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1. As
s doses de
e opioide e o seu im
mpacto na escala numérica de
e dor
O op
pioide é o medicame
ento comu
umente pre
escrito para
a o tratam
mento de dores
d
crônicas nos Estados
E
Un
nidos. Entrretanto, ine
existem ev
vidências ssuficientes para
orien
ntar o clínic
co quanto ao
a aumento
o da dose de opioides.
Esse estudo de
e corte retrrospectivo, executado com dado
os do pronttuário eletrrônico
de o
outubro de
e 2008 a setembro
s
de 2015, do Departamento de
e Assuntos
s dos
Veteranos dos EUA, teve como objettivo avaliarr a influênc
cia do aume
ento de dos
se do
opioiide sobre a intensidade da do
or avaliada
a por Esca
ala Numériica de Dor em
pacie
entes com dores
d
crôniicas e uso ttambém crô
ônico de op
pioides.
Feito
o em dois períodos co
onsecutivoss de 180 dias,
d
consid
derou-se o uso crônic
co de
pelo menos 90 dias de us
so de opioid
de dentro de
d um perío
odo e no se
egundo hou
uve a
avaliiação da mudança
m
de doses (d
data-índice). Divididos em doiss grupos: doses
d
fixas
s- menos de
d 20% de
e mudança
a na dose média diá
ária de opiioide - e doses
d
cresc
centes - au
umento de pelo
p
menoss 20%.
O tottal da amo
ostra foi de 53,187 ve
eteranos, se
endo 61% do grupo d
de doses fix
xas e
39%
% de doses crescentes, majoritarriamente ho
omens com
m 50-64 ano
os. No grup
po de
dose
es crescente
es houve diminuição ssignificativa
a no escore
e da dor en
ntre o prime
eiro e
últim
mo períodos
s depois da
a data-índiice, enquan
nto o grupo utilizand o doses fix
xas a
dor d
decresceu nos
n período
os antes e a
após a data
a-índice.
Porta
anto, os escores
e
de
e dor fora
am persiste
entemente mais alto
os entre doses
d
cresc
centes qua
ando compa
arados ao grupo de doses
d
fixas
s no períod
do após a dataíndic
ce. Assim, os médicos devem avaliar cu
uidadosamente as n
necessidade
es de
aumentar as do
oses de opioides.
É im
mportante observar que
q
o pre
esente estudo trata de uma população com
carac
cterísticas peculiares e que esstes dados não deve
em ser exttrapolados para
outra
as populaçõ
ões.
Referência: Hay
yes CJ, Kre
ebs EE, Hud
dson T, Bro
own J, Chen
nghui L, Ma
artin BC. Im
mpact
of op
pioid dose escalation on pain inttensity: a retrospectiv
r
ve cohort sstudy. Pain J on
2020
0; 161(5): 979-88.
Alertta submetid
do em 12/0
06/2020 e a
aceito em 30/06/2020
3
0.
Escriito por Júlia
a Eduarda Batista
B
de A
Almeida.
2. O papel das
s expectattivas no effeito place
ebo em criianças
O effeito place
ebo é con
nhecido po
or ter dois
s mecanism
mos, o co
ondicionamento,
cons
siderado um
m método mais diretto e por ex
xpectativas
s, que env
volve o discurso
verbal para cria
ar o efeito. Em sua m
maioria, os estudos
e
relativos a essses métodos os
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cons
sideram interligados e há pouca informaçã
ão sobre im
mpacto indiividual de cada,
princ
cipalmente em criança
as.
A fim
m de disso
ociar esses
s mecanism
mos e dem
monstrar o efeito únicco de cada, os
participantes do estudo
o foram divididos entre grupos de expectativ
va e
dicionamentto. Compus
seram a am
mostra pess
soas de faix
xas etárias diferentes para
cond
exam
minar os efe
eitos da ida
ade, dividid
dos entre crianças
c
(mais novas 6
6-9 anos e mais
velha
as 10-13), adolescenttes e adulto
os.
Para testar os grupos, foii usada a d
dor induzid
da pelo calo
or e foi info
ormado para os
participantes qu
ue eles estariam testa
ando dois cremes
c
analgésicos qu
uanto à efic
cácia,
send
do que eles não eram comparado
os entre sim
m, mas sim
m a um gru po controle
e. Em
conju
unto, avaliaram a do
or pela esccala visual e parâmettro fisiológiicos (frequência
cardíaca e atividade eletro
odérmica) p
para confirm
mar os efeitos.
Para o grupo co
ondicionantte, o experrimento se dividia em mediar o limiar, prov
vocar
o condicioname
ento, que consistia
c
em
m diminuirr 4 graus no
n calor ap
plicado no braço
b
que recebeu o “analgésic
co” (placeb
bo) a fim de
d simular diminuiçã o da dor e em
segu
uida era feiito o teste com as te
emperaturas normais. Já no gru
upo expecta
ativa,
foram
m medidos os limiares e o crem
me era aplic
cado com in
nstruções d
dadas pelos
s pais
ou profissionais
s, sugerindo
o um efeito
o do creme.
Send
do assim, a redução da
d dor pod e ser então provocad
da pelos do
ois mecanis
smos,
em q
que os resultados sug
gerem que
e há uma relação
r
de idade espe
ecífica entre um
efeito placebo mais forte
e em crian
nças do qu
ue em adu
ultos, prov
vavelmente pela
suge
estionabilida
ade que diiminui com
m a idade e o amadu
urecimento do córtex préfronttal.
Outrro ponto, é que crian
nças mais novas pare
ecem ter maior
m
reduçção da dor nos
casos em que suas próprrias mães p
passam a mensagem, sendo ela
as respons
sáveis
pelas
s instruções verbais e sugestõess, o que po
ode ser uma
a ferramen
nta importante a
ser a
adotada nos
s serviços de
d saúde a fim de red
duzir a dor.
Referência: Gniß S, Kappe
esser J, He
ermann C. Placebo efffect in child
dren: the ro
ole of
expe
ectation and
d learning. Pain. 2020
0;161(6):11
191-1201.
Alertta submetid
do em 12/0
06/2020 e a
aceito em 30/06/2020
3
0.
Escriito por Arya
anne Fausttino Alberna
az.
3. Effeitos da dor
d
neuro
opática na qualidade
e de vida das pesso
oas portad
doras
do H
HIV
Atualmente é utilizada
u
a Terapia An
ntirretrovira
al Combina
ada (cART)) no tratam
mento
de p
pessoas po
ortadoras do
d vírus d
da imunode
eficiência humana
h
(H
HIV), a fim
m de
controlar os efeitos
e
deste. Sendo assim, a expectativ
va de vid a pessoas que
vivem com HIV é próxima da pop
pulação gerral.
conv
Por outro lado
o, a qualidade de vida dos indivíduos
s infectado
os pelo HIV é
influe
enciada e reduzida pela
p
a dorr. Destes, 54% a 83
3% aprese
entam dore
es de
diverrsas causas. Em rela
ação à dorr neuropáttica, esta provocada
p
por lesões
s em
nervos sensitiv
vos, foco do artigo em questão, de 22% a 44%
% da população
soropositivo rellata sentir este tipo d
de dor, enquanto nas pessoas qu
ue não possuem

2

www
w.dol.innf.br
o vírrus a incidê
ência desta
a é menor, cerca de 8%. Esta diferença
d
o
ocorre devid
do os
efeitos do HIV e de antirrretrovirais n
neurotóxico
os utilizados na cART,, que torna
am os
pacie
entes mais suscetíveis
s a dor neu
uropática.
A prrincipal difficuldade para
p
lidar com a do
or neuropá
ática relaci onada ao HIV,
identtificada através dos relatos d
dos particip
pantes, é por conta
a de limita
ações
terap
pêuticas, te
endo em vista
v
a baix
xa eficácia dos medicamentos utilizados nesta
popu
ulação. Além
m disto, a dor neurop
pática ocas
siona dificuldade para
a andar, do
ormir,
ansie
edade, dep
pressão, frustrações e prejudica
a a inclusã
ão social d
dessas pessoas.
Entre
etanto, de
evido uma amostra diversificada, esta pesquisa p
produziu dados
d
impo
ortantes qu
ue podem ser usado
os para elaborar um
m cuidado holístico, mais
eficie
ente, da do
or neuropáttica, não so
omente associada ao HIV,
H
mas ta
ambém a outras
o
enfermidades infecciosas.. O artigo também indica que a assistên
ncia psicoló
ógica,
como
o a terapia cognitiva comportam
mental, fund
damentada na popula
ação geral, pode
ser c
consideráve
el para pess
soas com H
HIV.
Referência: Sco
ott W, Garrcia Caldero
on Mendoz
za Del Sola
ar M, Kemp
p H, McCra
acken
LM, C de C Williams A, Riice ASC. A qualitative
e study of the
t
experie
ence and im
mpact
of ne
europathic pain in peo
ople living w
with HIV. Pain. 2020;1
161(5):970
0‐978.
Alertta submetid
do em 12/0
06/2020 e a
aceito em 30/06/2020
3
0.
Escriito por Kam
mila Gonçalves Tortore
elli.
4. A relação parental
p
na
a catastro fização da
a dor em jovens
A inffluência que
e os pais ex
xercem sob
bre a dor crônica dos filhos é be m determin
nada,
porta
anto, os fatores
f
individuais e a qualidade da rela
ação paren
ntal devem
m ser
eriência do
cons
siderados na
n avaliaçã
ão da expe
olorosa. Os
s pensame
entos nega
ativos
exac
cerbados (c
catastrofiza
ação) dos pais e do
os filhos acerca
a
da dor, piora
am o
prognóstico des
ssa e aume
entam a inccapacidade..
Estud
do realizad
do em We
estern no Canadá, avaliou
a
95 jovens co
om dor crrônica
idiop
pática junta
amente com
m um dos re
espectivos pais duran
nte 7 dias cconsecutivos. No
que diz respeitto aos prim
meiros, ele
es preenche
eram avaliação eletrô
ônica diária
a em
relaç
ção a inten
nsidade, in
nterferência
a e incômo
odo da dorr. Os últim
mos informaram
sobre
e o estado do próprio humor e a
as respostas
s protetoras da dor do
o filho.
Os rresultados sugerem que os jo
ovens que apresenta
am maiore
es pensame
entos
nega
ativos sobre
e a própria dor estão mais vulne
eráveis ao estado
e
de h
humor dos pais,
logo,, quanto mais
m
negattivo o hum
mor (dos pais),
p
maior será a i ntensidade
e e o
incôm
modo da do
or crônica.
Já os
s pais que possuem maiores
m
pen
nsamentos negativos no que se rrefere a do
or dos
filhos
s, estes demonstram-se men
nos vulneráveis aos
s efeitos das respostas
prote
etoras dos
s pais. Vale salienta
ar que outros fatore
es também
m podem estar
interrferindo na interação entre
e
eles.
Dess
se modo, torna-se
t
ev
vidente a i mportância
a de consid
derar a saú
úde mental dos
pais bem como a relação parental no
os aspectos
s cognitivos
s e afetivoss na respos
sta ao
trata
amento da dor
d crônica
a dos joven s.
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Referência: Ne
eville A, Griep
G
Y, P
Palermo TM
M, et al. A "dyadicc dance": pain
catas
strophizing moderate
es the da
aily relationships bettween parrent mood and
prote
ective respo
onses and child chron
nic pain. Pain. 2020;16
61(5):1072
2-1082.
Alertta submetid
do em 12/0
06/2020 e a
aceito em 30/06/2020
3
0.
Escriito por Ketlley Paiva Ca
abral.
5. Effeitos do ritmo
r
circa
adiana no sono e na
a dor
O rittmo circadiano promo
ove a period
dicidade en
ndógena ao
o longo de 24 horas, além
disso
o, está dire
etamente associado à regulação da dor e do
d sono. Esstudos sugerem
uma relação de
e bidirecionalidade enttre esses dois parâme
etros, visto que a dor pode
interrferir na qualidade do sono, bem
m como o so
ono irregula
ar pode pre
eceder e manter
a dor. Desse modo,
m
o esttudo avalio
ou a expres
ssão de gen
nes circadia
anos envolvidos
na nocicepção e no ciclo de
d sono-vig
gília a partir de pesquisas previa mente desc
critas
e ass
sim, consid
derou persp
pectivas parra estudos futuros.
A en
ntrada da lu
uminosidad
de na retina
a através do
d trato rettino-hipota lâmico estimula
neurrônios respo
onsivos à luz do núcle
eo supraqu
uiasmático. Tais neurô
ônios promo
ovem
a ex
xpressão de
d genes circadianoss, que pro
opiciam a secreção de hormô
ônios,
citoc
cinas e neu
urotransmis
ssores pressentes na regulação
r
do
d sono e d
da dor. Existem
dois fatores tra
anscricionais básicos p
para o ritmo
o circadiano conhecid os como CLOCK
(do iinglês, Circ
cadian Locomotor Outp
put Cycle Kaput)
K
e BM
MAL1 (do in
nglês, Brain
n and
Musc
cle ARNT-L
Like 1). Es
ssas prote ínas se un
nem na fo
orma de h
heterodímerros e
prom
movem a tra
anscrição dos
d genes rrepressores
s Per1, Per2
2, Per3, Cry
y1 e Cry2.
Os g
genes repre
essores exe
ecutam a re
etroalimenttação negativa durantte a noite, visto
que formam dímeros
d
no
o citoplasm
ma e retornam ao núcleo com
m o objetiv
vo de
repriimir a tran
nscrição do
o heterodím
mero CLOC
CK/BMAL1 e conseque
entemente, sua
própria transcrrição. Além
m disso, C
CLOCK/BMA
AL1 ativam os recepttores nucle
eares
RORα
α e REV-ER
RBα, respon
nsáveis pela
a ativação e repressão transcriciional de BM
MAL1,
respe
ectivamentte. Assim, a ação doss genes re
epressores agregada à atividade
e dos
recep
ptores nuclleares contribui para a expressão
o cíclica dos genes cirrcadianos.
A respeito do ciclo
c
de sono-vigília, sabe-se qu
ue os polim
morfismos de nucleottídeos
único
os nos gen
nes CLOCK
K, BMAL1, Cry1, Per2
2 e Per3 foram relaccionados co
om a
duração e distú
úrbios do sono. No en
ntanto, o es
studo relata a ausênccia de pesq
quisas
de as
ssociação genômica
g
para
p
identifiicar tais po
olimorfismos relaciona dos à dor. Além
ão dos ana
disso
o, é notáve
el a importâ
ância do ho
orário de administraç
a
algésicos para a
eficá
ácia da farm
macoterapia
a, considerrando o tem
mpo de me
eia-vida do
os fármacos e a
possibilidade do
o alvo segu
uir um padrrão rítmico.
Com isso, sug
gere-se a realização de estud
dos que viabilizam a regulação de
oscila
ações circa
adianas na expressão
o gênica. O objetivo é apresenttar novos alvos
terap
pêuticos para
p
corrig
gir alteraçções no ritmo circadiano e aperfeiçoar a
farm
macocinética
a dos analg
gésicos. Ad
demais, de
eve-se cons
siderar o e
efeito circad
diano
nas pesquisas executadas
s em anim ais noturno
os como ro
oedores e ttraduzi-las para
pacie
entes com variações
v
diurnas.
d
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Referência: Palada V, Gilrron I, Canlo
on B, Svensson CI, Ka
also E. The
e circadian clock
at th
he interceptt of sleep and pain. Pa
ain. 2020;1
161(5):894-900.
Alertta submetid
do em 12/0
06/2020 e a
aceito em 30/06/2020
3
0.
Escriito por Marriana Lôbo Moreira.
M
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6. Fa
atores de risco para
a a dor com
mo alvo de
e interven
nção preco
oce
Inúm
meros estud
dos dispõe sobre os d
diferentes níveis
n
em que
q
a dor sse apresentta em
diverrsos grupo
os sociodem
mográficos,, no entan
nto não tra
atam sobre
e o cruzam
mento
entre
e o efeito dessas variáveis
v
so
ociodemográficas na dor, ou seja, se essas
e
nta aumentam ou dim
variá
áveis analis
sadas de fo
orma conjun
minuem a a
apresentaçã
ão da
mesm
ma. No artigo foram analisadas
a
as possíveis interferê
ências da ra
aça, sexo, idade
e situação econ
nômica na dor. Adulto
os moradorres urbanos
s dos EUA fforam avaliados
por m
meio de ex
xame físico,, entrevista
a e um testte de leitura
a de palavrras, os sintomas
deprressivos ta
ambém fo
oram aval iados. Durante o atendimen to médico
o foi
perguntado aos
s participantes da pe
esquisa os locais do corpo ond
de eles sen
ntiam
dores e foi realizada a som
ma dos loca
ais.
Dem
monstrou-se
e que: os mais
m
velhos e as mulhe
eres têm maior
m
chancce de apresentar
dor; a depressã
ão foi relac
cionada à m
maior ocorrrência de re
elatos de d
dor em todos os
grup
pos sociodemográficos
s; as mulhe
eres branca
as com situ
uação finan
nceira abaix
xo da
linha
a da pobrez
za se mostraram maiss propensas a relatar dor que ho
omens brancos;
a po
obreza pod
de gerar estresse crô
ônico e po
or consequência, dorr. Foi verifficado
tamb
bém que a combinação dos g
grupos raça, sexo e situação socioeconô
ômica
aumentaram significativam
mente a ch ances da apresentaçã
ão de locaiss de dor.
Diante disso ex
xiste a pos
ssibilidade d
de se identificar grup
pos de risco
o para dorr, e a
partir daí, ter um
u olhar dirrecionado e
em busca da
d minimiza
ação destess riscos.
Referência: Quiton RL, Le
eibel DK, B
Boyd EL, Waldstein
W
SR,
S
Evans M
MK, Zonderman
AB. Sociodemo
ographic patterns
p
off pain in an urban communiity sample
e: an
exam
mination off intersectio
onal effectss of sex, race,
r
age, and poverrty status. Pain.
2020
0;161(5):10
044‐1051.
Alertta submetid
do em 12/0
06/2020 e a
aceito em 30/06/2020
3
0.
Escriito por Paulla Muniz Ma
achado.
7. Es
stimular a produção
o de canab
binoides endógenos
e
s pode me
elhorar a dor
d
e
infla
amação na
as juntas
Holly
y T. Philpo
ott e Jason
n J. McDo ugall da Universidad
U
e de Dalh
housie, Can
nadá,
resollveram inv
vestigar o papel de
e dois fárm
macos, qu
ue atuam aumentando a
dispo
onibilidade de endoc
canabinoide
es, na inflamação e na dor d
da Osteoarrtrite,
doen
nça que atinge
a
as articulaçõe
es sinoviais (juntas), causand
do degeneração
tecid
dual, dor e inflamação.
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O prrimeiro fárm
maco inves
stigado foi o KML-29, que inibe a enzima m
monoacilglicerol
lipas
se (MAGL), responsáv
vel por deg
gradar o endocanabin
e
noide 2-ara
aquidonilglicerol
(2-AG). Logo, a inibição de MAGL aumenta os
o níveis de 2-AG. O outro fármaco
analiisado foi o Celecoxibe
e, um inibi dor seletivo da cicloo
oxigenase 2 (COX-2), uma
enzim
ma que po
ode metabo
olizar o 2-A
AG e conve
ertê-lo em prostaglan
ndinas, que
e são
molé
éculas relac
cionadas à dor e infflamação. O Celecoxib
be é um a
anti-inflama
atório
não-esteroidal de uso controla do, pois pode causar efe
eitos adversos
cardiovasculare
uma ideia seria
es bastante
e sérios e potencialm
mente fatais
s. Assim, u
que a combin
nação desttes fármaccos permittiria o uso
o de dose
es menore
es de
Celec
coxibe, red
duzindo a probabilidad
de de efeito
os adversos
s.
O es
studo foi co
onduzido em
m um mod
delo animal para osteo
oartrite, ob
btido atravé
és da
injeç
ção de mo
onoiodoacettato (MIA)) nos joelh
hos de ratos, o que
e promove
e um
proce
esso inflam
matório similar ao da o
osteoartrite
e. A respostta de nociccepção (dorr) dos
anim
mais foi medida atravé
és do teste
e de von Frrey, em que capilaress cada vez mais
finos
s são coloca
ados sob a pata do a
animal e se
e observa com
c
qual d
deles os animais
retira
am a pata (ou seja, sentem
s
o e stímulo). Neste
N
caso, são consid
derados animais
com dor os que retiram
m a pata d
do capilar mesmo quando ele é bem fiino e
norm
malmente não
n
induz es
ste comporrtamento de retirada (o
( que se cchama alodinia respo
onder a es
stímulos qu
ue normalm
mente não são dolorrosos). Os animais co
om a
injeç
ção de MIA apresentam
m este com
mportamentto, portanto
o, apresenttam alodinia.
Foi o
observado que
q
o trata
amento con
njunto de KML-29
K
(adm
ministração
o intra-artic
cular,
ou seja, dentro
o da articulação) e C
Celecoxibe (administra
(
ação sistêm
mica), em doses
d
que por si só não
n
induzira
am um efe
eito conside
erável, dura
ante 3 diass após a injjeção
de M
MIA, reduziu
u a alodinia
a por temp
po prolonga
ado (durou até 14 dia
as). No prim
meiro
dia d
do tratame
ento conjun
nto também
m foi observada uma
a redução d
da migraçã
ão de
leucó
ócitos (célu
ulas inflama
atórias) parra a articula
ação e uma
a melhora d
da alodinia..
Porta
anto, a adiição de KM
ML-29 ao trratamento com Celec
coxib perm itiu uma menor
m
dose
e deste fárm
maco neces
ssária para
a induzir an
nalgesia. Es
stes dados sugerem que
q
o
aumento de 2-A
AG parece ser importa
ante neste processo, e que a com
mbinação talvez
t
possa ser efetiv
va no trata
amento da dor na osteoartrite, permitindo
o a redução
o das
dose
es de Celeco
oxibe, cons
sequenteme
ente reduziindo a chan
nce de efeittos adverso
os.
Referência: Phiilpott HT, McDougall
M
JJ. Combattting joint pain and i nflammatio
on by
dual inhibition of monoac
cylglycerol lipase and cyclooxygenase-2 in a rat mod
del of
osteo
oarthritis. Arthritis
A
Res Ther. 202
20;22(1):9
9.
Alertta submetid
do em 25/0
06/2020 e a
aceito em 30/06/2020
3
0.
Escriito por Laurra Colete Cunha.
C
c
ão intestin
nal induzid
da pelo us
so de opio
oides
8. Liinaclotida reduz a constipaçã
em p
pacientes com dor crônica
c
A constipação intestinal in
nduzida porr opioides (CIO)
(
é o efeito adverrso mais co
omum
do tratamento com esses analgésiccos, com grande
g
rele
evância clíínica, sobre
etudo
para pacientes
s em uso crônico. O manejo
o da CIO é baseado
o em medidas
profiláticas, como maior consumo de água e fibras, e uso de la
axativos, mas
m
a
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respo
osta clínic
ca é fre
equentemen
nte insatisfatória. Atualmente
A
e, o uso
o de
medicamentos mais específicos para
a o controle da CIO, como os antagonista
as µopioiides de ação
a
perifé
érica, tem sido pro
oposto. Um
m recente estudo clínico
c
multticêntrico avaliou a efficácia e se
egurança da
d linaclotid
da, um me
edicamento com
meca
anismo de ação difere
ente dos la
axativos usuais e já utilizado parra o tratam
mento
da co
onstipação crônica grave, no tra
atamento da
d CIO em pacientes ccom dor crrônica
não o
oncológica..
Foram incluídos no estud
do 254 pa
acientes com CIO crô
ônica, que faziam us
so de
opioiides há pe
elo menos oito sem anas. Após aleatoriz
zação, trêss grupos foram
f
form
mados: pacientes que receberam
m linaclotid
da na dose
e de 195 µg/dia, os
s que
receb
beram linaclotida na dose de 29
90 µg/dia e um grupo
o placebo. A frequênc
cia de
movimentos inttestinais es
spontâneoss, ou seja, que
q
não estavam rela
acionados com
c
o
uso d
de laxativo
os, enemas ou suposittórios, foi quantificada
q
a antes e a
ao longo de
e oito
sema
anas em to
odos os pa
acientes do
o estudo. Mudanças
M
na
n consistê
ência das fezes,
f
diste
ensão abdominal e o esforço
e
asssociado à evacuação também
t
forram parâm
metros
avaliiados. Os resultados
s demonsttraram que ambas as doses da linacllotida
aumentaram a frequência de movim
mentos intes
stinais espo
ontâneos n
nos paciente
es no
deco
orrer do trratamento. Os outro s parâmettros de efiicácia tam bém obtiv
veram
melh
hora nos grrupos trata
ados em re lação ao grupo placebo, com m
maior eficác
cia na
pacientes toleraram
dose
e de 290 µg/dia.
µ
Ade
emais, os p
t
bem o trattamento co
om a
linac
clotida, send
do que pou
ucos pacien
ntes relatara
am a ocorrência de diiarreia leve
e, que
foi m
mais frequ
uente com o uso da
a dose ma
ais elevada
a. Em res umo, o es
studo
demo
onstrou que a linaclottida é segurra e eficaz no tratame
ento da CIO
O.
A linaclotida é um agonistta da guan ilato ciclase
e, e eleva, portanto, o
os níveis in
ntra e
extra
acelulares de GMPc.. Esse me
ecanismo pode traz
zer duplo benefício para
pacie
entes com CIO, pois é associado
o ao aumen
nto do trân
nsito intestiinal e à red
dução
da dor abdomin
nal. Dessa forma, a lin
naclotida pode representar uma boa opção para
o con
ntrole da CIO em paciientes com dor crônica não oncológica.
Referências: Brrenner DM, Argoff CE,, Fox SM, et
e al. Efficac
cy and safe
ety of linacllotide
for o
opioid-induc
ced constip
pation in pa
atients with
h chronic noncancer
n
p
pain syndromes
from
m a phase 2 randomize
ed study. Pa
ain. 2020;1
161(5):102
27-1036.
Alertta submetid
do em 13/0
07/2020 e a
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Escriito por Eduardo Lima Wândega e Cristiane Flora Villarreal.
9. Descubra como uma toxina de
e aranha pode melho
orar a qua
alidade de vida
de p
pessoas ge
eneticame
ente insens
síveis à do
or
É consenso que
e a dor é uma
u
experiê
ência desagradável que tentamo
os evitar a todo
o. Muitos pesquisado
ores se d edicam à busca por novas te
ara o
custo
erapias pa
trata
amento da
a dor, con
nforme exttensamente
e discutido
o nas pub
blicações deste
d
perió
ódico. Entrretanto, alg
guns cientiistas trilham o camin
nho inverso
o: a busca
a por
trata
amentos qu
ue permitam
m que se ssinta dor. Os
O canais de
d sódio Na
av1.7, Nav1.8 e
o da dor. Uma
Nav1
1.9 expressos nos no
ociceptoress são crític
cos para a percepção
muta
ação genéttica rara no
n canal de
e sódio Na
av1.7 resulta numa ccondição clínica
c
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deno
ominada insensibilidad
de congêni ta à dor, ou
o analgesia congênitta. Pessoas
s que
sofre
em dessa condição
c
são incapaze
es de sentirr dor, havendo até me
esmo relato
os de
indiv
víduos que passaram por cirurgi as complex
xas sem a necessidad
de de anesttesia.
Por o
outro lado,, como a dor
d
é um m
mecanismo
o de alerta essencial à sobrevivência
humana, pesso
oas com ana
algesia con
ngênita estã
ão mais pro
opensas a tter queimad
duras
graves, ossos quebrados
q
e têm uma
a expectativ
va de vida menor, po is estão sempre
se ex
xpondo a riscos
r
sem se dar con
nta disso. Para
P
esses indivíduos, a dor seria um
alívio
o.
Tx1, isolad
Pesq
quisadores chineses descobriram
d
m que uma
a toxina chamada HpT
da do
vene
eno da aranha-cara
a
anguejo ((Heteropoda venatorria), provo
oca sensa
ações
dolorrosas em camundong
c
os insensív
veis à dor. Esses anim
mais, que nã
ão express
sam o
cana
al Nav1.7 em
e
seus orrganismos, mimetizam
m a analge
esia congên
nita human
na. A
injeç
ção da to
oxina na pata dessses camun
ndongos provocou ccomportame
entos
espo
ontâneos de
e dor, bem como redu
ução do lim
miar doloros
so a estímu
ulos mecân
nico e
térm
mico. Em ou
utras palavrras, os cam
mundongos conseguira
am percebe
er quando foram
f
expo
ostos a esttímulos e temperatur
t
ras nocivas
s. Estudand
do o meca
anismo de ação
dessa toxina, os
o pesquisadores ide
entificaram que ela ativa outro canal de sódio
envo
olvido na ge
eração e trransmissão da dor: o Nav1.9. Dessa forma
a, a ausênc
cia do
Nav1
1.7 é comp
pensada pe
ela abertura
a e fluxo de
d sódio attravés do ccanal Nav1
1.9, o
que aumenta a excitabilidade do n
neurônio no
ociceptivo e a sensib
bilidade à dor
d
é
resta
aurada. Essa nova descoberta pode, no futuro, con
ntribuir pa ra uma melhor
m
qualiidade de vida de pessoas que tê m analgesia congênita
a.
Referência: Zhou X, Ma T, Yang L,, et al. Sp
pider venom
m-derived p
peptide ind
duces
hype
eralgesia in Nav1.7 kn
nockout micce by activa
ating Nav1.9 channelss. Nat Commun.
2020
0;11(1):229
93
de
Nav,
acesse:
Para
saber
sobre
o
os
canais
sódio
N
mais
http:://www.doll.inf.br/Htm
ml/EditoriaissAnteriores
s/Editorial228.pdf
e
se
quiser
q
entender como
o venenos animais p
podem ajud
dar no tra
atamento d
da dor, acesse:
http:://www.doll.inf.br/Htm
ml/EditoriaissAnteriores
s/Editorial231.pdf
Alertta submetid
do em 13/0
07/2020 e a
aceito em 13/07/2020
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Escriito por Pedrro Santana
a Sales Laurria.
10. R
Resveratrol e micro
obiota inte
estinal
Distú
úrbios na articulação
a
temporom
mandibular (ATM) podem ter d
diversas causas,
com origem no
os músculos
s faciais, m
mandíbula ou
o articulaç
ção, sendo a dor uma
a das
princ
cipais queix
xas relacionadas a esstes distúrrbios. Evidê
ências apon
ntam para uma
grande contribuição de
e mediad ores infla
amatórios no dese nvolvimentto e
ontribuição da micro
obiota intestinal
manutenção desta síndrome dolorrosa. A co
resid
dente na modulação
m
de
d processo
os inflamattórios vem sendo prop
posta, de forma
f
que diferentes espécies de
d bactéria
as presente
es no intestino pode
em influenc
ciar a
insta
alação ou resolução
r
de
d processo
os patológiicos. Recen
ntes descob
bertas apontam
para a importâ
ância do eix
xo microbio
ota-intestin
no-cérebro, pois a mi crobiota prroduz
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ácido
os graxos de
d cadeia curta que po
odem modu
ular a ativa
ação microg
glial, modulando
proce
essos inflam
matórios.
O re
esveratrol, substância presente em uvas e vinho tintto, é muito
o conhecido
o por
suas
s propriedad
des antioxidante e an
nti-inflamattória, além de ser cap
paz de alte
erar a
obiota inte
estinal. Nes
sse contex
xto, pesquis
sadores da
a China e Estados Unidos
micro
inves
stigaram se
e o resvera
atrol seria capaz de aliviar
a
a do
or inflamató
ória da ATM
M por
meio
o da modulação da microbiota
m
intestinal em camun
ndongos. N
Neste estud
do foi
utiliz
zado um modelo
m
de in
nflamação na ATM em
m camundo
ongos, que foi associa
ado a
dor iinflamatória
a, produção de citocin
nas pró-infflamatórias, ativação da micrógllia no
núcle
eo caudal do nervo trigemina
al e aumento da pe
ermeabilida
ade da barreira
hematoencefálica. Os anim
mais també
ém apresen
ntaram uma
a redução n
na populaçã
ão de
bacté
érias do tipo Bactero
oidetes e L
Lachnospira
aceae no intestino, b
bem como uma
redução nos ác
cidos graxos
s de cadeia
a curta, que
e são produ
uzidos por estas bacté
érias.
O tra
atamento com
c
resverratrol levou
u à recupe
eração das bactérias intestinais e ao
cons
sequente aumento da
a produção
o de ácidos graxos de
d cadeia curta, além
m de
reduzir a dor inflamatória, a prod
dução de citocinas,
c
a ativação microglial e a
perm
meabilidade
e da barreira hematoe
encefálica. Para comprovar o e
envolvimentto da
modulação da microbiota intestin
nal no effeito terap
pêutico, an
nimais doe
entes
receb
beram um
m transplante de fe
ezes de animais
a
trratados co
om resveratrol.
Impo
ortantemen
nte, o trans
splante de fezes rees
stabeleceu a microbio
ota dos animais
ós o tratam
doen
ntes e prom
moveu os mesmos
m
efe itos terapêuticos obse
ervados apó
mento
com resveratrol.
Esse estudo co
onfirmou a importânciia da micro
obiota na dor
d inflamattória da AT
TM, e
demo
onstrou qu
ue o tratamento com
m resverattrol melhorra a inflam
mação e a dor
associada, por meio do reequilíbrio
r
o da microbiota intestinal. Essa
a pode ser uma
atégia prom
missora pa
ara o dese
envolvimen
nto de uma nova te
erapia para
a dor
estra
associada à articulação temporoman dibular.
Referência: Ma Y, Liu S, Shu H, Crrawford J, Xing
X
Y, Tao
o F. Resve
eratrol allev
viates
temp
poromandib
bular joint inflammato
i
ory pain by recovering
g disturbed gut microb
biota.
Brain
n Behav Im
mmun. 2020
0;87:455-4
464.
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Escriito por Luiz
za Carolina França Oprretzka.
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