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1. É possível desligar
d
os
s interrup
ptores da dor
d
com a hipnose?
O trratamento farmacológ
gico padrão
o para queimaduras agudas m
mostra-se eficaz
e
para os sintom
mas físicos, entretan to as com
morbidades psicológica
as como dor
d
e
ansie
edade não são alvos
a
da terapia atual, po
odendo co
ompromete
er o
dese
envolvimentto dos pa
acientes. D
Diante dis
sso, realizo
ou-se um ensaio clínico
c
aleattório para verificar a eficiênciia da hipn
noterapia na
n referida
a patologia
a em
crian
nças.
Os participantes foram recrutadoss do Hospital Infan
ntil Lady Cilento (L
LCCH)
localizado na Austrália.O
A
Os paciente
es alocados
s na hipno
oterapia fo
oram levad
dos a
reviv
ver um loc
cal ou expe
eriência fav
vorita atre
elado a con
ncentração e relaxam
mento
musc
cular. O grupo controle recebe
eu o tratam
mento padrrão compossto de medidas
farm
macológicas (oxicodona, midazol am, entre outros) e não farma
acológicas como
.
livros
s, jogos e brinquedos
b
Deco
orrido o tem
mpo de estudo observ
vou-se que o grupo su
ubmetido a hipnose ob
bteve
menor frequênc
cia cardíaca na terceiira troca de
e curativos
s, a satisfaçção dos pa
ais foi
signiificantemen
nte maior, e quando estratificad
dos por pro
ofundidade de queima
adura
as crianças com
m lesões superficiais obtiveram as pontua
ações maiss baixas de
e dor.
Além
m disso, criianças men
nores de 8 anos obtiveram me
enor escore
e de ansied
dade.
Entre
etanto, o te
empo de ciicatrização da queima
adura e os sintomas d
de estresse póstraum
mático não
o foram sig
gnificativam
mente melh
hores quan
ndo compa rados ao grupo
g
controle.
Diante dos dad
dos, conclu
ui-se que os efeitos da hipnoterapia sob
bre a ansie
edade
princ
cipalmente em criança
as menoress de 8 anos
s, demonstrram a posssibilidade de
e que
indiv
víduos de menor
m
faixa etária se
ejam mais responsivo
os a hipno se. Além disso,
d
obse
ervou-se a possibilidad
de de apliccação da te
elemedicina, haja vista
a que a hip
pnose
depe
ende apena
as da fala do terapeu
uta, o que
e possibilita
aria maior comodidad
de no
trata
amento. Pa
ara estudos
s futuros, pode-se avaliar
a
as ferramenta
as de distração
utiliz
zadas pelo grupo controle para
a o desen
nvolvimento
o de um melhor mé
étodo
terap
pêutico.
Referência: Chester SJ, Tyack
T
Z, D
De Young A,
A Kipping B, Griffin B, Stockto
on K,
Ware
e RS, Zha
ang X, Kim
mble RM. E
Efficacy off hypnosis on pain, wound-hea
aling,
anxie
ety, and sttress in ch
hildren with
h acute burn injuries: a random
mized contrrolled
trial. Pain. 2018
8, 159(9):1
1790-1801..
Alertta submetid
do em 16/0
09/2018 e a
aceito em 16/09/2018
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2. A dor crônica le
eva a se
entimentos de de
epressão, ansiedad
de e
dese
esperança
a
A m
morte por suicídio te
em sido re
elatada como uma das
d
princip
pais causa
as de
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morttalidade no
o mundo. Em, 8,8 porr cento dos
s suicídios existem
e
ev
vidências de
e que
os in
ndivíduos sofriam com
m dores crô
ônicas. As principais dores
d
relaccionadas co
om as
pessoas que co
ometeram suicídio
s
são
o as dores nas costas
s, dor do ccâncer e arrtrite.
Estud
dos ainda relatam qu
ue a ansied
dade e a depressão são
s
diagnóssticos frequ
uente
entre
e as vítimas que cometem suicíd
dio. Assim, os indivídu
uos que so frem com dores
d
crônicas são pelo me
enos duass vezes mais prop
pensos a apresenttarem
comp
portamento
os suicidas e decidem tirar a pró
ópria vida. Um dos fattores associados
estar
com
do
à
tendência
suicida
em
in
ndivíduos
or
crônicca
foi
dese
empregado//incapacitad
do. Além d
de sintoma
as depressivos, probllemas de raiva,
r
hábittos nocivos
s (por exem
mplo, tabag
gismo, etilismo e dro
ogas ilícitass), adversid
dades
na v
vida adulta e histórico familiiar de depressão/suicídio. Outtro fator geral
relac
cionado às tendência
as suicidass é a insô
ônia, devido a excesssivas hora
as de
traba
alho e preo
ocupações cotidianas.. Diante da
a situação alarmante
a
vale destacar a
nece
essidade de
e uma melh
hor aborda
agem para o tratamento da dorr, não apen
nas o
bloqu
ueio biológ
gico da dor, mas tam
mbém uma
a intervenç
ção que viise aumentar a
espe
erança e ex
xpectativa dessas pesssoas que sofrem com
m dor crôn
nica. O risc
co de
suicídio deve se
er cautelosamente inv
vestigado de
d modo preventivo pa
ara aqueles
s que
sofre
em de dor crônica
c
e as
ssim reduz ir esses índ
dices.
Referência: Rac
cine M. Chrronic pain a
and suicide
e risk: A co
omprehensiive review. Prog
Neurropsychoph
harmacol Biol Psychiattry. 201; 87
7(Pt B):269
9-280.
Alertta submetid
do em 02/1
10/2018 e a
aceito em 02/10/2018
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8.
ologia com
m uso da lu
uz para tra
atamento das
d
dores crônicas
3. Nova tecno
BED) 37%
acordo com
m a Socie
edade Brassileira para
a Estudo da
d Dor (SB
% dos
De a
brasileiros sofrrem com dores
d
crôni cas diariam
mente. Os números a
apontam que
q
a
a dez pesso
oas, em média, quatrro convivem
m com o problema.
p
S
Sabe-se qu
ue as
cada
deso
ordens dolo
orosas pod
dem levarr o indivíd
duo a incapacitação
o, sendo assim
a
nece
essários esttudos que tragam
t
nov
vas abordagens terapêuticas parra o contro
ole da
dor. O pesquis
sador Marc
celo Sousa
a, fundado
or da Brigh
ht Photom
medicine, in
novou
crian
ndo um ‘’re
emédio’’ dig
gital. Ele e
explica que é um equipamento ccapaz de incidir
um ffeixe de luz
z no local da
d lesão do
olorosa e, assim prom
mete curar os sintoma
as da
dor com a luz
z. O desen
nvolviment o do equipamento é baseado no modello de
foton
neuromodulação, no qual
q
propõ
õe estimular as células neuronaiis a produz
zirem
subs
stâncias en
ndógenas analgésica s, que sã
ão capazes de aliv iar a dorr. Os
pesq
quisadores afirmam qu
ue a terapi a digital attuaria comp
plementand
do o tratam
mento
tradicional med
dicamentos
so, sendo u
utilizado co
omo uma alternativa
a
adicional. Além
disso
o, relatam ter menore
es efeitos a
adversos e ser seguro, já que se
eria uma te
erapia
local não invasiiva.
Referência: Naíísa, L. Hosp
pital das Cl ínicas e sta
artup testam
m remédio digital parra dor
de
Exame
em:
artro
ose.
[Inte
ernet].
Dispon ível
https
s://exame.abril.com.b
br/ciencia/h
hospital-das
s-clinicas-e
e-startup-te
estam-reme
ediodigita
al-para-dorr-de-artrose/
Alertta submetid
do em 03/1
10/2018 e a
aceito em 03/10/2018
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4. A
Alterações na intens
sidade da dor após a descont
tinuação d
do tratam
mento
prolongado co
om opioide
es para do
or crônica não oncológica
Os o
opioides sã
ão uma das
s estratégiias utilizadas para tratamento de dor crô
ônica,
tendo sofrido uma pequena queda
a de uso a partir do
o ano de 2013 nos EUA,
ocasionada pela
a diminuiçã
ão das presscrições e interrupção deste tipo de terapêu
utica,
motivada pelo crescente
c
número
n
de casos de uso
u inadequ
uado, abuso
o de substâ
ância,
entre
e outras.
Este estudo tev
ve como ob
bjetivo ana
alisar a trajjetória de dor
d após a descontinu
uação
de u
uso de opioides de 551
5
pacien
ntes aposentados com
m dor crôn
nica por le
esões
traum
máticas durante o serrviço milita r, no períod
do de 12 meses
m
de usso de opioides e
após
s 12 meses
s de descon
ntinuação, jjustificado por evidên
ncias que d emonstram
m que
a redução grad
dual ou a descontinu
uidade do tratamento
o prolonga
ado de opioides
resulta em diminuição de dor.
Foram incluídos
s pacientes
s com dor, avaliada a partir de Escala Nu mérica, com ou
sem transtorno
o de abuso
o de substâ
âncias, ava
aliando as alterações médias de
e dor
mensalmente e a variabilidade de dor neste período. Os
O resultado
os demons
stram
que a interrupção de uso
o de opioid
des não piiora a dor experimen
ntada por estes
pacie
entes, além
m disso, na
aqueles com
m dor leve
e e modera
ada, demon
nstram peq
quena
redução dos níveis
n
de dor
d
ao long
go dos 12 meses de
e análise. Apesar da
a não
avaliiação de outras va
ariáveis im
mportantes,, como exemplo,
e
u
uso de outros
o
analg
gésicos, qualidade
q
de vida, álcool e substância
as ilícitas com pote
encial
analg
gésico, em
m pacientes
s com dor crônica, este
e
achado pode co
ontribuir pa
ara a
toma
ada de dec
cisão de pa
acientes e m
médicos qu
ue desejam
m interromp
per ou alte
erar a
estra
atégia terap
pêutica parra o manejo
o da dor ne
este perfil de
d paciente
es, uma vez
z que
a do
or se man
nteve relattivamente estável mesmo após
s interrupçção do us
so de
opioiides.
Referências: Mc
cPherson S,
S Lederhoss Smith C, Dobscha SK
K, Morasco
o BJ, Demid
denko
MI, M
Meath THA, Lovejoy TI.
T Changess in pain in
ntensity after discontin
nuation of longterm
m opioid the
erapy for ch
hronic nonccancer pain. Pain. 2018; 159(10)):2097-210
04.
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5. Es
studos de imagem predizem
p
d
dor neuropática
A ne
euralgia do
o trigêmeo
o é uma d
dor crônica
a neuropática caracte
erizada por dor
paroxística tipo
o choque elétrico ao lo
ongo dos ramos
r
do nervo trigêm
meo. Essa dor é
frequ
uentemente
e desencad
deada por estímulos não nociv
vos e afeta
a as ativid
dades
diária
as, a qualidade de vida
v
e os estados co
ognitivos e emociona
ais das pes
ssoas
acom
metidas. Ne
este estudo, foram u
utilizados métodos
m
de
e análise m
multivariad
da na
neurroimagem para diferenciar ca
araterísticas
s estrutura
ais neuroa
anatômicas
s em
pacie
entes com Neuralgia do trigêm
meo. O des
senvolvimento deste tipo de an
nálise
pode
e contribuirr como um valioso ins trumento de
d avaliação
o clínica ne
este tipo de
e dor.
Os p
pesquisadores utilizarram um al goritmo ba
aseado em
m Support Machine Vector
V
para distinguir as neuroim
magens de pessoas sa
audáveis e pessoas co
om Neuralg
gia do
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trigê
êmeo. Além
m disso, eles
e
busca
aram relacionar as característiicas estrutturais
enco
ontradas com outras característic
c
cas como duração da dor, volum
me da substtância
cinze
enta e con
nectividade
e entre ass regiões cerebrais.
c
Foi o prim
meiro estudo a
inves
stigar o pa
adrão de conectivida
ade da sub
bstância brranca com
m pacientes
s que
apresentam do
or do lado direito.
d
O m
método demonstrou exatidão
e
pa
ara distingui-los
dos pacientes
s saudáveis. Não foram en
ncontrados resultado
os significa
antes
relac
cionando alterações de conectivi dade, dura
ação da dorr e aumentto do volum
me da
subs
stância cinz
zenta. Os autores
a
desstacam a necessidad
n
e de desen
nvolver esttudos
associando este
e achado com
c
outrass estruturas
s cerebrais envolvidass na modulação
da dor.
Referência: Zho
ong J, Chen
n DQ, Hung
g PSP, Haye
es DJ, Liang KE, Daviss KD, Hoda
ale M.
Multiivariate patttern classiification of brain white
e matter co
onnectivity predicts classic
trige
eminal neurralgia. Pain. 2018; 159
9(10): 276-287.
Alertta submetid
do em 20/1
10/2018 e a
aceito em 20/10/2018
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6. E
Evidências
s psicofís
sicas e vasomoto
oras para interdep
pendência
a de
evoc
cação TRP
PA1 e TRPV
V1 resposttas nocice
eptivas na pele hum
mana
Uma variedade de rec
ceptores é expressa
a por nociceptores cutâneos. Os
trans
sdutores prrincipais inc
cluem o re ceptor tran
nsitório potencial vani loide 1 (TR
RPV1)
a dos cana is iônicos TRP.
e ankirina 1 (TR
RPA1), amb
bos são me
embros da superfamíli
s
T
TRPA
A1 está env
volvido na dor,
d
bem c omo na infflamação cu
utânea, via s aéreas e trato
gastrrointestinall, agindo como instig ador inflam
matório. A sinalização
o do TRPA1
1 tem
sido implicada em várias
s doenças, incluindo enxaqueca
a, neuropa tia diabética, e
derm
matite atópiica. A admiinistração d
de 8% de capsaicina
c
tópica
t
e ao mais tarda
ar em
conc
centração de
d 1%, po
ode reduzirr a função dos nervo
os cutâneo
os nocicepttivos,
perm
mitindo assiim a investtigação de rrespostas sensoriais
s
e vasomoto
oras com fins na
terap
pêutica de diversas pa
atologias.
Após
s exposição prolongada à cap
psaicina, a atividade
e do TRP
PV1 é reduzida
sensibilizaç
(dess
ção). A cap
psaicina, um
m agonista
a do recepttor TRPV1, ativa os canais
de c
cátion ativa
ados por ligante nass fibras ne
ervosas noc
ciceptivas (principalm
mente
cálcio
o), resultan
ndo em des
spolarizaçã
ão, início do
o potencial de ação e transmissã
ão do
sinal da dor para a med
dula espinh
hal e poste
eriormente para o S istema Nervoso
Centtral (SNC). A exposiçã
ão à capsa icina resultta em subs
sequente d
dessensibiliz
zação
dos axônios se
ensoriais e inibição d
do início da transmis
ssão da do
or. A capsa
aicina
tamb
bém afeta a síntese, o armazena
amento, tra
ansporte e liberação d
da Substânc
cia P,
princ
cipal mensa
ageiro quím
mico dos im
mpulsos da dor
d periférica para o ssistema nervoso
centrral, promov
vendo assim
m o efeito a
analgésico.. O estudo dinamarqu
uês realizad
do em
humanos mosttrou coexprressão e in
nterdepend
dência func
cional de T
TRPV1 e TR
RPA1,
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suge
erindo que na nossa pele, rece
eptores cuttâneos de TRPA1 fazz parte de uma
subp
população dos
d nocicep
ptores TRPV
V1.
Referência: Nie
elsen TA, Eriksen MA,, Gazerani P, Anderse
en HH. Psycchophysical and
vaso
omotor evid
dence for interdepend
dency of TR
RPA1 and TRPV1-evo
T
oked nocice
eptive
respo
onses in hu
uman skin: an experim
mental stud
dy. Pain. 20
018; 159(1 0):1989-20
001.
Alertta submetid
do em 20/1
10/2018 e a
aceito em 20/10/2018
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7. M
Modulação noradrené
érgica na neuropatiia
O prresente esttudo busco
ou investig ar até que
e ponto o sistema no
oradrenérgico é
tonic
camente ativo, na qual
q
este participa da
d modula
ação desce
endente, o que
influe
encia no processame
p
ento nocice
eptivo. Além
m disso, buscaram id
dentificar a sua
integ
gração com
m o tálamo
o (via asce ndente da dor) e como o conttrole inibitó
ório é
alterrado após le
esão nervosa.
Para isto, compararam as análises comportam
mentais e eletrofisioló
ógicas de ratos
falso
o-operados e os co
om ligadurra de nerrvo espinh
hal (opera
ados). Tam
mbém
comp
parado o efeito
e
da utilização
u
d
de veículo (solução salina)
s
e d
de um fármaco
antagonista de
e receptorr α2 adre
enérgico (a
atipamezol) na ativ idade neu
uronal
talâm
mica. Nos ratos
r
falso--operados, o bloqueio
o de α2 adrrenérgico p
pelo antago
onista
demo
onstrou au
umentar a atividade neuronal talâmica
t
es
spontânea e evocada
a aos
estím
mulos, o qu
ue evidencia
a que a mo
odulação de
escendente encontra-sse inibida.
Nos ratos com
m ligadura de nervo espinhal, o atipamez
zol aumenttou a atividade
neurronal espon
ntânea, o que demo
onstra que após lesã
ão de nerv
vo periféric
co os
even
ntos neuron
nais no corrno dorsal d
da medula espinhal são
s
ativame
ente suprim
midos
por u
um mecanismo depen
ndente da a
ativação de
e receptores α2 pós-siinápticos. Desta
D
form
ma, a via descendent
d
e noradren
nérgica enc
contra-se menos
m
ativ
va, o que pode
signiificar a inte
ensificação da sensaçã
ão dolorosa.
A pa
artir disto,, observa-s
se que a inibição de
d atividade neurona
al de estím
mulos
evoc
cados e espontâneos após a lessão nervos
sa tem me
ecanismos d
distintos. Desta
D
form
ma, a distinção no controle
c
in
nibitório re
epercute em consequ
uências pa
ara a
utiliz
zação de an
nalgésicos direcionado
d
os para o aumento
a
de
e tônus norradrenérgic
co em
cond
dições neuropáticas, sendo os agonistas
s α2 adren
nérgicos fo
oco de futuras
inves
stigações.
Referência: Pattel R, Qu C,, Xie JY, Po
orreca F, Diickenson AH. Selective
e deficiencies in
descending inh
hibitory mo
odulation in
n neuropathic rats : implicationss for enhancing
noradrenergic tone.
t
Pain. 2018;159((9).
Alertta submetid
do em 21/0
09/2018 e a
aceito em 21/09/2018
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8. N
Neurônios
s sensoria
ais nocice
eptivos su
uprimem a respos
sta imune
e em
infec
cções pulm
monares bacteriana
b
as e na pne
eumonia letal
O pu
ulmão é inervado por neurôn ios sensorriais periféricos, os q
quais dete
ectam
estím
mulos nociv
vos e cons
sequenteme
ente proteg
gem o organismo atrravés da tosse,
t
dor e bronco-constrição. Estudos recentes demonstrar
d
ram que o
os nocicep
ptores
fazem
m um cross
s-talk com células do sistema im
mune do tra
ato respirattório, mediando
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respo
ostas alérg
gicas e bron
nco-constri ção em mo
odelos anim
mais de asm
ma. No enttanto,
o papel dos ne
eurônios se
ensoriais na
a regulação
o da defesa
a pulmonarr do hospe
edeiro
contra a invasã
ão de bacté
érias e pneu
umonia leta
al ainda não é bem ca
aracterizado. No
traba
alho recenttemente pu
ublicado na Nature Me
edicine por Baral e co
olaboradore
es, da
Escola de Medicina de Ha
arvard nos EUA, foi ob
bservado que
q
neurôn ios nocicep
ptivos
TRPV
V1+ suprim
mem a resposta imun
ne protetorra contra a bactéria Staphyloco
occus
aureus. S. aure
eus é uma bactéria g
gram-positiva que leva a infecçõ
ões hospita
alares
adqu
uiridas, em especial infecções d o trato res
spiratório e pneumon
nia associad
da ao
uso d
de ventilador pulmona
ar. Os auto
ores demon
nstraram qu
ue a remoçã
ão de neurrônios
do tipo TRPV1+
+, aumenttou a sobre
evida, indu
ução de cittocinas e a eliminaçã
ão de
bacté
érias pulmo
onares. Alé
ém disso, n
neurônios TRPV1+
T
sup
primem o rrecrutamento de
neuttrófilos, os quais
q
são essenciais
e
p
para a defesa do organismo conttra a pneum
monia
letal. O próximo passo foi determina
ar se os ne
eurônios no
ociceptivos TRPV1+ se
eriam
capa
azes de regular a população de ccélulas imu
unes pulmo
onares resid
dentes. De fato,
foi observado que
q
os nocic
ceptores al teram o nú
úmero de cé
élulas T γδ pulmonare
es, as
quais
s são essen
nciais para a imunida de, uma ve
ez que med
deiam a prroteção con
ntra a
pneu
umonia ind
duzida por S. aureuss. Por fim,, os autore
es demonsstraram qu
ue os
afere
entes TRPV
V1+ do gânglio vag
gal medeia
am a imunossupresssão atravé
és da
libera
ação do neuropeptíd
n
dio CGRP d
durante a infecção pulmonar.
p
Deste mod
do, o
bloqu
ueio pós-in
nfecção da sinalização
o neuro-imu
une pode ser uma ferrramenta effetiva
para o tratam
mento da pneumoni a e outro
os tipos de
d infecçõ
ões pulmon
nares
bacte
erianas.
Referência: Barral P1, Uma
ans BD2, L
Li L3, Wallra
app A4, Bis
st M1, Kirscchbaum T1, Wei
Y1, Zhou Y1, Kuchroo VK4,
V
Burke
ett PR5, Yipp
Y
BG3, Liberles S
SD2, Chiu IM1.
Nocic
ceptor sens
sory neuron
ns suppresss neutrophil and γδ T cell respon
nses in bac
cterial
lung infections and lethal pneumonia
a. Nat Med. 2018; 24(4):417-426
6.
Alertta submetid
do em 06/0
09/2018 e a
aceito em 11/09/2018
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9. Tratamento
o da infec
cção invas
siva por Es
streptococ
cos atravé
és do bloq
queio
entrre a sinaliz
zação neuronal e o s
sistema im
mune
Os sistemas, nervoso e im
mune, e pa
atógenos microbianos
m
tem uma interação muito
m
próxima nos tecidos de barreira, ccomo a pe
ele. De fatto, a pele é densam
mente
inerv
vada pelo sistema
s
ne
ervoso som
matossensorrial, detecttando estím
mulos nociv
vos e
ambientais qu
ue podem
m mediarr a dor,, coceira, termosssensibilidade e
meca
anossensibilização. Interessanttemente, os
o neurônios do sisstema nervoso
soma
atossensoriial se com
municam a
ativamente
e com o sistema im
munológico
o em
cond
dições inflam
matórias e dolorosas. Contudo, o papel do sistema ne
ervoso sensorial
na d
defesa do hospedeiro
h
ainda não está bem caracteriza
ado. O gru
upo liderado
o por
Isaac
c Chiu em Harvard demonstro u em estu
udo publica
ado na rev
vista Cell que
q
o
patógeno bacteriano Strreptococcuss pyogenes
s, ativa os neurônio
os sensoria
ais a
produzir dor e a induzir su
upressão n eural do sistema imune através do aumento da
sobre
evida bactteriana du
urante a i nfecção. A fascite necrosante
e é um tecido
t
infec
ccioso molle potencialmente l etal no qual
q
a do
or é desp
proporciona
al às
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manifestações físicas in
niciais. Pin
nho-Ribeiro e colabo
oradores o
observaram
m no
prese
ente estudo
o que o S. pyogenes, a principal causa da fascite
f
necrrosante, se
ecreta
estre
eptolisina S (SLS), a qual ativa diretamentte os neurô
ônios nocicceptivos e assim
a
induz
z dor durante a infec
cção. Além disso, os nociceptore
n
es liberam o neuropep
ptídio
CGRP nos tecid
dos infectad
dos, o quall inibe o re
ecrutamento
o de neutró
ófilos e a morte
m
opso
onofagocític
ca do S. pyo
ogenes. A n
neurotoxina botulínica
a do tipo A e o antago
onista
de C
CGRP foram
m capazes de
d bloquearr a supress
são da defesa do hosp
pedeiro mediada
pelos
s neurônios sensoriais, assim p
prevenindo e tratando a infecçção necrotiz
zante
induz
zida por S.
S pyogene
es. Desta fforma, pod
de-se concluir que te
endo o sis
stema
nervoso periférrico como alvo e o b
bloqueio da comunicação neuro
o-imune é uma
estra
atégia promissora pa
ara o trattamento de
d infecçõe
es bacteria
anas altam
mente
invas
sivas.
Referência: Pinho-Ribeiro FA, Badda l B, Haarsm
ma R, O'Seaghdha M, Yang NJ, Blake
KJ, P
Portley M, Verri
V
WA, Dale
D
JB, We
essels MR, Chiu IM. Blocking Neu
uronal Sign
naling
al Invasive
to Im
mmune Cells Treats Streptococc
S
e Infection. Cell. 2018
8; 173(5):1
10831097
7.e22.
Alertta submetid
do em 06/0
09/2018 e a
aceito em 11/09/2018
1
8.
10. Agonista seletivo do recep
ptor canab
binoide 1 periféric
co como novo
anallgésico para tratamento da do
or óssea induzida por câncer
A do
or óssea é uma cond
dição comu
um em pacientes oncológicos o
ocasionada pela
migrração de células ca
ancerosas até o te
ecido ósse
eo, provoccando tam
mbém
enfra
aquecimentto, alteraçã
ão da inte
egridade, fraturas,
f
en
ntre outrass complicações.
Essas dores em
m geral sã
ão tratadass com a administraç
a
ção de opiioides, que
e são
efica
azes nos trratamentos
s de condiçções crônic
cas, mas para
p
a DO
OIC há algumas
desv
vantagens.
Em u
um estudo norte-americano, os a
autores relatam que o uso de op
pioides pod
de ser
m DOIC, piorar a inte
insufficiente parra o manejo da dor em
egridade ósssea, facilittar os
proce
essos de metástases
m
s, além dass questões
s de desvio
o da mediccação para
a uso
indev
vido. Em co
ontrapartida, apresen
nta um novo
o composto
o, PrNMI, a
agonista seletivo
ativa analg
de re
eceptores canabinoide
c
es do tipo I periféricos
s (CBRI), co
omo alterna
gésica
para pacientes diagnostica
ados com ccâncer.
Denttre os teste
es utilizado
os, foram a
avaliadas a seletividad
de aos CBR
RI periféric
cos, a
dor a
através de comportam
mentos cara
acterísticos, os efeitos
s centrais, a
as alterações na
e das células de câ
integ
gridade óssea e na viabilidade
âncer, enttre outros,, nos
interrvalos estab
belecidos antes e dep
pois da cirurgia, avalia
ando de forrma aguda (com
administração única
ú
do co
omposto ou
u do veículo
o) e crônica (administtração de doses
d
mesmo horário e em dias determ
minados ou
u do veículo). Apesarr das limita
ações
no m
quan
nto a sua ação centrall, este com
mposto prom
move analgesia robustta, permanência
da integridade
e óssea e impossibillita a inva
asão celula
ar cancero
osa em modelo
expe
erimental em
e
camundongos in oculados com
c
célula
as cancero
osas no es
spaço
intra
amedular fe
emoral direito. Os testtes de sele
etividade foram satisfa
atórios quanto a
disso
ociação com
m efeitos psicotrópico s em comp
paração com
m agonista
as não selettivos,
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pode
endo ser um
ma possibilidade de a lternativa aos
a
opioide
es no tratam
mento da DOIC.
D
Porém, neste estudo
e
não
o foram rea
alizados co
ontroles utilizando op
pioides e outros
o
fárm
macos.
Referências: Zh
hang H, Lu
und DM, C
Ciccone HA, Staatz WD,
W
Ibrahim
m MM, Largentes TM, Se
eltzman HH, Spigelm
man I, Va
anderah TW
W. Periphe
erally restrricted
Milne
cann
nabinoid 1 receptor ag
gonist as a novel ana
algesic in cancer-indu
c
uced bone pain.
Pain.. 2018; 159
9(9):1814-1823.
Alertta submetid
do em 20/1
10/2018 e a
aceito em 20/10/2018
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