocolo
Clínic
co e Diretrriz Terapêu
utica (PCDT
T) para a artrite reu
umatoide ccom objetiv
vo de
siste
ematizar as
s estratégia
as de iden tificação e tratamentto oportuno
o da AR. Como
C
estra
atégias de identificaçã
ão da doençça, deve-se
e considera
ar que o dia
agnóstico de
d AR
é re
ealizado po
or achados clínicos e exames complemen
ntares, ten
ndo critério
os do
Colég
gio Americ
cano de Re
eumatologia
a (ACR) de
e 1987 e 2010
2
como
o auxílio pa
ara o
diagn
nóstico. Sã
ão critérios do ACR d
de 1987: rigidez matinal, artrite
e de 3 ou mais
áreas articularres, artrite
e de mão
os, simétricas, nódulos reuma
atoides e fator
reum
os com duração
matoide pos
sitivo, na qual a prese
ença de 4 ou
o mais destes critério
maio
or ou igual a 6 semana
as é sugesttivo da AR. Devido aos critérios d
do ACR de 1987
terem
m pouca se
ensibilidade
e na fase in
nicial da doe
ença, foram
m propostoss os critério
os do
ACR de 2010, na qual se baseiam
m em um sistema de
d pontuaçção em qu
ue as
manifestações clínicas são divididass em quatrro domínios: envolvim
mento artic
cular,
sorologia, prov
va de atiividade infflamatória e duraçã
ão dos si ntomas, sendo
s
class
sificados os
s pacientes com AR q uando apre
esentam po
ontuação m
maior ou igual a
6. Acerca do tratamento farmacológ
gico da arttrite reuma
atoide, con
nsidera-se como
primeira linha de medicamento o m
a ou toxicidade
metotrexato
o e em caso de falha
hepá
ática e/ou gastrointe
estinal ao fármaco usar
u
leflun
nomida, su
ulfassalazina ou
hidro
oxicloroquin
nina, send
do a últim
ma pouco efetiva. Após
A
uso de um destes
medicamentos, se ocorrer falha tera
apêutica op
pta-se pelo
os anti-TNF
F (certolizum
mabe
pego
ol, golimum
mabe, inflix
ximabe, eta
anercepte e adalimum
mabe) e o
os não anti-TNF
(abatacepte e tocilizumab
t
be) em ass ociação ao metroxeta
ato, sendo esta a seg
gunda
linha
a de tratam
mento farm
macológico. Se ocorrer falha terapêutica o u toxicidad
de ao
medicamento de
d segunda linha deve
e ser utilizado esquem
ma com outrro medicam
mento
dos de segund
da linha ou a Tofaciti nibe e se possível associa-se a
aos de prim
meira
linha
a (preferencialmente metroxetatto). Os glicocorticoides e os an
nti-inflamattórios
não esteroidais
s podem ser utiliza
ados para fase inicia
al da doe nça e con
ntrole
sinto
omático da doença, po
orém devem
m ser utilizados em do
oses meno res e em menor
m
temp
po. Além do
d tratame
ento farma
acológico para
p
a arttrite reuma
atoide, dev
ve-se
orien
ntar para mudanças de hábito s e o trattamento de
e comorbid
dades. O PCDT
proposto visa auxiliar a identificaçã
ão precoce
e e o trata
amento ad
dequado pa
ara a
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artritte reumato
oide, send
do estes d
dois pontos importantes para a redução da
destrruição artic
cular. Com isso pode-sse minimizar as conse
equências d
da doença como
a inc
capacidade funcional, perda da p
produtiva e piora da qu
ualidade de
e vida.
Referência: Com
missão Nac
cional de In
ncorporação
o de Tecno
ologias do S
SUS (CONIT
TEC).
ocolo Clíniico e Dire
etrizes Terrapêuticas Artrite Reumatóide
R
: Relatório
o de
Proto
Reco
omendação. Brasil: Co
omissão Na
acional de Incorporação de Tecn
nologias do
o SUS
(CON
NITEC); 2019.
Alertta submetid
do em 03/0
04/2019 e a
aceito em 03/04/2019
0
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2. Av
valiação da
d dor na Sala
S
de Re
ecuperação Pós-Ane
estésica (S
SRPA)
O es
studo teve como obje
etivo identtificar o uso de analg
gésicos em
m pós-opera
atório
imed
diato (primeiras 24 horas após cirurgia) em
e um hos
spital de n ível de ate
enção
terciário, no Brrasil. Os pa
acientes forram avaliad
dos quanto
o à presençça e intensidade
da dor na Sala de Recupe
eração Pós--Anestésica
a (SRPA), sendo este um local dentro
do c
centro cirúrrgico, na qual os paccientes apó
ós a saída da sala op
peratória de
evem
perm
manecer para recupera
ação anesté
ésica. A am
mostra do estudo é con
nstituída de
e 336
pacie
entes.
O us
so de analgésicos no
o período p
pós-operató
ório imedia
ato é de 4
42,5%, sen
ndo a
dipirona e o tramadol os fárma
acos mais utilizados
s, com 26
6,5% e 8,9%,
8
cons
sequenteme
ente. Dos 266
2
pacien
ntes em qu
ue foi utiliza
ado analgé
ésico opioid
de no
intra
aoperatório 135 mantiveram se
em dor atté a saída da SRPA
A, sendo que a
utiliz
zação deste
es fármaco
os durante a cirurgia pode ser considerad
da como fa
atores
prote
etores parra a dor pós-operratória. Pa
acientes de
d
cirurgia
as oncológ
gicas,
traum
matológicas
s e vascula
ares relatarram sentir mais dores na SRPA
A. A partir disto,
d
os a
autores su
ugerem a padroniz ação de fármacos, técnicas anestésica
as e
trata
amentos po
or tipo de ciirurgia.
Diversas institu
uições de sa
aúde no Brrasil não co
ontam com protocoloss clínicos de dor
pós-operatória,, sendo nec
a complicação e
cessária sua
a criação para a preve
enção desta
o ma
anejo dela.
Referência: Pa
anazzolo PS, Siqueirra FD, Porrtella MP, Stumm E
EMF, Colett CF.
Avaliiação da do
or na sala de recuperração pós-a
anestésica em hospita
al terciário. Rev
Dor. 2017;18(1
1):38-42.
Alertta submetid
do em 03/0
04/2019 e a
aceito em 03/04/2019
0
9.
a da ansie
edade e do
os astrócittos na dor
r musculoe
esquelétic
ca da
3. A influência
oste
eoartrite
A Os
steoartrite é caracterrizada com o desgaste
e da cartila
agem articcular, levan
ndo a
dimin
nuição do espaço
e
entrre os ossoss e culminando em um
m estado do
oloroso. Qu
uando
este mal está atrelado a afetos negativos tais como ansiedade
e e depressão,
obse
erva-se uma
a diminuiçã
ão do seu liimiar. Diante disso, pe
esquisadore
res recorrerram a
estud
dos clínicos
s e modelo
o animal pa
ara testar o aumento
o da dor e a dissemin
nação
desta
a a locais remotos
r
sus
scitado pela
a ansiedade. Na fase clínica, os p
pacientes foram
f
subm
metidos a questionáriios e esca las numériicas de dor e osteoa
artrite, além
m da
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análiise de lim
miar de detecção de dor e ex
xames radiiológicos p
para verific
car o
dese
envolvimentto da enffermidade. Os resulttados dem
monstraram que além
m de
possuírem um limiar ma
ais baixo, ou seja, estão mais propenssos a sens
sação
dolorrosa, as pe
ela osteoartrite possuem escore
essoas aco
ometidas pe
res de dor mais
eleva
ados. Além
m disso, pe
essoas com
m maiores níveis de ansiedade no começ
ço do
estud
do eram propícios
p
a desenvolv
ver maiores riscos de
e dor apóss 12 mese
es de
estud
do. Vale le
embrar que
e afeto ne gativo com
mo a depre
essão levou
u a maior nível
dolorroso do qu
ue a ansied
dade. A fasse pré-clíniica foi realizada com modelo animal
subm
metido a an
nestesia e administra ção, por uma injeção
o intra-articcular, de monom
iodoa
acetato, in
nduzindo a osteoarttrite e evitando vie
eses poste
eriores com
mo a
interrferência dolorosa de
e um proc edimento cirúrgico convenciona
c
al. Os modelos
foram
m posterio
ormente submetidos
s
s a teste
es de rettirada da pata, an
nálise
comp
portamenta
al, testes histológicos para avalia
ação do tec
cido articula
ar e ensaio
o com
dulox
xetina, um antidepres
ssivo e ana
algésico. Os resultado
os da experrimentação
o préclínic
ca ratificarram que a indução d
da osteoarrtrite gerou
u maior se
ensibilizaçã
ão do
anim
mal, além de demon
nstrarem u
uma ativaç
ção intensa dos asttrócitos, cé
élulas
respo
onsáveis pelo
p
suporrte e nutrrição do tecido nerrvoso, prin
ncipalmente
e na
Subs
stância Cinz
zenta Periaquedutal e no Córtex Cingulado Anterior qu
ue são unid
dades
de p
processame
ento da do
or e das e
emoções, incluindo a ansiedade
e. A Dulox
xetina
aumentou o lim
miar de dor (diminuiu
u a sensibillização) ao mesmo te
empo em que
q
a
GFAP
P (proteína glial fibrila
ar ácida), u
um marcado
or de ativid
dade astroccitária, dimiinuiu.
Assim
m o efeito
o analgésico apresen
ntou-se co
oncomitante
e a meno
or atividade da
Subs
stância Cinz
zenta Peria
aquedutal. T
Todas essa
as informaç
ções levam a conclusã
ão de
que o aumento
o da ansie
edade leva a dor, mas o contrrário não é verdadeiro, a
ansie
edade é ca
apaz de ge
erar dor em
m locais re
emotos não associad
dos ao proc
cesso
patológico iniciial, o astró
ócito possiivelmente tem um papel
p
proem
minente da
a dor
ligad
da a ansiiedade na osteoartrrite, a Duloxetina tem uma
a ação ce
entral
princ
cipalmente na Substâ
ância Cinze
enta Periaq
quedutal, co
onfirmando
o a particip
pação
desta
a estrutura
a no contro
ole descend
dente da do
or e possib
bilitando a investigaçã
ão de
novo
os alvos parra tratamen
ntos futuro s da dor na
a osteoartriite.
Referência: Burrston JJ, Va
aldes AM, W
Woodhams SG, Mapp PI, Stocks J, Watson DJG,
Gowler PRW, Xu L, Sagar DR, Fernan
ndes G, Fro
owd N, Marrshall L, Zh ang W, Doherty
M, W
Walsh DA, Chapman V.The
V
impa
act of anxiiety on chrronic muscculoskeletal pain
and tthe role of astrocyte activation.
a
Pain. 2019,160(3):65
58-669.
Alertta submetid
do em 03/0
04/2019 e a
aceito em 03/04/2019
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4. Diretrizes para
p
o uso
o de cetam
mina na do
or
A ce
etamina, an
nálogo da fenciclidina
f
a, medicaçã
ão utilizada
a para indu
uzir e man
nter a
anes
stesia foi descoberta
a em 196
62. Estudo
os demons
stram que,, o uso como
analg
gésico é ind
dicado para
a depressã o grave, do
or crônica e dor agud
da, a cetam
mina é
capa
az de reve
erter a se
ensibilizaçã
ão central e melhorrar as via
as modulad
doras
descendentes e reduzir o uso crôniico de opio
oides. A ce
etamina esstá sendo muito
m
usad
da para o trratamento da dor agu
uda em ambientes hospitalares e ambulato
oriais,
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mas,, faltam definir o ge
erenciamen
nto do pro
otocolo para orientar na seleçã
ão de
pacie
entes, dosa
agem e mo
onitoramen
nto do med
dicamento. Foi solicittado um co
omitê
para desenvolv
ver as direttrizes do u
uso da ceta
amina para orientar a
as instituiçõ
ões e
melh
horar a se
egurança dos
d
pacien
ntes. Devid
do à escas
ssez de e
estudos de alta
qualiidade, foram incluídos todos os tipos de artigos,
a
ess
sas diretrize
es resumirram a
litera
atura existe
ente com re
esultado de
e que demo
onstra um claro
c
efeito de curto prazo.
p
Tem sido muiito estudad
do também
m o uso de cetamina na do
or pós-cirú
úrgica
persistente, em
mbora, os dados
d
são iinsuficiente
es. Após um
ma meta-a nálise indic
cou a
nece
essidade de
e identifica
ar melhor o
os pacientes e proce
edimentos cirúrgicos mais
propensos a se
e beneficiarr de cetamiina e deterrminar o us
so com outtros adjuva
antes,
assim
m como, dose
d
e duração do trratamento. O estudo concluiu q
que apesar das
desv
vantagens, a cetamin
na é utiliza
ada como ferramenta
a poderosa
a e barata para
profissionais qu
ue lidam co
om a dor ag
guda neces
ssitando de mais estud
dos para re
efinar
o critério de us
so e possív
vel prevençção da dor crônica. Faltam estu dos envolv
vendo
pacie
entes com
m dor prim
mária, doe
ença cardio
ovascular, doença re
enal, disfu
unção
hepá
ática, neurrológicas e comorbid
dades. Outtro grande problema
a é a faltta de
interresse da indústria em financiar e
estudos mu
ulticêntricos e éticos relacionado
os ao
recru
utamento de
d pacientes.
Referência: Sc
chwenk ES, Viscusi E
ER, Buvanendran A, Hurley R
RW, Wasan
n AD,
Naro
ouze S, Bha
atia A, Davis FN, Hoot en WM, Co
ohen SP. Co
onsensus G uidelines on the
Use of Intrave
enous Keta
amine Infu
usions for Acute Pain
n Managem
ment From
m the
American Socie
ety of Regio
onal Anesth
hesia and Pain
P
Medicin
ne, the Am erican Acad
demy
of Pa
ain Medicin
ne, and the
e American
n Society off Anesthesiologists. R
Reg Anesth Pain
Med.. 2018; 43((5):456-466.
Alertta submetid
do em 22/0
04/2019 e a
aceito em 22/04/2019
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5. Diferença no
n desenvo
olvimento
o da dor ne
europática
a entre os sexos
A do
or neuropá
ática assoc
ciada à in
nfecção pelo HIV é uma cond
dição altam
mente
debillitante que afeta 55%
% -67% do
os 36,9 milhões de pessoas porrtadoras do
o HIV
em ttodo o mundo. A dor neuropáttica pode se
s desenvolver a qua
alquer mom
mento
durante todo o processo da
d doença, e é um do
os sintomas
s frequente
emente rela
atado
em ttodo mundo, apesar da disponib
bilidade de
e diversos tratamento
t
os antirretro
oviral
comb
binado.
Sabe
e-se que a ação das
s proteínass virais po
ode causarr um grand
de espectrro de
sinto
omas nos pacientes. Entre esta
as proteínas virais, existe a g
glicoproteín
na do
enve
elope, gp12
20. O HIV
V entra na s células-a
alvo pela ligação de sua gp12
20 ao
recep
ptor CD4 e seus co--receptoress. Essa glicoproteína foi encon
ntrada em altas
conc
centrações em cérebro de paccientes com
m encefalitte e tamb
bém na medula
espin
nhal de pac
cientes com
m dor neuro
opática.
Clinic
camente, as
a mulheres
s são a gra
ande maioria dos pacientes que apresentam
m dor
os que su
enso de experiment
crônica. De fa
ato, existe um conse
e
ugerem qu
ue as
mulh
heres são mais
m
sensív
veis à dor d
do que os homens. Adicionalme
A
ente existe uma
associação pos
sitiva entre
e mulheress e a pres
sença de dor
d
na infe
ecção pelo HIV.
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Entre
etanto exis
stem estudo
os que relattam essa ausência
a
de
e correlação
o do sexo com
c
o
dese
envolvimentto da dor neuropática .
Tentando escla
arecer essas divergên
ncias, pesquisadores da
d Faculda
ade de Med
dicina
Lubb
bock, no Te
exas, EUA, desenvolv
veram um estudo parra investiga
ar os efeito
os da
variá
ável sexo, no desen
nvolvimento
o, gravidad
de e duração de sin
ntomas da
a dor
neurropática ind
duzidos pela presença
a da gp120 do HIV. Esta pesquissa lançou bases
b
para análises mecanístic
cas de diiferenças sexuais ne
eurobiológi cas dentro
o do
conte
exto da dorr neuropática relacion
nada ao HIV
V.
Resu
ultados mos
straram qu
ue camundo
ongos fêmeas tem maior
m
sensib
bilidade a dor
d
e
ao frio. As fêm
meas apres
sentaram m
menores limiares de dor em ccomparação
o aos
camu
undongos do sexo masculino
m
n
nos testes de Von Frrey e acettona, duran
nte o
perío
odo de teste de quatro
o semanas..
Adiciionalmente
e a dor foi avaliada em
m camundo
ongos fême
eas ovariecctomizadas para
determinar qua
alquer pap
pel dos ho rmônios ov
varianos nas
n
diferen
nças sexuais na
sensibilidade do
olorosa na presença d
da gp120 e foi visto que camun
ndongos fêmeas
ovariectomizadas apresen
ntaram men
nor sensibilidade à do
or em alod inia mecân
nica e
hiperrsensibilida
aração ao grupo conttrole, sugerrindo que existe
ade térmica
a em compa
e
uma forte relaç
ção dos horrmônios ova
arianos no desenvolvimento da d
dor neuropá
ática.
Esse estudo co
onclui que a alodinia m
mecânica neuropática
n
a por gp120
0 é depend
dente
do sexo, pois fêmeas
f
dem
monstraram
m menores limiares de
e dor em ccomparação
o aos
mach
hos. Os ho
ormônios ov
varianos pa
arecem desempenharr um papell nas difere
enças
entre
e os sexos e os comp
portamento
os semelhantes à dor neuropáticca induzida
a pela
em necess
gp12
20. Porém mais estud
dos se faze
sários para entender os mecanismos
envo
olvidos no desenvolv
vimento da
a dor neuropática dependente de hormônios
ovarianos.
anton H, Brrauman S, Donckels K,
K Narasimh
han M, Benamar
Referência: Guiindon J, Bla
K. Sex Differen
nces in a Rodent
R
Mod
del of HIV-1-Associate
ed Neuropa
athic Pain. Int J
Mol S
Sci. 2019 Mar
M 9;20(5)). pii: E119
96.
Alertta submetid
do em 23/0
04/2019 e a
aceito em 23/04/2019
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Ciênccia e Tecno
ologia

6. N
Novas tecnologias para o trratamento
o da Polin
neuropatia
a Amiloidó
ótica
Fam
miliar assoc
ciada à Transtirretin
na (PAF-T
TTR)
A Po
olineuropatiia Amiloidó
ótica Famili ar associad
da à Transtirretina (P
PAF-TTR) é uma
doen
nça rara, progressiva e caraccterizada pela neuro
opatia perriférica mo
otora,
sensorial e auttonômica. Na PAF-TT
TR ocorrem
m mutações no gene
e codificado
or de
trans
stirretina, que
q
é uma proteína p
plasmática transportad
t
dora de rettinol e tirox
xina e
que participa do crescime
ento axonall e regenerração dos nervos.
n
Com
mo resultad
do da
muta
ação tem a deposiçã
ão extrace lular de fibrilas amiloides que acumulam
m em
órgãos e tecido
os, o que ge
era a disfun
nção.
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Devido a esta doença
d
ter tratamento
o limitado a Comissão
o Nacional d
de Incorporação
de T
Tecnologias
s do SUS
S (CONITE
EC) publico
ou um in
nforme ace
erca de novas
n
tecno
ologias parra o tratamento da PA
AF-TTR. Den
ntre as nov
vas tecnolo gias destac
cadas
pela CONITEC, têm-se quatro med icamentos:: diflunisal,, SOM0226
6, ALN-TTR
R02 e
ISIS-TTRRx.
O diflunisal e o SOM0226 têm co
omo meca
anismo de ação a e
estabilização da
trans
stirretina e a inibição da deposiçção de fibrrilas amiloid
des. O ALN
N-TTR02 e ISISTTRR
Rx têm com
mo mecanismo de açção o silen
nciamento gênico. O diflunisal é um
anti--inflamatóriio não estteroidal de
erivado do ácido salicílico, na qual em dois
estud
dos foi evid
denciada a progressão
o da PAF-T
TTR, porém
m em um esstudo japon
nês o
diflun
nisal não foi capaz de regred
dir a doen
nça. O SO
OM0226 é uma molécula
deno
ominada to
olcapona, na
n qual é u
utilizada co
omo princíp
pio ativo d
do medicam
mento
Tasm
mar que é comercializada no B rasil para a Doença de Parkinsson idiopáttica e
flutuações moto
oras. Um estudo dem onstrou que o SOM02
226 foi capa
az de estab
bilizar
a TTR em todos
s os pacientes sem ne
enhum efeitto adverso,, porém a b
bula de TAS
SMAR
inforrma acerca da hepato
otoxicidade , sendo ne
ecessários estudos
e
co m maior te
empo
de ex
xposição ao
o medicamento.
O AL
LN-TTR02 é uma nan
nopartícula carreadorra de RNA de interfe
erência que
e age
inibin
ndo a prod
dução hepá
ática de T
TTR mutantte e não mutante,
m
n
na qual em
m um
estud
do foi demonstrado que
q
as reaçções advers
sas mais frequentes ssão relacion
nadas
à inffusão, porrém tendo outros esstudos em andamentto que esttão avalian
ndo a
segu
urança e a tolerabilida
ade à expo
osição de ALN-TTR02
A
ao longo d
do prazo. ISISTTRR
Rx é um oligonucletíd
deo que iniibe a expre
essão gênic
ca do gene
e codificado
or de
TTR, tendo sid
do demons
strado em um estudo
o os efeito
os adverso
os: aumentto de
prote
eína C reativa, dor de cabeça, diiminuição dos
d níveis de
d vitamina
a A, aumento da
conc
centração de creatinoffosfoquinas e sanguíne
ea e mialgia
a.
Há apenas o tafamidis com
mo tratame
ento registrrado no Bra
asil para a PAF-TTR, sendo
s
nece
essárias nov
vas potenc
ciais terapê
êuticas para
a esta doença rara. A partir dis
sto, o
inforrme da CON
NITEC evidenciou qua
atro tecnolo
ogias que estão
e
em fa
ase de pesquisa
clínic
ca mais ava
ançada, porrém faltam avaliar seu
us efeitos em
e longo p razo.
Referência: Com
missão Nac
cional de In
ncorporação
o de Tecno
ologias do S
SUS (CONIT
TEC).
Inforrme moniitoramento do horrizonte tec
cnológico 02: Med
dicamentos em
tia Amiloi dótica Fam
dese
envolvimentto para o tratame nto da Polineuropa
P
miliar
associada à Tra
anstirretina (PAF-TTR)). Brasil: Co
omissão Na
acional de IIncorporaçã
ão de
Tecn
nologias do SUS (CONITEC); ago
osto de 2017, n°02.
Alertta submetid
do em 03/0
04/2019 e a
aceito em 03/04/2019
0
9.
olimorfism
mos do CA
ACNG2 asso
ociam-se a dor após
s mastecto
omia
7. Po
No c
contexto atu
ual, o cânc
cer de mam
ma é uma patologia
p
qu
ue ainda co
oloca em risco a
vida de mais de
e 10% das mulheres que são ac
cometidas por
p tal situa
ação. Dado
o este
que só não é maior
m
devido
o à um ava
anço obtido pela ciência quanto a
ao rastream
mento
gené
ético precoc
ce da doen
nça, bem co
omo à exis
stência de protocolos de tratame
entos
mais
s eficazes que
q
permite
em a sobre
evida das pacientes
p
acometidas
a
e até rem
missão
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comp
pleta da enfermidade
e
e. Entretan
nto, essas conquistas
s da saúde
e trazem como
efeito colaterall adverso a dor crôn
nica após mastectom
mia, fator q
que prejudica a
qualiidade de vida das mulheres que sobrevivem
m à essa do
oença.
Busc
cando entender um pouco
p
maiss a fundo sobre
s
este tipo especcífico de dor, o
prese
ente estudo
o se dedica
a a investig
gar se há um
m fator gen
nético que contribui para
p
o
dese
envolvimentto desse effeito colaterral, tomand
do como ba
ase um rece
ente estudo
o que
demo
onstrou a influência de deterrminados alelos
a
pres
sentes no gene hum
mano
CACN
NG2, no fen
nótipo de dor.
d
Além d
disso, o estu
udo se preo
ocupa em d
desvendar se há
uma influência na express
são desse g
gene de aco
ordo com a sexagem d
do indivíduo.
Utiliz
zando-se de
d duas lin
nhas de p
pesquisas diferentes,
d
realizadass em difere
entes
parte
es do mun
ndo e que
e envolviam
m o estud
do deste mesmo
m
gen
ne humano
o, os
pesq
quisadores conseguira
am enconttrar um consenso
c
sobre
s
o ha
aplótico A-C-C,
prese
ente no ge
ene CACNG2, ser um provável fa
ator de risc
co para o d
desenvolvim
mento
de do
or crônica após
a
a mas
stectomia ccirúrgica.
Referência: Bo
ortsov AV, Devor M, Kaunisto MA, Kalso E, Brufsk
ky A, Kehle
et H,
Aasv
vang E, Bitttner R, Diattchenko L, Belfer I. CA
ACNG2 poly
ymorphism s associate
e with
chronic pain aftter mastecttomy. Pain.. 2019; 160
0(3):561-568.
Alertta submetid
do em 05/0
04/2009 e a
aceito em 05/04/2019
0
9.
8. R
Receptores
s P2X7 con
ntribuem na ativaçã
ão microglial na do
or induzida
a por
BmK
KI
O ve
eneno do es
scorpião ca
ausa dor se
evera consttituindo um
m sério prob
blema de saúde
s
públiica em muiitos países.. Em partic ular o esco
orpião Buthus martenssi Karsch (B
BmK)
pode
e causar dor severa, edema e sensação de queimação no lo
ocal da picada,
perm
manecendo por horas.. BmKI é o principal component
c
te do venen
no do esco
orpião
asiáttico BmK (ativador de
d canal d
de Na+), que demo
onstrou serr um med
diador
peptídico chave
e da inflam
mação e do
or. Estudos
s prévios observaram
o
m que a injjeção
Intra
aplantar (i.pl.) de BmKI
B
em ratos ind
duz respos
stas de do
or espontâ
ânea,
hiperralgesia térmica ipsila
ateral e hiiperalgesia mecânica bilateral. A
Adicionalmente,
BmK
KI também ativa células da miccróglia na medula espinhal. Porr outro lado, os
bros da fam
recep
ptores P2X
X7 (P2X7R) são memb
mília de re
eceptores P
P2X ionotrô
ôpicos
de A
ATP, que inclui sete subtipos (P2X1-7). Os P2X7R
Rs expresso
os na micrróglia
participam na ativação da
d micrógl ia e subse
equente lib
beração de
e citocinas próinflam
matórias, incluindo interleucina
a-1β (IL-1β
β) e fator de necrosse tumorall alfa
(TNF
Fα) no corn
no dorsal da
d medula espinhal. Evidências crescentess têm mostrado
que o P2X7R é importantte no desen
nvolvimentto da dor in
nflamatória
a e neuropá
ática,
motivo de estud
do do prese
ente trabal ho.
Os re
esultados foram
f
obtidos mediantte técnicas de Westerrn Blot, imu
unofluoresc
cência
e RT
T-PCR, demonstrando que o BmK
KI induz um
m aumento na expresssão de P2X7
7Rs e
IL-1β
β no corno dorsal da medula esp
pinhal (L4 -L5),
bem como existte co-localiz
zação
de P
P2X7Rs ou IL-1β com
m a micróg lia no corn
no dorsal da
d medula espinhal. Além
disso
o, antagon
nistas de P2X7R (BB
BG ou A-4
438079) com
c
mecan
nismo de ação
diferrentes foram utiliza
ado para avaliar o envolvimento de
e P2X7Rs nos
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comp
portamento
os de dor induzidos por BmKII. Ambos antagonista
a
as reduzira
am a
hiperralgesia ips
silateral térrmica e bila
ateral mecâ
ânica sem afetar
a
o lim
miar dos animais
controle. Finalm
mente, a administraç
a
ção de BBG
G inibiu o aumento
a
d a expressã
ão de
P2X7
7Rs e IL-1β
β no corno dorsal da m
medula esp
pinhal. Este
es resultado
os sugerem
m que
P2X7
7Rs medeia
am a ativação microg
glial induzid
da por BmK
KI e portan
nto, contrib
buem
para o desenv
volvimento da dor inflamatóriia induzida
a por Bm KI median
nte a
libera
ação de cittocinas pró--inflamatórrias.
Referência: Zh
hou J, Zha
ang X, Zho
ou Y, Wu B, Tan ZY
Y. Up-regu
ulation of P2X7
Rece
eptors Conttributes to Spinal Miccroglial Actiivation and
d the Devellopment off Pain
Induced by BmK-I. Neuros
sci Bull. 20
019 Feb 28. [Epub ahe
ead of printt]
Alertta submetid
do em 10/0
04/2019 e a
aceito em 10/04/2019
1
9.
os opioide
9. M
Modulação de endoca
anabinoide
es na resp
posta aos analgésico
es
Pesq
quisa anterrior dos au
utores dessse artigo id
dentificou que a baix
xa atividad
de de
opioiides endógenos leva à maior ressposta analgésica da morfina na
a dor evoca
ada e
na d
dor lombar.. A partir disto,
d
objettivaram ide
entificar a interação e
entre o sis
stema
opioiide endógeno com outro sisstema anttinociceptiv
vo, sendo escolhidos os
endo
ocanabinoid
des, na resp
posta aos o
opioides exó
ógenos.
Para isto foi um realizado um estu do duplo-c
cego, com a utilizaçã o de 3 ses
ssões
idêntticas de: placebo, naloxona e m
morfina. A amostra
a
do
o estudo fo
oi constituíd
da de
46 in
ndivíduos com
c
dor lom
mbar crônicca (tempo mínimo de 3 meses d
de duração e de
inten
nsidade da
a dor ≥3)) que não
o usavam analgésicos opioide
es diariamente.
Ante
eriormente, a fase lab
boratorial fo
oi coletada
a informaçõ
ões acerca da dor crô
ônica,
send
do avaliada
a a inten
nsidade da
a dor pela Escala Visual An
nalógica (E
EVA),
carac
cterísticas qualitativas pelo que
estionário de
d McGill e se tinha comportam
mento
nocic
ceptivo ou neuropático. Na priimeira etap
pa da fase
e laboratorrial foi cole
etada
amos
stra de sangue para dosagem sérica de endocanabinoides. A
Após cada dose
medicamentosa
a, foi colettada novam
mente info
ormações da
d dor lom
mbar crônic
ca, a
segu
uir prossegu
uiram teste
es de tolerâ
ância à dorr térmica e aplicação de questio
onário
de M
McGill e EV
VA, e por último, qu
uestionaram
m acerca dos
d
efeitos subjetivos
s dos
opioiides.
Os resultados do
d estudo foram: 1) Menor ativ
vidade opioide endóge
ena proporrciona
maio
or analgesia com mo
orfina em p
pacientes com
c
níveis
s relativam
mente baixo
os de
endo
ocanabinoid
des circulan
ntes na dorr lombar crrônica; 2) Pacientes ccom altos níveis
n
de e
endocanabioides circu
ulantes e b
baixa ativid
dade opioide endóge
ena aprese
entam
maio
or analgesia
a com a mo
orfina na d or evocada
a, o que differe do prim
meiro resultado,
uma vez que aqui
a
os nív
veis de end
docanabinoides são altos; 3) Me
enor modulação
dos opioides en
ndógenos previu
p
maio
ores efeitos subjetivo
os à morfin
na em pacie
entes
com baixos nív
veis de en
ndocanabino
oides, poré
ém na medida de eu
uforia, isto
o não
ocorreu, o que
e sugere melhor
m
alíviio da dor associada
a
a uma ressposta subjjetiva
posittiva relacionada aos opioides.
A pa
artir disto,, os resultados sug
gerem que os endoc
canabinoide
es modera
am a
associação entrre a ativida
ade opioide endógena e os efeito
os analgésiccos à morfina, o
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que leva a pe
ensar em melhores efeitos co
om medica
amentos q
que considerem
múlttiplos sistem
mas antinoc
ciceptivos.
Referência: Bru
uehl S, Burrns JW, Mo
organ A, Ko
oltyn K, Gu
upta R, Buv
vanendran A, et
al. association between endogenouss opioid fun
nction and morphine rresponsiveness:
a mo
oderating ro
ole for endo
ocannabino
oids. Pain. 2019;
2
160(
(3):676-68 7.
Alertta submetid
do em 13/0
04/2019 e a
aceito em 13/04/2019
1
9.
10. P
Papel disttinto dos neurônios
n
sensoriais
s na detec
cção do friio
A ca
apacidade de detectarmos varriações am
mbientais ao
a frio serrve como uma
impo
ortante ferrramenta de
e sobrevivê
ência. Por vários ano
os, diversass proteínas
s têm
sido identificada
as como se
ensores ao frio, tais co
omo o cana
al iônico TR
RPM8 e os canais
c
de sódio voltag
gem dependentes Nav
v1.8 e Nav
v1.9. No ge
eral, nestess estudos foram
f
utiliz
zadas ferra
amentas de
e deleção genética de
d canais iônicos esp
pecíficos, ou
o de
elimiinação de populações
s distintas de neurônios no gânglio da raizz dorsal (G
GRD).
Conttudo, um fato intriga
ante obserrvado rece
entemente através d a utilizaçã
ão da
técniica de sequenciamen
nto de dad os proveniientes do RNA de um
ma única célula
c
(sing
gle-cell RNA
A sequenciing data) d
de neurônio
os do GRD
D de camun
ndongos, foi
f de
que não existe uma sobre
eposição do
os genes co
odificantes para TRPM 8 e Nav1.8
8/1.9,
suge
estes cana
erindo que populações
s neuronaiss distintas expressam
e
ais. Em feve
ereiro
deste
e ano, Luiz
z e colabora
adores da UCL (Unive
ersity College London)) publicaram no
perió
ódico PNAS
S um novo
o estudo d
demonstran
ndo que ta
anto neurô
ônios sensoriais
Nav1
1.8 positivo
os como negativos d etectam o frio. Os pesquisador
p
res utilizara
am a
técniica de imagem GCa
aMP3 in v
vivo para identificar populaçõe
es distintas de
neurrônios sensoriais que detectam o frio em animais
a
vivos. Foi obsservado que em
torno
o de 80% dos neurô
ônios respo
onsivos ao frio abaix
xo de 1⁰C não expressam
Nav1
1.8, ou seja
a, são Nav1.8-negativ
vos. Além disso, a de
eleção de N
Nav1.8 não teve
nenh
hum efeito na respostta comporttamental ao
o frio (≥5⁰C) dos cam
mundongos
s, nos
teste
es da aceto
ona, placa fria
f
(5 e 10
0⁰C) e frio induzido pela aplicaçã
ão de gelo seco
na pata. Por ou
utro lado, a resposta ccomportam
mental ao frio extremo
o (-5⁰C, na placa
etamente ausente em
m animais deficientes
d
para Nav1..8. Em seg
guida,
fria) foi comple
os autores sep
pararam por FACS (flu
uorescente-activated cell sorting
g) os neurrônios
sensoriais ativa
ados a 4⁰C e subsequ
uentemente
e fizeram uma análise
e de microa
array,
e observaram que
q
estes neurônios
n
e
expressam diferentes
s canais iôn
nicos, tais como
TRPM
M8 e o canal de potás
ssio Kcnk9,, os quais são potenc
cialmente n
necessários para
detectar frio ac
cima de tem
mperaturas de congela
amento. Em
m conjunto,, os dados deste
estud
do demons
stram a complexidad
de dos me
ecanismos de detecçção ao frio
o dos
neurrônios sens
soriais, revelando um
m papel imp
portante para os neu
urônios Nav1.8nega
ativos na de
etecção tan
nto do frio inócuo qua
anto do frio
o nocivo ag udo de até
é 1⁰C.
Por outro lado,, neurônios
s Nav1.8-p
positivos sã
ão provave
elmente ressponsáveis pela
trans
sdução de temperatu
uras frias e
extremas e prolongad
das, onde o dano tec
cidual
caus
sa ativação dos nociceptores.
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Referência: Luiz AP, MacD
Donald DI, Santana-V
Varela S, Millet
M
Q, Sik
kandar S, Wood
W
JN, Emery EC. Cold sen
nsing by N
NaV1.8-pos
sitive and NaV1.8-ne
egative sen
nsory
neurrons. Proc Natl
N
Acad Sci
S U S A. 2 019; 116(9
9):3811-38
816.
Alertta submetid
do em 07/0
03/2019 e a
aceito em 24/04/2019
2
9.
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