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1. E
Efeito pla
acebo aux
xilia no ttratamento
o de pes
ssoas com
m dor lom
mbar
crôn
nica?
O grrande núm
mero de in
ndivíduos ccom dor lo
ombar crônica levou
u pesquisad
dores
alem
mães a inda
agarem os efeitos
e
do p
placebo ace
erca desta problemát ica, já que seus
resultados não
o se difere
enciam esttaticamente
e do trata
amento de
e linha ado
otado
atualmente, alé
ém de mostrar que po
odem reduz
zir a dor crrônica, inclu
uindo a lom
mbar,
a um
m grau sign
nificativo e clinicamen
nte relevantte. A pesqu
uisa então v
visou analisar a
repercussão do
o placebo (celulose
(
m
microcristaliina) em du
uas vertenttes: subjettiva e
objettiva, onde se analisou
u a percepçção do pac
ciente nas classificaçõe
c
es de dor e nas
suas
s incapacida
ades, e a amplitude de movime
ento e velo
ocidade do
o movimentto da
colun
na vertebra
al, respectiv
vamente.
No e
ensaio, os pacientes foram alo
ocados de maneira aleatória p
para receb
ber o
place
ebo duas vezes ao dia duran te três se
emanas consecutivas , além do
o seu
trata
amento usu
ual ou sem qualquer intervenção adicionall. Os dadoss foram ob
btidos
antes da prime
eira ingesta
a do placeb
bo e após os
o 21 dias.. Devido ao
o estudo ser de
carac
cterística aberta, os participante
p
es estavam
m cientes da
a alocação do grupo e não
cego
os ao tratam
mento, ou seja, sabia
am que as cápsulas
c
nã
ão continha
am ingredie
entes
ativo
os.
Averriguou-se que
q
os indivíduos q
que utilizarram o placebo junta
amente co
om o
trata
amento padrão reduz
ziram a d
dor, a inca
apacidade funcional e sintoma
as de
estre
esse depre
essão, além
m da ten
ndência de
esses pacie
entes proccurarem menos
m
analg
gésicos. Se
endo assim
m, apresenttou efeitos positivos sobre
s
a qu
uestão subjjetiva
analiisada, pois
s mostrou melhoria na restrrição de atividades
a
relacionadas a
mobilidade, porrém não se
e observou impacto na
a avaliação objetiva. M
Mesmo ass
sim, é
notória a partic
cipação do placebo po
or melhorar a dor e a incapacid
dade, por serem
s
as m
maiores que
eixas dos pa
acientes co m dor lomb
bar crônica.
Referência: Kle
eine-Borgmann J, Sch
hmidt K, He
ellmann A, Bingel U. E
Effects of openo
labell placebo on
o pain, functional d
disability, and
a
spine mobility in
n patients with
chronic back pa
ain: a rando
omized con
ntrolled trial. Pain. 201
19; 160(12
2):2891-289
97.
Alertta submetid
do em 03/0
02/2020 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Fern
nanda de Souza
S
Silva..
2. Alterações do sono provocada
p
s pela dor
r neuropát
tica em pa
acientes co
om
vírus da imunodeficiênc
cia human
na (AIDS)
O so
ono é um mecanism
mo fisiológicco necessá
ário para o homem, assim com
mo
hidra
atação e a alimentação, sendo
o que sua
a ausência está relaccionada co
om
deprressão, ansiedade e uma sérrie de distúrbios. Dentre
D
os fatores que

o
a
a
o
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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
da, sendo uma
u
dessas a dor ne uropática. O motivo do seu surrgimento ne
esses
a vid
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: Aguiar GPS, Dussán-Sa rria JA, So
ouza A. Sle
eep alterat ions in pattients
with the human
n immunodeficiency v
virus and ch
hronic pain. Brazilian JJournal Of Pain,
2019
9, 2, 2, 123
3-131.
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Tale
es Henrique
e Andrade d
da Mota.
3. Attividade fíísica e dor
res crônica
as em idos
sos
Segu
undo expec
ctativa do IBGE, em 2030 serão 41,5 millhões de id
dosos no Brasil.
B
Essa transição demográffica observ
vada demo
onstra a im
mportância do estud
do do
enve
elhecimento
o e dos fatores ob
bservados nesta po
opulação, ccomo a maior
m
ocorrência de condições
c
crônicas, qu
ue geram um importan
nte problem
ma para a saúde
s
públiica e exige
em uma abordagem m
multidisciplinar. A dor é neste se
entido, uma
a das
princ
cipais queix
xas dos idos
sos, e as m
mulheres pa
arecem ser as mais at ingidas.
Pesq
quisadores da Univerrsidade Co
omunitária da Região
o de Chap
pecó em Santa
S
Catarina obserrvaram fato
ores assocciados à do
or crônica e a relaçã
ão com nível e
volum
me de attividade fíísica em idosos qu
ue apresen
ntavam ba
aixo índice
e de
sede
entarismo (7,8%). A pesquisa
a foi realiizada em um muniicípio onde
e foi
impla
antado um local para práticas de
e atividades físicas es
specíficas p ara os idos
sos, a
“Cida
ade do Idos
so”.
Os p
principais achados in
ndicaram a prevalên
ncia do se
exo feminin
no 67,3% e a
prese
ença de doenças crô
ônicas em 86% da população
p
estudada.
e
No entanto, as
mulh
heres com maior volume de attividade fís
sica seman
nal relatara
am ausência de
dores crônicas
s e meno
or quantida
ade de doenças
d
crrônicas, allém de menor
m
inten
nsidade da dor em rela
ação àquela
as sedentárias ou insu
uficienteme
ente ativas.
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Esta descobertta pode reiterar
r
a importânc
cia da pro
omoção da
a vida ativa e
dese
envolvimentto de estud
dos acerca do volume
e da ativida
ade física p
para idosos
s com
ênfas
se no público feminino
o.
Referência: Ferrretti, F, Silva
S
MR, P
Pegoraro F, Baldo JE, Sá CA. D
Dor crônica
a em
os, fatores associados
s e relação com o nível e volume
e de ativida
ade física. BrJP,
idoso
2019
9, 2, 1, 3-7
7.
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Matteus Medeirros Leite.
4. E
Estudo com
mprova que o para
acetamol é ineficie
ente para aliviar a dor
lomb
bar aguda
a
Realizada a partir de nov
vembro de 2009 a março de 20
013, foi o p
primeiro es
studo
randomizado co
ontrolado por
p placebo
o a comparrar a eficác
cia do para
acetamol na
a dor
lomb
bar aguda (LBP).
(
Feito
o em quat ro semanas com 1652 paciente
es randomiz
zados
em d
dois grupos
s, o parace
etamol e o placebo. Para
P
análise de dose--resposta foram
f
divid
didos conforme o núm
mero de com
mprimidos por seman
na. Assim, fforam avaliados
funçã
ão, intensid
dade da dor e classificcação globa
al da mudan
nça dos sin
ntomas.
Em rresultado, 72% dos participante
p
es do grupo paracetamol tomarram pelo menos
m
quatro comprim
midos por dia em 2 semanas. O perfil desses
d
eram
m mais ve
elhos,
predominância do sexo masculino,
m
m
menos prop
pensos a dor estendid
da até o jo
oelho,
ponttos altos de
e sentimenttos de deprressão, rela
ataram maior percepçção de alto risco
de d
dor persiste
ente, ponto
o baixo pa
ara função e período longo de atividade usual
reduzida.
Em c
comparação
o ao grupo placebo e ao paracettamol, na semana
s
2 ccom pelo menos
m
4 co
omprimidos
s, a avalia
ação na in
ntensidade da dor, na
n classificcação globa
al da
mudança de sin
ntomas e na
n função n
não houveram nenhum
ma diferençça. Ademaiis, na
sema
ana 1 e ap
pós a 2 com
m pelo me
enos 5 e 6 comprimid
dos por dia
a, apresenttaram
diferrença mínim
ma na inte
ensidade d a dor em apenas 2 das 21 esstimativas entre
ambo
os.
Porta
anto, o estudo mostro
ou a ineficá
ácia clínica do parace
etamol para
a pacientes
s com
dor n
na lombar aguda, apesar de ap
presentar limitações por
p ser pion
neiro no es
studo
randomizado em
m pessoas com LBP, e
ele abre as portas parra novas pe
esquisas.
Referência: Sch
hreijenberg M, Chung--Wei CL, Mclachlan AJ, Williams CM, Kampe
er SJ,
Koes
s BW, et al. Paracetam
mol is ineffe
ective for acute
a
low back
b
pain ev
ven for pattients
who comply with
w
treatment: com
mplier ave
erage caus
sal effect analysis of a
randomized con
ntrolled tria
al. Pain JO 2
2019, 160: 2848-54.
Alertta submetid
do em 03/0
02/2020 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Júlia
a Eduarda Batista
B
de A
Almeida.
5. Anestésicos
s não inva
asivos no ttratamentto da perio
odontite crrônica
A do
or relaciona
ada aos procedimento
os periodon
ntais acometem cerca
a de 15 a 33%
dos pacientes. Entre os
s fatores q
que a influenciam destaca-se
d
o descon
nforto
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resultante do trauma en
ntre o conttato dos in
nstrumento
os da perio
odontia com as
estru
uturas do dente, a sen
nsibilidade dentária e o ruído pro
oduzido durrante a tera
apia.
Os anestésicos não invasiv
vos em gel inseridos no
n interior da bolsa pe
eriodontal surge
s
como
o uma alterrnativa que
e visa dimin
nuir o sofrimento do paciente
p
ep
promover maior
m
aderrência ao trratamento. Entretanto
o, até o exa
ato momen
nto, não ha via estudos
s que
comp
provassem sua efetividade dura nte a raspa
agem e o alisamento
a
radicular (RAR)
(
supra/subgenviival.
Send
do assim, o estudo propôs co
omparar o controle da
d dor do gel anesttésico
lidoc
caína/prilocaína lipossômico com
mparado com
m a lidocaíína/prilocaíína (Oraqix
x®) e
o pla
acebo, amb
bos em gel, no decorrrer da RAR
R em 40 voluntários co
om periodo
ontite
crônica modera
ada e grav
ve. Para av
valiação da
a dor utiliz
zou a esca
ala de cate
egoria
numérica (NRS
S-101) e a escala d
de categoria verbal (VRS-4).
(
A
Antes e ap
pós o
proce
edimento houve
h
a mo
onitorização
o hemodinâ
âmica dos participante
p
es.
Obse
ervou-se que não houve diferen
nça signific
cativa nos efeitos do s anestésic
cos e
place
ebo no con
ntrole da do
or e esses não interferiram no estado hem
modinâmico
o dos
indiv
víduos. Em
m contrapa
artida, a supuração,, ansiedad
de e a prrofundidade de
sond
dagem da técnica
t
aum
mentaram a sensibilidade dolorrosa. Media
ante o exp
posto,
suge
ere-se o uso limitado de anestessia periodon
ntal não invasiva com
m recomend
dação
para pacientes ansiosos, que possu em medo de agulhas
s e possam
m ter vivenciado
situa
ações desag
gradáveis com
c
anesté sicos.
Referência: Moraes, GS, Santos,
S
IB,, Pinto, SCS
S, Pochapski, MT, Farrago, PV, Pilatti,
P
GL, S
Santos, FA.. Liposomal anestheticc gel for pa
ain control during
d
periiodontal the
erapy
in ad
dults: a plac
cebo-controlled RCT. J. Appl. Oral Sci. 2019
9; 28:e201
190025.
Alertta submetid
do em 03/0
02/2020 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Ketlley Paiva Ca
abral.
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6. Uma classe
e de tetrap
peptídeos de analgé
ésicos ten
ndenciosos
s de um fu
ungo
austtraliano te
em como alvo
a
o rece
eptor μ-op
pioide
Atualmente, ag
gonistas μ-opioides sã
ão padrão ouro para o tratamen
nto da dorr. Um
estud
do feito iso
olando-se a Penicilliu
um sp MST
T-MF667 en
ncontrou 3 tetrapepttídeos
(bilaids, bilorphina, and bilactorph
hina) que poderiam ser agonisstas μ-opioides
basta
ante eficie
entes similares a oli cerdina, que
q
media seus efei tos atravé
és de
prote
eína G, cau
usando depressão resp
piratória inferior comp
parado à m
morfina, alé
ém de
uma menor disfunção gastrointest
g
tinal, o qu
ue garante
e uma ma
aior segurança,
reduzindo potencialmente as taxas d
de overdose. Foi avaliado a atua
ação da bilo
orfina
em n
neurônios que
q
somentte expressa
aram atividade dos receptores M Opr, mostrrando
um e
efeito analg
gêgico maiis poderoso
o que a morfina, com
mpletamentte revertido
o por
antagonistas seletivos MOpr. O bi laid se mo
ostrou 14 vezes ma
ais fraco que
q
a
morffina, mas mostrou
m
eficácia máxi ma semelh
hante à pro
oteína G pa
ara a morfina. A

4

www
w.dol.innf.br
natureza sempre foi fonte
e de inspira
ação para o desenvolvimento d e fármacos
s que
alivia
am as resp
postas de dor,
d
e assiim obtemos potentes e eficazess formas de
d ter
esse controle em
e nossas mãos. No entanto, com
c
os incontáveis effeitos colatterais
que podem com
mprometer a segurançça e a vidas
s daqueles medicadoss, é necessá
ário o
do e a de
escoberta de
d meios m
mais seguros e efica
azes para aumentar essa
estud
segu
urança com mecanismos de açõe
es que mitig
gam o risco
o.
Referência: Dek
kan Z, Sian
nati S, Youssuf A, Sutcliffe KJ, Gillis A, Mallett C, Singh P, Jin
AH, Wang AM,, Mohammadi SA, Sttewart M, Ratnayake
e R, Fontaiine F, Lace
ey E,
Piggo
ott AM, Du YP, Canals
s M, Sessio
ons RB, Kelly E, Capon RJ, Alew ood PF, Ch
hristie
MJ. A tetrapepttide class of
o biased an
nalgesics frrom an Aus
stralian fun
ngus targetts the
µ-op
pioid receptor. Proc Na
atl Acad Scii U S A. 2019; 116(44
4):22353-2
22358.
Alertta submetid
do em 03/0
02/2020 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Brun
no Rocha Delfino.
D
7. O possível efeito
e
de um
u veneno
o sob rece
eptores op
pioides
Os o
opioides são atualmen
nte os ana
algésicos mais
m
utilizad
dos para o tratamentto da
dor, no entanto
o, possui muitos
m
efeito
os adversos tais como
o: dependê
ência, sedação e
deprressão resp
piratória. Devido
D
a issto é importante o desenvolvim
d
mento de novas
n
es efeitos colaterais.. O presen
form
mas de trattamento co
om menore
nte estudo visa
analiisar o poss
sível efeito antinocicep
ptivo de um
m composto, o telocin
nobufagin (TCB)
(
adqu
uirido atrav
vés do vene
eno de uma
a espécie de
enominada Rhinella jim
mi (sapo-cururu
ou sapo cantorr), além dis
sso o estud
do visa identificar se seu mecan
nismo de aç
ção é
por rreceptores opioides, com
c
a adm
ministração de naloxon
na, um anttagonista destes
recep
ptores.
Para isso foram
m utilizado
os modeloss animais submetidos
s a teste de dor, co
om a
administração de doses baixas
b
e a ltas de TCB e morfin
na, antes d
da indução com
ácido
o acético para
p
avalia
ar tempo d
de contorçõ
ões abdom
minais; form
malina em duas
fases
s (neurogê
ênica e infllamatória);; teste de retirada da cauda im
mersa em água
mal permanecia
quen
nte e o ens
saio de plac
ca quente para avalia
ar o tempo que o anim
no ca
ampo.
Com resultados demonsttrados, foi possível avaliar
a
que
e o TCB p
possui efeitto na
redução da do
or com dos
se depende
ente nos modelos
m
uttilizados, p
possuindo efeito
e
analg
gésico centtral e perifé
érico, superrior até mesmo ao da morfina.
No e
entanto, quando avalia
ado junto a
ao antagon
nista opioide não reve
erteu seu efeito,
e
pode
endo inferirr-se que ele
e não age p
pelo mesm
mo receptor. Há estudo
os que sugerem
que o efeito do
d TCB po
ossa ser e
endógeno já
j que a sua desre
egulação pa
arece
aumentar o número
n
de doenças, contudo ainda não
o é possív
vel afirmarr seu
meca
anismo sen
ndo necessá
ários novoss estudos.
Referência: Feiitosa GIMC
C, Carvalho
o IF, Coelho EBS, Mo
onteiro MRB
B, Medeiros RL,
Carv
valho EDF, Silva PT,, Carvalho DMF, Uc
choa DEA, Silveira E
ER, Santos
s CF,
Nasc
cimento NR, Carvalho MF, C
Cardi BA, Carvalho
o KM. Po
otent nono
opioid
antin
nociceptive activity of telocinobu
ufagin in mo
odels of acute pain in
n mice.Pain Rep.
2019
9, 4(6):e79
91.
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Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Ivan
nete de Fre
eitas Lisboa
a.
8. C
Complicaç
ções da Doença
D
F
Falciforme
e e o ac
cesso aos
s serviços
s de
eme
ergência de saúde
Uma das comp
plicações da Doença Falciforme (DF) é o priaprismo
o, caracterrizada
pela ereção pe
eniana inde
esejada e prologada, acima de
e 4h, devi do ao bloq
queio
vascular pelas
s hemácias
s deforma
adas, cara
acterística da doençça, nos co
orpos
cave
ernosos do membro, agravo estte considerrado uma emergência
a urológica
a que
afeta
a cerca de
e 30% dos
s homens com DF. Tal complicação cau
usa dor e pode
provocar lesões
s teciduais irreversíve
eis, onde se
em uma inttervenção a
adequada, pode
resultar em disffunção eréttil e impacttos na qualidade de vida destes h
homens.
Ainda que a prrocura por serviços d e cuidados
s à saúde por
p parte d
desta população
apresente bons
s índices, o acesso à a
atenção primária não é uma prá
ática comum
m por
parte
e dos indiv
víduos com
m DF, é o atendimento de em
mergência d
dos hospitais a
receb
ber maior demanda.
d
Um
U estudo qualitativo
o mostrou que
q
a busca
a por serviç
ço de
saúd
de especialiizado é con
nsiderada ccomo últim
mo recurso, após tenta
ativas palia
ativas
falha
as em dom
micílio asso
ociados a quadros exacerbado
e
s de dor. Aponta ainda,
a
vivên
ncias de prreconceito dos
d profissiionais de saúde devid
do à falta d e conhecim
mento
sobre
e a doen
nça e sua
as compliccações, ac
carretando atendime
ento tardio
o na
resollubilidade da
d disfunção.
Além
m do diagnó
óstico preco
oce da DF, a educação em saúde faz-se ne
ecessária para o
ar. É esse
escla
arecimento das interrcorrências que o prriaprismo pode
p
causa
encial
autocuidado, acesso aos serviços d
de saúde, profissiona
ais capacita
ados, temp
po de
atendimento há
ábil, ambie
ente seguro
o com priva
acidade e com
c
foco n
na prevençã
ão de
comp
plicações e,
e consequ
uentemente
e, na melh
horia da qualidade
q
d
de vida de
esses
indiv
víduos.
Referência: Ma
aia HAAS, Alvaia MA
A, Carneiro
o JM, Xavier ASG, B
Bessa Júnior J,
Carv
valho, ESS. Acesso de
e homens ccom doença
a falciforme
e e priapism
mo nos serrviços
de emergência.. BrJP, 2019
9, 2(1):20--26.
Alertta submetid
do em 03/1
12/2019 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Polia
ana Alves de
d Oliveira.
ensa após
9. Fa
atores de risco para
a a dor inte
s cirurgia de
d coluna vertebral
A do
or é altamen
nte prevale
ente após a cirurgia na toracolom
mbar (TL), sendo que mais
de 50% destes pacientes experimenttam dor cla
assificada como intenssa (>7) em
m Sala
de R
Recuperaçã
ão Pós-Ane
estésica. D
Devido a isto, o prresente esstudo obje
etivou
identtificar asso
ociação entre óxido niitroso (utilizado na an
nestesia ge
eral) e variáveis
anes
stésico-cirúrgicas como a dor pó
ós-operatórria intensa para este ttipo de ciru
urgia.
Para isto, analis
sou-se o prontuário d
de 197 paciientes, sendo estes diivididos em
m dois
grup
pos: dor lev
ve a modera
ada e dor in
ntensa em SRPA.
A inc
cidência da dor intens
sa em SRPA
A foi de 53,3% (n=90
0). Não fora
am encontrradas
diferrenças sign
nificativas entre
e
os grrupos na utilização
u
de óxido nittroso durante a
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cirurrgia. Porém
m, encontrou-se assoc iação das variáveis
v
anestésico-ccirúrgicas com
c
a
dor intensa em SRPA, sendo es tas: idade
e (<65 an
nos), maio
or incapacidade
funciional, meno
or tempo de
d duração da cirurgia
a, menor perda
p
sangu
uínea e con
ntrole
analg
gésico com
m opioides. Na análise
e de regressão, encon
ntrou-se qu
ue a idade entre
19 a 75 anos e a maior incapacidad
de funciona
al aumentam 2,86 e 1
1,03 as cha
ances
de te
er dor inten
nsa em SRP
PA, respect ivamente.
Pacie
entes mais jovens e com
c
maior incapacidade funciona
al são fatorres de risco
o que
mere
ecem maio
or atenção nesta unid
dade. Desttaca-se que o contro
ole da dor pósoperratória para
a este tipo de cirurgia é difícil, o que torna importante
e a admissã
ão de
proto
ocolos institucionais para
p
o seu m
manejo ade
equado.
Referência: Ru
ungwattana
akit P, So
ondtiruk T,, Nimmann
nit A, Siriivanasandh
ha B.
Perio
operative Fa
actors Asso
ociated with
h Severe Pa
ain in Post-Anesthesia
a Care Unit after
Thorracolumba Spine Surg
gery: A Re
etrospective
e Case Con
ntrol Study
y. Asian Sp
pine J
2019
9, 13(3):44
41-449.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2019 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Thaise Loyanne Felix Diass.
10. D
Dependên
ncia refratá
ária de an
nalgésicos opioides
O tra
anstorno po
or uso de substâncias ou depend
dência de substância g
geralmente
e está
relac
cionada à tolerância
t
e sintomass de abstin
nência quando a dro ga é remo
ovida,
send
do esses critérios para
a diagnósti co. A nome
enclatura acaba
a
se to
ornando confusa
quan
ndo relacionada ao uso de med
dicamentos
s como opioides, ond
de acreditav
va-se
que sua depend
dência seria facilmentte revertida
a com a diminuição g
gradual da dose,
o qu
ue vem se mostrando
o ineficientte e acabo
ou por expor os paciientes um novo
problema, definido como
o dependên
ncia refrattária de op
pioides, qu
ue consiste
e em
omas de abstinência prolongado
os, dificuld
dade na retirada, hip
peralgesia e um
sinto
proce
esso estres
ssante. A discussão
d
fo
oi gerada a partir da dificuldade
e de classificar o
problema, já qu
ue a propos
sta pela DS
SM-IV e V não
n
compre
eendem a ccomplexidad
de da
síndrrome devid
do aos sinto
omas não a
apenas físic
cos como as
a outras d
drogas, mas sim
proce
essos físic
co-fisiológic
cos e emo
ocionais, tais
t
como irritabilida
ade, disforria e
defic
ciência nos
s sistemas
s de recom
mpensa. Essa
E
modifficação no
os sistemas de
recom
mpensa se
e dá devido
o às alteraçções por op
pioides exó
ógenos dire
etamente, o que
afeta
a seus rece
eptores e consequent
c
temente o alívio natu
ural da dorr, levando a um
ciclo vicioso en
ntre alívio e dor devi do à altera
ação do eq
quilíbrio fis iológico. Pa
ara a
maio
oria das drrogas ainda
a existe um
m ciclo do vício divid
dido em trrês estágios em
progressão en
ntre a im
mpulsão/inttoxicação, abstinênc
cia/ efeito
os negativ
vo e
preocupação/an
ntecipação,, porém a d
dependênciia de opioid
des parece ser equiva
alente
ao e
estágio dois
s (efeitos negativos)
n
persistindo
o por um longo prazo
o, o que le
eva a
seme
elhança ao vício, mas
s se difere por ter carracterísticas
s diferentess, por exem
mplo,
o us
so não im
mpulsivo e retração social. Sendo assim, a classsificação como
depe
endência de
e opioides e não com
mo transto
orno por us
so de subsstâncias po
oderia
ofere
ecer um trratamento mais direccionado e efetivo, lev
vando em consideraç
ção a
form
ma única com
mo se apre
esenta.
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Escriito por Arya
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