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Ciênc
cia e Tecno
ologia
1. Pe
eptídeo neuro
otrófico poss
sui proprieda
ades antihipe
eralgésicas em
e ratos
Pesqu
uisadores da
a Universidade da Califó rnia verificaram em rato
os com diabe
etes experim
mental
induz
zida por es
streptozotociina a capa cidade antihiperalgésica e neurop
protetora de
e um
peptíídio neutrotrrófico deriva
ado da prossaposina, o TX14(A). A hipótese d os pesquisa
adores
amerricanos cons
siderou que o diabetes induz alterações sensorriais associad
das à falênc
cia no
suporrte trófico nervoso.
n
A prosaposina
a é o precursor de peq
quenas prote
eínas lisossomais
reque
eridas para a hidrólise de
d esfingolip
pídeos, deno
ominadas saposinas. As saposinas ligamse a receptores específicos permitindo
o a fosforilação de proteínas em sseus resíduos de
tirosina. Elas têm sido des
scritas como
o fatores ne
eurotróficos in vivo e in vitro. Es
studos
experrimentais determinaram
m que a prrosaposina está presen
nte em reg
giões do Sis
stema
Nervo
oso Central importantes na transmisssão da inforrmação nociceptiva.
Referrência: Anes
sthesiology 93(5):
9
1271--1278, 2000.
2. Ve
enlafaxina, antidepressiv
a
vo em cápsu las de libera
ação lenta, é efetivo no ccombate a alguns
a
tipos de dor
Venla
afaxina, um novo antide
epressivo qu
ue inibe a re
ecaptação de
e serotonina
a e noradren
nalina,
em fformulação de
d cápsulas de liberaçã
ão prolongad
da, parece ser
s
eficaz n
no combate à dor
assoc
ciada à neuropatia diab
bética, segu
undo estudo apresentad
do na 60ª R
Reunião Anu
ual da
Assoc
ciação Amerricana de Diabetes. Outtro estudo realizado no "Headache Wellness Ce
enter"
dos E
Estados Unid
dos aponta que
q
o tratam
mento crônico com venla
afaxina, tam
mbém em cáp
psulas
de lib
beração pro
olongada, re
eduziu signifficativamentte as crises de enxaqu eca e de dor de
cabeç
ça do tipo te
ensional. A substância
s
fo
foi bem tolerrada, porém estudos co ntrolados visando
espec
cificamente o tratamento da dorr devem ser realizado
os antes d
da sua apliicação
terap
pêutica.
2000.
Referrência: Head
dache 40 (7): 572-580, 2
3. No
ovo canabinó
óide sintético
o inibe dor n
neuropática em
e ratos
A liga
adura unilate
eral do nervo espinal L5
5 desenvolve
e, após 7 dias, alodinia e hiperalgesiia que
podem ser reverrtidas pela administraçã
a
ão intraperittoneal de WIN55,212-2,, um canabinóide
sintéttico, sem alterar
a
o lim
miar sensorrial da pata
a contralate
eral. A co-a
administraçã
ão de
antag
gonista do re
eceptor cana
abinóide do tipo 1 (CB[1]), mas não do tipo 2 (CB[2]), rev
verteu
o efe
eito analgésiico do canabinóide. Essses dados sugerem que
e os canabin
nóides podem ter
utilidade no trata
amento da dor neuropátiica atuando em receptorres do tipo 1 (CB[1]).
Referrência: Br J Pharmacol 133(4):586-9
1
94,2001
4. Participação da
as cicloxigen
nases na noccicepção térm
mica cutânea
A ad
dministração
o de indometacina (iniibidor não seletivo de
e ciclooxigen
nase), mofe
ezolac
(inibidor seletivo
o da COX-1) ou NS-39
98 e JTE-52
22 (inibidore
es seletivos da COX-2)), não
altera
am a latênc
cia de retirada da pata de ratos no
ormais frentte a um esttímulo térmico. A
administração de
e LPS (lipop
polissacarídeo
o) desencad
deia hiperalg
gesia e consseqüente redução
da la
atência de retirada
r
da pata no me
esmo teste. Esta hipera
algesia é re
evertida pelo
o prétratamento dos animais com
m NS-398 o
ou JTE-522,, mas não pelo mofezo
olac. Além disso,
obserrvou-se a in
ndução da ex
xpressão de
e RNAm para
a cicloxigena
ase-2 após LPS. Esses dados
são s
sugestivos de
d que as cic
cloxigenasess têm peque
ena participa
ação na noccicepção periférica
na a
ausência de
e inflamação
o. Entretantto, a ciclox
xigenase-2 pode ser responsável pela
hiperralgesia dura
ante a inflam
mação induzid
da pelo LPS..
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Referrência: Inflamm Res, 50(5):283-7,2
2001
5. A ausência de relação entre a ativa
ação da noc
cicepção e extravasame
e
ento de protteínas
induz
zidas por me
ediadores infflamatórios
O exttravasamentto de proteín
nas (EP) norrmalmente ocorre
o
duran
nte processo s inflamatórrios. A
aplica
ação dos me
ediadores inflamatórios histamina, bradicinina
b
e serotonina
a na pele hu
umana
atrav
vés de micrrodiálise dérmica, prom
moveu o EP
P em conce
entrações do
ose-depende
entes.
Bradiicinina 10-7M induziu o EP, enqu
uanto que a serotonina foi eficiiente apena
as na
conce
entração de 10-3M. Emb
bora a seroto
onina em ba
aixas concen
ntrações tenh
ha provocad
do dor
em q
queimação e eritema refflexo mas n ão EP, a bradicinina pro
ovocou EP e
em concentrrações
abaix
xo da necess
sária para deteção de p
prurido e erittema reflexo
o. Os autore
es concluíram
m que
não e
existe uma ligação dire
eta entre atiivação do nociceptor e EP induzido
o por media
adores
inflam
matórios na pele saudável.
Referrência: European Federa
ation of Chap
pters of the Internationa
al Association
n for the Stu
udy of
Pain 5 (1):49-57, 2001.
6. Va
ariações no limiar
l
de dor entre mulh
heres com ciclo
c
menstru
ual normal o
ou que fazem
m uso
de co
ontraceptivos
s orais e em homens
O ob
bjetivo deste
e estudo fo
oi avaliar se
e o limiar de dor aos testes de pressão (PPT) é
influe
enciado pelas alterações
s hormonais durante o ciclo menstru
ual. O limiar de dor foi aferido
por m
meio de testte algesiméttrico eletrôn ico de press
são aplicada
a nos múscu
ulos mastiga
atórios
(mas
sséter e tem
mporal) e no polegar de pacientes. Foram avalia
adas 20 mu
ulheres sendo que
10 u
utilizaram contraceptivo
c
os orais, d urante 10 ciclos menstruais con
nsecutivos nas
n
3
difere
entes fases do ciclo me
enstrual (fo licular, lutea
al e perimenstrual). O mesmo tes
ste foi
realiz
zado em 10 homens seg
guindo o me
esmo padrão
o durante o período de 1 ano. O PP
PT dos
músc
culos avaliad
dos foi signiificativamentte menor durante as fa
ases perime
enstruais dos
s dois
grupo
os de mulheres estudada
as.
Referrência: European Federa
ation of Chap
pters of the Internationa
al Association
n for the Stu
udy of
Pain 5(1): 27-37, 2001.
7. Pe
eptídeo hipo
otalâmico, orexina-A,
o
p
pode estar envolvido
e
na modulaçã
ão da inform
mação
nocic
ceptiva
O pe
eptídeo orex
xina-A é sintetizado n
no hipotálam
mo e tem importante participaçã
ão na
regulação do com
mportamento
o alimentar. Além disso, há uma grande distrib
buição do rec
ceptor
orexin-1 em várias áreas ce
erebrais, sug
gerindo o en
nvolvimento deste peptíídeo hipotalâmico
na m
modulação de
e outras fun
nções. Bingh
ham e cols., avaliando uma
u
possíve
el participação do
orexina-A na tra
ansmissão nociceptiva,
n
observaram
m que a adm
ministração intravenosa, mas
não s
subcutânea, de orexina--A induziu effeito antinoc
ciceptivo sem
melhante ao da administtração
de m
morfina tanto
o no teste da
a placa quen
nte quanto no
n teste de hiperalgesia
a térmica ind
duzida
por c
carragenina em
e ratos e camundongo
c
os. Este estu
udo é o prim
meiro a sugerrir a existência de
a.
um sistema orexinérgico env
volvido na m odulação da
a transmissão
o nociceptiva
Referrência: Pain 92(1-2): 81-90, 2001.
8. Síndrome de
e Dor Complexa Regio
onal do tip
po I (distro
ofia simpátiica reflexa) está
relacionada com infecção pré
évia?
Estud
do desenvolvido por va
an de Vusse
e e cols., do
o Hospital Universitário
U
o da Univers
sidade
Maas
stricht (Holanda), encon
ntrou soroprrevalência de
e Parvovirus
s B19 altam
mente significativa
(77%
%) em amostra de 52 pacientes porrtadores de Síndrome de Dor Comp
plexa Region
nal do
tipo I (SDCR-I). A prevalênc
cia foi maiorr para SDCR
R-I em membros inferiorres (94%) do que
em m
membros su
uperiores (68%). A pre
esença de anticorpos co
ontra outross microrganismos
neuro
otrópicos ma
ais freqüenttes foi tamb
bém investig
gada. Não fo
oram enconttrados porta
adores
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de an
nticorpos co
ontra T. palllidum, Borre
elia burgdorrferi ou HTLV
V-1. Quatro
o pacientes foram
positivos para Ca
ampylobacte
er jejuni . A soroprevalê
ência não diferiu daque
ela encontrada no
grupo
o controle para
p
citomeg
galovirus, vírrus Epstein-Barr, vírus herpes
h
simp
plex e toxoplasma
gond
dii. Todos os pacientes fo
oram soropo
ositivos para vírus varice
ella zoster, m
mas a prevalência
de an
nticorpos para este vírus foi similarr à da população normal. O estudo é entusiasm
mante,
mas requer confirmação em outras áreass geográficas.
Referrência: Clinic
cal Journal of
o Pain 17:11
10-114, 2001.
9. Ca
afeína melho
ora parcialm
mente a perfformance cognitiva de portadores
p
d
de dor por câncer
c
tratad
dos com mo
orfina
Anorm
malidades psicomotora
p
s são freq
qüentes com
mplicações da
d terapêuttica opiácea
a em
porta
adores de câ
âncer avança
ado. Mercada
ante e cols.,, da "La Mad
ddalena Clin ic for Cance
er" em
Palerrmo (Itália), desenvolve
eram estudo
o indicativo de que o us
so de cafeín
na (200 mg, i.v.)
melhora, ainda que parcialmente, o rrendimento em testes psicomotore
es dos pacientes
tratad
dos com morfina.
m
O estudo
e
ainda
a requer av
valiação da eficácia da
a cafeína qu
uando
utiliza
ada em maio
ores doses.
Referrência: Journ
nal of Pain and Symptom
m Mangemen
nt 21: 369-3
372, 2001
10. S
Sulfato de gliicosamina no
o tratamento
o da osteoarrtrite temporromandibula
ar
A glic
cosamina é encontrada na maioria dos tecidos
s e tem ação
o essencial na reparaçã
ão das
articu
ulações. Estta substânc
cia parece estimular a produção
o de glicossaminoglican
nos e
agens. O sulfato é um
prote
eoglicanos pelas
p
células
s das cartila
m sal minerral utilizado para
estab
bilizar a glic
cosamina. Um teste rea
alizado para comparar a eficácia d o ibuprofen e do
sulfatto de glicosa
amina no tra
atamento da osteoartrite
e temporoma
andibular mo
ostrou que ambos
a
reduz
ziram a dor nos pacientes. No enta nto, o sulfatto de glicosa
amina produ
uziu redução
o mais
signifficativa na dor desencad
deada durantte a função mastigatória
m
a.
Referrência: J. Rh
heumatol 28:1347-1355,, 2001.
Divullgação Cien
ntífica
11. L
Lançamento do Programa
a Nacional d
de Educação continuada em dor e cu
uidados palia
ativos
O Min
nistério da Saúde,
S
por intermédio d
do Conselho
o Nacional da Saúde, la
ançou o Prog
grama
Nacio
onal de Educ
cação Contin
nuada em Do
or e Cuidado
os Paliativos. O program
ma fundamen
nta-se
basic
camente na tríplice estratégia: e
educação continuada
c
de profissio
onais de saúde,
s
progrramas educ
cativos dirig
gidos à com
munidade le
eiga (pacien
ntes, familia
ares, autoridades
governamentais, público em geral) e a introdução de ensino em pelo men
nos 15 horas
s/aula
sobre
e dor e cuida
ados paliativ
vos na gradu
uação das fa
aculdades da
a área da sa úde. A inten
nção é
que o projeto ten
nha caráter permanente.
p
.
Texto
o Integral:Co
onselho Nac
cional de Sa úde - Ministtério da Saú
úde Resoluçã
ão Nº 260, de 04
de de
ezembro de 1997
12. T
Tai chi chuan
n alivia dor da
d artrite
O Taii chi chuan, prática milenar da mediicina tradicio
onal chinesa, pode ser u m aliado no alívio
da d
dor de pacie
entes com artrite reum
matóide. Se
egundo o reumatologissta Jamil Natour,
UNIFESP, os exe
ercícios são de baixo im
mpacto, relax
xam a musc
culatura e a umentam a força
musc
cular de form
ma não agre
essiva, redu
uzindo a atro
ofia muscula
ar e melhora
ando a amp
plitude
dos movimentos
s. Os exerrcícios pode
em ser realizados facilmente, ssem descon
nforto,
perm
mitindo a recu
uperação da função e a redução da dor.
13. S
Se é melhor, pouco interessa se é m ais caro?
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Em u
uma reuniã
ão de repre
esentantes patrocinada por uma indústria fa
armacêutica para
lança
amento de um novo prod
duto que aprresenta 8 a 10% de melhoramento ssobre os pro
odutos
antagens clíínicas são descartadas sse a droga em si
atuais observou--se que esta
atísticas e va
não tiver custo favorável. Segundo Ph
hilip Owen Katz, vice-d
diretor do D
Departamento de
Medic
cina em Filadélfia, o preço da droga
a deve ser co
ompetitivo a menos que ela seja absoluta
ou in
nequivocame
ente uma drroga que sa lva vidas. Is
sto é, o gra
au de melho
oramento ag
gora é
basea
ado no preç
ço. Os novo
os inibidoress seletivos para COX-2
2, Celebra e Vioxx, os quais
ofere
ecem benefíc
cios similare
es mas com
m reduzido efeito colateral também
m necessita
am de
preço
os favoráveis para serem sucesso no mercado
o. Lidar com
m este assun
nto é geralm
mente
mais complicado do que a prrópria decisã
ão clínica de prescrever uma
u
nova drroga.
14. O que cientis
stas da FDA (Food and D
Drug Adminis
stration - Regulamentaçã
ão de Alimen
ntos e
Medic
camentos) dizem
d
sobre as "super asspirinas"
Mesm
mo que pesquisas tantalizadoras sug
giram que as
s apelidadas "super" asp
pirinas sejam
m mais
segurras do que a aspirina comum, o assunto co
ontinua sob suspeita n
na FDA. Me
erck e
Pharm
macia, as companhias
c
concorrente
es que fabricam inibid
dores da CO
OX-2, finalm
mente
tivera
am a chance
e de provar as vantagen
ns de suas drogas
d
no co
omitê do con
nselho da FD
DA no
mês de Fevereiro de 2001
1. Munidos de vários novos estud
dos sobre V
Vioxx e Ce
elebra,
cientistas das companhias ex
xplicaram o porquê dos inibidores da
d COX-2 se
erem melhorres do
que outros AINE
Es. O comittê não ficou
u muito impressionado. Pacientes com artrite
e que
toma
aram Vioxx tiveram ín
ndice meno
or de úlcerras comparado àquele
es que tom
maram
napro
oxeno, mas mostraram índice maio
or de ataque
e cardíaco. "Para
"
o paci ente não im
mporta
se ele
e terminar em
e uma CTI com hemor ragia digestiva alta ou por
p causa de
e infarto agu
udo do
mioca
ardio. Amba
as são pos
ssibilidades terríveis." disse Steve
en Nissen, cardiologistta na
Cleve
eland Clinic em Ohio e membro
m
do comitê do conselho.
c
Co
om o Celebrra é ainda pior. O
conse
elho disse que esse inibidor da COX-2 mais vendido
o não mosttrou efeito antiúlcerogênico acima dos outtros analgéssicos, dicloffenaco (Volttaren) e Ib uprofeno (A
Advil).
Adicio
onalmente, o comitê pre
eocupa-se co
om o fato de
e o Celebra também
t
falh
har em prote
eger o
coraç
ção como fazem os AIN
NEs tradicion
nais. Isto nã
ão foi o que avaliadoress foram leva
ados a
acred
ditar quando
o essas droga
as foram ap
provadas. "Eu
u estava con
nvencido de que inibidorres da
COX--2 eram mais seguros," disse o mem
mbro do con
nselho James
s William, da
a Universida
ade de
Utah.. "Os dados não necess
sariamente m
mostram iss
so hoje". No
o final, o co
omitê do con
nselho
conco
ordou em manter o atua
al rótulo para
a ambas as drogas e inc
cluir novas a dvertências sobre
poten
nciais riscos cardiovascu
ulares. A FD
DA não é obrrigada a seg
guir a advert
rtência do co
omitê,
mas g
geralmente o faz.
15. L
Lidocaína intrra-uterina re
eduz a dor d urante bióps
sia endometrial
Um e
estudo realiz
zado por pe
esquisadoress norte-americanos em 41 mulhere
es mostrou que a
lidoca
aína intra-u
uterina tóp
pica fornece
e anestesia
a segura e eficaz d
durante bió
ópsias
endometriais. Lid
docaína 2% ou
o soro fisio
ológico (5 mL
L) foram insttilados no co
olo do útero antes
da b
biópsia. Após os proced
dimentos, ssomente o grupo
g
tratad
do com lido
ocaína desc
creveu
signifficativa redu
ução na dorr. Assim, essta medida eficaz, rápid
da e barata
a pode ser usada
ntra-uterinos.
tamb
bém durante outros proc
cedimentos in
16. V
Vacina pode prevenir oco
orrência de h
herpes-zoste
er
Herpe
es-zoster é uma doença desencade
eada pelo vírus varicela
a-zoster e p
pode aparece
er em
pesso
oas que tive
eram varice
ela em algum
m momento
o da vida. O vírus insttalado em alguns
a
nervo
os pode to
ornar-se ativo e caussar erupçõe
es vesicularres nas re
egiões perifféricas
corre
espondentes a esta inerv
vação. Esta patologia é acompanhad
da por dor in
ntensa e de difícil
tratamento. Na tentativa
t
de prevenir a ocorrência da
d herpes-zo
oster e consseqüentemen
nte as
comp
plicações ass
sociadas, um
ma nova vaci na está send
do testada. A vacina, ca
apaz de prev
venir a
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varice
ela, pode ta
ambém ser eficaz
e
na prrevenção da herpes-zostter. A eficáccia na está sendo
testada em pacientes que nunca
n
tivera
am herpes-z
zoster numa
a tentativa de prevenirr uma
manisfestação tardia do vírus
s.
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