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1. No
ovo canabinó
óide com pro
opriedades a
analgésicas
Um n
novo canabiinóide, o 1',1'-dimetil h
heptil-D-8-te
etrahidrocan
nabinol-11-áccido oico (C
CT-3),
ingre
ediente ativo
o da Cannabis sativa, fo i testado com sucesso na
n fase clínicca I (human
na). O
CT-3 mostrou se
er seguro pa
ara os pacie
entes e parece ser uma alternativa
a terapêutic
ca em
substtituição aos antiinflamattórios não-essteroidais, sem efeitos colaterais
c
no
o sistema ne
ervoso
centrral e na mucosa
m
gastrintestinal. Em 1999, em estudo
o utilizando ratos, Dajani e
colab
boradores ob
bservaram que o CT-3 p roduz ativida
ade antinociceptiva dose
e-dependentte nos
animais submetid
dos ao teste
e da placa q
quente. O se
eu efeito an
nalgésico foi mais prolon
ngado
que o obtido pella morfina com
c
ED(50)=
=5 mg/Kg (ip).
(
Neste estudo,
e
o CT
T-3 não provocou
ulceração gastrin
ntestinal em doses de até
é 100 mg/Kg
g ou 30 mg/
/Kg/dia por 5 dias.
Referrência: J. Pharmacol. Exp. Ther., 29 1 (1) 31-38,, 1999
2. No
ovo agonista
a kappa opióide e seu envolvimen
nto na redução da dep
pendência fís
sica à
morfiina
Tsuji e colaborad
dores, em estudos
e
rece
entes, testarram o efeito
o da TRK-82
20, novo ago
onista
kappa
a-opióide, no
n desenvolv
vimento da dependência
a física à morfina
m
em ccamundongo
os. Os
animais tratados cronicamen
nte com morrfina apresentaram perd
da de peso e outros sina
ais de
abstinência preciipitados pela
a injeção de
e naloxone. Estes sinais
s foram sup
primidos de modo
dose--dependente
e pela co-injeção de TRK
K-820 (0.003-0.03 mg/K
Kg, s.c.) e m
morfina dura
ante o
tratamento crôn
nico. Estes resultados fornecem evidência
e
ad
dicional do envolvimento de
recep
ptores k-opió
óides na mod
dulação do d
desenvolvimento de dependência físsica à morfina.
Referrência: Life Sciences
S
66((25): 353-35
58, 2000
3. In
nflamação pe
ersistente em neonatoss é capaz de
e promover alterações permanente
es nas
vias n
nociceptivas
Os circuitos neurronais nocice
eptivos são fformados durante o período embrion
nário e no pe
eríodo
pós-n
natal, nos qu
uais estímulo
os dolorososs são normalmente ause
entes ou lim itados. Poré
ém, os
proce
edimentos médicos
m
atua
ais em neon
natos com risco de vida envolvem d
danos tecidu
uais e
dor, cujos efeitos
s tardios são
o desconheccidos. Para investigar o impacto da injúria tecid
dual e
da do
or no desenv
volvimento do
d circuito n
neuronal noc
ciceptivo, alg
guns pesquissadores utiliz
zaram
um m
modelo de dor
d
persisten
nte em ratoss neonatos. Neste estudo foi realizzada a injeção do
comp
posto adjuva
ante de Freud na pata po
osterior esqu
uerda no 1º dia de vida.. Quando ad
dultos,
estes
s animais ex
xibiram circuitos neurona
ais espinhais
s com aumento de impu
ulsos espontâneos
ipsila
aterais em vários segm
mentos, e também maior
m
densid
dade de fib
bras espontâneas
afere
entes primárrias nocicepttivas. As re
espostas a estímulos
e
se
ensoriais inó
ócuos e dolo
orosos
apres
sentaram um
m menor lim
miar quando comparadas
s àquelas de
e animais nã
ão tratados com
c
o
adjuv
vante de Fre
eud. Estes achados
a
mo
ostram que processos in
nflamatórioss persistente
es em
neonatos podem
m resultar em alteraçõ
ões importa
antes nas vias nocice
eptivas, as quais
neces
ssitam ser estudadas com profundid
dade.
Referrência: Scien
nce, 289:628
8-630, 2000
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4. Bu
utalbital redu
uz expressão
o de c-fos no
o núcleo trigeminal caudal
Os b
barbitúricos exercem effeito depresssor sobre o sistema nervoso centtral por me
eio do
aume
ento da ativiidade dos re
eceptores GA
ABA-A. O Bu
utalbital, uma droga perrtencente à classe
c
dos b
barbitúricos, vem sendo
o utilizado n o tratamentto da enxaqueca. Cutrerr e colabora
adores
exam
minaram o efeito
e
do butalbital (30,, 100 e 100
00 mg/ Kg) na expresssão de c-fos
s, um
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marc
cador de ativ
vidade neuro
onal, nas lâm
minas I e II do núcleo trigeminal
t
ca
audal, duas horas
após a injeção in
ntracisternal de capsaicin
na. O butalb
bital reduziu de modo do
ose-depende
ente o
núme
ero de células imunore
eativas nesssas lâminas. O pré-trattamento com
m bicuculina
a, um
antag
gonista competitivo dos
s receptoress GABA-A re
everteu esse
e efeito. Desste modo, Cutrer
C
sugerre o envolvimento dos receptores G
GABA-A na transmissão
t
da informa ção nociceptiva e
tamb
bém a possib
bilidade de se
s utilizar a ativação de
esses recepto
ores como a
alvos terapêuticos
no tra
atamento da
a enxaqueca.
Referrência: Head
dache, 39: 697-704, 199
99
5. No
ova descoberrta sobre os mecanismo s periféricos
s de transduç
ção do sinal doloroso
Recen
ntes evidên
ncias têm mostrado
m
qu
ue o ATP extracelularr ativa neu
urônios sens
soriais
primá
ários via ca
anal de cátion ligado ao ATP (rreceptor P2X). Dentro deste contexto,
pesqu
uisadores do
o National Institute of H
Health Scien
nces do Japã
ão, mostrara
am que a in
njeção
intrap
plantar em ratos
r
do com
mposto abme
eATP, um ag
gonista do re
eceptor P2X, produziu alodinia
mecâ
ânica (testad
da pelo méttodo de fila
amentos de von Frey) de severida
ade semelha
ante à
obtida quando da injeção de carragenin
na, do comp
posto adjuva
ante de Fre
eud e també
ém do
mode
elo de dor pós-incisiona
p
al. Um acha
ado interessante foi a especificidad
e
de desta res
sposta
envolvendo princ
cipalmente receptores P2X2/3 de fibras afere
entes primárrias insensív
veis à
capsa
aicina. É imp
portante ress
saltar que o ATP e os re
eceptores P2X estão env
volvidos em várias
v
situaç
ções doloros
sas, como é o caso da g
grande libera
ação do ATP citoplasmáttico para o espaço
e
extra
acelular após
s injúria tecidual causad
da por um prrocedimento
o cirúrgico, le
evando à indução
da do
or. A elucida
ação desta via
v de atuaçção pode lev
var a descobertas de um
ma nova clas
sse de
comp
postos para supressão
s
da
a alodinia m
mecânica em dores patoló
ógicas.
Referrência: The Journal
J
of Ne
euroscience,, 20(RC90) 1-5,
1
2000
6. To
oxina botulínica (Botox): uma terapia
a alternativa
a
A pe
ersistência da dor em
m pacientes que não respondem adequadam
mente à te
erapia
conve
encional ince
entiva a proc
cura de tera
apias alternativas. Dr. Mike Royal, da
a Universida
ade de
Oklah
homa, apresentou em seu estudo
o, a BOTOX
X (Allergan,, Inc.) com
mo alternativ
va de
tratamento para casos de dor
d
miofacia
al e outras patologias que
q
envolve m o aumen
nto do
tônus
s muscular ou pontos de
d gatilho d
da dor. A to
oxina Botulíínica A liga--se aos term
minais
nervo
osos colinérg
gicos preven
nindo a liberração do ne
eurotransmis
ssor. Assim, a BOTOX produz
p
prolo
ongado relax
xamento muscular, faccilitando a prática de fisioterapia
a. Recentem
mente,
inves
m toxina bo
stigou-se o efeito
e
do tra
atamento com
otulínica em pacientes q
que apresenttavam
de 2 a 8 ataques
s de enxaque
eca por mês . Neste estudo, a injeção pericraniall de BOTOX (25 U
ou 75
5 U) em mú
últiplos sítios
s muscularess promoveu uma diminu
uição significcativa do nú
úmero
de crrises por mê
ês, da severridade e tam
mbém dos siintomas associados à en
nxaqueca qu
uando
comp
parado com o grupo qu
ue recebeu placebo. Fo
oi verificada ainda a red
dução do uso de
medicação para o tratamento agudo. Esstes estudos revelam um
ma possível a
alternativa para
p
a
preve
enção da en
nxaqueca, viisto que o u
uso da BOTO
OX foi muito
o bem tolerrado e some
ente a
dose de 75 U prroduziu leves
s efeitos adv
versos quan
ndo compara
ado com o ttratamento com
c
o
veícu
ulo.
Referrência: Head
dache, 40(6): 445-450, 2
2000
7. Um
m possível trratamento pa
ara a dor ne
europática?
A dorr neuropática
a tem etiologia desconh ecida e, porrtanto, é refrratária a qua
alquer terapêutica
atual. Pesquisado
ores do Colé
égio Universi tário de Lon
ndres, em pu
ublicação reccente no perriódico
Scien
nce, demons
straram que a infusão in
ntratecal con
ntínua do fator neurotró
ófico derivad
do das
célula
as da glia (GDNF) pre
evine a red
dução do liimiar nocice
eptivo mecâ
ânico ou té
érmico
obserrvada em ratos
r
subme
etidos à lig
gadura parcial do nerv
vo ciático (u
um dos mo
odelos
experrimentais pa
ara estudo da dor neu
uropática). Além
A
disso, os resultad
dos de Bouc
cher e
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colab
boradores demonstram que o GN
NDF reduz as descargas ectópica
as em neurrônios
senso
oriais observ
vadas após injúria nerrvosa. Esse efeito do GNDF
G
deve- se à reduçã
ão da
expre
essão de su
ubunidades de canais de sódio nesses neurô
ônios. Os a
autores apontam,
porta
anto, bases racionais
r
parra o uso do G
GNDF para o tratamento
o da dor neu
uropática.
Referrência: Scien
nce, 290: 12
24-127, 2000
0
8. O fim das dore
es de cabeça
a e das linha
as de express
são
Um benefício in
nesperado da
d cirurgia plástica pa
ara rejuvene
escimento ffoi apontado
o por
pesqu
uisadores da
a cidade de
e Cleveland. Guyuron e colaborado
ores observa
aram que oiito de
cada dez pacien
ntes com episódios
e
de
e enxaqueca
as que sofrreram remo
oção do mú
úsculo
corru
ugador do su
upercílio, rela
ataram melh
hora significa
ativa dos sintomas da en
nxaqueca. Metade
M
desse
es pacientes
s indicaram completa eliiminação do
os mesmos, efeito esse que perduro
ou até
pelo menos 48 meses
m
após a cirurgia.
Referrência: Plasttic and Recon
nstructive Su
urgery, 106 (2): 429-43
34, 2000
Divullgação Cien
ntífica
9. Co
omputador alivia a dor de crianças d urante a quimioterapia
Um s
software de realidade virrtual pode a liviar, duran
nte as sessõe
es de quimio
oterapia, a dor
d de
crianças que so
ofrem de câncer. O p
paciente fica
a tão absorvido e ate
ento às imagens
comp
putadorizada
as que não se dá con ta do que acontece ao seu redo r. O objetiv
vo do
progrrama é distrair a criança
a, reduzindo a ansiedade
e gerada pela
a dor do trattamento.
10. E
Estudo revela
a alta incidên
ncia de dor n
nas costas entre
e
enfermeiros
Um e
estudo realiz
zado em um hospital Uniiversitário de
e Belo Horizonte, consta
atou que 33%
% dos
técnic
cos ou auxilliares de enfermagem rreferem dor nas costas com episód ios esporádicos e
que c
cerca de 56%
% referem dor
d crônica n
nas costas. Os
O resultados apontam a gravidade deste
problema e a nec
cessidade da
a caracteriza
ação dos fato
ores envolvid
dos na ocorrrência dessa dor.
11. A cura da arttrite reumató
óide?
A arttrite reumató
óide é uma doença de o
origem auto--imune na qual os linfóccitos B participam
da agressão aos
s tecidos. Cientistas
C
do
o Colégio Universitário
U
de Londre s promoverram a
acológica des
stas células em pacienttes com artrrite reumató
óide. Os pacientes
destrruição farma
(pequ
ueno número
o) melhorara
am, mas a ccomunidade científica ain
nda está cép
ptica.
pode causarr desde alerg
12. Q
Química enco
ontrada no computador
c
p
gias até dore
es de cabeça
a
Substtâncias quím
micas constittuintes de m
monitores de computador, como o trrifenil fosfato, um
comp
posto utiliza
ado para re
etardar o ssuper aquecimento, po
odem ser rresponsáveis por
problemas de sa
aúde em tra
abalhadores da área. As
s reações alérgicas rela
atadas vão desde
estão nasal até dores de
e cabeça. Oss monitores,, segundo Conny Ostma
an, principal autor
conge
do es
studo, emite
em esse composto qua
ando a temp
peratura ele
eva-se duran
nte as operrações
norm
mais. A prese
ença e os níveis do triffenil fosfato nos monitores variam de acordo com
c
o
lugarr em que são
o manufatura
ados e a em
missão é maio
or em compu
utadores nov
vos.

3

