www
w.dol.innf.br
Arqu
uivo de edições: Junh
ho de 2020
0 – Ano 20
0 – Númeroo 239

Divullgação Cien
ntífica

1. CO
OVID-19 e o desafio
o da teless
saúde
A pa
andemia da
a COVID- 19
1 levou à mudança repentina dos centro
os de saúde em
todo o mundo. A assistê
ência em S
Saúde ante
es universa
al, agora sse concentrra no
manejo dos inffectados e nos
n
casos e
emergencia
ais. O desvio dos recu
ursos plane
ejado,
como
o cancelam
mento de cirrurgias, e o não plane
ejado, como
o falta de m
medicamen
ntos e
colap
pso dos sistemas de saúde, im
mpactam na
n vida de milhões d
de pessoas
s que
sofre
em com a dor
d crônica..
Essa inacessibiilidade ao tratamento
o leva o paciente
p
com dor ao maior risc
co de
dese
envolver de
epressão e pensamenttos suicidas
s acarretan
ndo em aum
mento do índice
í
de m
morbidade no mundo. Além dissso, pessoa
as que sofrem com d
dor aprese
entam
maio
or probabilidade de desenvolv
ver a infe
ecção por COVID-19
9, ademais os
problemas postteriores cau
usados pelo
o falta das terapias
t
viv
venciadas a
atualmente.
A fim
m de minim
mizar os da
ados e pro
over aos pa
acientes o tratamento
o, observa-se o
cresc
cimento do uso da telemedicina, que até en
ntão era conduzida de
e forma gra
adual,
em nível de teste,
t
debatendo-se suas barrreiras e qualidades. Várias sã
ão as
modalidades desta
d
ferramenta, co
omo por exemplo,
e
a Ehealth que objetiiva a
pesq
quisa e estu
udos contan
ndo com litteratura e vigilância
v
em saúde. A mHealth que
q
é
carac
cterizada pelo
p
uso de aplicativ
vos de assistência em
m Saúde q
que os pró
óprios
pacie
entes usam
m em seus dispositivo
os eletrônic
cos, e diverrsas outrass medidas como
realid
dade virtua
al e aumenttada.
A fim
m de alcanç
çar mais pe
essoas, bussca-se prim
meiro o meiio mais difu
undido e menos
m
onerroso, o tele
efone. Por meio de mensagens
s, telefonemas ou viideoconferê
ência,
pacie
entes e pro
ofissionais da saúde podem com
mpartilhar experiência
as e dados
s que
auxilliam no gerrenciamentto da dor. S
Sistemas co
omo o PAIN
NOUT da Eu
uropa já utilizam
desta
a estratégia
a para avaliações e re
evisões de consulta possibilitand
p
do até mes
smo a
aplic
cação de au
utoexame aos paciente
es, embora
a este possu
ua suas lim
mitações.
Algumas evidên
ncias já de
emonstram otimismo quanto à aplicação
a
d
da telemedicina,
como
escentes re
o por exem
mplo, crianças e adole
elataram melhora
m
da dor decorrrente
de a
artrite, doe
ença falciforme e outtras formas
s, por meio
o de terap
pias remota
as ou
aplic
cativos. Ou
utros estud
dos revelam
m a dimin
nuição da intensidade
e da dor e da
angú
ústia atravé
és da telessaúde. Aiinda assim
m, este mé
étodo deve
e ser visto com
caute
ela, haja vista
v
o cre
escimento d
desenfreado do desenvolvimentto de softw
wares
com qualidade e seguranç
ça question áveis.
Embora promis
ssora, esta técnica ain
nda possui pouca evid
dência na l iteratura acerca
dos danos que
e podem ser provoca
ados pela mesma. Allém disso, a telemed
dicina
enfre
enta outro paradigma: a acesssibilidade, principalmente a ido
osos e pes
ssoas
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porta
adoras de deficiência.
d
Estudos ta
ambém demonstram que esta té
écnica é inferior
quan
ndo comparrada a cons
sultas prese
enciais com
m o profissio
onal de saú
úde.
Assim
m, conclui--se que a interrupçã
ão do trattamento da
a dor terá consequê
ências
futurras significa
ativas à vid
da dos pac ientes. A te
elessaúde pode
p
auxili ar na presttação
de se
erviços em saúde e no manejo d
do estresse
e emocional desenvolv
vido em tempos
de pandemia. Ao térm
mino desta crise, se
erá possív
vel visualizzar melho
or as
inforrmações co
olhidas nestta experiên
ncia como uma mane
eira de ente
ender o qu
ue de
fato funciona ou
u não.
Referência: Ma
anaging pattients with
h chronic pain
p
during the COVI D-19 outbreak:
cons
siderations for the ra
apid introd
duction of remotely supported (eHealth) pain
management services. Ec
ccleston C, Blyth FM, Dear BF, Fisher
F
EA, Keefe FJ, Lynch
L
ME, Palermo TM
M, Reid MC,, Williams A
ACC. Pain. 2020; 161(
(5):889-89
93.
Alertta submetid
do em 13/0
05/2020 e a
aceito em 01/06/2020
0
0.
Escriito por Giov
vanna França Alves.
2. A massage
em Thiele piora a d
dor em pacientes co
om síndro
ome da be
exiga
dolo
orosa não ulcerativa
a
Utiliz
zada para melhorar o descon
nforto ou dor causa
ados duran
nte o sex
xo, a
pal objetiv
mass
sagem Thie
ele tem co
omo princip
vo o fortale
ecimento d
de músculo
os do
assoalho pélvico e pode se
er compara
ada às técn
nicas de pompoarismo
o. Pesquisad
dores
egípc
cios inves
stigaram recentemen
nte o imp
pacto da massagem
m Thiele como
monoterapia em
m pacientes
s com síndrrome da be
exiga doloro
osa não-ulccerativa.
Foram selecion
nadas 40 pacientes
p
d
do sexo fem
minino que
e receberam
m a massa
agem
inicia
almente realizada por
p
uma fisioterape
euta e, em seguid
da, receb
beram
treinamento para autoaplicação. N
Na segund
da etapa, as pacien
ntes realiz
zaram
ões autoad
dministradas em casa duas veze
es por sema
ana, sendo
o acompanh
hadas
sessõ
sema
analmente para avalia
ações no co
onsultório. Antes e de
epois do tra
atamento foram
f
aplic
cados questtionários quanto à inttensidade da
d dor, sin
ntomas de cistite e fu
unção
sexu
ual. Na últim
ma consultta de acom
mpanhamen
nto, as pacientes refe riram mais
s dor,
em rrelação aos
s níveis med
didos antess das sessõ
ões de massagem, ind
dicando piora do
problema. Todo
os os domín
nios avaliad
dos pioraram, exceto função sex
xual, que nã
ão foi
alterrada. Com base nos resultados desse estu
udo, a mas
ssagem Th
hiele não pa
arece
para a sín drome da bexiga
ser b
boa opção terapêutica
t
b
dolo
orosa não-u
ulcerativa.
Referência: El--Hefnawy AS,
A
Solima
an HMM, Abd-Elbary
A
SOM, She
ereif WI. LongL
stand
ding nonulcerative bladder
b
pa in syndrom
me: Impac
ct of Thielle massage on
bladd
der and sexual dom
mains. Low
w Urin Trac
ct Symptoms. 2020;;12(2):123‐127.
doi:1
10.1111/lutts.12291
Alertta submetid
do em 29/0
05/2020 e a
aceito em 01/06/2020
0
0.
Escriito por Gessica Sabrin
na Assis Silv
va.
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3. Uma luz na
a escuridão
o - a terap
pia a laser
r como um
m tratamen
nto alterna
ativo
para
a a dor
É mu
uito prováv
vel que voc
cê já tenha
a visto um dispositivo
o de laser; talvez você até
mesm
mo tenha um
u em forma de cha veiro. O qu
ue muita gente não ssabe é que
e esta
tecno
ologia tem
m várias ap
plicações a
além de fa
azer o seu gato corrrer em círrculos
enqu
uanto destrrói a casa. Alguns
A
desttes usos se
e tornaram bastante p
populares, como
a depilação a la
aser e a rem
moção de ttatuagens. Mas você sabia
s
que a terapia a laser
pode
e ajudar no controle da dor?
A te
erapia com
m laser de baixa pottência, con
nhecida como fotobio
omodulação
o, foi
proposta em 19
968 pelo médico húng
garo Endre Mester. A fotobiomod
f
dulação pod
de ser
útil n
na cicatriza
ação de ferridas, regen
neração mu
uscular e no
n tratamen
nto da dor. Mas
como
o isso é po
ossível? Acrredita-se qu
ue as célula
as consegu
uem absorv
ver a energ
gia do
laserr por meio de molécullas especia is que pode
em interagir com a lu
uz, denomin
nadas
crom
móforos. O resultado é uma mu
udança no metabolism
mo da célulla, que pas
ssa a
produzir substâ
âncias que são
s
respon sáveis pelo
os efeitos benéficos.
Um e
estudo reallizado por pesquisado
p
ores do Bras
sil, Noruega e Suécia avaliou o efeito
e
da ffotobiomod
dulação em
m paciente
es que sofriam de dor lomba
ar crônica não
espe
ecífica. Meta
ade dos pa
articipantess recebeu aplicações
a
de
d laser na
a região lom
mbar,
enqu
uanto os de
emais receberam uma
a aplicação
o falsa (gru
upo placebo
o). Aqueles
s que
foram
m tratados
s com laser relataram
m menores
s níveis de dor em rrelação aos
s não
trata
ados. O efe
eito analgés
sico foi asssociado à diminuição
d
nos níveis plasmático
os de
prosttaglandina E2, uma das princip
pais substâ
âncias envo
olvidas na dor e que está
eleva
ada em pa
acientes co
om dor lom
mbar não específica. Por ser um tratam
mento
segu
uro e eficaz
z, é possível que no futuro a fo
otobiomodu
ulação seja
a cada vez mais
utiliz
zada no trattamento da
a dor.
Referência: Tom
mazoni SS,, Costa LOP
P, Joensen J, et al. Ph
hotobiomod
dulation The
erapy
is Ab
ble to Modulate PGE2
2 Levels in
n Patients With
W
Chron
nic Non-Sp
pecific Low Back
d of print, 2020
Pain: A Random
mized Place
ebo-Controllled Trial [p
published online
o
ahead
Apr 2
24]. Lasers
s Surg Med. 2020.
Alertta submetid
do em 29/0
05/2020 e a
aceito em 01/06/2020
0
0.
Escriito por Pedrro Santana
a Sales Laurria.
4. Co
ompreend
dendo a pr
rescrição d
de opioide
es
A do
or crônica é classificad
da como um
ma dor com
m persistên
ncia superio
or a 3 mes
ses, e
sua incidência aumenta conforme a idade, che
egando a 62% em pesssoas com mais
de 70 anos. De
evido a isso
o, o uso de opioides ve
em aumenttando para o alívio da
a dor.
Entre
etanto seu uso ao lon
ngo do tem
mpo se torna limitado
o e de alto
o risco, pois
s seu
uso g
gera divers
sos efeitos colaterais e até riscos
s de vida. Isto
I
se torn
na um prob
blema
mundial, já qu
ue atualme
ente enfren
ntamos um
m aumento
o global da
a populaçã
ão de
idoso
os, sendo assim
a
impo
ortante aprrender mais
s sobre as tendênciass e padrões
s nos
quais
s os opioid
des são atualmente p
prescritos para pacie
entes idoso
os de difere
entes
faixa
as etárias.
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Devido a isso, o objetivo
o do grupo
o de pesqu
uisa do Dr.. van Dijk na Holand
da foi
comp
preender o aumento da presc rição de opioides
o
a idosos e a diferenç
ça de
respo
osta entre os diferenttes pacienttes. Para is
sso foram usados
u
dad os de pacie
entes
entre
e 2005 a 2017, obttidos no b
banco de dados
d
de atenção prrimária, já que
pacie
entes com dor crônica são trata
ados por médicos
m
do atendimen
nto primário
o. Os
pacie
entes foram
m separado
os em trêss faixas etárias (65-7
74, 75-84 e ≥85 ano
os) e
depo
ois de fora
am feitas análises
a
de
escritivas para comp
preender a tendência
a das
presc
crições de opioides, a duração
o do uso e também os efeitos obtidos co
om o
trata
amento. No
o estudo forram avaliad
dos mais de
e 280.000 pacientes.
p
O es
studo deste
e grupo holandês dem
monstrou primeiramen
p
nte que ma
ais de 50%
% dos
pacie
entes que tiveram
t
prescrição de
e opioides eram do sexo femini no. Além disso,
d
só e
em 2017 o uso de opioides foi de 32.287, mos
strando um
m aumento
o em
comp
paração aos outros an
nos. O aum
mento de ido
osos que re
eceberam p
pelo menos
s uma
presc
crição para
a uso de opioides au mentou gradualmente
e de 2005 a 2017, sendo
s
que quanto ma
ais velho o paciente, m
maior a cha
ance dele receber
r
um
ma prescriçã
ão de
uso d
de opioides
s, principalmente qua ndo se trattava de opiioides conssiderados fo
ortes.
Denttro deste grrupo, em 40% dos pa cientes o uso
u acabava
a se tornan
ndo crônico.
O tra
abalho conseguiu faze
er uma corrrelação entre os tipos
s de dor e a prescriçã
ão de
opioiides, demonstrando que os opioides considerado
c
os fortes são presc
critos
princ
cipalmente quando se é diag
gnosticado dor mus
sculoesquellética (os três
princ
cipais diagn
nósticos esp
pecíficos fo
oram sintom
mas nas cos
stas, lomba
algia e síndrome
das costas com
m dor irrad
diante). En
ntretanto, em
e
segund
do lugar de
e prescriçã
ão há
diferrença entre
e grupos mais
m
novos e mais ve
elhos de pa
acientes. E
Em grupos mais
novo
os, a prescrição se dá
á quando h
há relação com a dor relacionad
da ao cânce
er; já
para grupos mais
m
velho
os, o seg undo luga
ar de pres
scrição de
e opioides está
relac
cionado a diagnósticos
d
s menos esspecíficos de
d dor. A prescrição
p
d
de dois ou mais
opioiides é muitto mais rec
corrente em
m grupos mais
m
velhos
s de pacien
ntes compa
arado
aos mais novo
os, chegan
ndo a 70%
% dos pacientes com
m mais de
e 85 anos com
presc
crição de opioides
o
fortes. Mais d
de 30% de todos os id
dosos usam
m opioides fortes
f
cronicamente (mais
(
de 3 meses). E
Entretanto de
d 2012 a 2017 houv
ve uma red
dução
da prescrição para
p
pacienttes com ma
ais de 80 anos.
Em rresumo, o trabalho demonstrou que as ta
axas de pre
escrição de
e opioides fortes
f
aumentaram na
a última dé
écada, mass que existe
em diferenças entre a
as faixas ettárias
no q
que se refe
ere à prescrição de opioides. Além
A
do aumento da
a frequência de
presc
crição de opioides
o
co
om o aume
ento da ida
ade, há tam
mbém maio
or prescriçã
ão de
opioiides fortes e maior duração
d
do
o tratamento em pacientes idossos, apesar dos
maio
ores riscos de danos entre este
es paciente
es. Devido à alta prev
valência de
e uso
crônico, é importante mo
onitorar o paciente durante
d
tod
do o tratam
mento e av
valiar
critic
camente o início
i
e a co
ontinuação das prescrrições de op
pioides.
Referência: We
eesie YM, Hek
H
K, Sche
ermer TRJ,, Schellevis
s FG, Leufk
kens HGM, Rook
EJ, v
van Dijk L. Use of Opioids Increa
ases With Age
A
in Older Adults: A
An Observattional
Stud
dy (2005-20
017). Frontt Pharmaco l. 2020; 11
1:648.
Alertta submetid
do em 10/0
06/2020 e a
aceito em 16/06/2020
1
0.
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Escriito por Alex
xandre Gom
mes de Maccedo Magan
nin.
5. M
Maior tolerâ
ância à do
or provoca
ada pelo uso de pala
avrões
O us
so de xingamentos mo
ostrou-se b
benéfico ao aumentar a tolerânci a à dor. Te
eorias
expliicam esse efeito por ativação a
autonômica pelo estre
esse e emo
oção provocada,
mas também por
p ativação
o de difere ntes regiõe
es cerebrais
s que redu zem a dor após
desv
vio da atenção, ou se
eja, após u ma distraç
ção que pode aconteccer ao conhecer
algo novo ou en
ngraçado.
Dess
sa forma, este estud
do inglês com 92 participante
p
es avaliou o uso de
e um
xinga
amento convencional “fuck”, do
ois novos xingamento
x
os “fouch” e “twizipip
pe” e
uma palavra ne
eutra sobre
e limiar e t olerância à dor, testa
ando relaçã
ão com aspectos
psico
ológicos co
omo emoçã
ão, humor e distraçã
ão, frequên
ncia cardía
aca (testan
ndo a
supo
osta ativaçã
ão autonôm
mica) e esscore de percepção
p
de dor, du
urante testte de
merg
gulho da mão em água gelada, m
mantida em
m temperatu
ura de 3 a 5 ºC.
A análise demo
onstrou que
e o limiar e a tolerância à dor (p= <0,001) era aumen
ntado
para a palavra “fuck” em relação àà
à palavra neutra. Poré
ém, o mesm
mo não ocorreu
moção que
para “fouch” e “twizipipe
e”; estes p
podem não
o gerar a mesma em
e um
xinga
amento con
nvencional,, uma vez q
que não re
emetem ao caráter pu
unitivo de xingar
x
na infância. As
s outras variáveis,
v
p
percepção da dor e frequência
a cardíaca,, não
sofre
eram altera
ações pela pronúncia das palavrras. Os asp
pectos emo cionais tam
mbém
não foram considerados como med iadores para os efeittos analgéssicos do us
so de
xinga
amentos.
Assim
m, apesar da
d maneira
a como xing
gar promov
ve um certo
o alívio na d
dor não terr sido
escla
arecido, o estudo reafirma ach
hados ante
eriores sob
bre os efeiitos do us
so de
xinga
amentos aumentando
o tolerância
a à dor e apresenta uma nova
a descobertta ao
tamb
bém aprese
entar o aum
mento para limiar de dor.
d
Contud
do, os novo
os palavrões não
exerceram a mesma
m
res
sposta no limiar ou tolerância à dor, ap
pesar de terem
t
alterrado a resposta emocional dos in
ndivíduos ao
o dizê-las.
Referências: Sttephens R, Robertson O. Swearing as a Re
esponse to Pain: Asse
essing
Hypo
oalgesic Efffects of Nov
vel "Swear"" Words. Frront Psycho
ol. 2020; 11
1:723.
Alertta submetid
do em 12/0
06/2020 e a
aceito em 16/062020.
1
Escriito por Ama
anda Paula Mendonça da Costa.
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6. P
Polimorfismo no gene
g
ABC B1 e o tratament
to da do r neuropática
A do
or neuropáttica afeta cerca
c
de 7 a 10 % das
d
pessoas ao redorr do mundo
o e a
respo
osta terap
pêutica fre
ente aos ffármacos utilizados é diferencciada em cada
organismo, já que a in
nformação genética de um in
ndivíduo p
pode influe
enciar
direttamente na
a eficácia do tratam
mento mediicamentoso
o. Por isso
o um grup
po de
pesq
quisa no Ca
anadá publiicou em 20
020 um esttudo que bu
uscou relaccionar a efiicácia

5

www
w.dol.innf.br
da te
erapia com
mbinada de nortriptilin
na, um anttidepressivo
o tricíclico, e morfina
a, um
opioiide, com o genótipo de 25 pesso
oas com dor neuropática.
Apen
nas o Polim
morfismo de
e Nucleotíd
deo Único (SNP)
(
rs1045642 do gene ABCB
B1 foi
associado com a combin
nação dessses medica
amentos. Essa
E
variaçção genétic
ca se
cteriza pela
a troca de Citosina p
por Timina em uma posição
p
esp
pecífica do DNA.
carac
P, que é um
Esse gene codifica a glicoproteína P
u
transpo
ortador de membrana
a que
depe
ende da liga
ação de AT
TP para rea
alizar o eflu
uxo de dive
ersos fárma
acos, inclus
sive a
nortrriptilina e a morfina.
Foi m
mostrado no
o artigo que a presen ça do alelo C no SNP rs1045642
2 promoveu
u uma
exprressiva redu
ução da dor e dos loccais dolorido
os no corpo
o dos pacie
entes que foram
f
subm
metidos ao tratamentto combina
ado. A pre
esença do alelo C nã
ão reproduziu o
mesm
mo desfec
cho quand
do os fárrmacos cittados acim
ma foram administrrados
sepa
aradamente
e.
Este é o primeiro trabalho que te
esta marcadores gené
éticos em um cenário de
o na dor crônica. Os
comb
binação de
e fármacos
s e manejo
O resultad
dos obtidos
s são
prom
missores e preveem uma
u
nova ferramenta
a para oferecer uma farmacote
erapia
mais
s individuallizada e qu
ue promova
a maior co
ontrole dos sintomas dessa condição
clínic
ca.
Referência: Be
enavides R,, Vsevolozh
hskaya O, Cattaneo S, Zaykin D, Brento
on A,
Paris
sien M, Verrma V, Kho
oury S, Gilrron I, Diatc
chenko L. A functiona
al polymorp
phism
in th
he ATP-Bin
nding Casse
ette B1 tra
ansporter predicts pharmacolog
gic respons
se to
comb
bination of nortriptylin
ne and morrphine in neuropathic pain patien
nts. Pain. 2020;
2
161((3):619-629
9.
Alertta submetid
do em 15/0
05/2020 e a
aceito em 01/06/2020
0
0.
Escriito por Marria Cecília Euclides
E
de Oliveira.
7. D
Dor na end
dometriose por ativ
vação do receptor P2RX-3
P
en
nvolve fattores
de trranscrição
o ATF3 e AP-1
A
A en
ndometriose
e é caracterizada pela
a presença do endomé
étrio, tecid o que reve
este a
cavid
dade uterin
na, em reg
giões fora dessa cavidade, com
mo ovários, tuba uterina e
intes
stinos, o qu
ue pode ca
ausar inflam
mação, resultando em
m dor pélvicca, um sintoma
comu
um. Sabe-se que há infiltração de fibras nervosas nociceptiva
n
as no local,, que
cond
duzem inforrmações do
o dano tecid
dual nas les
sões endom
metrióticas. O corpo ce
elular
desta
as fibras está
e
no gânglio da ra
aiz dorsal da medula
a espinal ((GRD) onde faz
cone
exões com outros neurônios pa
ara levar a informaçã
ão ao cére
ebro, onde será
interrpretada co
omo dor.
Shao
ojie Ding e colaborado
ores vêm rrealizando estudos
e
em
m humanoss e animais para
inves
stigar a endometrios
se. Em an
nos anterio
ores, consttatou que mulheres com
endo
ometriose
apresenta
avam
gra
ande
exp
pressão de
d
P2RX3
3
nas
le
esões
endo
ometrióticas
s, o que se
e correlacio
onou com a intensidade da dor. O P2RX3 é um
o de cátion
recep
ptor de ade
enosina triffosfato (ATP
P) que age como um canal iônico
ns, ou
seja,, permite a passagem de íons po
ositivos parra o interior do neurôn
nio contribu
uindo
para sua desp
polarização
o e condu
ução da in
nformação nociceptiv
va. Diante das
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obse
ervações na
as mulhere
es, o grup
po resolveu
u aprofunda
ar suas inv
vestigações em
modelos animais.
Em m
modelo parra endomettriose em ra
atas foi obs
servada sup
perexpress ão de P2RX
X3 no
GRD e nas le
esões endo
ometrióticass, o que foi correla
acionado p
positivamen
nte à
inten
nsidade da dor. Porta
anto, o P2R
RX3 poderia
a estar env
volvido na hiperalges
sia na
endo
ometriose, isto é, no aumento
a
da
a sensibilida
ade à dor.
Mas como a en
ndometriose aumenta
a dos níveis
s de P2RX3
3 nas célullas? Acrediita-se
que seja atravé
és de vias de
d sinalizaçção que leva
am à ativaç
ção do fato
or de transc
crição
3 (A
ATF-3) e da
a proteína ativadora 1 (AP-1); essas duas
s proteínass são fatore
es de
trans
scrição, ou seja, auxiliam no co ntrole da expressão
e
gênica
g
na ccélula. Ademais,
em c
cultura celu
ular (in vitrro) com cé lulas F11, que são pa
arecidas co m as célula
as do
GRD, a molécula de ADP (adenosina
a di-fosfato-- o ATP) é capaz de a
ativar essas
s vias
de siinalização.
Seria
a possível reduzir os
s níveis d
de expressão de P2R
RX3 e, asssim, atenu
uar a
hiperralgesia? Pelo menos em ratos p
parece que
e sim, pois o uso de in
nibidores P2RX3
reduziu a hiperralgesia. Pa
ara reduzirr a express
são de P2R
RX3 é posssível utiliza
ar um
inibid
dor da c-JU
UN quinase
e (o SP600 125), uma proteína que
q
faz parrte do complexo
AP-1
1; o inibidor demonstrrou ser eficciente tanto
o in vitro (em célulass F11) quan
nto in
vivo (em ratos
s), reduzin
ndo a hipe ralgesia e a express
são de ATF
F3 e P2RX
X3. O
SP60
00125 se mostrou muito eficcaz quand
do foi adm
ministrado em ratos
s em
nano
opartículas de lipos
ssomas e ácido esteárico oligossacarí
o
ídeo quito
osano
(CSO
OSA/LPs). A vantagem
m de usar e
essas nanopartículas é que elas proporcionaram
nas lesões endometriióticas e, p
uma maior con
ncentração da droga n
portanto, te
eriam
menos efeitos colaterais.
c
Dess
se modo o P2RX3 pare
ece ser um
m potencial alvo terapê
êutico para redução da dor
relac
cionada a le
esões endometrióticass.
Referência: Din
ng S, Yu Q, Wang J, e
et al. Activa
ation of ATF
F3/AP-1 sig
gnaling pathway
is re
equired for P2X3-induced endom
metriosis pa
ain [publish
hed online ahead of print,
2020
0 Apr 18].
Alertta submetid
do em 28/0
05/2020 e a
aceito em 01/06/2020
0
0.
Escriito por Laurra Colete Cunha.
C
8. A proteín
na PI16, produzid
da por fibroblasto
os, está envolvida
a na
fisio
opatologia da dor ne
europática
a
Os m
mecanismos fisiopatológicos da dor neuro
opática são
o complexo
os e ainda
a não
totalmente com
mpreendidos. Em mod
delos experrimentais de dor crôn
nica há aum
mento
da e
expressão de divers
sas proteín
nas, incluindo algum
mas que n
não tem papel
conh
hecido na dor,
d
como é o caso do
o inibidor de peptidase
e 16 (PI16 ), uma pro
oteína
astos. Pesq
produzida princ
cipalmente por fibrobla
quisadores da Universsidade do Texas,
EUA,, realizaram
m uma série de esttudos objettivando ap
profundar o conhecim
mento
acerc
ca do papel da PI16 na
n dor neurropática.
Os p
pesquisadorres demons
stram que animais co
om neurop
patia aprese
entam aum
mento
da proteína PI1
16 em fibroblastos do gânglio da raiz dorsal (GRD) e n
nervo isquiá
ático.
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Uma importantte constata
ação foi qu
ue a PI16 não se ex
xpressa em
m neurônio
os ou
células da gliia nesses tecidos. Interessan
ntemente, o estudo
o mostrou que
camu
undongos que
q
não ex
xpressam a PI16 (camundongos knock-ou
ut, PI16-/-)) não
exibe
em as re
eações com
mportamen
ntais de dor
d
neuropática. Essses resulttados
levan
ntaram a seguinte questão: será que os fibrob
blastos, se
ecretando PI16,
participam da fisiopatolog
f
gia da dor neuropátic
ca? Para re
esponder a essa pergunta,
inicia
almente re
ealizaram testes in vitro e depois
d
em modelo de neurop
patia.
Dem
monstraram que fibroblastos em
m cultura secretam
s
PI16
P
quand
do estimulados,
assim
m como identificaram
m a presen ça de PI16
6 em organelas sinte
etizadoras e em
vesíc
culas secre
etoras dos fibroblasto
os. Estudo
os adicionais indicara m os poss
síveis
meca
anismos en
nvolvidos. Ao
A compara
ar o perfil de
d expressão gênica n
no GRD e nervo
n
isquiiático de an
nimais conttrole e PI16
6-/-, uma série de gen
nes que ativ
vam a migração
de cé
élulas imun
nes e respo
osta inflam
matória fora
am modulad
dos. Além disso, a an
nálise
por imagem co
onfirmou a ocorrência
a de um número men
nor de célu
ulas do sis
stema
imun
nológico no
o GRD e ne
ervo de an imais PI16
6-/-. Consid
derando qu
ue as intera
ações
neurroimunes sã
ão envolvid
das na fisio patologia da
d dor neurropática, essse pode se
er um
impo
ortante mec
canismo da
a PI16.
Porta
anto, os re
esultados deste
d
estud
do descrev
vem o env
volvimento da PI16 e dos
fibroblastos, um
ma célula até
a então n
não relacionada às do
ores crônica
as, no proc
cesso
de e
estabelecim
mento da dor neuropá
ática. A pa
artir destes
s achados,, uma nova via
fisiop
patológica das neurop
patias pode
e ter sido descoberta
d
, além da identificaçã
ão de
um p
potencial alvo farmaco
ológico para
a o manejo
o de dores neuropática
n
as crônicas.
Referência: Sin
nghmar P, Trinh
T
RTP, Ma J, et all. The fibro
oblast-deriv
ved protein PI16
controls neurop
pathic pain. Proc Natl A
Acad Sci U S A. 2020; 117(10):5
5463‐5471.
Alertta submetid
do em 29/0
05/2020 e a
aceito em 01/06/2020
0
0.
Escriito por Renan Fernand
des do Espíírito Santo.
9. A relação entre a magnitud
de da do
or articula
ar e a co
omposição
o da
micrrobiota ga
astrointesttinal em p acientes com
c
osteoartrite de joelho
A os
steoartrite (OA) é um
ma doença articular degenerativa cujo prrincipal sintoma
clínic
co é a dorr. Embora OA seja a tribuída prrincipalmen
nte a fatore
es mecânic
cos e
predisposição genética,
g
os
o processo
os inflamattórios contrribuem fun
ndamentalm
mente
para o seu dese
envolvimen
nto e manuttenção.
Níveis elevados de endo
otoxina baccteriana no
o sangue ou
o no líqu
uido sinovia
al de
pacie
entes com OA estão associado
os a quadros clínicos mais grav
ves da doença.
Bactérias gastrointestinais
s produzem
m uma amp
pla gama de molécula
as bioativas
s, das
quais
s algumas são secre
etadas den
ntro de ve
esículas que podem ttransportarr seu
conte
eúdo para sítios tec
ciduais disstantes de seus loca
ais de orig
gem. Cientistas
holan
ndeses rea
alizaram um
m estudo p
populaciona
al para inv
vestigar a relação entre a
micro
obiota intes
stinal e os níveis de d
dor no joelh
ho em pacie
entes com O
OA.
de dor de 1427
Esse estudo de
e coorte po
opulacional incluiu me
ensuração dos
d
níveis d
participantes. O estudo relatou u
uma correllação positiva entre a abundância
intes
stinal de Sttreptococcu
us spp e oss níveis de dor no joelho em paccientes com
m OA.
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Essa correlação
o permane
eceu releva
ante mesm
mo quando levado em
m consideração
outro
os fatores interferen
ntes tais ccomo tabag
gismo, ing
gestão de álcool, us
so de
medicamentos orais ou o índice de m
massa corp
poral (IMC). Esse estu
udo sugere uma
possível influên
ncia da mic
crobiota int estinal na magnitude da dor em
m pacientes
s com
OA e
e, potencialmente, tam
mbém na do
or associad
da a outras condições inflamatórias.
Referência: Boe
er CG, Radjjabzadeh D
D, Medina-G
Gomez C, et al. Intesttinal microb
biome
comp
position an
nd its relation to jjoint pain and infla
ammation. Nat Commun.
2019
9;10(1):488
81.
Alertta submetid
do em 29/0
05/2020 e a
aceito em 01/06/2020
0
0.
Escriito por Dieg
go Francisc
co de Agnello Silva.
10. Celecoxib
be reduz a vasodila
atação e ativação
a
de macrófa
agos na durad
máte
er e na pia
a-máter na enxaque
eca experiimental
A en
nxaqueca é um distúrbio prim
mário de dor de ca
abeça que
e aflige pa
arcela
signiificativa da
a população
o. Os anti--inflamatórrios não-esteroidais (A
AINE) possuem
aplic
cação clínic
ca para o tratamen
nto dessa doença, embora o
os mecanismos
espe
ecíficos parra a reduç
ção dos si ntomas ainda sejam
m pouco essclarecidos. Um
estud
do realizado por pesquisadorres de Ma
assachusetts buscou investiga
ar os
meca
anismos do
o celecoxibe, um AIN E inibidor seletivo
s
da enzima ci clo-oxigena
ase-2
(COX
X-2), envolv
vidos no se
eu efeito te
erapêutico durante
d
a enxaqueca.
e
Os p
pesquisadorres utilizara
am um mod
delo experiimental de enxaqueca
a em roedo
ores e
avaliiaram os efeitos do tratamen
nto com celecoxibe sobre dife
erentes eve
entos
vasculares e in
nflamatórios
s associado
os à enxaq
queca. Utilizando técn
nicas avanç
çadas
de m
microscopia, o estudo demonstro
ou que o celecoxibe
c
reduz a va
asodilatação
o das
artérrias da durra-máter e reduz a a
ativação de
e macrófag
gos na dura
ra- e pia-m
máter.
Como a ativaç
ção de ma
acrófagos o
ocorre precocemente na pia-m
máter, o es
studo
suge
ere que o fármaco
f
pre
evine a ati vação dess
sas células na dura-m
máter, enqu
uanto
inibe
e macrófago
os já ativados na reg
gião pial. Dessa forma
a, os achad
dos indicam
m que
os e
efeitos tera
apêuticos do
d celecoxi be na dorr de cabeça associad
da à enxaq
queca
envo
olvem, além
m da redução da vaso
odilatação arterial
a
na dura-máte
er, a reduçã
ão da
ativa
ação macro
ofágica na dura-máter
d
e na pia-m
máter.
Referência: Sc
chain AJ, Melo-Carril lo A, Ashina S, Strrassman A
AM, Burstein R.
Celec
e activation
coxib reduc
ces cortical spreading depression
n-induced macrophage
m
n and
dilata
ation of du
ural but no
ot pial arte ries in rodents: implications forr mechanis
sm of
actio
on in termin
nating migrraine attack
ks. Pain. 20
020; 161(5):1019‐102
26.
Alertta submetid
do em 29/0
0/2020 e acceito em 01
1/06/2020.
Escriito por Eduardo Lima Wândega.
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