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1. Alterações do sono provocada
p
s pela dor
r neuropát
tica em pa
acientes co
om o
vírus da imunodeficiênc
cia human
na (AIDS)
O so
ono é um mecanism
mo fisiológicco necessá
ário para o homem, assim com
mo a
hidra
atação e a alimentação, sendo
o que sua
a ausência está relaccionada co
om a
deprressão, ansiedade e uma sérrie de distúrbios. Dentre
D
os fatores que o
influe
enciam esttá o fato de
e sentir dorr, esta altera diretame
ente na qu alidade do sono
resultando muiitas vezes em uma n
noite mal dormida
d
a qual
q
poderria ser reso
olvida
com um tratam
mento espec
cífico.
Nos portadores
s de HIV são frequente
es diversas
s manifesta
ações neuro
ológicas durante
a vid
da, sendo uma
u
dessas a dor ne uropática. O motivo do seu surrgimento ne
esses
pacie
entes pode ser pela própria alterração soma
atossensorial que o ví rus provoca
a nos
neurrônios ou as
a relações dos efeitoss adversos
s dos fárma
acos que sã
ão utilizado
os no
trata
amento do vírus.
v
Não ficou evide
ente se os indivíduos do estudo
o já estavam com tra tamento fo
ocado
na dor e na sua
a intensidade, entreta
anto, foi de
emonstrado que algun
ns portadore
es do
HIV já tiveram
m dor que influenciav
va na qualidade do sono. Isso, possivelmente,
demo
onstra a re
ealidade vivida na clíínica, pois são poucos
s os lugare
es que realizam
diagn
nostico focado na dorr bem como
o sua influê
ência no so
ono. Em razzão ao exp
posto,
os pacientes co
om sensações dolorossas que prrovocavam insônia bu
uscaram fo
ormas
de alcançar o descanso no
oturno.
A conclusão é que
q
o pacie
ente soro p
positivo com
m dor neurropática e baixa qualidade
do sono recorre
e ao maiorr uso de fá
ármacos pa
ara dormir. Quadro essse que po
oderia
ser m
mudado com
m tratamen
nto efetivo da própria dor.
Referência: Ag
guiar Glória
a Pinto So
oares de, Dussán-Sarria Jairo Alberto, Souza
S
Andrressa de. Sleep
S
altera
ations in pa
atients with
h the huma
an immuno
odeficiency virus
and chronic pain. BrJP [Internet]. 20
019 June [c
cited 2019 Nov
N
26] ; 2
2( 2 ): 123--131.
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2. Fo
ormação dos
d
acadêm
micos de e
enfermage
em e a ava
aliação da
a dor
A do
or é uma experiência
e
a subjetiva de complexa avaliaç
ção e gere
enciamento
o. Por
isso, faz-se necessário
n
que o en
nfermeiro tenha con
nhecimento
o da fisiologia,
avaliiação, tratamento e repercuss ão no pac
ciente. A dificuldade da equip
pe de
enfermagem em
e
avaliar a dor fazz surgir a necessidade de ava
aliar os fa
atores
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relac
cionados, podendo
p
ser
s
um de
eles a limiitação de conhecime
ento duran
nte a
form
mação.
Um estudo, desenvolvido em um a instituição privada
a de ensin
no superio
or de
Aracaju/SE, an
nalisou o conhecimen
c
nto dos ac
cadêmicos de enferm
magem sob
bre a
avaliiação da dor. Particip
param do estudo 169
9 formando
os. Como resultado, ficou
comp
provado qu
ue: conhec
cem algum
ma escala de avaliaç
ção de dorr, mas ma
aioria
conh
hece apenas uma; utiilizam artig
gos científic
cos para buscar conh
hecimento sobre
s
méto
odos de avaliação da dor; a média de acertos de
d um que
estionário, para
avaliiação do co
onhecimento, foi de po
ouco mais da
d metade do total da
as questões
s; ter
form
mação técnica ou trabalhar na á
área de enffermagem não interfe
eriu no nív
vel de
conh
hecimento; por outro lado aquele
es que afirm
maram já ter
t utilizado
o alguma escala
e
para avaliação da dor apre
esentaram diferenças significativ
vas na méd
dia de acerttos.
Os fo
ormandos de enfermagem pode
em ter dificuldades em
e escolhe r a escala mais
adeq
quada para
a cada idade, e bo
oa parte dos futuro
os profissi onais possuem
defic
ciências no conhecime
ento básico da etapa fundamenta
f
al para o m
manuseio da
a dor.
O es
studo sugerre que a prática assisttencial no contexto
c
da
a graduaçã o promove
e uma
aquis
sição significativa de conhecim ento, send
do essa um
ma importa
ante ferram
menta
para contornarr o déficit de conhec imento teó
órico que pode
p
resulttar em pre
ejuízo
assis
stencial.
Referência: Sa
antos AF, Machado R
RR, Ribeiro
o CJN, Me
endes NJM , Ribeiro MCO,
Mene
ezes MGV. Nursing students’ kn
nowledge about
a
pain assessme nt. BrJP. 2018;
2
1(4): 325-330.
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3. Trratamento
os multidis
sciplinares
s na dor crônica
c
Influência da emoção
e
na dor? Obse rvou-se qu
ue a reabilittação da d or crônica pode
ser d
dificultada por possíve
eis problem
mas emocio
onais dos pacientes, e que o estresse
emoc
cional, den
ntre outros
s fatores de
e risco cog
gnitivo-com
mportamenttais são fa
atores
basta
ante signifficativos pa
ara um pio
or funcionamento físic
co a longo
o prazo, mesmo
estes
s sendo su
ubmetidos a tratamen
ntos de po
onta. Uma pesquisa ffoi realizad
da de
form
ma aleatória
a com 115 pessoas co
om dor mus
sculoesquelética crôniica, dificuld
dades
para realizar os afazeres do dia a d
dia por con
nta da dor e problem
mas emocio
onais,
visan
ndo estuda
ar a respos
sta um mé
étodo que mescla
m
a terapia de comportam
mento
dialé
ética com te
erapia de in
nteligência emocional. Os resulta
ados mostrraram melh
horias
clínic
cas significa
ativas em um
u período
o de nove meses
m
de trratamento, mas não foram
f
tão relevantes e eficiente
es no pós--tratamento e em longo prazo . Os resulttados
suge
erem que novos trattamentos podem ser implanta
ados e aprrimorados para
melh
horar, não necessariamente a do
or em si, mas
m
o impa
acto negatiivo que ela
a traz
em s
seu estilo de vida.
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Referência: Boe
ersmaa K; S. Martin; Hesserc H; Flinka, Id
da K; Gerdlleb,B; Stev
ven J.
Linto
ona. Efficac
cy of a trransdiagnosstic emotio
on–focused
d exposure
e treatmen
nt for
chronic pain patients with
w
comorrbid anxiety and de
epression: a random
mized
controlled trial. PAIN, 2019.
Alertta submetid
do em 08/1
10/2019 e a
aceito em 08/10/2019
0
9.
4. Re
elação enttre dor e a síndrome
e de Parkiinson
A do
or é um com
mponente importante e frequentte em muito
os distúrbio
os neurológ
gicos,
dentre eles a doença de
e Parkinso n, uma do
oença neurodegenera
ativa, crônica e
progressiva, na qual há
á comprom
metimento da produção do ne
eurotransm
missor
dopa
amina, em especial na via n igroestriata
al. Embora
a esta doe
ença apres
sente
sinto
omas moto
ores classic
camente cconhecidos (bradicinesia, tremo
or em repouso,
rigidez e insta
abilidade postural), ela também possui sintomass não mo
otores
impo
ortantes, co
omo demên
ncia, depre ssão, distú
úrbios do so
ono, disfun ção autonô
ômica
e sintomas se
ensoriais. Entretanto
o, a fisiop
patologia da
d dor ne
esses pacie
entes
perm
manece inde
efinida.
A dor parkinson
niana centrral é um do
os cinco sub
btipos de dor na doen ça de Parkinson
identtificados po
or Ford, 2010 e supõe
e-se que se
eja o único subtipo de
e dor que é uma
cons
sequência direta da
a própria doença, resultante de proccessamento
o de
inforrmações do
olorosas anormais, e n
não o resulltado de dis
stonia e rig
gidez (distú
úrbios
na ffunção mo
otora). Sendo assim
m, essa do
or parkinsoniana ce ntral não está
relac
cionada a uma
u
lesão no sistema
a nervoso periférico e não aten de aos crittérios
atuais para dorr neuropátic
ca central. Contudo, a associaçã
ão entre do
or parkinsoniana
centrral e sintomas motorres ainda é amplame
ente descon
nhecida e a relação entre
perce
epção da dor
d
parkins
soniana ce
entral e tra
atamento para
p
doençça de Parkinson
ainda
a é motivo de discussão.
Um estudo tra
ansversal com
c
pacien
ntes da Mo
ovement Disorders
D
C
Clinic do Centro
Hosp
pitalar do Porto (em
m Portugall) diagnosticados co
om doença
a de Parkinson
onstrou que dos 292 pacientes ccom essa doença, 73%
demo
% apresenttavam dor. Além
disso
o, 63% dos
s pacientes relataram dor diária e a maioria
a (83%) a cclassificou como
moderada ou in
ntensa. Esttes dados cconfirmam que a dor é um sinto
oma perturb
bador
em p
pacientes com doença
a de Parkinsson. Adema
ais, a prese
ença de dorr foi relacio
onada
a sin
ntomas mottores mais graves, prresença de flutuações motoras e maior duração
medicamen
do es
stado off (p
período em
m que o pacciente não está
e
sob o efeito dos m
ntos).
Esses achados confirmam
m relatos an
nteriores de
e associaçõ
ões significa
ativas entre dor
e ma
anifestações motoras mais grave
es da doenç
ça de Parkin
nson.
ana centra
Esse mesmo estudo reve
elou que oss pacientes
s com dor parkinsonia
al são
s jovens e apresentam um in
nício preco
oce da me
esma, mass apresenta
avam
mais
sinto
omas não motores
m
ma
ais graves d
do que os pacientes
p
com
c
dor pa rkinsoniana
a não
centrral. Além disso,
d
pacie
entes com dor parkin
nsoniana central apre
esentaram mais
sinto
omas não motores
m
res
sistentes à levodopa (medicame
(
nto conside
erado o padrãoouro no trata
amento da
a doença de Parkin
nson) do que pacie
entes com dor
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parkinsoniana não
n
centrall, apesar de
e apresentarem sintomas motorres semelha
antes
ou atté menos graves.
g
Toda
avia quase todos os pacientes
p
c om dor parkinsoniana
a central (9
97%) relattaram
alívio
o da dor co
om terapia dopaminérrgica, enquanto apena
as 37% doss pacientes
s com
dor parkinsoniana não central e
experimentaram melhora com
m a medic
cação
antip
parkinsoniana. Esses resultadoss corroboram com a noção de que a dete
ecção
sensorial anorm
mal em pacientes ccom doenç
ça de Park
kinson tam
mbém pode
e ser
melh
horada com
m terapia dopaminé rgica, especialmente em pacie
entes com
m dor
parkinsoniana central, su
ugerindo o envolvimento do sistema dop
paminérgic
co na
nocic
cepção cen
ntral nestes
s pacientes . Estes dad
dos apontam para a p
possibilidad
de de
uma redução da inibição da dor descenden
nte na doença de P
Parkinson. Esse
conju
unto de as
ssociações sugere a n
necessidade
e de uma abordagem
m integrada
a dos
sinto
omas motores e não motores no
o atendime
ento clínico de pacienttes com do
oença
de Pa
arkinson co
om dor parkinsoniana central.
Referência: Vila
a-Chã N, Cavaco
C
S, M
Mendes A, Gonçalves
G
A, Moreira I, Fernand
des J,
Dam
másio J, Aze
evedo LF, Castro-Lope
C
es J. Unveiling the relationship b
between ce
entral
parkinsonian pa
ain and mo
otor sympttoms in Parkinson's disease.
d
Eu
ur J Pain. 2019;
2
23(8
8):1475-148
85.
Alertta submetid
do em 04/1
11/2019 e a
aceito em 04/11/2019
0
9.
5. R
Regiões ce
erebrais envolvidas na reduç
ção da dor ao segu
urar a mão do
parc
ceiro(a)
Dor, por definiç
ção, não é apenas a ssensação física referen
nte ao dan o, mas tam
mbém
a experiência emocional
e
associada
a
a ela (IASP)). Nesse sentido, há in
números arrtigos
cienttíficos mosttrando a effetividade d
de situaçõe
es como ou
uvir música
a ou até mesmo
falarr palavrão, na reduçã
ão da dor.. O DOL também
t
já trouxe um
m trabalho
o que
mosttra que mu
ulheres que
e mordem a mão dos companhe
eiros (as) d
durante o parto,
p
sente
em menos dor! Uma das situaçções mais concretas nesse senttido é o to
oque:
segu
urar a mão, estar perrto. Embora
a seja claro o quanto
o esse supo
orte é capa
az de
reduzir a dor, pouco
p
sabe
emos sobre
e as vias e estruturas
s neurais e nvolvidas nessa
n
respo
osta.
Um estudo re
ecentemente publica
ado na re
evista Pain
n, avaliou 30 mulh
heres,
subm
metidas a um
u
estímulo térmico doloroso, enquanto seguravam
m a mão do
o seu
parce
eiro (a) ou um dispositivo inerte
e.
O to
oque do parceiro foi capaz
c
de a
atenuar a sensação
s
dolorosa ind
duzida por uma
placa
a quente, reduzindo a atividad
de cerebral no que os autoress chamaram
m de
Assin
natura Neurológica da
a Dor (aval iada por re
essonância magnética ). As estruturas
em q
que foi obse
ervada uma
a redução d
da atividade abrangem
m:
 regiões alvo de afferentes no
ociceptivos primários: ínsula possterior e córtex
c
cingulad
do anterior
 regiões associadas ao valor affetivo: córttex orbitofrrontal
 regiões associadas a significa do: córtex pré-frontall ventromed
dial
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regiões associadas
s ao estre
esse e com
mportamen
nto defensiivo: córtex
x pré
frontal ventromed
dial e dorrsomedial, córtex cingulado a
anterior ro
ostral,
amígdala / hipocam
mpo, hipotá
álamo e sub
bstância cin
nzenta peri aquedutal.
Mais interessan
nte! Os autores mostrram que a redução da
a atividade cerebral de
essas
regiõ
ões estava diretamentte ligada à qualidade do relacion
namento d o casal! Qu
uanto
melh
hor alegava
am estar o relacionam ento, maio
or a analges
sia!
O toque, a atenção, a pre
esença e o cuidado do parceiro (a) certam
mente afeta
am os
proce
essos cere
ebrais centrrais que co
ontribuem para a do
or e o sofrrimento afe
etivo.
Ness
se sentido, é fundam
mental que as equipe
es de saúd
de pensem nesse aspecto
como
o parte in
ndispensável do cuid
dado ao paciente, de forma a melhorrar a
expe
eriência em procedime
entos doloro
osos e facillitar o traba
alho da equ
uipe.
Referência: Lóp
pez-Solà, Geuter
G
S, K
Koban L, Co
oan JA, Wag
ger TD. Bra
ain mechan
nisms
of so
ocial touch--induced an
nalgesia in ffemales. Pa
ain. 2019; 160(9):207
72-2085.
Alertta submetid
do em 24/1
10/2019 e a
aceito em 24/10/2019
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6. O reparo de
d fratura
as requerr a sinaliz
zação TrkA
A por fib
bras sensittivas
esqu
ueléticas
O tec
cido ósseo é ricamentte inervado
o por fibras sensitivas que expresssam o receptor
de tropomiosin
na quinase A (tropom
myosin rece
eptor kinas
se A, TrkA)) responsiv
vo ao
fatorr de crescimento do nervo (ne rve growth
h factor, NGF), que ssão necess
sários
para a expan
nsão de progenitore
p
s osteocondrais durrante o d
desenvolvim
mento
esqu
uelético em
m mamíferros. Diante
e dessa informação,, o grupo
o liderado pelo
Profe
essor Aaro
on James na
n Universsidade John Hopkins (EUA), ca
aracterizara
am a
reine
ervação do
o tecido ós
sseo após fratura ulnar por estresse
e
e averiguara
am o
diada por fibras
impa
acto da perrca da sinalização med
f
sensiitivas TrkA positivas nesse
n
proce
esso. Os pe
esquisadores demonsstraram porr análises histológicas
h
s sequencia
ais de
anim
mais repórte
eres submetidas à frratura um aumento da expresssão de NG
GF na
linha
agem proge
enitora estrromal no p
periósteo e em macróffagos assocciados à frratura
óssea. Observo
ou-se ainda
a arborizaçã
ão dendrític
ca de fibras sensitivass positivas para
TrkA
A e CGRP dentro de domínios celulares enriquecid
dos de NG
GF no periósteo
durante vascula
arização, ossificação e mineraliz
zação. Inibição tempo
oral da atividade
de T
bras senso
TrkA pela administraç
a
ção de 1N
NMPP1 redu
uziu o núm
mero de fib
oriais,
aboliiu revascularização e atrasou a ossificação
o do calo ósseo
ó
em frraturas uln
nares.
Defic
ciências semelhantes em crescim
mento nerv
voso e reparo ósseo em um modelo
também foram
expe
erimental de
d neuropatia perifé
érica induz
zida por paclitaxel
p
f
obse
ervadas. Em
m suma, os
s pesquisad
dores demo
onstraram que
q
a sinallização mediada
por fibras sen
nsitivas Trk
kA positiva
as no rep
paro de fraturas porr estresse e a
impliicação de nervos
n
sens
soriais esqu
ueléticos co
omo um mediador dessse process
so de
reparo.
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Referência: Li Z,
Z Meyers CA, Chang L, Lee S, Li Z, Tomlinson R, H oke A, Clemens
TL, JJames AW. Fracture re
epair requi res TrkA signaling by skeletal se
ensory nerv
ves. J
Clin Invest. 201
19 pii: 1284
428
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7. U
Um circuitto neuronal para s intomas depressivo
d
os depend
dentes da
a dor
crôn
nica
A do
or crônica associada a sintomas d
depressivos
s é frequen
nte, tornand
do o tratam
mento
um g
grande des
safio. Partic
cularmente
e, os sintom
mas depres
ssivos pode
em levar a uma
maio
or duração e intensida
ade da dorr, alternand
do ciclos de
e dor intenssa e depressão.
Nestte sentido, a disfunção do sistem
ma serotoninérgico es
stá implicad
da na dor e nos
sinto
omas depre
essivos, enttretanto a rrelação da dor crônica
a e a depre
essão ainda
a não
está bem esclarecida. Porrtanto, sabe
endo que a amígdala central (Ce
eA) particip
pa de
proce
essos nociceptivos e de altera
ações de humor
h
com
mo ansieda
ade e med
do, o
objettivo do es
studo foi determinar se existe um circuitto neurona
al nos sintomas
as técnica
deprressivos as
ssociado à dor crôn
nica. Para isto, foram utilizada
as de
optogenética, rastreio
r
vira
al, eletrofis iologia e métodos
m
quimiogenéticcos.
Primeiramente foi determ
bitória des
minado que
e existe uma via funcional inib
sde o
núcle
eo dorsal da
d rafe (DR
RN) para a CeA via re
eceptores 5-TH1A
5
em
m camundongos.
Cons
sequenteme
ente foi observado q
que essa via
v
está ativa
a
em m
modelos de
e dor
crônica como o de lesão do nerv
vo espinhal (SNI), mas
m
não e
em modelo
os de
deprressão não associados à dor crrônica com
mo o teste de estressse por rete
enção
crônica ou estrresse por derrota
d
sociial repetida
a. Posteriorrmente, foii observado
o que
existte uma via
a de saída glutamaté
érgica da CeA
C
para a habenula
a lateral (LHb),
estru
utura que tem eferê
ências para
a áreas centrais implicadas n
na liberação de
neurromodulado
ores como serotonina
a, dopamin
na e norepinefrina. Finalmente
e, foi
demo
onstrado por
p
imagem
m por resso
onância ma
agnética fu
uncional (fM
MRI) que existe
e
uma diminuição
o da conectividade fu ncional enttre o DRN e a amígda
ala centrom
medial
em p
pacientes com
c
sintom
mas depresssivos associados à dor crônica. Esses ach
hados
levan
ntam a po
ossibilidade
e de desen
nvolver tra
atamentos que envollvam o us
so de
drogas de açã
ão dupla ou
o abordag
gens não medicamen
m
ntosas, com
mo estimulação
cereb
bral profun
nda ou esttimulação magnética transcraniana para atingir as vias
conv
vergentes em pacie
entes que
e apresentam sinto
omas dep
pressivos como
como
orbidade da
a dor crônic
ca.
Wang L, Xie W,
Referência: Zho
ou W, Jin Y,
Y Meng Q,, Zhu X, Bai T, Tian Y,
Y Mao Y, W
Zhon
ng H, Zhang N, Luo MH, Tao W, Wang H, Li
L J, Li J, Qiu BS, Zhou
u JN, Li X, Xu
X H,
Wang K, Zhan
ng X, Liu Y,
Y Richter- Levin G, Xu
X L, Zhan
ng Z. A ne
eural circuit for
orbid depre
essive symptoms in cchronic pain
n. Nat Neurosci. 2019
9; 22(10):1
1649como
1658
8.
Alertta submetid
do em 05/1
11/2019 e a
aceito em 05/11/2019
0
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8. M
Mecanismo
os envolvid
dos na libe
eração de IL1B na gota
g
A arttrite gotosa
a é a principal artrite de caráterr inflamatório em hom
mens acima
a dos
40 a
anos de id
dade e mu
ulheres na menopaus
sa. Tem grrande relaçção com níveis
n
aumentados de ácido úrico,
ú
poiss, este po
ode se acumular e cristalizarr nas
ando início
o a um a
ataque ag
gudo de gota.
g
Em 1683, Thomas
articulações da
Syde
enham, um
m médico inglês que, b
baseado em
m seu próp
prio sofrime
ento de 34 anos
de go
otoso, desc
creveu a do
or experime
entada dura
ante o ataq
que agudo:
“O paciente vaii para a cama e dorm
me serenam
mente até que, pelas d
duas de ma
anhã,
é aco
ordado porr uma dor que
q
norma
almente é no
n dedo gra
ande do pé
é, mas as vezes
v
ating
ge ainda o calcanh
har, o torrnozelo e a panturrilha. A d
dor lembra
a ao
deslo
ocamento de
d um osso
o e é subittamente su
ucedida porr relaxamen
nto, tremores e
febre
e [...] A do
or, que é suave
s
no in
nício, aume
enta e se torna mais violenta a cada
hora [...] É um
ma dor de tão grand
de requinte
e que você
ê não supo
orta o peso
o das
roup
pas nem me
esmo o and
dar de out ra pessoa no mesmo cômodo [....] (SYDEN
NHAM
apud
d NUKI, 200
06, traduçã
ão nossa).”
Assim
m, o ataque
e agudo de
e gota é desscrito como
o uma sens
sação inesp
perada e inttensa
de d
dor, que po
ode durar de alguma
as horas a dias, e os
o analgésiicos atualm
mente
dispo
oníveis são
o ineficienttes ou lev
vam ao de
esenvolvimento de e
efeitos adversos
cons
sideráveis ao
a longo do tempo.
Nova
as terapias buscando o bloqueio da interleu
ucina 1β (IL
L1β) tem s ido empreg
gadas
na clinica, mas
s ainda com
m muitas re
essalvas de
evido aos efeitos
e
adve
ersos que estas
terap
pias també
ém podem causar e, aos poucos
s dados ainda dispon
níveis sobre
e sua
eficá
ácia.
Nestte sentido, este estu
udo trouxe avanços interessanttes ao dem
monstrar que
q
a
libera
via de sina
ação de IL1β depende de uma v
alização env
volvendo o
os receptore
es do
tipo Toll 4 ex
xpressos por
p
células fagocítica
as, que po
odem ser os macrófagos
prese
entes na articulação,
a
com subssequente ativação da proteína S
SYK e da oxido
nítric
co sintase induzível
i
(iNOS). Assi m, ocorre a liberação
o de óxido n
nítrico por estas
células, que é capaz de ativar
a
recep
ptores de potencial
p
trransitório d
do tipo vaniloide
(TRP
PV1), que já
á foram demonstrado s anteriorm
mente como
o importanttes para a dor e
inflam
mação na artrite goto
osa. Aqui, demonstro
ou-se que a liberação de IL1β ocorre
o
após
s a ativação
o dos receptores TRPV
V1, finalizan
ndo a via de
e sinalizaçã
ão.
O es
studo ainda sugere que os re ceptores Toll
T
4 poss
sam ser u m link entre a
hiperruricemia e o desenv
volvimento da gota. Ainda,
A
reforçam que a utilização
o dos
medicamentos Anakinra e Canakinum
mab, que modulam
m
a liberação de IL1β, pa
arece
ser uma boa estratégia para o tr atamento da gota. E,
E por fim
m, sugerem
m que
terap
pias que modulem
m
ainda
a
estass vias aqu
ui descritas
s, em asso
ociação com
m as
medicações já em uso Anakinra e Ca
anakinumab, possam representa
ar terapias mais
efetiv
vas e seguras para o tratamento
o do ataque
e agudo de gota.
Referência: Mo
onosodium urate crysttal interleukin-1β rele
ease is dep
pendent on Tolllike receptor 4 and tra
ansient recceptor pottential V1 activation
n. Rossato MF,
Hoffm
meister C, Trevisan G, Bezerra F
F, Cunha TM
M, Ferreira J, Silva CR
R. Rheumatology
ord). 2019. pii: kez25
(Oxfo
59.
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9. O canabidio
ol e a transmissão s
serotoniné
érgica
O ca
anabidiol (C
CBD) é um dos princíípios ativos
s da Cannabis sativa, nome cien
ntífico
da maconha, e tem um
u
potenccial terapê
êutico, podendo serr usado como
medicamento para
p
diversa
as doençass, incluindo epilepsia, dor crônica
a e ansiedade. É
uma substância
a que pode
e agir no s istema can
nabinoide endógeno
e
n
no cérebro, mas
não tem proprriedades ad
ditivas e n
não causa efeitos eufforizantes, pois não ativa
recep
ptores can
nabinoides CB1, efe itos característicos do princip
pal compon
nente
psico
oativo da maconha,
m
o THC. O CB
BD interage
e com alguns tipos de
e receptores
s que
não são do sistema can
nabinoide e
endógeno, sendo até mesmo ccapaz de ativar
a
recep
ptores de serotonina 5-HT1A. A serotonin
na é um neurotransm
missor que atua
regulando o humor, sono,, apetite, riitmo cardía
aco e temperatura corrporal e esttudos
mosttram que ela
e está env
volvida na d
dor, depres
ssão e ansiedade. Ain
nda, o CBD ativa
recep
ptores van
niloides do tipo TRPV
V1, envolvidos també
ém em resspostas de dor,
ansie
edade e depressão.
ar se a administração
O ob
bjetivo destte estudo é determina
o aguda de
e CBD mod
dula a
ativid
dade dos neurônios serotoniné
érgicos em
m uma região específfica do cérebro
impo
ortante parra sua neu
urotransmisssão (núcle
eo dorsal da
d Rafe-ND
DR) em animais
controle e por meio de qu
uais tipos d
de receptorres. Além disso, exam
minar o efeito do
trata
amento rep
petido com baixas dosses de CBD
D na alodin
nia mecânicca (sensaçã
ão de
dor q
quando o estímulo
e
nã
ão é doloro so), compo
ortamentos
s semelhanttes à ansie
edade
e a atividade neuronial de
d seroton
nina em um
m modelo de lesão n
neuropática
a em
ratos
s.
Foi o
observado que
q
com ad
dministraçã
ão aguda de
e CBD houv
ve diminuiçção da atividade
dos neurônios serotoniné
érgicos do NDR porr ativação de recepttores 5-HT
T1A e
TRPV
V1, enquan
nto o tratam
mento repe tido com CBD
C
aumentou essa attividade através
da dessensibiliz
zação dos receptores de seroton
nina. O tratamento re
epetido tam
mbém
foi ca
apaz de dim
minuir a alodinia meccânica, reve
erter o com
mportamentto semelhante à
ansie
edade e melhorar a atividade
a
n euronial da
a serotonin
na nos anim
mais expos
stos à
lesão
o do nervo,, mas atrav
vés de meca
anismos differentes.
Esses resultado
os são clinicamente re
elevantes, uma vez que o CBD é conhecido por
exibiir poucos efeitos
e
cola
aterais e a poia o iníc
cio de ensa
aios clínico
os para tes
star a
eficá
ácia de com
mpostos baseados
b
n
no CBD no
o tratamen
nto da dorr neuropática e
trans
stornos do humor em comorbida
ade.
Referência:
 De Greg
gorio D, McLaughlin RJ, Posa L,
L Ochoa-Sanchez R, Enns J, Lo
opezCanul M,
M Aboud M,
M Maione S, Comai S, Gobbi G. Cannab
bidiol modu
ulates
serotone
ergic trans
smission a
and reverse
es both allodynia
a
a
and anxiety
y-like
behavior in a mode
el of neurop
pathic pain. Pain. 2019; 160(1): 136-150;
 Berger M,
M Gray JA
A, Roth BL. The expan
nded biolog
gy of serottonin. Annu
u Rev
Med. 2009;60:355-66;
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Elsaid S, Kloiber S,, Le Foll B. Effects of cannabidiol
c
(CBD) in n
neuropsych
hiatric
disorderrs: A review
w of pre-cl inical and clinical find
dings. Prog Mol Biol Transl
T
Sci. 2019;167:25-7
75.
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10. Sistema endocanabinoide é envolvid
do na dep
pressão, rrecompensa e
conttrole da do
or
Denttre os distú
úrbios neurrológicos e psiquiátric
cos que ma
ais afetam a sociedade em
geral, a dor e a depressão
o são os qu
ue mais pre
evalecem. Estas cond ições coexistem
e de vida. Já foi
em q
quase 80% dos pacien
ntes e com prometem a saúde e a qualidade
obse
ervado que
e pacientes
s que soffrem de algum
a
tipo de dor iinflamatória ou
neurropática são quase cinco vezess mais prop
pensos a desenvolve
d
er depressã
ão ou
em geral. No entanto, a
trans
storno de ansiedade comparad o com a população
p
maio
oria dos pacientes que
e sofre desssa comorbidade não responde a
aos tratame
entos
farm
macológicos que tratam da dor ou depres
ssão individ
dualmente,, tornando esse
distú
úrbio um fardo ainda maior
m
para os pacientes.
Há indícios de que, antigamente, essa como
orbidade en
ntre depre ssão e dor era
trata
ada com o uso de ex
xtratos da planta Can
nnabis sativa, mais cconhecida como
marijjuana. Porém, o uso da mariju ana para combater
c
a dor torno
ou-se um tópico
t
controverso, devido
d
à possível d
dependênciia, abuso de droga
as e questões
regulatórias. Apesar
A
do uso dessa planta ser milenar, a ação b iológica de
e seu
princ
cipal comp
ponente psicoativo, o ∆9-tetrra-hidrocanabinol (∆9
9-THC), só
ó foi
identtificada rec
centemente
e. A identifficação da primeira substância
s
endógena tipocana
abinoide, a anandam
mida, no c érebro de porco reiiterou a im
mportância
a dos
recep
ptores cana
abinoides e de seus ligantes en
ndógenos no
n controle
e de uma ampla
a
varie
edade de attividades biológicas.
Além
m do ∆9-THC, quase 80 outros fittocanabinoides são en
ncontrados nos extratos de
Cann
nabis com estruturas
e
semelhante
s
es à do THC
C. Porém, o THC é o m
mais estuda
ado e
demo
onstrou ativar os rec
ceptores ca
anabinoides tipo 1 e 2 (CB1 e CB2) e afetar
a
muittos processos fisiopato
ológicos, in cluindo a nocicepção.
n
No e
entanto, devido aos seus efei tos indese
ejados no sistema n
nervoso central,
mediados por CB1,
C
sua uttilidade clín ica é limita
ada.
Estud
dos subsequentes re
evelaram q
que outro fitocanabinoide, o ccanabidiol, com
afinid
dade muito
o baixa pelos recepto
ores CB1 e CB2, exerce efeitos farmacoló
ógicos
posittivos, com
mo proprie
edade an siolítica, antiepilétic
ca, antiba cteriana, antieffeitos
inflam
matória,
anticâncerr
e
tam
mbém
anttidiabética, sem
i nduzir
psico
otomimético
os como o THC.
Estud
dos clínicos
s mostraram
m sinalizaçção endocan
nabinoide alterada
a
em
m pacientes
s com
dor crônica, bem
b
como
o em pac ientes psiquiátricos. Verificou--se que certos
c
polim
morfismos genéticos
g
nos
n
recepto
ores CB1 e CB2 estã
ão associad
dos à depre
essão
maio
or e ao transtorno bip
polar, e fo i observado que pacientes com depressão
o que
possuem um polimorfismo de um único nucleottídeo no receptor CB1
frequ
uentemente
e apresenttam resistê
ência ao tratamento. Embora poucos esttudos
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clínic
cos tenham
m abordado
o diretame
ente a imp
portância dos
d
endoca
anabinoides
s nas
interrações dor--depressão,, foi relatad
da melhora
a na dor muscular
m
e n
nos nervos
s pela
inges
stão de Can
nnabis em pacientes ccom HIV, que
q
exibiram
m sintomass melhorados de
deprressão e ansiedade. Fo
oi demonsttrado també
ém que as reduções n
na dor mediadas
por ∆
∆9-THC estão associa
adas à ativ
vidade aum
mentada da amígdala e conectividade
funciional reduz
zida entre a amígdala e o córtex somatosse
ensorial. As sim, a amígdala
a emociona
provavelmente forma o circuito neurral comum e o elo enttre resposta
al e a
dor. Estes e outros
o
estudos indiccam que depressão/a
d
ansiedade e dor, qu
uando
prese
entes junttos em um
ma varieda
ade de pacientes, re
espondem a canabinoides
administrados exogenam
mente. Em bora vário
os agentes
s canabino
oides sinté
éticos
estejjam em desenvolvime
ento para trratar dor e depressão
o, o mecaniismo subjac
cente
as mesma
ainda
a precisa ser elucida
ado para saber se envolvem
e
as vias ou vias
distin
ntas nestas
s condições
s.
Referência: We
en Juan Huang, Wei W
Wei Chen, Xia
X Zhang. Endocanna
abinoid sys
stem:
Role in depress
sion, reward
d and pain control. Mo
ol Med Rep. 2016; 14((4):2899-9
903.
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