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1. R
Realização
o da caractterização e percepção da dor em recém
m-nascidos
s por
fisio
oterapeuta
as
A pe
ercepção dolorosa
d
é considera
ada uma experiência sensoria
al e emoc
cional
desa
agradável associada
a
a uma lesã
ão tecidual real, pote
encial ou d escrita, sempre
subje
etiva, e pode ser expressa de fo
orma verba
al ou não verbal. No e
entanto, qu
uando
se trrata de recém-nascido
os (RN), su
ua caracterrização pode ser difíci l, devido a falta
de v
verbalização
o. Levando
o em conssideração que
q
um RN
N sente do
or é neces
ssário
adotar medidas
s para am
menizá-la, j á que a exposição
e
a estímuloss dolorosos em
longo
o prazo pod
de resultarr em danos permanen
ntes à saúde da criançça. Sendo assim
a
foi rrealizado um
u
estudo na forma
a de entre
evista com o objetiv
vo de avaliar a
perce
epção dos fisioterapeutas em 2 7 hospitais
s para verifficar como identificavam a
dor e
em RN. As perguntas foram dire
ecionadas desde
d
à de
etecção da dor até o modo
m
de trratamento aplicado. Com
C
os ressultados ob
bservados foi possível identificar uma
impo
ortante lacu
una no que
e diz respeiito à avalia
ação e trata
amento da dor nos RN
N por
fisiotterapeutas,, já que pa
ara todos o
os entrevis
stados de todos
t
os h
hospitais ela
a era
trata
ada de forrma intuitiv
va. A maio
oria apena
as afirmava
a que todo
os os neonatos
sentiiam dor, se
endo que o método m
mais utilizad
do para avaliação da dor se bas
seava
na v
verificação dos seguintes sinaiis: express
são facial, alteração da frequência
cardíaca, altera
ação da frequência resspiratória, alteração da
d saturaçã
ão de oxigê
ênio e
ele, em conjunto com
m o choro. Não era aplicada nen
nhuma esc
cala e
colorração da pe
não tinham conhecimento
o se a úni ca conhecida por ele
es, a Neona
atal Infantt Pain
Scale
e (NIPS), era
e utilizada nos hosp
pitais do qu
ual eles faz
ziam parte. Sendo ass
sim é
nece
essária a sistematizaç
s
ção que en
nvolva ess
sa mensura
ação entre fisioterape
eutas
para melhorar a qualidade
e no atendi mento aos neonatos.
Referência: Gimenez, IL
I
et al. “Neonata
al pain: characterizzation off the
phys
siotherapistt’s perception in the n
neonatal in
ntensive care unit”. Re
ev Paul Pediatr.
2019
9; 38:e2018178. doi: 10.1590/1 984-0462//2020/38/2018178.
Alertta submetid
do em 03/0
02/2020 e a
aceito em 10/02/2020
1
0.
Escriito por Ivan
nete de Fre
eitas Lisboa
a.
2. Co
omo os es
stereótipos afetam a dor?
Os e
estereótipos são abundantes na
a vida cotidiana e, embora
e
su
ua influência no
dese
empenho cognitivo e motor se
eja bem documentad
da, a sua relação co
om o
proce
essamento da dor ainda é pouco
o conhecida
a.
Um g
grupo de pesquisador
p
res da Univ
versidade de
d Würzburrg (Alemanh
ha) sugeriu
u que
a percepção e o processam
mento da d
dor são suscetíveis a estereótipos
e
s relacionados a
ques
stões de gênero.
g
Ne
esse estudo
o foram in
ncluídos 10
05 particip
pantes do sexo
masc
culino, os quais forram analis ados em dois dias. No prim eiro dia foram
f
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realiz
zadas med
didas neurofisiológica
as, por re
essonância magnéticca funcional, e
comp
portamenta
ais de sensibilidade e limiar de dor. Já no se
egundo dia os
pesq
quisadores manipulara
am a expe
ectativa do
os participa
antes em relação ao
o seu
próprio limiar de
d dor. Os participan
ntes foram então sepa
arados em três grupo
os de
upo 1 foi dito que os homens, por
p
terem ancestrais de caçadores e
análiise. Ao gru
cons
sequenteme
ente serem
m mais exp
postos a le
esões e ata
aques de a
animais, se
eriam
então menos sensíveis
s
a dor do qu e as mulhe
eres. Para o grupo 2 foi dito qu
ue as
mulh
heres são menos
m
sens
síveis a dorr que os ho
omens, pois
s vivenciam
m o process
so do
parto
o. O grupo 3 foi o con
ntrole, ou sseja, nada foi informado. Após re
eceberem essas
e
inforrmações, os
s grupos fo
oram novam
mente avaliados por medidas co
omportame
entais
e neurofisiológicas.
Os rresultados comportam
mentais ind icaram claramente a influência da expecttativa
dade à dorr. O grupo 2 exibiu au mento no limiar
associada a esttereótipos na
n sensibilid
l
de dor no segundo dia em
m relação ao
o primeiro.. Esse grup
po também mostrou menor
m
sensibilidade à dor em relação aos p articipantes do grupo 3.
Dado
os de ress
sonância magnética
m
ffuncional comparand
c
o o dia 2 com o dia 1,
mosttraram que
e no grupo
o 2 houve
e uma maior ativação
o de regiõ
ões do enc
céfalo
relac
cionadas co
om o proc
cessamento
o e intensidade da dor.
d
Essa maior ativ
vação
de dor aum
reflete a experriência de percepção
p
d
mentada ne
esses parti cipantes. Dessa
D
form
ma, esse es
studo indic
ca efeitos substancia
ais das expectativas relacionad
das a
esterreótipos de
e gênero no
o processam
mento e percepção da dor.
Referência: Sch
hwarz KA, Sprenger C, Hidalgo P, Pfister R, Diekhoff EK, Büch
hel C.
How Stereotype
es Affect Pa
ain. Sci Re p. 2019; 9(1):8626. doi:
d
10.103
38/s41598--0194504
44-y.
Alertta submetid
do em 06/0
03/2020 e a
aceito em 30/03/2020
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Escriito por Vívia
an Oliveira Souza e C
Cristiane Flo
ora Villarrea
al
3. Hipnose alttera o func
cionamentto do encé
éfalo para induzir an
nalgesia
O qu
ue vem à su
ua mente quando você
ê pensa em
m hipnose? Em um hom
mem miste
erioso
que hipnotiza alguém
a
balançando u m relógio de bolso, obrigando
o
a pessoa a agir
contra a própria vontade?
? Bem dista
ante desse
e estereótip
po, no mun
ndo real hip
pnose
não tem a verr com o co
ontrole do outro, ma
as com a indução de
e um estad
do de
cons
sciência modificado, e pode traze
er benefícios terapêuticos.
De fa
ato, a hipn
nose clínica tem sido u
utilizada na
as últimas décadas no
o tratamento de
diverrsas doença
as e condiç
ções clínicass, incluindo
o dor crônic
ca.
mos assoc
Um grupo de pesquisado
ores italian os está es
studando os
o mecanism
ciados
com a analgesia induzida
a pela hipn
nose. Em um
u dos estudos, eles investigaram o
que acontece com o nosso enccéfalo dura
ante a an
nalgesia h
hipnótica. Vinte
participantes re
eceberam um
u estímullo doloroso, que consistia em m
mergulhar a mão
em á
água com gelo por dois
d
minuttos. Cada participante
e passou p
pelo teste duas
veze
es – uma se
em hipnose
e e outra co
om indução
o de analge
esia hipnótiica. Ao fina
al dos
dois minutos, o participan
nte classificcou o nível da dor que
e sentiu em
m uma esca
ala de
zero a dez. Durrante os testes a ativ idade encefálica dos participante
p
es foi registrada
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em u
um aparelho de resson
nância mag
gnética funcional, que detectou q
quais regiões do
encé
éfalo foram ativadas no repouso ou na dor, no estado normal ou na hipnose
e.
A im
mersão da mão em água com
m gelo cau
usou dor intensa, cla
assificada pelos
participantes como
c
nível oito (em
m escala de zero a dez). Poré
ém, quand
do os
ntários fora
am hipnotiz
zados, o nív
vel de dor caiu para zero.
z
A ana
algesia hipn
nótica
volun
foi a
acompanha
ada por mudanças n o padrão de atividade encefállica. No es
stado
norm
mal, foram ativadas regiões d o córtex somatossensorial ressponsáveis pela
perce
epção, loc
calização e intensid ade da dor.
d
Quando os ind
divíduos foram
f
hipno
otizados, estas
e
regiões não forram ativadas, mas ho
ouve ativid
dade em outras
o
regiõ
ões do encéfalo, inc
clusive no cerebelo. Esta pesq
quisa dem
monstrou que a
analg
gesia hipnótica não altera ape
enas o co
omponente emociona
al da dor, mas
bloqu
ueia també
ém o componente sen
nsorial, inib
bindo a percepção dol orosa no córtex
c
cereb
bral. Este é o poder da sua mentte!
Referência: Casiglia E, Finatti
F
F, T
Tikhonoff V,
V Stabile MR,
M
Mitolo M, Albertini F,
Gasp
parotti F, Facco
F
E, Lapenta AM, Venneri A.
A Mechanis
sms Of Hyp
pnotic Analgesia
Expla
ained By Functional
F
Magnetic R
Resonance (FMRI). In
nt J Clin Ex
xp Hypn. 2020;
2
68(1
1):1-15. doi: 10.1080//00207144 .2020.1685
5331.
Alertta submetid
do em 06/0
03/2020 e a
aceito em 30/03/2020
3
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Escriito por Pedrro Santana
a Sales Laurria.
4. En
ntenda como o med
do pode inffluenciar a sua perc
cepção da dor
Todo
os têm med
do de situações que c ausam dor. A aversão
o a uma sim
mples picad
da de
agulh
ha ou o re
eceio de manusear
m
u
uma faca muito afiada são insstintos que
e nos
prote
egem contra danos físicos.
f
Algu
umas pessoas enfren
ntam a dorr eminente com
mais
s tranquilid
dade, enqu
uanto outrras sentem
m muito medo
m
e anssiedade co
om a
possibilidade de
e sentir dor. O medo da dor é uma
u
emoção negativa de antecip
pação
da experiência dolorosa. Mas será q
que o medo
o pode disttorcer nosssa percepçã
ão da
dor, fazendo com
c
que ela
e seja de
esproporcionalmente maior do que o estíímulo
dolorroso?
Uma pesquisa realizada
r
co
om um gru
upo de estu
udantes de uma unive
ersidade chinesa
avaliiou se indivíduos que
e tinham m
mais medo
o da dor se
entiam-na de forma mais
inten
nsa. A aplic
cação de um
u question
nário perm
mitiu a sepa
aração dos estudante
es em
dois grupos: os que senttiam muito medo e os
o que sentiam pouco
o medo da
a dor.
Cada
a estudante
e teve dois
s eletrodoss fixados no
o dorso da
a mão esqu
uerda, de modo
m
que leves choq
ques elétric
cos pudesse
em ser aplicados em dois ponto
os distintos. Os
pesq
quisadores disseram aos estuda
antes que o primeirro ponto d
de aplicaçã
ão do
choq
que era tottalmente seguro,
s
ma
as que o estímulo
e
elétrico no segundo ponto
p
pode
eria causar uma lesão no nervo. Embora iss
so não foss
se verdade e não houv
vesse
qualq
quer perigo
o de dano, os estudan
ntes foram sugestionados a sentiir mais med
do do
choq
que na regiã
ão “de risco
o”.
O es
studo demonstrou qu
ue o grupo
o de estud
dantes mais medroso
os relatava com
maio
or frequência a sensação de dor mesm
mo quando
o recebia estímulos não
dolorrosos (abaiixo do limia
ar de dor) n
na região “d
de risco”. Além
A
disso, nesse grupo os
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escores de dor e ansied
dade foram
m maiores quando um
u
estímullo doloroso
o era
aplic
cado na reg
gião “de risco” em co
omparação com a reg
gião segurra. No grup
po de
estud
dantes com
m pouco me
edo, a perccepção de dor e a ansiedade forram as mesmas
étrico fora aplicado. Dessa form
nos dois pontos onde o estímulo
e
elé
ma, esse es
studo
ere que o medo
m
está relacionado
r
o à redução
o do limiar e aumento
o da intensidade
suge
da dor. A perce
epção da dor
d é influe
enciada porr diversos fatores;
f
estte estudo indica
que o medo é um
u deles.
Referência: Yang Z, Bate
eer. Identiffying pain perceptual biases rellated to fe
ear of
pain and thre
eat in a pain-free sample. Eur J Pain. 2020
0 Mar 4. doi:
10.1002/ejp.15
553. [Epub ahead of p
print]
Alertta submetid
do em 30/0
03/2020 e a
aceito em 30/03/2020
3
0.
Escriito por Pedrro Santana
a Sales Laurri.
5. Analgesia sem
s
esforç
ço?
Já se
e sabe que
e a prática de exercíccios físicos pode ajudar a aliviarr a dor crô
ônica,
mas o que faze
er com pes
ssoas que ttêm limitaç
ções para realizá-los?
r
Alguns au
utores
levan
ntaram a hipótese de que o exerrcício passiv
vo, por exe
emplo, o usso de tonific
cador
musc
cular e plattaformas viibratórias, pode ser uma alternativa viável e eficiente para
indiv
víduos impossibilitado
os de realiizar exercíícios físicos
s. Foi justtamente es
sta a
pergunta que pesquisador
p
res do Rio d
de Janeiro, Itália e Fra
ança busca ram respon
nder.
Pacie
entes com
m síndrom
me metabó
ólica e dor
d
crônic
ca foram recrutado
os e
acom
mpanhados no Hospita
al Universitá
ário Pedro Ernesto no Rio de Jan
neiro durante 10
sema
anas. O objetivo do acompanh
hamento foi verificarr se vibraçções mecâ
ânicas
geradas em plataformas
p
vibratória
as, utilizadas como exercício p
passivo, se
eriam
capa
azes de dim
minuir os níveis de dor e me
elhorar a qualidade
q
de vida destes
pacie
entes. Para
a isso os pacientes
p
fforam subm
metidos a um protoccolo no qual as
vibra
ações come
eçaram em
m níveis m
mais baixos e foram aumentand
a
do em tem
mpo e
inten
nsidade.
Para verificar o efeito des
ste tratame
ento, os nív
veis de dorr relatados pelos pacie
entes
foram
m avaliado
os antes e depois d
de cada se
essão e, em
e
seguida
a, comparados.
última sess
Também foram
m comparad
dos os níve
eis de dor antes da primeira
p
e ú
são a
que foram su
ubmetidos, a fim d
de avaliar se houve
e efeito ccumulativo. Os
pesq
quisadores observaram
m um efeito
o agudo na
a redução da
d dor, logo
o após a se
essão
na p
plataforma vibratória. Entretanto
o, não foi identificado
i
o um efeito
o cumulativ
vo ao
longo
o das 10 se
emanas. De
esta forma,, os pesquisadores concluíram qu
ue exercícios na
plata
aforma vib
bratória po
odem reprresentar uma
u
altern
nativa para
a obtenção
o de
analg
gesia em pacientes
p
im
mpossibilita
ados de pra
aticar exerc
cício físico ativo. Por outro
lado,, ressaltam
m a importância do esttabelecimen
nto de um protocolo in
ado e
ndividualiza
da necessidade
e de mais es
studos para
a a validaçã
ão dessas observaçõe
o
es prelimina
ares.
Referência: Paineiras-Dom
mingos LL, Sá-Caputo DDC, Fran
ncisca-Santtos A, Reis--Silva
A, Ca
arvalho-Lim
ma RP, Nev
ves MFT, Xa
avier VL, Quinart
Q
H, Boyer
B
FC, S
Sartorio A, Taiar
mprovement on
R, Be
ernardo-Filho M. Can whole bod
dy vibration
n exercises promote im
qualiity of life and on chronic
c
pa
ain level of
o metabolic syndrom
me patientts? A
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pseu
udorandomiized crossover study. J Appl Physiol (1985)
). 2020 1;1
128(4):934-940.
doi: 10.1152/ja
applphysiol.00068.201
19.
Alertta submetid
do em 30/0
03/2020 e a
aceito em 30/03/2020
3
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Escriito por Luíz
za França Opretzka.
O

Ciênciia e Tecnologia

6. Ambroxol: nova opçã
ão farmaco
ológica
A do
oença de Gaucher
G
é uma deso
ordem gen
nética que provoca a deficiência da
enzim
ma glucoce
erebrosidase e leva a a
aumento do
o fígado e do
d baço, al terações ós
sseas
e do
or crônica. Um estud
do publicad
do em janeiro de 20
020 indica que indivíduos
porta
adores des
ssa doença
a podem v
vir a se be
eneficiar de uma no
ova proprie
edade
terap
pêutica do ambroxol, um med
dicamento bastante utilizado n
na clínica como
muco
olítico.
O re
elato de cas
so descreveu o uso d
de ambroxol em uma
a paciente com doenç
ça de
Gauc
cher que apresentava
a
a dor lomb
bar crônica que não respondia a
aos analgé
ésicos
conv
vencionais. Como o ambroxo l ajuda na
n
montag
gem corre
eta da en
nzima
gluco
ocerebrosid
dase, e no
os últimos anos verifficou-se um
ma ação a nalgésica deste
d
medicamento, os profissiionais de ssaúde intro
oduziram o ambroxo l objetivan
ndo o
melh
hor controle
e da dor. Após
A
a intro
odução do medicamen
m
nto a mulhe
er experime
entou
um alívio sign
nificativo da dor e p
parou grad
dativamentte de tom
mar analgés
sicos.
Segu
undo os pe
esquisadore
es, consegu
uiu-se um controle muito
m
bom da dor ap
penas
com o ambrox
xol e fisiote
erapia. Du
urante os três
t
anos de
d tratame
ento não foram
f
obse
ervados efeitos advers
sos relacion
nados ao am
mbroxol.
Sabe
e-se que es
ste medicamento é u
um potente inibidor de
e canais de
e sódio Nav1.8,
que têm um pa
apel primorrdial na gerração e con
ndução do sinal de do
or, sendo este
e
o
meca
anismo sug
gerido pelo
o qual o am
mbroxol aliviou a dorr da pacien
nte. Além disso,
d
obse
ervou-se qu
ue não houv
ve alteraçã
ão na ativid
dade da quitotriosidase
e, um marc
cador
da g
gravidade da
d doença, indicando
o que o efe
eito analgé
ésico do am
mbroxol nã
ão foi
associado à atiividade mo
odificadora da doença, e sim a um
u mecaniismo analg
gésico
próprio. Esses resultados preliminare
es são anim
madores, considerand
do o ótimo perfil
de se
egurança do
d ambroxo
ol, e o limittado númerro de medicamentos d
disponíveis para
o tra
atamento desta doenç
ça rara. Um
m estudo clíínico mais amplo
a
está em andam
mento
para confirmar o potencia
al analgésicco e segura
ança do am
mbroxol em
m pacientes
s com
dor c
crônica associada à do
oença de G aucher.
Referências: Pa
awlinski L, Krawczyk M, Fiema M,
M Tobor E,
E Kiec-Wilk
k B. Dual-a
action
ambroxol in trreatment of
o chronic pain in Gaucher
G
Dis
sease. Eurr J Pain. 2020;
2
24(5
5):992-996. doi: 10.10
002/ejp.15 38.
Alertta submetid
do em 06/0
03/2020 e a
aceito em 30/03/2020
3
0.
Escriito por Luíz
za Carolina França Oprretzka.
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7. Ex
xercício físico tem efeito
e
anallgésico
Diversos estudo
os já mostrraram a efiicácia e a importância
a do exercíício físico para a
melh
hora da sa
aúde e do bem-estarr humano. Já é sabiido também
m que há uma
corre
elação entre o exercíc
cio e a perccepção dolo
orosa; porém, ainda n ão está cla
aro se
há uma correlação de “dose”, ou sej a, se a freq
quência da atividade ffísica é um fator
impo
ortante na modulação
m
da sensaçã
ão dolorosa
a. Foi com o objetivo d
de investigar tal
ques
stão que um
m grupo de pesquisa
adores da Universidad
U
de Duquesn
ne, nos Esttados
Unidos, buscou
u determina
ar o impaccto da frequ
uência de caminhada de intensidade
moderada em esteira na
n
dor in
nduzida ex
xperimentalmente em
m participa
antes
volun
ntários sau
udáveis. Um total de
e 40 mulh
heres partic
cipou do e
estudo e foram
f
divid
didas em qu
uatro grupo
os: controle
e (sem exe
ercício), exe
ercício de b
baixa frequência
(3 × / semana
a), exercício
o com freq
quência mo
oderada (5 × / seman
na) ou exercício
com alta freq
quência (1
10 × / s emana). As
A particip
pantes do estudo foram
f
acom
mpanhadas durante 7 dias e seu
us limiares para estim
mulação dol orosa térm
mica e
press
são foram avaliados antes, diarriamente durante o estudo,
e
e 2
24 horas ap
pós a
sessã
ão final. Os
s resultado
os desse esstudo mostraram que os grupos que realiz
zaram
da e alta, mas
camiinhadas com
m frequênc
cia moderad
m não ba
aixa, tivera m reduções nos
escores de dor,, sugerindo
o que a mod
dulação da dor depen
nde da freq uência com
m que
a atiividade física é realizada. Essess resultados
s podem ajudar no d
delineamentto de
terap
pias adjuva
antes basea
adas em ex
xercícios fís
sicos para pacientes ccom dor crrônica
que estejam ap
ptos para a prática desssas ativida
ades.
Referência: Ann
na M. Polas
ski, Amy L.. Phelps, Kimberly A. Szucs, Ausstin M. Ram
msey,
Matthew C. Kos
stek & Benedict J. Ko lber. The dosing
d
of ae
erobic exerrcise therap
py on
expe
erimentally--induced pain in hea lthy female
e participants. Scienttific Reportts, n.
1484
42 p. 9, 2019.
Alertta submetid
do em 30/0
03/2020 e a
aceito em 30/03/2020
3
0.
Escriito por Gessica Sabrin
na de Assis Silva e Cris
stiane Flora
a Villarreal
8.O impacto da
d qualidad
de do son o sobre a experiênc
cia doloros
sa
A rellação bidire
ecional entrre sono e d
dor vem sendo amplamente desccrita. Difere
entes
síndrromes de dor
d
crônica
a, incluindo
o dor neuro
opática, do
or orofaciall e fibromia
algia,
são frequentem
mente corre
elacionadass à distúrbios do sono. É fácil d
de compree
ender
que um pacien
nte com do
or crônica desenvolva
a distúrbios
s do sono,, mas inúm
meras
evide
encias indiicam que o contrário
o também é verdadeiro, ou sseja, que a má
qualiidade do sono
s
pode agravar a dor. Os mecanismos
m
envolvidoss nessa re
elação
bidirecional nã
ão são to
otalmente compreen
ndidos, mas envolv
vem comp
plexos
proce
essos neuroquímicos e vias neurrais.
Um e
estudo realizado por pesquisado
ores da Universidade da
d Califórn ia investigo
ou os
meca
anismos associados ao processsamento alterado
a
da dor em decorrênc
cia à
priva
ação de sono. O estu
udo incluiu 25 voluntá
ários saudá
áveis que fforam avaliados
após uma noite
em d
dois diferen
ntes contex
xtos: após uma noite
e normal de sono, e a
com privação do
d sono. As
A duas ava
aliações forram realiza
adas com u
um intervalo de
uma semana. Foram
F
feitas as seguin
ntes análise
es: limiar de dor a esttímulo térm
mico e
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mape
eamento das
d
áreas do encéfallo ativadas
s ou inibid
das utilizan
ndo ressonância
magnética func
cional. Os resultados
r
mostraram
m que a privação do ssono ampliffica a
reatividade no córtex sen
nsorial prim
mário, e dim
minui a atiividade em
m outras regiões
que modulam o processamento da dor, como o estriado e a ínsula
a. Além dis
sso, a
priva
ação do son
no reduz o limiar de d
dor. Os pes
squisadores
s observara
am uma re
elação
preditiva entre o aumento
o da reativ
vidade no córtex
c
soma
atossensoriial e o aum
mento
da dor nos indiv
víduos.
Em um deline
eamento ad
dicional de
esse estudo, feito co
om avaliaçções online
e, os
pesq
quisadores investigara
am se, em
m paciente
es com do
or em um ambiente
e não
expe
erimental, alterações noturnas na qualida
ade do so
ono afetam
m a experiência
dolorrosa no dia seguinte
e. Importa
antemente, os resultados mosttraram que
e até
mudanças discrretas na qu
ualidade do
o sono são capazes de impactarr na experiência
dolorrosa no dia
a seguinte. Em conju nto, os res
sultados de
esse estudo
o indicam que
q
a
priva
ação de son
no altera a função dass redes neu
urais de tra
ansmissão e modulaçã
ão da
dor, reduz o lim
miar doloros
so e aumen
nta a experriência dolorosa no dia
a a dia.
Ness
se contexto
o, é possíve
el que melh
horar a qua
alidade do sono
s
seja u
uma aborda
agem
terap
pêutica útil para pacie
entes com d
dores crônicas.
Referência: Kra
ause AJ, Pra
ather AA, W
Wager TD, Lindquist MA,
M Walker MP. The Pa
ain of
Sleep
p Loss: A Brain
B
Chara
acterization
n in Human
ns. J Neuro
osci. 2019 Mar 20;39(12):
2291
1-2300. doii: 10.1523//JNEUROSC
CI.2408-18.2018.
Alertta submetid
do em 05/0
04/2020 e a
aceito em 06/04/2020
0
0.
Escriito por Cris
stiane Flora Villarreal.
9. O possívell envolvim
mento de receptore
es µ-opioides nas diferenças de
proc
cessamentto da dor associada
a
s à etnia
Embora seja de conhecim
mento da ccomunidade
e científica que a pe
ercepção da
a dor
varia
a em pesso
oas de etnia
as distintass, os mecan
nismos biollógicos que
e justificam
m este
fenômeno aind
da são po
ouco conh ecidos. Ne
este sentid
do, pesquiisadores norten
americanos conduziram um estudo
o clínico objetivando investigarr a função
o dos
recep
ptores µ-op
pioides no sistema ne
ervoso cen
ntral (SNC) de pessoa
as de difere
entes
etnia
as, visto que o sis
stema opio
oide endóg
geno exerrce importtante pape
el no
proce
essamento da dor.
Para este estudo foram selecionado
s
os 54 partticipantes não-hispâni
n
icos, saudá
áveis,
divid
didos em igual núm
mero entre negros e brancos. Estes in
ndivíduos foram
f
subm
metidos a te
estes de av
valiação da sensibilida
ade dolorosa e tomogrrafia de em
missão
de p
pósitrons (P
PET), que permitiu in
nvestigar a fisiologia dos recepttores µ-opioides
nas d
diferentes regiões do SNC. Dura
ante o exam
me PET, um
m creme de
e capsaicina, ou
seu controle, foi
f
aplicado
o nas mão
os dos parrticipantes, para gera
ar um estímulo
dolorroso. A cap
ntas verme
psaicina é o componen
nte pungente presente
e nas pimen
elhas.
Os resultados
s demonsttraram qu
ue indivíd
duos negros aprese
entaram maior
m
sensibilidade à dor que os brancos, além de exibirem
e
um
ma maior cconcentraçã
ão de
recep
ptores µ-opioides desocupado
d
os em regiões en
ncefálicas envolvidas
s no
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proce
essamento da dor. Houve um
ma correla
ação invers
sa entre a ocupação de
recep
ptores µ-op
pioides e os
s escores d e dor descritos para a capsaicina
a.
os negros nãoA pa
artir desses
s resultado
os é possív
vel especu
ular que em
m indivíduo
hispâ
ânicos há menor
m
potencial de at ivação de vias
v
opioide
es nos sítio
os de modulação
da dor, o que pode estar relacionad
do à maior percepção dolorosa. Dessa form
ma, é
possível que as
s diferença
as étnicas rrelacionada
as à sensib
bilidade a d
dor resultem de
fatorres biológic
cos, além dos
d
psicosssociais. Porrém, novos
s estudos ssão necess
sários
para explicar melhor
m
a relação entre
e os recepttores µ-opio
oides e lim iar doloros
so em
diferrentes raça
as, além de investtigar se essas
e
diferrenças pod
dem afetar na
farm
macodinâmic
ca dos anallgésicos op ioides nos indivíduos.
Referência: Lettzen JE, Mu
un CJ, Kuw
wabara H, Burton
B
EF, Boring BL, Walls T, Speed
S
TJ, W
Wong DF, Campbell CM.
C
Ethnicc disparities
s in pain processing
p
among he
ealthy
adultts: μ-opioid
d receptor binding p
potential as
s a putative mechaniism.Pain. 2020;
2
161((4):810-820
0. doi: 10.1
1097/j.pain
n.00000000
000001759.
Alertta submetid
do em 06/0
04/2020 e a
aceito em 06/04/2020
0
0.
Escriito por Afrâ
ânio Ferreirra Evangel.
10. Canabinoiides consumidos orralmente diminuem
m a alodin
nia em mo
odelo
anim
mal de dorr neuropáttica
A do
or crônica é uma cond
dição em q ue a dor perdura
p
porr pelo meno
os 12 semanas.
Seu tratamentto é limita
ado à presscrição de analgésico
os opioidess, porém estes
fárm
macos possuem alta capacidade
e de gerar dependê
ência e tollerância. Sendo
S
assim
m, é muito importante a busca por novos alvos terap
pêuticos qu
ue poderiam
m ser
mais
s eficientes
s no tratam
mento da d
dor e/ou gerar meno
os efeitos a
adversos. Neste
N
conte
exto, se destacam os fitocanab
binoides, sendo o TH
HC e canab
bidiol, princ
cipais
comp
postos ps
sicotomimé
ético e
nnabis sa
ativa,
não-psicottomimético da Can
respe
ectivamentte, os dois
s mais co
onhecidos. Alguns es
studos sug erem que eles
pode
em ser úte
eis no trata
amento da dor crônic
ca. Sendo assim, o p
presente es
studo
utiliz
zou um mo
odelo animal de dor crônica pa
ara comparrar os efeittos do THC
C, do
cana
abidiol e do opioide mo
orfina.
Foram realizadas cirurgias
s de ligaçã
ão parcial do
d nervo isquiático em
m camundo
ongos
mach
hos e fême
eas com ida
ade entre 2 e 4 meses
s. Com isto
o, estes aniimais ficam
m com
um ffenótipo de
e dor crônica, onde a
acontece alodinia (es
stímulos qu
ue normalm
mente
não são doloro
osos passam
m a ser) e hiperalges
sia (estímu
ulos que no
ormalmente
e são
dolorrosos se tornam ainda mais d
dolorosos). Após a ciirurgia, os animais foram
f
aloca
ados em suas
s
caixas-moradia e tiveram
m gelatinas contendo uma das três
subs
stâncias tes
stadas (TC
CH, canabid
diol ou mo
orfina) ou controle d
disponíveis para
cons
sumo oral voluntário.
v
Então foram feitos
f
teste
es que ava
aliam a alodinia (Von Frey) e a hiperalgesia
(resp
posta a pla
aca quente)) decorrenttes da cirurgia realiza
ada. No casso do Von Frey,
os trrês tratame
entos reduziram a al odinia quando o teste foi realizzado 5 e 7 dias
após
s a cirurgia
a. Porém, como
c
esperrado, foi gerada uma
a tolerância
a ao tratam
mento
com morfina a partir do 12º dia atté o fim do
o experime
ento. O TC
CH manteve
e seu
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efeito no 12º e no 15º, e o canabidiiol manteve
e seu efeito
o até o últi mo dia do teste
(22 d
dias após a cirurgia). No teste d
da placa qu
uente a mo
orfina reve rteu o efeito da
cirurrgia novam
mente apena
as até o 7
7º dia. Dep
pois disso, também h
houve tolerrância
aos seus efeitos. Os outros tratam
mentos não
o tiveram diferença em relaçã
ão ao
bém foi ana
alisada a q
quantidade pulsos ulttrassônicoss emitidos pelos
controle. Tamb
uma forma
anim
mais 5 minu
utos antes da realiza
ação dos te
estes de dor, como u
a não
invas
siva de av
valiar a o status
s
da d
dor. Após a realizaçã
ão da cirurrgia, houve
e um
aumento na qu
uantidade de
d vocalizaçções e os 3 grupos tratados com
m droga tiv
veram
uma redução nessa
n
quan
ntidade apó
ós o tratam
mento. No grupo conttrole não houve
h
essa redução. Em
E animais
s naïves, se
em indução
o de dor, o THC
T
e a mo
orfina caus
saram
analg
gesia, enqu
uanto o CBD
D não prod
duziu efeito.
Com isso, co
onclui-se que
q
os ccanabinoide
es auto administrad
a
dos oralmente,
princ
cipalmente o canabid
diol, por nã
ão ter efeitos psicotomiméticoss e não ca
ausar
efeito por si na
a ausência de dor, p
pode ser um
ma opção para o trattamento da
a dor
crônica, já que não geram
m tolerância
a, como no
o caso da morfina.
m
O estudo tam
mbém
suge
ere a medid
da de pulso
os ultrassô
ônicos como
o uma form
ma objetiva
a, independ
dente
do ex
xperimenta
ador, de avaliar o stattus da dor.
Referência: Abraham AD,, Leung EJ Y, Wong BA,
B
Rivera ZMG, Krusse LC, Clarrk JJ,
Land
d BB3. Orally consume
ed cannabin
noids provide long-las
sting relief o
of allodynia
a in a
mouse model of
o chronic neuropathic
n
c pain. Neu
uropsychopharmacolog
gy. 2019 Dec
D
7.
doi: 10.1038/s4
41386-019-0585-3. [E
Epub ahead
d of print]
Alertta submetid
do em 07/0
04/2020 e a
aceito em 08/04/2020
0
0.
Escriito por Arth
hur Alves Coelho.
C
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