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1. Fiibromialgiia e macon
nha medic
cinal
A fibromialgia é uma doença
d
po
olissintomáttica caractterizada p or dor crrônica
gene
eralizada, fadiga,
f
disttúrbios do sono e sintomas cognitivos. N
No entanto, sua
caus
sa ainda não
n
é muito bem cconhecida, o que to
orna extrem
mamente difícil
enco
ontrar um tratamentto médico satisfatórrio. Os medicament
m
tos comum
mente
utiliz
zados possu
uem eficácia limitada e muitos efeitos cola
aterais, o q
que leva a uma
baixa
a adesão ao tratamen
nto pelo pa
aciente. A maconha
m
(C
Cannabis sa
ativa) medicinal
é um
ma opção terapêutica
t
a recentem
mente introd
duzida para os pacie
entes que estão
insattisfeitos co
om seu tra
atamento a
atual, e te
em se prov
vado efetiv
va em diversas
doen
nças relacio
onadas à do
or.
O ob
bjetivo do presente estudo
e
foi investigar a eficácia e os efeito
os colaterais da
maco
onha medic
cinal como
o tratamentto complem
mentar aos
s medicame
entos já us
sados
pelos
s pacientes
s diagnostiicados com
m fibromialgia. Para tanto,
t
testtes clinicam
mente
valid
dados foram
m utilizados
s para ava liar a melh
hora clínica
a subjetiva da dor, fa
adiga,
sono
o, ansiedad
de, depres
ssão e a qualidade de vida. O estudo envolveu 102
pacie
entes com fibromialg
gia que re
eceberam duas
d
prepa
arações fa rmacêutica
as de
Cann
nabis: Bed
drocan (22% de TH C, o princ
cipal comp
posto psico
otomimético da
Cann
nabis, e 1%
% de canabidiol, o prin
ncipal comp
posto não-psicotomim
mético) à no
oite e
Bedio
ol (6,3% de
e THC e 8%
% de canab
bidiol) pela manhã.
Dura
ante o estu
udo, 47% dos
d
pacienttes reduzira
am ou descontinuaram
m o tratam
mento
cláss
sico com analgésicos
a
s, o que reflete a percepção da eficáciia da mac
conha
medicinal na melhora
m
da qualidade
q
d
de vida. Já um terço dos
d pacienttes experienciou
efeitos adverso
os, tais com
mo tontura , sonolência, palpitaç
ções, náuse
ea e boca seca,
no entanto, sem
m outros effeitos adverrsos sérios.
Trintta e três por
p
cento dos pacien
ntes mostrraram uma
a melhora significativ
va no
índic
ce de FIQR,, uma escala que avallia a função
o física, imp
pacto gerall da fibromialgia
e sin
ntomas como memória, sensib
bilidade, eq
quilíbrio, de
entre outro
os. Além disso,
d
44%
% dos pacientes tive
eram uma melhora no sono (índice PS
SQI), o que é
impo
ortante, po
ois distúrb
bios do so
ono diminuem a qu
ualidade d
de vida e são
corre
elacionados
s com a pio
ora da dor. Uma propo
orção consid
derável doss pacientes
s teve
pequ
uenas melhoras nos ín
ndices de d epressão e ansiedade
e (índices Z
ZSR-D e ZSR-A),
cond
dições comuns em pa
acientes co
om fibromia
algia. No entanto,
e
qu
uase não houve
h
melh
hora no índice FAS, que avalia
a fadiga, qualidade
q
do
d sono e escala de
e dor
subje
etiva, com
m 45,5% dos
d
pacien
ntes perma
anecendo em
e
uma ccondição clínica
c
estáv
vel.
Em c
conclusão, estes achados mostra
am que a maconha
m
medicinal ofe
erece vanta
agens
em ttermo de efficácia, esp
pecialmente
e pelos seus
s efeitos so
obre o sono
o e qualidad
de de
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vida.. No entan
nto, mais estudos sã
ão necessá
ários para estabelece
er as melh
hores
estra
atégias em termos de posologia, proporção
o entre THC
C e canabidiiol e duraçã
ão do
trata
amento.
Referência: Gio
orgi V, Bongiovanni S , Atzeni F, Marotto D, Salaffi F, Sarzi-Putttini P.
al cannabis
s to stand
dard analgesic treatm
ment for ffibromyalgia: a
Adding medica
prospective obs
servational study. Clin
n Exp Rheumatol. 2020;38 Supp l 123(1):53
3-59.
Alertta submetid
do em 07/0
04/2020 e a
aceito em 30/04/2020
3
0.
Escriito por Laris
issa Fernanda Matias W
Werworn.
2. Anti-RCGRP
P, erenumab melhorra migrânea crônica
a
A migrânea, mais
m
conhec
cida popula
armente co
omo enxaq
queca, é u ma das fo
ormas
mais
s recorrenttes de do
or de cab
beça. A migrânea
m
crônica
c
tem
m um impacto
signiificativo na qualidade de vida do paciente e no desempenho de ssuas funçõe
es.
O pe
eptídeo rela
acionado a gene da ccalcitonina (CGRP) ao
o se ligar a
ao seu receptor
caus
sa intensa inflamação
o nas men
ninges, me
embranas que revesttem o cérrebro,
gerando dor. O erenumab
b é um anti corpo monoclonal que
e seletivam
mente bloqu
ueia o
recep
ptor CGRP.. Erenumab
b a doses mensais de
e 140mg e 70mg já é aprovado
o nos
Estad
dos Unidos como um tratamento
o preventivo para a migrânea em
m adultos.
O estudo em qu
uestão foi realizado
r
co
om 609 pac
cientes diag
gnosticadoss com migrrânea
crônica e foi dividido em 2 partes. A primeira
a parte, qu
ue durou 1
12 semana
as, se
trata
ava de um
m teste dup
plo cego, o
ou seja, ta
anto médic
cos quanto
o pacientes
s não
sabia
am quem recebia
r
plac
cebo e que
em recebia o medicam
mento. A se
egunda parrte foi
um teste aberrto, que du
urou 52 se
emanas, em que os paciente rrecebiam doses
d
subc
cutâneas mensais de 70mg
7
ou 14
40mg de errenumab.
esultados revelaram
Os re
r
que o uso prolongado
o de erenumab é seg
guro e tolerrável.
Os e
efeitos adve
ersos no estudo duplo
o cego e no estudo aberto foram similares e não
houv
ve aumento
o de efeito
os adversoss ao longo do tratam
mento, enqu
uanto a efiicácia
perm
maneceu co
onstante ao
o longo dass 52 seman
nas. Adema
ais, o erenu
umab 140m
mg foi
mais
s eficaz que
e o 70mg no
n tratame nto da mig
grânea crôn
nica. Do iníício do testte até
sua conclusão 59% dos pacientes
p
re
eportaram uma reduç
ção de 50%
% dos episódios
de m
migrânea mensais,
m
33,2%
3
repo
ortaram um
ma melhorra de 75%
% e 8,9% uma
melh
hora de 100
0%.
O es
studo sugere que o perfil
p
favorá
ável de segurança, to
olerabilidad
de e eficác
cia do
erenumab, além de poss
sibilidade d
de adminis
stração me
ensal, pode
em aumentar a
aderrência ao tratamento prolongado
p
com erenu
umab no tra
atamento d
da enxaque
eca.
Referência: Tep
pper SJ, As
shina M, Re
euter U, et al. Long-term safety
y and effica
acy of
erenumab in patients
p
witth chronic migraine: Results fro
om a 52-w
week, open--label
extension study
y. Cephalalgia. 2020;4
40(6):543‐553.
Alertta submetid
do em 07/0
04/2019 e a
aceito em 30/04/2020
3
0.
Escriito por Laurra Colete Cunha.
C
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3. O jejum e a realimen
ntação ind
duzem efe
eitos analg
gésicos po
or mecanis
smos
diferrentes
Quem
m poderia acreditar que a fom
me é analgésica? É o que sug
gerem diversas
pesq
quisas e foi reafirmad
do em um estudo pré-clínico re
ecentementte publicad
do na
renomada revis
sta Scientiffic Reports. Os cientistas demonstraram qu
ue não apenas o
jejum
m e a re
ealimentaçã
ão induze m efeitos analgésicos, como o fazem por
meca
anismos differentes.
Ness
se estudo, camundon
ngos foram
m avaliados em mod
delos de d
dor inflama
atória
agud
da e crônic
ca, e foi investigado
i
o se o com
mportamen
nto de dorr inflamató
ória é
afeta
ado por jejjum de 24
4 horas e 2 horas após a realimentação.. Em ambo
os os
modelos, foi observado
o
o efeito an
nalgésico durante
d
o jejum e ttambém ap
pós a
realimentação. Foram in
nvestigadoss ainda os
o mecanismos env
volvidos ne
esses
diferrentes esta
ados de analgesia.
a
Os resulta
ados encon
ntrados su
ugerem qu
ue os
siste
emas opioid
de e endoca
anabinoide endógenos
s medeiam a analgessia induzida
a pelo
jejum
m, mas não
n
a ana
algesia ind
duzida pela
a realimen
ntação, ind
dicando que a
realimentação pode
p
recruttar fatores analgésicos distintos da analgessia induzida
a pelo
jejum
m. Dessa fo
orma, a die
eta de jeju m intermitente, tão na
n moda attualmente, pode
traze
er benefício
os adicionais à perda d
de peso, co
omo por exe
emplo, a an
nalgesia.
Referência: Lee
e JY, Lee GJ, Lee PR, Won CH, Kim
K
D, Kang Y, Oh SB
B. The anallgesic
effec
ct of refee
eding on acute
a
and chronic inflammatory pain. S
Sci Rep. 2019;
2
9(1):16873.
Alertta submetid
do em 02/0
05/2020 e a
aceito em 04/05/2020
0
0.
Escriito por Gessica Sabrin
na Assis Silv
va.
4. E
Eficácia analgésica
a
a do cuid
dado canguru em neonatos
s prematturos
internados em
m unidade de terapia
va
a intensiv
Todo
os os dias, recém-nas
scidos em unidades de
d tratame
ento intenssivo passam
m por
proce
edimentos dolorosos, sendo que
e menos da
a metade recebe algu
uma interve
enção
para alívio da
a dor. A terapêuticca usual envolve o uso de fármacos que
frequ
uentemente
e apresentam limitaçções, como problemas
s de segurrança e via
as de
administração. Além dis
sso, estudo
os já associam a dor
d
precocce à disfu
unção
cogn
nitiva, atrasos e prob
blemas com
mportamen
ntais, alteração do d
desenvolvim
mento
cereb
bral e da sensibilidad
s
de à dor. O uso de sa
acarose por via oral é considera
ado a
terap
pia não farm
macológica padrão pa
ara reduzir a dor durante proced imentos clíínicos
em n
neonatos.
Ness
se contexto, Campbell-Yeo e colaborado
ores (2019
9) estudarram a efiicácia
analg
gésica do contato pele
p
a pe
ele entre mãe e filho, o cu idado canguru,
isoladamente ou
o combinado com sa carose oral em recém
m-nascidos prematuro
os em
unida
ades de tra
atamento in
ntensivo. F
Foi demonstrado que o cuidado ccanguru reduziu
a inttensidade da
d dor com
mportamen tal associa
ada aos pro
ocedimento
os neonata
ais de
rotin
na, com efic
cácia analgésica equiv
valente à da sacarose administra
ada por via oral.
A co
ombinação de cuidad
do canguru
u e sacaro
ose não pa
arecem forrnecer benefício
adicional. Cons
siderando que
q
carinh o não possui efeitos colateraiss nem limitte de
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dose
e, pode-se considerar
c
a substituiição da adm
ministração
o de sacaro
ose pelo cuidado
cang
guru, já que
e eles possu
uem equiva
alência ana
algésica.
Referência: Cam
mpbell-Yeo
o M, Johnst on CC, Ben
noit B, Dish
her T, Cadd
dell K, Vincer M,
Walk
ker CD, Latimer M, Strreiner DL, IInglis D. Su
ustained effficacy of ka
angaroo care for
repeated painful procedu
ures over n
neonatal in
ntensive ca
are unit ho
ospitalizatio
on: a
single-blind ran
ndomized co
ontrolled trrial. Pain. 2019;
2
160(1
11):2580-2
2588.
Alertta submetid
do em 02/0
05/2020 e a
aceito em 04/05/2020
0
0.
Escriito por Gessica Sabrin
na Assis Silv
va.
5. A
Aplicativo de
d celular é nova p romessa no
n tratamento da d or lombar
r não
espe
ecífica
Pessoas de tod
dos os luga
ares do mu
undo e de todas as idades soffrem com a dor
lomb
bar não específica. Esta condiçã
ão pode in
ncapacitar indivíduos,, reduzindo
o sua
qualiidade de vida.
v
Além de gerar impactos socioeconôm
s
micos nega
ativos, esta
a dor
pode
e persistir por
p até um ano em m
mais da mettade dos pa
acientes. A dor lombar não
espe
ecífica não tem uma causa ún
nica, mas é a combinação de fatores fís
sicos,
psico
ológicos e sociais. Por
P
esse m
motivo, um
ma interven
nção multi disciplinar gera
melh
hores resulttados no co
ontrole da d
dor.
Para tornar esta
e
terap
pia multid isciplinar acessível, Toelle e colaborad
dores
inves
stigaram os
s benefícios
s clínicos d
de um aplic
cativo de te
erapia digita
al em pacie
entes
com dor lomba
ar não espe
ecífica. O a
aplicativo continha
c
trê
ês móduloss: (1) educ
cação
sobre
e a dor lom
mbar, (2) exercícios e fisioterap
pia e (3) técnicas
t
de
e relaxamento e
ês meses, dois
meditação do tipo mindffulness. Esste estudo avaliou, durante
d
trê
grup
pos de pacientes que sofriam de
e dor lomb
bar não esp
pecífica. O primeiro grupo
g
utiliz
zou o aplica
ativo quatrro vezes po
or semana, enquanto o segundo
o grupo rea
alizou
exercícios semanais de fisioterapia com profis
ssional qua
alificado, a lém de rec
ceber
mate
eriais educa
ativos sobre
e a condiçã
ão dolorosa.
Ao final do estudo,
e
os
s pesquisa
adores obs
servaram que todoss os pacie
entes
apresentaram menores níveis de dor e ma
aior qualidade de viida. Porém
m, os
pacie
entes que utilizaram o aplicativo
o tiveram resultados melhores do que aqueles
que fizeram o tratamento
t
o tradiciona
al. Este estu
udo traz um
ma boa perrspectiva para o
trata
amento da dor lomba
ar não esp ecífica, apresentando
o um aplica
ativo de ac
cesso
fácil e rápido, além de custo
c
relatiivamente baixo.
b
Emb
bora a tera
apia virtual não
subs
stitua o acompanham
mento por profissiona
ais de saúd
de, o apliccativo pode
e ser
usad
do como es
stratégia co
omplementa
ar no tratamento da dor
d lombarr não espec
cífica.
Muita
as pessoas
s podem se
e beneficia
ar de tais terapias co
omplementtares em países
p
como
o o Brasil, onde o sistema de ssaúde pública possui alta dema
anda, porém há
demo
ora no iníciio de tratam
mentos esp
pecializados
s.
Referência: To
oelle TR, Utpadel-Fisschler DA,, Haas KK
K, Priebe JA. App-b
based
multtidisciplinary back paiin treatme nt versus combined physiotherrapy plus online
o
educ
cation: a randomized controlled
c
ttrial. NPJ Digit
D
Med. 2019; 2:34.
Alertta submetid
do em 11/0
05/2020 e a
aceito em 11/05/2020
1
0.
Escriito por Letic
cia Santos Almeida.
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6. R
Receptores
s canabino
oides do tiipo 2 (CB2
2) atenuam efeitos induzidos
s por
paclitaxel em ratos
Estud
dos anterio
ores mostraram que o quimiote
erápico pac
clitaxel prov
voca a ativ
vação
da m
micróglia, a ativação da
d cascata inflamatórria e a prod
dução de m
mediadores
s próinflam
matórios no
n corno do
orsal da m
medula, con
ntribuindo para
p
o dessenvolvimen
nto e
manutenção da
a sensibiliza
ação centra
al e do com
mportamento da dor. A
Alguns trabalhos
indic
caram fatorres associados ao dessenvolvimento de alod
dinia mecâ
ânica após lesão
nervosa, como
o o aumento da ex
xpressão do
d recepto
or purinérg
gico P2X4 e a
supe
erexpressão
o do fator neurotróficco derivado do céreb
bro (BDNF)), presente
es na
micró
óglia. Além
m disso, esttudos com modelo de
e dor neuro
opática dem
monstraram
m que
a ativação de receptores
s canabinoiides do tip
po 2 (CB2), expresso
os em micrróglia
reativa, resulta
a na inibição de vias d
de ativação
o da neuroinflamação,, restauraçã
ão da
ativid
dade da miicróglia e prevenção d
da alodinia mecânica, e que o fattor regulador de
interrferon 8 (IFN-8) está
á associado
o à regulaç
ção do rec
ceptor P2X
X4 na micró
óglia.
Visto
o isso, a hipótese do artigo foi q
que a ativação do receptor CB2 pelo MDA7
7, um
agon
nista dess
se recepto
or, modulla a des
sregulação microglia
al, suprim
me a
supe
erexpressão
o do BDNF
F na micró
óglia no co
orno dorsa
al da medu
ula e aten
nua a
sensibilização e o comporttamento da
a dor induzido pelo paclitaxel.
Os e
experimenttos realizados em rratos mach
hos envolv
vendo o trratamento com
paclitaxel e MD
DA7 mostra
aram que o quimioterrápico induz
ziu, na miccróglia do corno
c
al da medu
ula espinal, a expresssão de rece
eptores CB
B2 e IRF-8,, a produçã
ão de
dorsa
interrleucina IL--6 (citocina
a pró-infla matória), a regulação positiva epigenétic
ca do
recep
ptor P2X4 e a superp
produção d
de BDNF. Além
A
disso, o tratame
ento com MDA7
M
atenuou todas as alteraçõ
ões molecullares e com
mportamenttais citadass anteriormente,
além
m de promo
over a exp
pressão de IL-10 (cittocina anti-inflamatór ia). Portan
nto, a
partir dos resu
ultados obttidos no e studo, con
nclui-se que
e a alodin ia induzida
a por
paclitaxel está relacionada
a a uma ressposta infla
amatória prrovocada po
or dano tec
cidual
envo
olvendo a ativação
a
da
a cascata in
nflamatória
a microglial e a subse
equente geração
de m
mediadores inflamatórios, sendo que os receptores CB
B2 possuem
m uma regulação
posittiva que esttá associad
da a uma re
esposta hom
meostática de feedbacck negativo
o. Por
fim, o tratamento co
om o MD
DA7 produziu efeittos anti-in
nflamatório
os e
neurroprotetores
s, restaura
ando o pe rfil microglial normal e a prod
dução de BDNF
B
micro
oglial, e reduziu a sen
nsibilização
o central e comportam
mento da do
or induzido
o pelo
paclitaxel.
Uma vez que o principal efeito
e
adve
erso de quim
mioterápico
os como pa
aclitaxel envolve
quad
dros doloro
osos, estes resultadoss trazem uma nova linha de inv
vestigação para
possíveis fárma
acos que po
odem atenu
uar tais efeitos.

5

www
w.dol.innf.br
Referência: Wu
u J, Hocev
var M, Bie
e B, Foss JF, Naguib
b M. Canna
abinoid Ty
ype 2
Rece
eptor System Modulates Paclitax
xel-Induced Microglial Dysregulattion and Ce
entral
Sens
sitization in Rats. J Pain. 2019; 2
20(5):501-5
514.
Alertta submetid
do em 07/0
04/2020 e a
aceito em 30/04/2020
3
0.
Escriito por Yuriie Sato.
7. A síndrome
e de Guillain–Barré a
associada com o novo corona
avírus
O es
studo foi re
ealizado co
om base e
em 3 hospiitais do no
orte da Itállia, onde foram
f
exam
minados cin
nco pacientes com a síndrome de Guillaiin–Barré a pós o início do
Covid
d-19. Dura
ante esse período,
p
passsaram de 1000 a 12
200 pessoa s com Covid-19
nesses hospitais. Quatro dos
d pacienttes em série testaram
m positivo co
om o swab para
o SA
ARS-CoV-2 no começo da sínd
drome neu
urológica e um teve
e o teste swab
nega
ativo, bronc
coalveolar negativo,
n
m
mas subsequentementte teve o ex
xame sorológico
para o vírus positivo.
Entre
e 5 e 10 dias depois do
d início do
os sintomas
s de Covid-19, os prim
meiros sintomas
da s
síndrome de
d Guillain-Barré com
meçaram. Entre eles, fraqueza
a dos mem
mbros
inferriores, pare
estesia em quatro pac ientes e dip
plegia facia
al acompan
nhada por ataxia
a
e parestesia em
m um pacie
ente. Tetrap
paresia flác
cida ou tetraplagia ev
voluíram em
m um
perío
odo de 36 horas a quatro dia
as em qua
atro dos pacientes;
p
três receb
beram
ventilação mecâ
ânica.
A an
nálise do Lííquido Cefa
alorraquidia
ano de 2 pacientes
p
deram um n
nível normal de
prote
eína e todo
os os pacientes testarram menos
s de 5 células brancass por milím
metros
cúbic
cos. Anticorpos antiglicosídeos fforam ausentes em três paciente
es testados
s. Em
todos os pacien
ntes a PCR
R quantitatiiva em tem
mpo real do
o líquido ce
efalorraquid
diano
foi n
negativa para
p
SARS-CoV-2. N os estudos
s eletrofisiiológicos, a
amplitudes
s dos
potenciais de ação muscular composstos foram baixos, mas podiam sser obtidos;; dois
pacie
entes tiverram latências distais motoras prolongada
p
s. Na elettromiografia
a, os
potenciais de fibrilação es
stavam pre
esentes em
m 3 pacienttes inicialm
mente; Em outro
pacie
ente, não estava
e
no começo,
c
m
mas se fez presente
p
no 12º dia. As descob
bertas
foram
m consisten
ntes com uma
u
varian
nte axonal da síndrom
me de Guill ain–Barré em 3
pacie
entes e com um proc
cesso de d
desmieliniza
ação em 2 pacientes . A ressonância
aque das raízes
magnética realizada com administra
ação de con
ntraste mo
ostrou desta
r
nervosas cauda
ais de dois pacientes, do nervo facial de um
m paciente
e e não mo
ostrou
sinais de mudanças nervais em dois pacientes.
Todo
os os pacientes foram
m tratados ccom imuno
oglobina inttravenosa; dois receberam
uma segunda rodada de imunoglob
bina e um iniciou tro
oca de plassma. Depo
ois de
quatro semana
as de trattamento, dois pacie
entes continuaram e
em unidade de
amento intensiva e foram
f
rece
ebendo ventilação mecânica,
m
d
dois ficaram
m na
trata
fisiotterapia porr conta da
a parapleg ia flácida e pouco movimento
m
o dos mem
mbros
supe
eriores, e um recebeu alta e saiu andado independente
emente.
O intervalo de 5 a 10 diias entre o começo da
d doença viral e ap
parecimento
o dos
primeiros sintomas da sín
ndrome de Guillain–Ba
arré é simiilar ao que
e ocorre durante
ou depois de outras infecç
ções. Muito
os agentes infecciosos
s já foram associados
s com
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a sín
ndrome de Guillain–Ba
arré, e infe cções prévias por Cam
mpylobacte
er jejuni, o vírus
Epste
ein–Barr, citalomegalo
c
ovírus e zik
ka vírus podem ser fator de prop
pensão. Existem
inclu
usive relatos de associação entre infecção por
p coronavírus e Guilllain-Barré.
Com base nas observações envo
olvendo os
s cinco pa
acientes, n
não é pos
ssível
determinar se as deficiê
ências seve
eras e env
volvimentos axonal o
observados
s são
carac
cterísticas típicas da síndrome de Guillain
n–Barré ass
sociada ao
o coronavírus. A
síndrrome de Guillain–Bar
G
rré na COV
VID-19 dev
ve ser dife
erenciada d
de neuropa
atia e
miop
patia por doenças
d
grraves, que tendem a aparecer mais tard
de no curs
so de
doen
nças graves
s do que a síndrome
s
d
de Guillain–
–Barré.
Referência: Toscano G, Palmerini F
F, Ravaglia
a S, et al. Guillain-B
Barré Syndrome
Asso
ociated with
h SARS-CoV
V-2 [publish
hed online ahead of print,
p
2020 Apr 17]. N Engl
J Med. 2020;NE
EJMc2009191. doi:10..1056/NEJM
Mc2009191.
Alertta submetid
do em 28/0
04/2020 e a
aceito em 30/04/2020
3
0.
Escriito por Luíz
za Beatriz Carvalho
C
Cu
unha.
8. A
Agonistas opioides ativados por pH ácido
á
pode represe
entar eficiiente
estratégia parra obtençã
ão de anallgesia opioide com menos efe
eitos adve
ersos
Analg
gésicos opioides, com
mo a morfi na e o fen
ntanil, estão entre oss medicame
entos
mais
s potentes disponíveiis para o tratamento
o da dor. Seus efei tos analgé
ésicos
advê
êm da sua
a ação tanto no sisstema nervoso centrral quanto
o no perifé
érico.
Entre
etanto os efeitos
e
colaterais maiss graves ind
duzidos por essa classse de fármacos,
como
o depressão respirató
ória e sedaçção, decorrrem da sua
a ação no ssistema nervoso
centrral.
des capaze
Ness
se contexto
o, cientistas alemães propusera
am desenvo
olver opioid
es de
atuar apenas no local da
d lesão, reduzindo seu poten
ncial para induzir effeitos
stratégia fo
oi baseada no desenvolvimento de molécullas semelha
antes
colatterais. A es
ões estrutu
ao fe
entanil com
m pequenas
s modificaçõ
urais que permitem q ue a droga
a seja
ativa
a em pH ligeirament
l
te ácido, ccomo o en
ncontrado nos tecido
os inflamad
dos e
lesionados.
O no
ovo protóttipo opioide
e apresenttou afinida
ade por receptores µ
µ-opioides, com
magnitude dependente do
o pH. Utiliza
ando mode
elos animais
s de dor infflamatória, pósoperratória, abd
dominal e neuropáticca, os pesquisadores demonstrraram que esse
agon
nista opioide planeja
ado induzziu efeito analgésico
o apenas nos mem
mbros
lesionados, sem
m efeito nos
s membross sadios, ind
dicando suc
cesso na ob
btenção de ação
analg
gésica loca
al, mediad
da por recceptores presentes no
n sítio in flamado. Esses
E
pode con
resultados indicam que essa abo
ordagem inovadora
i
ntribuir para o
dese
envolvimentto de analg
gésicos opi oides com menos efe
eitos adverssos. Entrettanto,
esses dados sã
ão ainda prreliminares e estudos
s mais apro
ofundados são necess
sários
para comprovar o potencial desses ccompostos para a inov
vação da clá
ássica analgesia
opioiide.
Referência: Spa
ahn V, Del Vecchio G , Rodriguez-Gaztelum
mendi A, Te
emp J, Labuz D,
H, Weber M,
Kloner M, Reide
elbach M, Machelska
M
H
M Stein C. Opioid recceptor signa
aling,
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analg
gesic and side effectts induced by a computationally designed
d pH-depen
ndent
agon
nist. Sci Rep
p. 2018; 8((1):8965.
Alertta submetid
do em 02/0
05/2020 e a
aceito em 04/05/2020
0
0.
Escriito por Dieg
go Francisc
co de Agnello Silva.
9. D
Deficiência
a de células T CD4
4+ promo
ove dimin
nuição da analgesia
a da
morfina em ca
amundong
gos
A m
modulação recíproca
r
entre
e
opioiides e linffócitos T é conhecida
a na litera
atura.
Dura
ante estado
os de inflam
mação e da
ano neural,, linfócitos T liberam opioides, assim
a
como
o os opioid
des são cap
pazes de a
alterar o nú
úmero de linfócitos
l
e a produçã
ão de
citoc
cinas
por
essas
células.
Recentemente,
pesquisadore
es
canade
enses
demo
onstraram que os linfócitos T modulam também a analgesiia induzida
a por
medicamentos opioides, como a morrfina.
Ness
se estudo, o efeito da administra
ação de dife
erentes dos
ses de morf
rfina foi ava
aliado
em c
camundong
gos deficientes em li nfócitos T (camundongos nude
e). Em seg
guida,
camu
undongos imunodeficientes rece
eberam tran
nsplante de
e esplenóciitos, linfócitos T
CD4+
+ e CD8+ de um do
oador, e e
então a mo
orfina foi administrad
a
da. Em animais
imun
nodeficiente
es, a mo
orfina indu
uziu meno
or efeito analgésico
o do que nos
imun
nocompeten
ntes. O transplante d
de linfócitos
s T CD4+, porém não
o de linfócitos T
CD8+
+, restabelleceu a magnitude da
a analgesia da morfina
a. O estudo
o mostrou ainda
a
que as diferen
nças na an
nalgesia op
pioide entrre camundongos imu
unodeficienttes e
imun
nocompeten
ntes variarram entre machos e fêmeas. O estudo su
ugere, porttanto,
que células T CD4+
C
têm papel rele
evante na analgesia
a
promovida
p
por opioides, e
que essas célu
ulas podem estar env
volvidas na diferença de sensibiilidade dolo
orosa
relac
cionada ao gênero.
Referência: Ro
osen SF, Ham B, Ha ichin M, et al. Incre
eased pain sensitivity
y and
decre
eased opio
oid analge
esia in T- cell-deficient mice and
a
impliccations forr sex
differences. Pain. 2019; 160(2):358‐‐366.
do em 02/0
05/2020 e a
aceito em 04/05/2020
0
0.
Alertta submetid
Escriito por Eduardo Lima Wândega.
10. A associação entre diabetes e a inten
nsidade da
a dor em p
pacientes com
oste
eoartrite de
d joelho
O dia
abetes mellitus é uma
a doença c aracterizad
da por alterrações no m
metabolism
mo da
insullina, levand
do à hiperg
glicemia. A elevação constante e prolonga
ada da tax
xa de
glicemia tem po
or consequência a pro
odução de produtos fiinais da gli cação avan
nçada
(AGE
E), que pod
dem se acumular nos tecidos, inc
clusive nas articulaçõe
es, ocasion
nando
aumento da rigidez da carrtilagem. A lém disso, a hiperglice
emia pode induzir tam
mbém
um q
quadro de inflamação
o sistêmica
a crônica, que
q
leva a alteraçõess nos órgão
os do
corpo
o e nas articulações
a
s. Recente
emente, um
m estudo realizado com dado
os de
pacie
entes de qu
uatro centrros clínicos dos EUA demonstrou
d
u que o dia
abetes meliitus é
associado à gra
avidade da dor no joellho em pacientes com osteoartritte.
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A am
mostra da pesquisa
p
fo
oi composta
a de 1319 participante
es, com ida
ades entre 45 e
79 anos, dividid
dos em dois grupos: i ndivíduos com
c
osteoa
artrite do jo
oelho e diabetes
(n = 148) ou indivíduos com
c
osteoa
artrite do joelho e sem diabetess (n = 1171). A
seve
eridade da dor foi me
ensurada u sando uma
a escala nu
umérica de
e 0 a 10, sendo
s
que 0 indica au
usência de dor, enqu anto 10 a dor mais intensa posssível. O us
so de
medicamentos analgésicos foi contro
olado pelos
s pesquisad
dores duran
nte o períod
do do
estud
do, para ev
vitar interferências no
os resultad
dos obtidos. O diabete
es foi associado
ao aumento da
a severidad
de da dor n
no joelho em
e todos os
o tempos avaliados. Essa
diferrença foi sig
gnificativa mesmo ap
pós ajustes para covariáveis, com
mo idade, sexo,
raça,, sintomas de depres
ssão, uso d
de analgésicos, entre outros. Pa
articipantes
s com
diabe
etes e oste
eoartrite do joelho aprresentaram
m cerca de 2,5
2 vezes m
maior chance de
ter d
dor no joelh
ho, unilaterral ou bilate
eral, do que
e participan
ntes com ossteoartrite,, mas
sem diabetes. O desenvo
olvimento d
de dor neuropática co
omo uma ccomorbidad
de do
diabe
etes já é be
em descrito
o. O presen
nte estudo demonstro
ou que o dia
abetes contribui
tamb
bém para a severidade
e da dor arrticular de origem
o
infla
amatória.
Referência: Ale
enazi AM, Alshehri
A
MM
M, Alothman
n S, Alqahttani BA, Ru
ucker J, Sharma
N, Se
egal NA, Bindawas SM
M, Kluding PM. The As
ssociation of
o Diabetess with Knee
e Pain
Seve
erity and Distribution
D
in People with Knee
e Osteoarth
hritis using Data from
m the
Oste
eoarthritis Initiative. Sci Rep. 202
20; 10(1):3
3985.
Alertta submetid
do em 11/0
05/2020 e a
aceito em 11/05/2020
1
0.
Escriito por Vívia
an Oliveira Souza.
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