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1. Um
m possível allvo para melhores benzo
odiazepínicos
s
Valium® e outros benzodiaze
epínicos estã
ão entre as drogas
d
mais prescritas n
no mundo po
or sua
indica
ação no trattamento da ansiedade e da epileps
sia, como ag
gentes relax
xantes musculares
ou indutores do sono.
s
É impo
ossível, no e
entanto, usufruir somentte dos beneffícios dessa classe
c
de drogas. Devid
do às mesm
mas diminuí rem o funciionamento cerebral
c
de forma geral, por
amplificarem à ação do neurrotransmisso
or inibitório, o ácido gam
ma- aminobu
utírico (GABA
A), os
efeito
os colaterais inevitave
elmente ap
parecem. A fim de minimizar esse prob
blema,
pesqu
uisadores da
a Universidade de Zuriqu
ue, Suíça, id
dentificaram um subtipo de receptorres de
GABA
AA, o alfa2 GABA
G
ciado exclus ivamente à ação ansiolíttica dos ben
nzodiazepínic
cos. O
A, assoc
estud
do foi dese
envolvido em
m animais deficientes nas subun
nidades alfa
a2 ou alfa3
3 dos
recep
ptores do tip
po GABAA, porém
p
somen
nte os prime
eiros foram insensíveis a ação ansiolítica
do d
diazepam. Segundo
S
a comunidad e científica, esses dados podem
m proporcion
nar o
desen
nvolvimento de drogas que vão a tuar seletivamente na redução da
a ansiedade,, sem
influe
enciar outros
s sistemas co
omo o sono,, perda de memória
m
ou aprendizagem
a
m.
Referrência: Scien
nce, 290: 13
31-134, 2000
0.
2. As
ssociação enttre enxaqueca e alodinia
a cutânea
Pesqu
uisadores da
a Universidad
de de Harva
ard demonstrraram recentemente, em
m estudos so
obre o
meca
anismo da enxaqueca, que a do
or intracraniana é aco
ompanhada de aumentto da
sensibilidade da pele perio
orbitária. Ex
xperimentos realizados em animaiis de laborratório
sugerrem que a fisiopatolog
gia da enxa
aqueca env
volva não somente
s
irriitação das fibras
nocic
ceptivas meníngeas perrivasculares,, mas também uma sensibilizaçã
s
ão dos neurrônios
centrrais doloroso
os que processam inform
mações prove
enientes de estruturas ccentrais e da
a pele.
Teste
es em huma
anos demonstraram que
e 79% dos pacientes co
om enxaque
eca apresentaram
alodin
nia cutânea
a mecânica e térmica, mensurada
a em áreas do antebrraço e na região
r
periorbitária.
Referrência: Ann Neurol 47(5): 614-624, 2000
3. Au
umento da expressão de
e RNAm para
a receptores de bradicinina (B1 e B2
2) em modelos de
dor n
neuropática e o efeito an
ntinociceptivo
o de seus re
espectivos an
ntagonistas
Pesqu
uisadores da
d
Universid
dade de C
Calgary, Can
nadá, inves
stigaram a participaçã
ão da
bradicinina (BK) no desenvolvimento da hipersensib
bilidade neurropática deco
orrente da injúria
nervo
osa periféric
ca. Os resu
ultados suge
eriram que numa fase
e inicial (48
8 horas) ap
pós a
consttricção do nervo ciátic
co de ratoss, há um aumento
a
na
a expressão de RNAm para
recep
ptores de BK
K do tipo B2 no gânglio d
da raiz dorsal ipsilaterall à injúria. E
Em uma fase
e mais
avanç
çada (14 dia
as após a cirurgia),
c
há o aumento da express
são de RNAm
m para amb
bos os
recep
ptores (B1 e B2). O en
nvolvimento da BK foi confirmado com a obse
ervação do efeito
antinociceptivo após
a
tratame
ento com oss antagonisttas específic
cos para recceptores B1 (desarg9--[Leu]8-BK) ou para rec
ceptores B2 (HOE-140). Esses dado
os, em conjjunto, associam a
hiperrsensibilidade
e dolorosa à inflamação local decorrrente da lesã
ão nervosa p
periférica.
Referrência: Pain , 86(3): 265
5-271, 2000
4. Prrincípio ativo com ativiidade antino
ociceptiva e antiinflama
atória é exttraído de plantas
medicinais brasile
eiras
nças respira
Planttas medicina
ais usadas no
o nordeste d
do Brasil parra o tratame
ento de doen
atórias
possu
uem um prin
ncípio ativo, a cirmarnia
a, a qual apresentou pro
opriedades a
antinociceptivas e
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antiin
nflamatórias em modelos de conto
orção abdom
minal, formalina e ede
ema de patta em
camu
undongos.
Referrência: J Eth
hnopharmaco
ol , 70(2):15
51-159, 2000
0
5. Pro
ocedimento ambulatoria
al que reduz a dor causada por capsu
ulite adesiva
a
De ac
cordo com um
u estudo re
ealizado por Dahan e collaboradores na Universid
dade de Mon
ntreal,
Canadá, o bloqu
ueio do nerrvo supraesscapular red
duz a dor em
e
paciente
es com cap
psulite
adesiiva. Neste estudo,
e
34 pacientes fforam dividiidos em dois grupos q
que receberram 3
bloqu
ueios, a cad
da 7 dias, com
c
bupivaccaína 0,5% ou salina. Os
O paciente
es que receb
beram
bupiv
vacaína apre
esentaram melhora
m
na ffunção do ombro
o
e red
dução da do
or em relaçã
ão aos
pacie
entes do grupo controle que
q
recebera
am somente
e salina.
Referrência: J Rhe
eumatol 27:1464-1469, 2000
Divullgação Cien
ntífica
6. Cirrurgia neuro
omolecular: um
u tratamen
nto para a dor crônica
Na ú
última décad
da, pesquisas têm pro
oporcionado grandes av
vanços no entendimento do
mento prom
proce
essamento da
d dor, princ
cipalmente e
em relação à dor crônica
a. Um tratam
missor,
propo
osto recente
emente, é o acesso mo
olecular neu
urocirúrgico. A tecnolog ia é basead
da em
uma função norm
mal dos neu
urônios cham
mada interna
alização dos receptores.. Nesse proc
cesso,
quando uma sub
bstância com
mo um antico
orpo ou um neurotransm
missor liga-sse ao recepttor na
superrfície do neu
urônio, ambo
os são intern
nalizados pello mesmo. Pesquisadore
P
es têm usado
o esse
fenôm
meno utilizando toxinas para substtâncias interrnalizadas pe
elos neurôniios envolvidos na
trans
smissão noc
ciceptiva pro
oduzindo, a
assim, lesõe
es farmacológicas espe
ecíficas. Alg
gumas
toxinas, quando internalizadas, inibem i rreversivelm
mente a sínte
ese protéica
a, acarretand
do um
trans
sporte suicid
da. Os testtes incluem a associaç
ção das tox
xinas como por exemp
plo, a
saporrina, a um anticorpo, o qual serve
e como um vetor que distribui
d
a m
mesma some
ente a
neurô
ônios que expressem o antígeno a
apropriado. Animais
A
exp
perimentais que receberram o
comp
posto saporina mais um anticorpo
o contra su
ubstância P,
P pelo fluid
do espinhal, não
apres
sentaram hip
peralgesia após a injeçã
ão de capsaicina ou óleo
o de mostard
da. A hiperalgesia
térmiica e a allodinia mec
cânica tamb
bém foram reduzidas em anima
ais com qu
uadros
neuro
opáticos apó
ós a adminis
stração do m
mesmo comp
posto. A adm
ministração d
de altas dose
es, no
entan
nto, resultou
u em fraquez
za e paralisi a, o que lim
mita, por enq
quanto, a ap
plicabilidade desse
méto
odo em huma
anos.
7. Inffarto silencio
oso
Segundo um rece
ente estudo realizado no
os EUA, um terço
t
das pe
essoas que ssofrem ataqu
ues do
coraç
ção não apre
esenta dore
es no peito. O risco de vida para estes
e
pacien tes é duas vezes
maior devido à demora para procurar um
m hospital ou
u à dificuldad
de de diagnó
óstico.
8. Ca
afeína reduz a dor de cab
beça
Uma pesquisa divulgada pela Clinical Ph
harmacology
y and Therap
peutics mosstra que a ca
afeína
pode ajudar a tratar dores de
d cabeça te
ensionais. O estudo foi realizado em
m 301 volun
ntários
que s
sofrem de dor
d
de cabeç
ça, e mostro
ou que a combinação de ibuprofen e cafeína é mais
efetiv
va que a dro
oga isolada. O efeito obsservado pode
e decorrer da diminuição
o da dilataçã
ão dos
vasos
s sanguíneos
s pela cafeín
na.
9. Do
or relacionad
da ao sexo e raça
O gru
upo SIG (Special Intere
est Group), composto por
p
cientista
as e clínicoss interessados na
comp
preensão dos fatores relacionados a
ao sexo e raça, divulgo
ou alguns fa
atores que podem
p
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influe
enciar na experiência
e
de dor. N
Na publicaç
ção de outtubro/2000, estão alg
gumas
expla
anações a re
espeito de evidências
e
d a influência do sexo e da raça noss mecanismos da
perce
epção da do
or. Nesse tra
abalho, os a
autores prop
põem razões
s que poderriam explica
ar tais
difere
enças.O primeiro fatorr considerad
do foi a variação
v
na responsivid
dade aos efeitos
e
analg
gésicos de drogas opióid
des, já que a ativação dos receptore
es kappa em
m homens diiminui
a ana
algesia evoc
cada via rece
eptores mu, enquanto a ativação de
estes mesm os receptore
es em
mulheres causa somação do
os efeitos, le
evando a hip
pótese de qu
ue os circuittos neuronaiis que
mede
eiam a sensação dolorosa são diferentes entre hom
mens e mu
ulheres. Wise e
colab
boradores (2
2000), exam
minando a inffluência da terapia de reposição
r
ho
ormonal (HT
TR) na
que a HTR poderia
dor o
orofacial em mulheres, propuseram
p
p
ser responsável pelo aumen
nto da
sensibilidade à dor
d
em mulheres que ffazem uso desta
d
terapia, sugerind o que horm
mônios
cíficos de ca
ada sexo es
stariam agin
ndo como moderadores
m
da resposta
a analgésica
a. Um
espec
terceiro fator co
onsiderado em
e
relação ao potencia
al de influê
ência da raçça e do sex
xo na
ulação da dor, foi em
m relação à analgesia
a mediada por recepttores colinérgicos
modu
ou na eficác
nicotínicos, em que
q
o sexo poderia infl uenciar no potencial an
nalgésico e/o
cia de
agonistas específficos para es
sses recepto res.
10. E
Etoricoxib no
o alívio da do
or pós-cirúrg
gica dental
A Me
erck & Co, Inc. está esttudando os efeitos do Etoricoxib
E
(M
MK-663), um
m antiinflamatório
não-e
esteroidal qu
ue parece in
nibir especifficamente a COX-2. A COX-2,
C
confforme descrito na
literatura, é uma
a enzima ind
duzida duran
nte um proc
cesso inflama
atório e que
e não participa da
produ
ução de pro
ostaglandinas nos proce
essos fisiológicos, e porr isso, antii nflamatórios
s com
efeitos colaterais. O es
ação específica apresentaria
am menos e
studo da M erck avaliou
u 398
pacie
entes que foram submettidos à extra
ação de, pelo menos, do
ois dos terce
eiros molare
es. Os
pacie
entes receberam aleatoriiamente dosse única de placebo
p
(con
ntrole), etoriccoxib (60, 120 ou
180 m
mg) ou ibup
profen (400 mg). O etorricoxib produziu alívio da
d dor nos p
pacientes, qu
uando
comp
parado ao grrupo controle
e. O início do
o efeito ocorrreu em 30 minutos
m
e du
urou até 12 horas
para a dose de 60
6 mg. O grau de anal gesia foi se
emelhante ao
o obtido pello ibuprofen, com
freqü
üência dos effeitos colaterais reduzida
a.
11. E
Efeitos colate
erais de anallgésicos pod em depende
er de áreas cerebrais
c
esp
pecíficas
Pesqu
uisadores da
a Penn Statte's College of Medicine
e observaram
m que ativi dade alterada de
grupo
os específico
os de neurô
ônios no cé
érebro podem
m contribuir para ocorrrência de efeitos
e
colate
erais de ana
algésicos, tais como a m
morfina. Ralp
ph Lydic e co
olaboradoress observaram
m que
a mo
orfina reduz a produção
o de acetilco
olina no cére
ebro. Esta substância
s
é importante
e para
ocorrrência da fas
se REM do sono,
s
fato qu
ue poderia explicar
e
o dé
éficit desta ffase em pacientes
que recebem a medicação analgésica opióide. O grupo esttá tentando
o descobrir áreas
cereb
brais que tenham ativid
dade alterad a durante a administração de certo
os medicam
mentos
analg
gésicos, o que possibilittaria um au
umento da eficiência
e
do
os medicam entos com maior
segurrança.
12. D
Dor nas costa
as pode ter origem
o
no esstresse do trrabalho
Uma rotina de trrabalho estre
essante pode
e ser a caus
sa da dor na
as costas de muita gente
e. Um
estud
do da Unive
ersidade do Estado de Ohio, nos Estados
E
Unid
dos, mostra
a que as pe
essoas
estressadas acab
bam usando os músculo
os errados na hora de pegar algunss objetos. Se
e essa
pesso
oa for leva
antar algo pesado, po de acabar com dor nas
n
costas. Além disso, os
pesqu
uisadores ac
creditam que
e algumas p
pessoas com certos tipos
s de persona
alidade têm maior
tendê
ência ao des
senvolvimento dessas d ores, como é o caso da
as pessoas m
mais introve
ertidas
ou co
om personalidade inquie
eta. Para o p
pesquisador responsável pela pesquiisa, isso aco
ontece
porqu
ue os introve
ertidos tende
em a reprim
mir seu sentim
mento de fru
ustração.
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