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Ciênc
cia e Tecno
ologia
1. Ind
dução da CO
OX-2 no SNC
C contribui pa
ara hiperalgesia
Proce
essos inflamatórios induzem a expre
essão de ciclooxigenase-2 (COX-2) com conseq
qüente
libera
ação de pros
stanóides qu
ue sensibiliza
am nociceptores perifériicos causand
do hiperalge
esia. A
inflam
mação perifé
érica também pode sen
nsibilizar tec
cidos adjace
entes ao lessado (hiperalgesia
d e colabora
secun
ndária), prod
duzir dor nas
s articulaçõe
es, febre, lettargia e anorrexia. Samad
adores
sugerrem que estas resposta
as aumenta m a expres
ssão da COX
X-2 na med ula espinal e em
outra
as regiões do SNC eleva
ando os nív
veis de prosttaglandina E2 (PGE2) no
o líquor. O maior
induttor da COX-2
2 no SNC é a IL-1ß. A a
administraçã
ão intra-espinal da enzim
ma converso
ora de
interlleucina ou de
d inibidores
s da COX-2 reduzem os
s níveis de PGE2 centra
ais induzidos
s pela
inflam
mação e a hiperalgesia
a mecânica. Dessa maneira, a inibição da in
ndução da COX-2
C
mediada pela IL
L-1ß em neu
urônios ou i nibição da atividade
a
da
a COX-2 cen
ntral, previn
nem a
produ
ução central de prostanó
óides e reduzzem hiperalg
gesia inflamatória.
Referrência: Nature Mar 22 ;4
410 (6827),::471-5, 2001
2. Re
eceptores atiivados por proteases na nocicepção
Há ev
vidências su
ubstanciais de
d que prote
eases, tais co
omo trombin
na e tripsina
a, possam re
egular
a ativ
vidade de cé
élulas alvo attravés da attivação de um
ma família de
d receptoress estimulado
os por
prote
eases acoplados à proteíína G (PARs)). Todos os sinais de infflamação, co
omo dor, ede
ema e
eritem
ma, são observados apó
ós a ativação
o destes rece
eptores in vivo. Os rece
eptores PAR foram
identtificados nos
s terminais aferentes d os neurônio
os sensoriais
s primários. O subtipo PAR2
parec
ce contribuirr para a transmissão do
o sinal nocic
ceptivo e, um
ma vez ativ
vado, desenc
cadeia
hiperralgesia térm
mica. Embo
ora a ativaçção dos PA
ARs pareça desencadea
ar atividade
e prónocic
ceptiva, o allerta contido
o no DOL n
número 9 intitulado "Um
ma alternativ
va aos AINE
ES no
tratamento da os
steoartrite" indica que e
enzimas prottolíticas apre
esentam efe ito analgésic
co em
testes clínicos. Assim,
A
os mecanismos
m
e natureza
a dos seus efeitos preccisam ser melhor
m
comp
preendidos.
Referrência: Trend
ds in Pharma
acological Scciences 22(3
3): 146-152,, 2001
3. Me
ecanismos envolvidos na
a neuropatia diabética
A ne
europatia diabética
d
atinge tanto nervos so
omáticos qu
uanto auton
nômicos. Pitre e
colab
boradores ob
bservaram que há reduçção significattiva das conexinas 32 e 36 e ausência da
conex
xina 46, em
m nervos pe
enianos de ratos diabétticos indican
ndo, portantto, alteração das
junçõ
ões gap. Es
stes resultad
dos são imp
portantes a medida qu
ue podem cconduzir a novas
estratégias para proteger as células neurronais de altterações que
e acompanha
am o diabete
es.
Referrência: Neurroscience Lettters 303(1) :67-71, 200
01
4. Po
ortadora de asma induz
zida por asp
pirina não ap
presenta hip
persensibilida
ade a inibid
dor da
COX--2
Inibid
dores seletiv
vos da COX
X-2 são atu
ualmente co
ontra-indicad
dos em paccientes asmáticos
sensííveis à aspiriina, os quais
s são usualm
mente sensív
veis a outros
s analgésicoss não estero
oidais.
Fred Mark e colegas observ
varam que uma pacien
nte com histtória de rea
ação anafilática à
aspirina não aprresentou nen
nhuma reaçção adversa quando tratada com C
Celocoxib, in
nibidor
seletiivo da COX-2. Essa evid
dência é suge
estiva que a hipersensib
bilidade à asp
pirina relacio
onada
com a asma esta
aria ligada basicamente
b
e à inibição da COX -1. O bloqueio dessa enzim
ma no
pulmão levaria ao aumento do
d seu substtrato, o ácido araquidônico, facilitan
ndo a formaç
ção de
substtâncias broncoconstritoras como as leucotrienas
s.
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Referrência: South Med J 94(2
2):255-257,,2001
5. Ho
ormônios sex
xuais na mod
dulação vaga
al da nocicepção tônica
Estud
dos com ra
atos machos
s submetido
os à vagoto
omia subdia
afragmática e gonadec
ctomia
mostraram altera
ações do com
mportamento
o nociceptivo durante a fase 2 do te
este de form
malina.
Estes
s achados são indicativos de q
que mecanismos depe
endentes d
da gônada, mas
indep
pendentes do
d androgên
nio gonadal , contribuem
m para os efeitos pró
ó-nociceptivo
os da
ativid
dade vagal aferente
a
em machos. Em
m fêmeas, ta
anto a gonad
dectomia qu anto a vago
otomia
isolad
das, não affetaram o teste
t
de fo
ormalina, em
mbora os dois
d
procedi mentos som
mados
reduz
ziram significativamente
e o comporttamento noc
ciceptivo durrante a fase
e 2. O achado de
que o estróge
eno produz
z aumento
o do com
mportamento nociceptiv
vo em fê
êmeas
gonadectomizada
as após vago
otomia, mass não em fêm
meas com gô
ônadas intacctas, sugere que a
intera
ação entre estrógeno
e
e atividade a ferente nociiceptiva é abolida pela ffunção vaga
al. Em
conclusão, a ação não-andro
ogênica da ffunção testic
cular em ratos machos e o estrógen
no em
fêmeas parecem
m influenciarr o efeito d
da atividade
e vagal no comportam
mento nocice
eptivo
induz
zido pelo tes
ste de formalina.
Referrência:The jo
ournal of Paiin April 2 (2)):, 2001
6. Efe
eito analgésico periférico
o da morfina
a na cirurgia dental
A eficácia analgé
ésica da mo
orfina local, em modelo
o clínico de dor dental foi avaliada sob
difere
entes condiç
ções. Pacienttes submetid
dos à cirurg
gia dental receberam, de
e modo alea
atório,
injeçã
ão de anestésico local articaína
a
com
m 1 mg de morfina no tecido subm
mucoso inflam
mado,
não-inflamado e perineuralm
mente (nerv
vo mandibular). Os pacientes con
ntroles receb
beram
artica
aína com salina. Os resu
ultados mosstraram que a injeção de
e 1 mg de m
morfina asso
ociada
ao an
nestésico loc
cal no tecido
o inflamado,, mas não em
e tecidos não-inflamad
n
dos e perine
eurais,
resulttou em prollongada ana
algesia pós-o
operatória. A administra
ação subcutâ
ânea de 1 mg
m de
morfiina não foi efetiva, ex
xcluindo a p
possibilidade
e de que os
s efeitos fosssem centra
ais. A
neces
ssidade do processo
p
inflamatório pa
ara a ocorrê
ência de efeitos analgéssicos, assim como
os effeitos opióid
des periféric
cos anteriorrmente desc
critos em modelos
m
ani mais, é tam
mbém
obserrvada em sittuações clínicas.
Referrência:J Pain
n Symptom Manage
M
21(4
4):330-7, 20
001
7. No
ovo medicam
mento previne os efeitos adversos ga
astrointestinais da morfi na
Um n
novo medica
amento, cha
amado de A
ADL 8-2698,, previne os
s efeitos ga strointestina
ais da
morfiina administtrada via inttravenosa se
em afetar a analgesia, antagonizan
ndo seletivam
mente
recep
ptores µ-opió
óides localiz
zados no sisstema entérico. Os efeitos adversoss gastrointes
stinais
produ
uzidos pelos opióides (re
etardo no essvaziamento
o gástrico, aumento do ttônus do mú
úsculo
liso, espasmos, cólicas, constipação e distensão abdominal)
) podem se
er revertidos por
antag
gonistas do
os receptore
es µ-opióid
des, como por exemp
plo naloxon
ne e nalme
efene.
Entre
etanto, estas
s drogas pos
ssuem ação ccentral, anta
agonizam tam
mbém o efeiito analgésic
co.
Referrência: Clinic
cal Pharmaco
ology e Therrapeutics 69 (1):66-71, 2001
8. Co
olesterol (LD
DL) combinado com ox
xigênio está
á relacionad
do à severid
dade de do
oenças
cardía
acas
A forrmação do colesterol
c
de baixa denssidade combinado com o oxigênio ( LDL-ox) pod
de ser
resulttante de um
m estresse oxidativo,
o
co
omo uma sittuação de hipóxia, e é considerado
o mais
perigoso que o LDL
L
por prom
mover obstru
ução dos vas
sos sangüíne
eos. Pesquissadores japo
oneses
lidera
ados pelo professor Mak
kiko Ueda do
osaram os nííveis de LDL-ox em pacie
entes com angina
a
estáv
vel (dor em conseqüência de esforço
o físico), angina instáve
el (dor mesm
mo em repou
uso) e
em p
pacientes que
e sofreram ataque
a
cardía
aco. Os resu
ultados apontaram corre
elação direta entre
os níveis plasmáticos de LDL
L-ox e a sev
veridade de doenças carrdíacas, ou sseja, quanto
o mais
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grave
e a condição
o, maior a concentração
o de LDL-ox.. Segundo especialistas,, o estudo poderá
p
perm
mitir o desenv
volvimento de
d um novo método de diagnóstico
d
para
p
avaliar o risco de ataque
a
cardía
aco em pacientes propensos ou não
o.
Referrência: Circu
ulation, 103 (15):1955-1
1960, 2001
9. Tra
atamento es
spiritual da dor
d crônica é eficaz?
Cento
o e vinte pacientes porttadores de d
dor crônica resistente
r
ao
os tratamenttos convenc
cionais
foram
m selecionad
dos para pa
articiparem de estudo sobre o ev
ventual valo
or terapêutic
co do
tratamento espirritual. Os pacientes forram dividido
os aleatoriam
mente em d
diferentes grupos
g
para receberem tratamento
o espiritual do tipo "face a face" ou "à distâ
ância". O es
studo,
realiz
zado em Clínica para Tratamento da Dor de
e Exeter (R
Reino Unido)) não evide
enciou
qualq
quer efeito analgésico pa
ara este tipo
o de tratamento.
Referrência: Pain 91:79-89, 2001
2
10. E
Estudo com PET confirm
ma que os a nalgésicos opióides
o
ativ
vam mecanissmos colinérgicos
espin
nais
Estud
do realizado com o emprego de PET
T (Tomografia por Emissão de Positrrons) em ma
acacos
demo
onstrou que a injeção in
ntravenosa d
de morfina (10 mg/kg) aumenta
a
a liigação [18 F]
F FBT
em te
erminais nervosos colinérgicos espi nais, indican
ndo aumento da liberaçção de acetilcolina
na m
medula espina
al. Em paralelo, demonsstrou-se aum
mento da con
ncentração d
de acetilcolin
na em
micro
odialisados do
d corno dorsal da medu
ula espinal ce
ervical.
Referrência: Pain 91: 139-145
5, 2001
Divullgação Cien
ntífica
11. M
Massagem su
ubstitui acup
puntura na d
dor lombar persistente
uradouros no tratamento da dor lom
A ma
assagem pod
de propiciar benefícios du
mbar, situaçã
ão em
que a acupunturra parece ser relativame
ente inefetiv
va, como mo
ostra um esttudo de Dan
niel C.
Cherk
kin, do Grup
po de Saúde em Seattle . Pacientes (262)
(
com dor
d lombar e idade entre
e 20 a
70 an
nos recebera
am o tratam
mento tradici onal chinês de acupuntura, massag
gem terapêu
utica e
mate
eriais para auto
a
educaçã
ão. Depois de dez sem
manas, os sintomas e a disfunção foram
signifficativamentte melhores no grupo qu
ue utilizou massagem
m
co
omparado co
om aquele qu
ue fez
o autto tratamentto ou acupuntura. Depo is de um an
no, os índices de sintoma
as e disfunç
ção do
grupo
o de massa
agem não eram
e
melho
ores que o grupo de auto cuidad
do, todavia eram
signifficativamentte melhores do que os d
do grupo de acupuntura. Por outro llado, o grup
po que
fez m
massagem uttilizou duran
nte este perío
odo muito menos
m
drogas analgésica
as que os de
emais.
Os au
utores não sabem
s
como
o explicar os efeitos tera
apêuticos tan
nto da acupu
untura como
o o da
mass
sagem na efe
etividade do tratamento na dor lomb
bar persisten
nte (ciática - lombalgia).
12. P
Pequenos orifícios no corração podem
m ser as caus
sas de enxaq
quecas severras
Cerca
a de um quarto da pop
pulação posssui uma abe
ertura na parede que se
epara as câm
maras
superriores do co
oração. Essa
a abertura, chamada fo
orâmen oval, é mantida
a durante a vida
intra--uterina, quando é perm
mitido ao sa
angue passa
ar pelos pulm
mões. No e ntanto, a mesma
m
deve ser fechada
a na primeira respiraçã
ão do bebê, o que nem
m sempre occorre. Os orrifícios
podem continuarr abertos perrmitindo que
e pequenas quantidades
s de sangue venoso das veias
tenha
am acesso aos
a
pulmões
s. Peter Wil mshurst do Hospital Ro
oyal Shrewssbury demon
nstrou
que m
mergulhadorres particula
armente vul neráveis a síndrome da
a descompre
essão mantiinham
essas
s aberturas e, muitas com tama nho acima de 11 mm
m de diâme
etro. Metade
e dos
merg
gulhadores envolvidos,
e
segundo
s
o p
pesquisador, possuíam um históricco de enxaquecas
prece
edidas por distúrbios na fala e visuais e mudanças na sensaçção cutânea
a. Os
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merg
gulhadores submetidos a uma opera
ação simples
s para fecham
mento dessa
a abertura, a qual
foi ffeita por in
nserção de um catéte
er cardíaco,, relataram não só a diminuiçã
ão da
vulne
erabilidade à síndrome de descom pressão com
mo também diminuição
o da freqüên
ncia e
severridade ou mesmo
m
fim das
d
enxaque
ecas. Wilmsh
hurst conclui que mais pesquisas devem
d
ser fe
eitas a fim de correlacion
nar abertura
as no coração e a ocorrência de enxa
aquecas.
13. T
Tipo de parto
o influencia a resposta d o bebê à dor e ao estres
sse
A exp
periência pre
ecoce de dor sentida pe
elo bebê durrante o parto pode influ
uenciar a res
sposta
poste
erior a estím
mulos doloros
sos, tornand
do a criança mais vulnerrável a eles, como demo
onstra
o esttudo realizad
do pelo Dr. Alyx
A
Taylor e colaboradores do Que
een Charlotttte's and Chelsea,
em Londres. Os pesquisadore
p
es dividiram os bebês em
m três grupo
os: nascidoss de parto no
ormal,
nascidos de parrto normal assistido (ffórceps ou ventosa) e aqueles na
ascidos de parto
cesarriano eletivo. Os níveis de
d cortisol n a saliva durante a vacin
nação e 20 m
minutos após
s esse
proce
edimento, e a medida de tempo e
em que os bebês perm
maneceram chorando após a
os demonstraram
vacin
na foram utilizados para avaliar o g
grau de estre
esse e dor. Os resultado
que os níveis de
e cortisol fo
oram signifi cativamente
e maiores nos bebês n
nascidos de parto
assisttido, exposttos a estress
se mais ace ntuado no momento
m
do
o parto e me
enor no grupo de
bebês
s nascidos de
d cesárea eletiva,
e
expo
osto a meno
or trauma du
urante o parrto. A duraç
ção do
choro
o mostrou um
u
padrão semelhante.. Estudos anteriores de
emonstraram
m que o esttresse
fetal ou neonatal agudo pod
de afetar o funcionamento do eixo hipotálamo -hipófise-adrenal,
que p
parece ser im
mportante em
m doenças ccomo a deprressão e ansiedade. O esstudo em qu
uestão
conclui, portanto
o, que bebês
s que sofrera
am estresse intenso no momento d
do parto poderiam
vir a ter chances maiores de desenvolverr essas doen
nças futuram
mente.
14. B
Bebês vacina
ados durante
e a amamenttação sentem
m menos dor
Em u
um trabalho
o recente ap
presentado no Encontro
o Anual das
s Sociedade s Acadêmicas de
Pedia
atria em Baltimore, pes
squisadores canadenses
s, do Institu
uto de Pesq
quisa do Ho
ospital
Infan
ntil Montreal da Universidade McGill propuseram
m que a amamentação a
atenua a sen
nsação
de do
or e atua so
obre a recup
peração da m
mesma. Os autores ava
aliaram vário
os indicadorres de
dor e desconfortto durante a injeção e no minuto seguinte
s
e compararam
c
m as resposttas de
bebês
s que estav
vam sendo amamentado
a
os e bebês que estavam
m simplesm
mente no colo das
mães
s. Bebês que
e foram med
dicados enq uanto amam
mentados ap
presentaram
m menos sina
ais de
angústias em co
omparação aos
a
que esta
avam apena
as sendo seg
gurados pela
as mães. Po
or ser
uma manipulação
o muito sim
mples, os auttores sugere
em a utilizaç
ção desse prrocedimento
o para
reduç
ção da dor em
e bebês.
15. E
Enxaqueca dá
á prejuízo pa
ara o HC-FM
MRP
Um e
estudo feito
o na Faculdade de Med
dicina de Ribeirão Preto - USP de
emonstrou que
q
o
Hospital das Clínicas perde cerca
c
de R$ 800 mil porr ano com os funcionário
os que sofre
em de
enxaq
queca. O estudo indicou
u que 28% d
dos 4 mil funcionários do HC sofrem
m de enxaqu
ueca e
têm uma queda de 56% em sua prod
dutividade durante
d
as crises.
c
Segu
undo o Dr. Bigal,
respo
o da dor po
onsável pela
a pesquisa, a medicaçã o e um peq
queno repou
uso no início
oderia
repre
esentar uma economia de 65% deste
e valor.
16. A
Ambiente fam
miliar influen
ncia o risco d
de enxaquec
ca infantil
Fatorres ambienta
ais parecem
m influenciar a incidência
a de enxaqu
ueca em cri anças, de acordo
a
com um estudo realizado na Finlândia, com 1290 estudantes de 8 e 9 a
anos. As crianças
foram
m observada
as durante se
eis meses, a cefaléia foi relatada po
or 725, e de
estas 10% tiinham
enxaq
queca. Os pesquisadore
p
es sugerem que depois da predispo
osição genéttica à enxaq
queca,
problemas no larr, como amb
biente empo
obrecido e in
nfelicidade na
n família se
ejam fatores
s mais
importantes para
a a ocorrênciia do quadro
o.
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