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1. Auriculoterrapia, dism
menorreia e função sexual
s
A dis
smenorreia
a, dor na re
egião abdo
ominal e pé
élvica de origem crôn
nica associa
ada à
menstruação, é recorren
nte em m ulheres qu
ue estão em
e
idade fértil. Tam
mbém
cham
mada de cólica
c
menstrual, a dismenorre
eia primária (DP) é descrita como
menstruação do
olorosa, se
em alteraçã
ão pélvica, com surgim
mento entrre 6 a 12 meses
m
após
s a primeira
a menstruação.
Um estudo bus
scou analis
sar os efeittos da aurriculoterapia nos níve
eis de dor e na
funçã
ão sexual de
d mulhere
es com dism
menorreia primária. Para
P
a obte
enção dos dados
d
foram
m utilizado
os: questionário socciodemográ
áfico, com dados ge
erais sobrre as
participantes, questionário
q
o de funçã
ão sexual feminina
f
(F
FSFI) e a e
escala analógica
visua
al (EAV).
a fazer parrte da
Uma população
o de 118 es
studantes u
universitária
as foi selecionada para
pesq
quisa e após
s a análise dos critério
os de inclusão e exclu
usão alcanççaram o tottal de
21 pessoas. As
A particip
pantes forram dividid
das em 4 grupos, sendo qu
ue o
expe
erimental "A" e o controle "A" receberam de
eterminado protocolo
o de
auric
culoterapia,, e os grup
pos experim
mentais "B"" e controle
e "B" outro
o protocolo,, pois
os pe
esquisadores buscava
am identificcar, além dos
d
efeitos, qual proto
ocolo seria mais
efica
az.
Para a auriculo
oterapia forram utilizad
das agulhas
s de taman
nho 0,25x1
15mm, inse
eridas
na orelha direitta com tubo
o de guiam
mento nos pontos
p
de in
ndicação, d
de acordo com
c
o
proto
ocolo de ca
ada grupo. As aplicaçõ
ões das técnicas tivera
am duração
o de dois meses
m
e trê
ês semana
as, duas vezes
v
por semana, com duraç
ção de 20
0 minutos cada
aplic
cação, totalizando 22 intervençõe
i
es durante três ciclos menstruaiss.
Diante das análises de da
ados, este e
estudo concluiu que a auriculote
erapia redu
uziu o
nívell de dor na utilização
o de ambo
os os proto
ocolos. Qua
anto à fun
nção sexual das
participantes, não
n
houve alteração ssignificativa
a nesta pe
esquisa, sen
ndo necess
sários
mais
s estudos co
om esse en
nfoque.
Referência: Sou
usa, FF, So
ousa Júniorr, JFM, Venttura, PL. Efffect of aurriculotherap
py on
pain and sexual function of
o primary d
dysmenorrhea female
e patients. B
BrJP, 3(2), 127130. Epub June
e 08, 2020. https://dx
x.doi.org/10
0.5935/259
95-0118.20
0200033.
Alertta submetid
do em 15/0
09/2020 e a
aceito em 26/10/2020
2
0.
Escriito por Ann
ne Caroline Nunes Carm
rmo.
2. I
Impacto nas
n
recom
mendações
s de trattamento feitas
f
porr profissio
onais
bran
ncos para pacientes
s negros
As diferenças no
n tratamen
nto da dor provocada
a por disparidades racciais já são bem
descritas na litteratura, co
onforme de
escrito na edição de julho de 2
2020 do Dol.
D
O
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epice
entro desse
e paradigm
ma está na ansiedade
e intergrupa
al, ou seja
a, o descon
nforto
expe
erimentado na interação com u
um grupo que não compartilh
ha das mesmas
carac
cterísticas, sendo ass
sociado com
m a preferê
ência de se
e relacionarr com a mesma
raça concordan
nte. A ques
stão é que profissiona
ais de saúd
de já experrimentam maior
m
ansie
edade ao tratar a dorr crônica, p
principalme
ente com opioides,
o
po
or considerrarem
um ttratamento
o desafiado
or e onerosso, agravado pela attual crise d
desta class
se de
medicamentos.
Para avaliar co
omo a ansie
edade interrgrupal afe
eta as recomendaçõess de tratam
mento
de p
profissionais
s brancos para pacie
entes negro
os, o prese
ente estud
do submete
eu os
participantes (m
médicos res
sidentes e bolsistas de
d universid
dades dos E
Estados Un
nidos)
a co
onsultas com
c
pacien
ntes virtua
ais negros
s e branc
cos com d
diversos status
s
econ
nômicos. Ap
pós a consulta, os prrofissionais avaliaram e definiram
m o tratam
mento
para a dor lom
mbar crônic
ca de cada paciente. Os resulta
ados demo
onstraram maior
m
ansie
edade atrelada ao maior desco nforto para
a tratar pa
acientes ne
egros levan
ndo a
maio
or recomen
ndação de tratamento
o com opio
oides em detrimento
d
de analgé
ésicos
não-opioides. Em
E
contrap
partida, um
m maior es
stado de co
onforto fren
nte ao pac
ciente
levou
u a recome
endações de
d tratame
ento não-op
pioide. Outtro achado é que o maior
m
desconforto pro
ovocado pe
ela ansiedad
de levou a maior enca
aminhamen
nto de pacie
entes
negrros para esp
pecialistas em dor.
A teo
oria da ansiedade inttergrupos a
auxilia no entendimento dessess resultados
s. De
acord
do com esta teoria o desconforrto surge da
d interação entre os traços de uma
pessoa (diferen
nças individ
duais) e fa tores situa
acionais, co
omo por ex
xemplo, faltta de
familiaridade e informaçã
ão sobre u
um grupo racial diferrente. Este
es por sua vez,
fome
entam expe
ectativas negativas co
omo, por exemplo,
e
“e
esta interaçção será diifícil”,
aliad
do ao olhar negativo já
á existente ao tratame
ento da dor crônica.
A rec
comendaçã
ão para esp
pecialistas em dor pode ser a te
entativa do
o profission
nal de
saúd
de em gere
enciar seu desconfortto e evitarr possíveis conflitos. Esse sens
so de
autopreservaçã
ão também é a chave para entender a maior prescriçção de opio
oides,
já qu
ue estes me
edicamento
os exigem menos pers
suasão, educação e p
possibilidades de
confllito em detrimento dos não-opio ides.
ara o desenvolvimentto de pesqu
Assim
m, tais resu
ultados corrroboram pa
uisas nesta área
que apresentem
m um atendimento mais naturralista, ou seja, que mimetizem
m ao
máximo o amb
biente real de serviço
o em saúde
e, além dis
sso, també
ém é neces
ssário
avaliiar outros modelos de
d disparid
dades entre
e profissional e paci ente, para
a que
desta
a forma ha
aja maior conscientiza
c
ação da an
nsiedade in
ntergrupal e maior av
vanço
globa
al para reduzir tais dis
sparidades no tratame
ento para a dor.
Referência: Grrant AD, Miller MM , Hollingshead NA, Anastas TM, Hirsh AT.
xiety in pain care: im
mpact on trreatment re
ecommenda
ations mad
de by
Interrgroup anx
white
e
provid
ders
for
black
patients.
Pain.
2020;161
1(6):1264-1
1269.
doi:1
10.1097/j.p
pain.00000000000018
806
Alertta postado em 15/09//2020 e ace
eito em 26//10/2020.
Escriito por Giov
vanna França Alves.
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3. Como associação da vibração com a criioterapia age
a
no alíívio da dor em
crian
nças subm
metidas a procedime
p
entos com
m agulhas?
m de avalliar a
Pesq
quisadores de São Pa
aulo fizera m uma re
evisão integ
grativa afim
eficá
ácia da crioterapia (ba
aixa tempe ratura) e vibração
v
no
o alívio da d
dor em cria
anças
subm
metidas a procedimen
p
ntos com ag
gulhas e qual o efeito
o resultantte desta medida
não farmacológ
gica. Sabe--se que pro
ocedimento
os com agu
ulhas são e
estressante
es até
mesm
mo para muitos
m
adu
ultos e mo
otivo de grrande resis
stência de boa parte
e das
crian
nças ao ambiente hosp
pitalar e a ttratamento
os de saúde
e.
O ho
ospital acab
ba se torna
ando um lug
gar que ins
stiga medo e desconfo
forto na criança,
gerados muitas
s vezes porr procedime
entos dolorrosos com agulhas, co
omo a aplic
cação
de uma vacina,, além das crianças q ue fazem algum
a
tipo de procediimento con
ntinuo
com agulhas como em casos de diabetes por exem
mplo. A asssociação entre
crioterapia e vibração
v
é efetiva n
no alívio da
d dor devido as fiibras sináp
pticas
envo
olvidas no estímulo da dor esta
arem assoc
ciadas a ou
utros dois tipos de fibras:
fibras de con
ndução té
érmica, attivadas po
or termorrreceptoress (sensíve
eis à
temp
peratura) e fibras de
e conduçã o mecânic
ca, ativadas por meccanorrecep
ptores
(estimulados pe
ela vibração). A revisã
ão selecion
nou oito de noventa e quatro esttudos
de quatro bases de dados diferentess. Pré-requisitos como disponibiliidade do te
exto e
dupliicidade foram utilizados na seleção dos
d
artigos
s, sendo entre os oito
selec
cionados, dois
d
da Itália, três dos Estados Unidos e três da Turqu ia.
Todo
os os estud
dos usaram o disposit ivo Buzzy para
p
induzir a criotera
apia e vibração.
Este dispositivo
o possui o formato
f
de desenho de
d abelha, realizando
r
v
vibração de
e alta
frequ
uência aliad
do a uma bolsa
b
de gello sob o dis
spositivo. A maioria do
os estudos usou
a es
scala de faces
f
Wong-Baker p
para avalia
ar a dor nas criançças. Os arrtigos
demo
onstraram grande variedade de
e procedime
entos envolvendo agu
ulhas, como por
exem
mplo crianç
ças submetidas a pu
unção veno
osa ou à imunização
o, instalaçã
ão de
catetter venoso periférico e coleta de sangue ve
enoso para exame labo
oratorial.
Em ttodos os oitto artigos selecionado
s
os as crianç
ças que utilizaram o B
Buzzy relattaram
sentiir menos dor
d
se com
mparadas as crianças que não
o utilizaram
m o dispos
sitivo.
Alguns estudo
os ainda ressaltaram
m a impo
ortância de outros fatores (como
enga
ajamento fa
amiliar e desenhos
d
in
nfantis no momento do procedi mento, afim de
torna
ar o ambien
nte mais ac
colhedor) p
para diminu
uição da dor em criançças.
Referência: Netto JMM, Sa
antos LS. V
Vibration as
ssociated with
w
cryothe
erapy to re
elieve
pain in childre
en. Brazilian Journal of Pain. [periódicos
[
da intern et]. 2020, July
[aces
sso em 13 de junho de
d 2020]; 3
3(1).
Alertta submetid
do em 15/0
09/2020 e a
aceito em 26/10/2020
2
0.
Escriito por Rafa
ael do Coutto Campos de Jesus.
4. A
Abordagem
m psicossocial no tratamentto de dor
r crônica associada
a ao
tran
nstorno po
or uso de substância
s
as
O trranstorno por
p
uso de
e substânccias muitas
s vezes é acompanh
hado de outras
o
cond
dições méd
dicas, que
e quando não recebem o manejo
m
ade
equado po
odem
dese
encadear re
ecaídas, difficultando m
muito o tra
atamento. Uma
U
dessa s condições é a
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dor crônica, muito pre
esente esp
pecialmente em pacientes qu
ue se tornam
depe
endentes de opioides. Dentro d
desta probllemática, um
u
grupo de pesquis
sa da
Facu
uldade de Medicina
M
da
a Universida
ade de Michigan, nos Estados U nidos, avalliou a
eficá
ácia de um
ma abordag
gem terapê
êutica psico
ossocial pa
ara gerenciiamento da
a dor
crônica, chama
ada de “M
Melhorando
o a dor durante
d
o tratamentto da adicção”
(Imp
proving Pain
n During Ad
ddiction Tre
eatment - ImPAT), em
m homens e mulheres
s com
trans
storno por uso de substâncias (T
TUS).
O tratamento por ImPAT
T aconteceu
u em 8 se
essões de 1 hora em
m grupos de
d 12
pacie
entes mais
s o terapeu
uta, onde foram ens
sinadas téc
cnicas para
a prevençã
ão de
recaíídas e man
nejo da dor. O grupo
o controle foi submettido a oito sessões de
e um
trata
amento psicoeducacio
onal de su
uporte, onde foram abordadoss tópicos como
nutriição e o cu
urso da adicção. Houv
ve uma pad
dronização do nível d
de contato entre
os pa
acientes e o terapeutta nas duass abordage
ens. Após 3,
3 6 e 12 m
meses do fim do
trata
amento os 510 participantes fora
am submettidos a um questionárrio, que ava
aliava
a fre
equência com
c
que finalizavam atividades
s do dia a dia, apes ar da dor,, e a
inten
nsidade de dor nos últimos
ú
me ses. Além disso, pas
ssaram porr um teste para
avaliiação de to
olerância a dor, duran
nte o qual deveriam fazer
f
um e
exercício co
om as
mãos
s enquanto
o o fluxo sa
anguíneo d
do braço erra interrom
mpido e info
ormar quan
ndo a
dor s
se tornasse
e insuportá
ável; além de uma en
ntrevista que avaliava
a quanto te
empo
ficara
am em abs
stinência da
a droga noss últimos meses.
m
Os d
dados obtid
dos pelos pesquisado
ores sugerrem que a ImPAT te
em um impacto
distin
nto em homens e mu
ulheres. No
os homens houve um
m aumento na tolerân
ncia a
dor e
em relação
o ao grupo controle, p
porém a inttensidade da
d dor não foi alterad
da. Já
nas mulheres houve uma maior re
edução na intensidad
de da dor em relaçã
ão ao
controle, enqua
anto a tolerrância se m
manteve igu
ual. Apesarr dessa mellhora no qu
uadro
de d
dor crônica
a, tanto nos homenss quanto nas mulhe
eres não h
houve alteração
signiificativa no
o tempo em
m que con
nseguiram ficar em abstinência
a
da droga;; isto
diferre de um estudo
e
publicado ante
eriormente,, onde vete
eranos de g
guerra com
m dor
crônica e TUS que foram submetido
os há 10 se
emanas ImPAT tiveram
m uma red
dução
do n
número de dias em que
q
consum
miram álco
ool durante
e o acomp
panhamento
o. Os
autores acredittam que iss
so acontece
eu porque o presente
e estudo ba
aseia-se em
m um
trata
amento mais intensivo
o e os partiicipantes provavelmen
nte tiveram
m menor ap
poio à
sobriedade e maior
m
envolv
vimento da justiça crim
minal do qu
ue no estud
do anterior.
Apes
sar da falta
a de resulttados em rrelação à dependênci
d
a, a abord
dagem estu
udada
parece promiss
sora para pelo menos o manejo da dor em pacientes com transtorno
por uso de sub
bstâncias. Sendo ass im, são ne
ecessários novos estu
udos com maior
m
incen
ntivo à sob
briedade para melho r avaliação
o de sua utilização
u
p
para tratam
mento
dessa comorbid
dade.
Referências:
 Ilgen MA
A, Coughlin
n LN, Bohn
nert ASB, et
e al. Effica
acy of a Pssychosocial Pain
Managem
ment Inte
ervention ffor Men and
a
Wome
en With Substance Use
Disorderrs and Chrronic Pain: A Random
mized Clinic
cal Trial [p
published online
o
ahead
of
print,
p
2
2020
Ju
ul
29].
JAMA
Psychiatry.
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2020;10
0.1001/jam
mapsychiatry
y.2020.236
69.
doi:10.1
1001/jamap
psychiatry.2
2020.2369
 Ilgen MA, Bohnertt AS, Cherrmack S, et
e al. A ra
andomized trial of a pain
management intervention ffor adults receiving substance
e use disorder
treatment. Addictio
on. 2016;1 11(8):1385
5-1393. doi:10.1111/a
add.13349
Alertta submetid
do em 09/1
10/2020 e a
aceito em 23/10/2020
2
0.
Escriito por Arth
hur Alves Coelho.
C
5. Dançar faz bem para o corpo e para a do
or
A do
or é uma se
ensação qu
ue varia de
e pessoa pa
ara pessoa. Além dessta variabilidade
entre
e os indivíd
duos, a me
esma pesso
oa pode sen
ntir um me
esmo estím
mulo doloros
so de
form
mas diferenttes, o que é ao messmo tempo
o intrigante
e e problem
mático. Como a
única
a forma de
e medir a dor
d é por m
meio do rela
ato de quem a está ssentindo, a falta
de p
precisão na
n descriçã
ão da dorr dificulta a comunicação ent re pacienttes e
profissionais de
e saúde e,, conseque
entemente, o correto diagnósticco e manejjo da
dor.
A intterocepção
o é a capacidade de reconhece
er as sensa
ações do ccorpo, e é uma
carac
cterística que
q
pode ser
s
treinada
a. Dançarin
nos e atlettas profissi onais, possuem
boa interocepç
ção, e tam
mbém maio
or tolerânc
cia à dor. Levando em conta este
pano
orama, cien
ntistas de Portugal e Israel co
ompararam
m estudanttes de dan
nça e
pessoas que nã
ão dançam profissiona
almente em
m busca de uma relaçã
ão entre o nível
de in
nterocepção
o, a tolerân
ncia à dor e a precisão
o na descriç
ção da dor.
O es
studo confiirmou que dançarinoss toleram melhor a dor leve e moderada
a e a
reportam com menor va
ariabilidade em relaçã
ão às pess
soas que n
não dançam. A
capa
acidade de identificar com mais precisão a intensidade do estím
mulo doloros
so foi
relac
cionada pos
sitivamente
e a caracte rísticas da interocepção, como a capacidad
de de
autorregular em
moções neg
gativas e m
maior consciência emocional. Oss pesquisad
dores
suge
eriram que a maior tolerância e acurácia na identificação d
da dor esta
avam
relac
cionadas ao
a
treinam
mento, que
e faz com
m que os dançarino
os sejam mais
“acos
stumados” aos sinais de dor. E de fato, se
e constatou que quantto mais ano
os de
prática os danç
çarinos tinh
ham, meno
or a variabilidade individual e a sensibilida
ade à
dor.
Este estudo demonstrou que
q
ativida des que prroporcionam
m um maio
or conhecim
mento
do p
próprio corp
po, como a dança, po
odem reduzir a variabilidade ind
dividual à dor
d
e
melh
horar sua descrição
d
pa
ara profiss ionais de Saúde.
S
Isso
o pode facillitar a avaliação
da e
eficácia do tratamento
o e auxilia r na definiição da terrapia mais adequada. E o
melh
hor é que, além
a
destes
s benefícioss, dançar é uma prática saudáve
el e divertid
da!
Referências: Ca
anaipa R, Mendonça D, Agostin
nho M, Nascimento V
V, Honigma
an L,
Treis
ster R. En Pointe: Da
ancers Rep ort Their Pain
P
Less Variably
V
Th
han Do Con
ntrols
[pub
blished onlin
ne ahead of print, 202
20 Jul 21]. J Pain. 202
20;S1526-5
5900(20)30
00481. do
oi:10.1016//j.jpain.202
20.06.005
Alertta submetid
do em 13/1
10/2020 e a
aceito em 26/10/2020
2
0.
Escriito por Luiz
za Carolina França Oprretzka.
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6. Re
eceptores
s de purina
a como alv
vo de trata
amento pa
ara a dor n
neuropátic
ca
A sin
nalização co
onsiste na resposta ao
o estresse fisiológico ativando re
eceptores P2X
P
e
P2Y que tendem
m a aumen
ntar a resp
posta imune
e, aumenta
ando a dor . Entretantto, os
recep
ptores de adenosina
a
(ARs) dimi nuem a do
or pelo efeito anti-infla
amatório. Esses
E
estão
o presentes
s em Gângllios da Raizz Dorsal e na
n Medula Espinhal.
E
As p
pesquisas em
e
modelos animais demonstra
aram que os
o antagon
nistas de P2X3R
estim
mulam nerv
vos periférricos e são
o responsá
áveis pela redução d
da dor crô
ônica.
Antagonistas de P2X4R têm
t
como efeito centtral tornar medicame
entos existe
entes
mais
s eficazes, por aumentar a cap
pacidade de
e fármacos
s ativarem GABA, e como
efeito periféric
co os mac
crófagos re
eduzem lig
gações às prostagla
andinas E2
2. Os
antagonistas de
e P2X7R de
emonstrara
am eficácia na diminu
uição da do
or neuropáttica e
crônica, e outro
o antagonis
sta foi dese
envolvido pa
ara dor perriférica e infflamatória.
Os a
antagonista
as de P2Y1
1R reduzem
m a hipers
sensibilidad
de térmica e hiperalgesia
térm
mica. Antago
onistas P2Y
Y12R são efficazes em dores crônicas e agud
das em modelos
de d
dores inflam
matórias, contudo
c
po
ossui efeito
o antitrombótico. O antagonistta de
P2Y6
6R aliviou a hiperalges
sia por lesã
ão de consttrição crônica. E, por ffim, antago
onista
de P2Y14R aten
nuou a hipe
eralgesia m
mecânica.
Os A
ARs são ativ
vados pela adenosina
a endógena
a. Em virtud
de da falta de eficácia
a dos
antagonistas de
e A1AR e A2AAR,
A
os e
ensaios foram descontinuados p ela presenç
ça de
efeitos cardiova
asculares, mas, poss ivelmente, a modulaç
ção alostérrica pode evitar
e
esses efeitos. Os agonisttas de A3A
AR (recepto
or presente
e em célula
as imunes)) são
basta
ante seletiivos e livrres de efe
eitos colate
erais cardiiovasculare
es e tende
em a
resta
aurar o desvio patoló
ógico nos e
estados de
e doenças inflamatóriias autoimunes,
cânc
cer e dores crônicas.
Porta
anto, estud
dos com rec
ceptores P2
2XRs e P2Y
YRs são bastante prom
missores ap
pesar
dos dados con
nflitantes. Ademais,
A
o
os ARs, em
m especial A3AR, ap
presentam perfil
prom
missor para
a a dor crônica neuro pática, que
e tem agon
nistas que estão pass
sando
pelo desenvolv
vimento clín
nico e pré--clínico parra o tratam
mento dos estados de
e dor
neurropática.
Referência: Jac
cobson KA, Giancotti L
LA, Lauro F,
F Mufti F, Salvemini D
D. Treatme
ent of
chronic neurop
pathic pain: purine rreceptor modulation. Pain. 202
20;161(7):1
14251441
1. doi:10.10
097/j.pain.000000000
00001857
Alertta submetid
do em 15/0
09/2020 e a
aceito em 26/10/2020
2
0.
Escriito por Júlia
a Eduarda Batista
B
de A
Almeida.
7. Analgesia na
n meditaç
ção não es
stá relacio
onada aos opioides e
endógeno
os
O sis
stema opioide endóge
eno é caraccterizado co
omo uma rede
r
centra
al de modulação
da dor. Sabe-s
se que a meditação
m
d
de atenção plena é um
ma terapia analgésica
a não
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farm
macológica promissora
a e econôm
mica, mas seus mecanismos a inda não estão
identtificados de
e forma ab
brangente. Baseados em pesquisas anterio
ores, os au
utores
um estud
do clínico randomizado para determina
deste
e artigo realizaram
r
ar se
antagonista de receptores
s opioides reverte a analgesia produzida por técnica
as de
meditação.
Nestte estudo, foram selecionados 60 partic
cipantes divididos em
m 3 grupo
os de
interrvenção. Ca
ada grupo foi
f orientad
do à uma de
estas prátic
cas: medita
ação de ate
enção
plena
a, falsa meditação
m
de atençã
ão plena e técnica de respirração lentta. A
interrvenção consistia em aplicação de estímu
ulo térmico
o de dor, sendo tam
mbém
administrado Naloxona e solução sallina em cad
da grupo pa
ara comparrar as respostas
dolorrosas duran
nte as práticas de me
editação. Os
s grupos nã
ão apresen taram diferrença
signiificativa na
a intensida
ade da do
or e no desconforto relacionad
do ao estíímulo
dolorroso quand
do receberram as do
oses do me
edicamento
o antagonissta de opioide.
Porém, houve diferença na analg
gesia entre
e os três grupos co
om prática
as de
meditação diferrentes.
Isto reforça evidências de
e que o co ntrole da respiração
r
reduz a do
or independ
dente
de o
opioides en
ndógenos. Estas técn
nicas medittativas pod
dem estar relacionad
das a
outra
as vias de modulação da dor, que envolv
vem um processame
p
ento cognitivo e
afetiv
vo podendo
o ter um im
mpacto em diversas co
ondições clíínicas álgica
as.
Referência: We
ells RE, Collier J, Pose
ey G, Morga
an A, Auma
an T, Stritttmatter B, et al.
Atten
ntion to bre
eath sensattions does not engage
e endogeno
ous opioids to reduce pain.
Pain.. 2020; 161
1: 1884-93
3.
Alertta submetid
do em 07/1
10/2020 e a
aceito em 26/10/2020
2
0.
Escriito por Raq
quel Pereira de Souza.
sibilidades
s de tratam
mentos nã
ão invasivo
os
8. Novas poss
A rea
alidade virttual é uma ferramenta
a que pode aliviar sinttomas de d iversas doe
enças
e lim
mitar o proc
cessamento
o dos sinaiss de dor. Diante
D
disso
o um estud
do realizado
o nos
Estad
dos Unidos
s buscou avaliar
a
a iinfluência da realidad
de virtual nos limite
es de
tolerrância a do
or e em aspectos
a
pssicológicos e comporrtamentais. A amostrra foi
divid
dida em grupos, des
stes dois realizaram
m uma ses
ssão de re
ealidade virtual
v
imerrsiva com conteúdos
c
diferentes,
d
outros doiis receberam o mesm
mo conteúdo por
meio
o de tablet e um terce
eiro realizou
u teste de memória. A amostra foi submettida a
estím
mulo com calor
c
duran
nte a sess ão e os pacientes po
oderiam in
nterromper essa
entre
ega de ca
alor quando
o atingiam
m o nível de calor perceptívell, nível de
e dor
perce
eptível e limite máximo
m
d
de dor tolerável. Também foi realizado
eletrrocardiograma para avaliar resp
postas auto
onômicas. Esse
E
forma
ato foi realizado
pela primeira vez
v
em esttudos sobre
e realidade
e virtual. Foi possível verificar que
q
a
cond
dição de relaxamento tem imporrtância fund
damental no
n aumento
o dos limite
es de
dor/c
calor.
Ness
se sentido foi demo
onstrado q ue realida
ade virtual aumenta os limite
es de
tolerrância calorr/dor, enqu
uanto melh
hora o hum
mor e reduz
z a ansieda
ade situacional,
além
m possibilita
ar a influênc
cia a respo sta autonômica corpo
oral.
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Referência: Colloca L, Raghuraman N, Wang Y,
Y et al. Virtual realitty: physiolo
ogical
and behavioral mechanism
ms to incre
ease individ
dual pain tolerance
t
liimits [published
onlin
Pain.
Apr
24].
ne
ahead
of
o
pr int,
2020
2
2020
0;10.1097/jj.pain.0000
000000000
01900. doi:10.1097/j.pain.00000
000000001900
Alertta submetid
do em 07/1
10/2020 e a
aceito em 26/10/2020
2
0.
Escriito por Ama
anda Paula Muniz Macchado.
9. Q
Quimiocinas CXCL1
10 e CCL
L21 contr
ribuem para
p
a do
or do câ
âncer
panc
creático
O ad
denocarcino
oma ductall pancreáticco é uma neoplasia de alta ag ressividade
e que
leva a uma dorr abdomina
al intensa d
descrita com
mo excrucia
ante. Esta dor é associada
com a infiltraçã
ão de células cancero
osas nos nervos
n
sens
soriais intra
rapancreátic
cos e
sabe
e-se que a gravidade
e da invas ão neural por estas células esstá diretam
mente
relac
cionada à in
ntensidade da dor. Ao
o observar que a quim
miocina CCLL2 reduziu a dor
associada ao câncer
c
em pacientess, pesquisa
adores alem
mães decid
diram avaliar a
influê
ência das demais
d
quimiocinas n a invasão celular neu
ural por cél ulas cancerosas
e na dor relacio
onada ao câ
âncer pancrreático.
biópsias de
Guiados por dados in vitro e b
d
pacientes com a
adenocarcin
noma
panc
creático, os
s pesquisad
dores realizzaram uma triagem abrangente e selecionaram
duas
s quimiocin
nas, e se
eus respecctivos rece
eptores, qu
ue parecia
am estar mais
envo
olvidas com
m a migração das cél ulas tumorrais: CXCL1
10-CXCR3 e CCL21-C
CCR7.
Para confirmação do envo
olvimento d
destas quim
miocinas fo
oram utiliza
ados modellos in
vivo de animais
s com tumor pancreá tico. Em ca
amundongo
os os resulttados indic
caram
que os neurôn
nios secretavam as q
quimiocinas CXCL10 e CCL21 em respos
sta a
estím
mulos das células
c
tum
morais, as q uais, por sua vez, apresentaram
m alta expre
essão
dos receptores dessas qu
uimiocinas,, ou seja, CXCR3 e CCR7. Isto
o demonstrrou a
sinalização rec
cíproca en
ntre os do
ois tipos de células
s. Estes achados foram
f
relac
cionados co
om biópsia
as de paci entes, que
e demonstraram: 1. o aumentto da
exprressão destas quimiocinas em ne
eurônios sensitivos de pacientes em comparação
com indivíduos sadios; 2. uma maio
or expressã
ão dos receptores de q
quimiocinas nos
tumo
ores de pac
cientes com
m dor, em comparaçã
ão aos sem
m dor e 3. u
um aumento do
recep
ptor CCR7 nas amostrras de tumo
or que leva
aram à inva
asão neurall.
Também foi observado
o
que a neu
utralização destas qu
uimiocinas por antico
orpos
dimin
nuiu significativamen
nte a do r abdomin
nal e me
elhorou o bem-estar de
camu
undongos, e que esse
es efeitos n
não foram associados
s à melhora
a do cânce
er em
si. D
Desta forma
a, o estudo demonsttrou a contribuição das quimioccinas CXCL
L10 e
CCL2
21 para a atração
a
de células
c
can cerosas, in
nfiltração ne
eural e esta
abelecimento da
dor.
Esta pesquisa foi particu
ularmente interessan
nte pois demonstrou a importtância
clínic
ca das quimiocinas CXCL10 e CCL21 pa
ara a insta
alação da dor no câ
âncer
panc
creático e apontou
a
um
m novo alvo
o em poten
ncial para o tratamentto deste tip
po de
dor.
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Referências: Hirth
H
M, Ga
andla J, H
Höper C, et
e al. CXC
CL10 and C
CCL21 Pro
omote
Migra
ation of Pancreatic Cancer C
Cells Towa
ard Senso
ory Neuron
ns and Neural
N
Remodeling in Tumors in Mice, Asso
ociated With Pain in Patients.
P
Ga
astroentero
ology.
2020
0;159(2):66
65-681.e13
3. doi:10.1 053/j.gastrro.2020.04.037
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10. Papel de
e linfócitos T reg
gulatórios e interlleucina-2 em mod
delos
expe
erimentais
s de dor de cabeça
A ceffaleia, ou dor
d de cabe
eça, é uma condição que
q
afeta grande partte da população.
Ela pode apresentar mú
últiplas cau
usas e se manifestarr de difere
entes form
mas e
inten
nsidade. Es
ssa condição pode sse tornar debilitante,, quando a resposta
a aos
trata
amentos é insatisfatórria em funçção da baix
xa eficácia e/ou ocorrê
rência de effeitos
adve
ersos. Com o intuito de
d desenvo
olver novas opções terapêuticas para a cefaleia,
pesq
quisadores dos Estado
os Unidos e China inve
estigaram se
s a modu lação de cé
élulas
inflam
matórias pode
p
representar um
ma abordagem promis
ssora para
a essa condição
dolorrosa.
A attivação de células pró-inflamató
órias contrribui para a fisiopatollogia de alguns
tipos
s de dor de
d cabeça. Considerrando que os linfócittos T regu
ulatórios (T
Treg)
contribuem parra a homeo
ostase imun
ne, os pesq
quisadores desse
d
estud
do investigaram
se o aumento da ativida
ade destass células poderia
p
serr benéfico no controle da
cefalleia. Para ta
al, avaliara
am os efeito
os de doses
s baixas de
e interleucin
na-2 (IL-2), que
é um
m indutor da expans
são de Tre
eg, em mo
odelos de enxaqueca
a, cefaleia póstraum
mática e cefaleia causada por uso excessivo
o de me
edicamento em
camu
undongos.
Inicia
almente, os pesqu
uisadores demonstra
aram que a enxa
aqueca crrônica
expe
erimental está associa
ada a uma deficiência
a na homeo
ostase imun
ne mediada por
células Treg. O tratamento com baix
xas doses de
d IL-2 tantto preveniu
u como reverteu
a hipersensibilidade dos camundon
ngos, que é caracte
erística dessse modelo de
enxa
aqueca, indicando efeiito antinoci ceptivo. Es
sse tratame
ento não in duziu tolerrância
e sua eficácia foi
f indepen
ndente do ssexo e da linhagem. A administtração de doses
d
baixa
as de IL-2 foi capaz de reverte r a hiperse
ensibilidade
e também n
nos modelo
os de
cefalleia pós-tra
aumática e de cefaleia
a causada por uso excessivo de medicame
entos.
Esse estudo demonstrou o papel d
das células
s Treg na enxaqueca
a, e aponttou o
potencial de baixas doses de IL-2 no
o tratamentto de cefale
eias de dife rentes origens.
Referências: Zhang
Z
J, Czerpaniak
C
K, Huang
g L, Liu X,
X Cloud M
ME, Unsinger J,
Hotc
chkiss RS, Li D, Cao
C
YQ. Low-dose interleukin-2 reverrses behav
vioral
sensitization in
n multiple
e mouse models off headache
e disorderrs. Pain. 2020
Jun;161(6):138
81-1398. doi: 10.1097
7/j.pain.00
0000000000
001818. PM
MID: 32028
8334;
PMCIID: PMC7230033.
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