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1. Au
umento da expressão
e
de
e receptores talâmicos para
p
canabin
nóides pode estar associiado a
maior efetividade
e dessas drogas no trata
amento da dor crônica
Evidê
ências experimentais têm sugerid o que os canabinóide
es são anallgésicos efe
etivos,
partic
cularmente em
e casos de
e dor crônica
a. Um mecanismo que tenta
t
explica
ar o porquê dessa
maior efetividade em condições crôniccas foi prop
posto por Siegling
S
e ccolaboradore
es em
recen
nte trabalho
o. Esses pe
esquisadore s demonstrraram um aumento d
da expressã
ão de
recep
ptores para canabinóide
es do tipo 1 (CB1) no tálamo contralateral, a
após axotom
mia do
ramo
o tibial do nervo ciático em ratos, um modelo de dor neu
uropática crô
ônica. Os au
utores
propu
useram que
e esse au
umento pod
deria explic
car a maio
or eficácia analgésica
a dos
canab
biónóides em
m casos crô
ônicos, pois a ativação dos recepttores CB1 e
está associada às
proprriedades antti-hiperalgésicas e anti-a
alodínicas do
os canabinóid
des.
Referrência: Eur. J. Pharmaco
ol, 415 (1): R
R5-7, 2001
2. De
estruição de
e receptores espinais pa
ara glutamato alivia a dor
d e restau
ura a eficácia dos
opióid
des em mod
delo de dor neuropática
n
e
em ratos
Pesqu
uisadores canadenses propusera
am recente
emente que os rece
eptores espinais
metabotrópicos do tipo 1 para
p
glutam
mato [mGluR
R(1)] poderriam estar a
associados à dor
neuro
opática induzida pela injjúria neural em ratos. A infusão com
m oligonucle
eotídeos antisense
para o mGluR(1)) espinal red
duziu a hipe rsensibilidad
de ao frio, calor e a estíímulos mecâ
ânicos
obserrvada após a injúria do
o nervo e re
estaurou a eficácia
e
anti-hiperalgésicca da morfin
na. Os
autorres observarram ainda diminuição da
a resposta ao N-metil-D-aspartato ( NMDA) e redução
da attividade da proteína
p
quin
nase C na m
medula espinal, fatos que
e poderiam e
estar contrib
buindo
para gênese da
a dor neurropática. Oss resultados obtidos apontam u m possível alvo
farma
acológico pa
ara tratamento da dor neuropática
a em humanos. Este p
poderia prom
mover
alívio
o da dor ou ser
s usado como adjuvan te no tratam
mento com analgésicos o
opióides.
Referrência: Br. J. Pharmacol,, 132 (1):35
54-367, 2001
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3. Tra
amadol tem efeito antinociceptivo e m modelo de dor neurop
pática
Pesqu
uisadores tu
urcos, em trabalho
t
reccente, descreveram a capacidade
c
d
do tramado
ol, um
opiód
de sintético atípico com ação centra
al, de reverter o decrésc
cimo do limiiar de vocaliização
induz
zido pela pre
essão na pata de ratos submetidos à ligadura unilateral do
o nervo ciático. O
efeito
o antinociceptivo do tra
amadol foi a
apenas parcialmente rev
vertido pelo
o tratamento
o com
nalox
xone, um an
ntagonista nã
ão seletivo d
de receptore
es opióides, indicando u
uma possível ação
não-o
opióide. Ess
se efeito po
ode estar l igado à iniibição da re
ecaptação ssinaptossomal de
serottonina e norradrenalina. O tramadoll, segundo os
o pesquisad
dores, pode representarr uma
altern
nativa para o tratamento
o da dor neu
uropática.
Referrência: Life Sci
S , 66(17)::1627-37, 20
000
4. An
ntidepressivo
os e anticonv
vulsivantes ssão eficazes no controle da dor neurropática
Segundo uma re
ecente revis
são feita po
or pesquisad
dores da Un
niversidade d
de Oxford, Reino
Unido
o, antidepressivos e antticonvulsivan
ntes produze
em analgesia
a eficaz e co
om poucos efeitos
e
colate
erais em pa
acientes com
m neuropati a diabética ou neuralgia pós-herp ética. O risco de
efeito
os adversos
s graves, qu
ue determin
naram a su
uspensão do
o tratamento
o, foi maio
or nos
pacie
entes tratado
os com antid
depressivos q
que naqueles que recebe
eram anticon
nvulsivantes
s.
Referrência: J Pain Symptom Manage, 20 (6):449-58, 2000
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5. Um
ma alternativ
va aos AINEs
s no tratame
ento da oste
eoartrite
Enzim
mas proteolíticas aprese
entam efeito
o analgésico,, que tem sido atribuído
o a sua ativ
vidade
antiin
nflamatória, além de uma
u
ação d
direta no no
ociceptor. Um
U
estudo realizado em 37
pacie
entes com osteoartrite
o
do
d joelho co
omparou os efeitos da administraçção oral diárria de
comp
primidos de enzimas (b
bromelina, ttripsina e ru
utina, Phlogenzym®) o
ou de dicloffenaco
duran
nte três sem
manas. A dorr e a função do joelho apresentaram
m melhoras ssimilares ao longo
do te
empo nos do
ois tratamenttos. Com ba
ase em avalia
ações globaiis independe
entes, feitas pelos
médicos e pelos pacientes, 94,4% dos pacientes trratados com
m enzimas orrais e 89,2%
% dos
pacie
entes tratados com dic
clofenaco cla
assificaram seu tratamento como "muito bom
m" ou
"bom
m". Como o uso de AINEs, ma
as não de enzimas, está associiado a risc
co de
com enzima
desen
nvolvimento de problem
mas gastrinttestinais, o tratamento
t
as orais pod
de ser
considerado uma
a alternativa eficaz aos A
AINEs.
Referrência: Wien
n Med Woche
enschr, 149((21-22):577-80, 1999
6. Lamotrigine pa
ara o tratam
mento da dorr tardia pós acidente
a
vas
scular encefá
álico
Lamo
otrigine, um anticonvuls
sivante capa
az de reduziir a hiperexcitabilidade (por bloque
eio de
canaiis de sódio voltagem-d
dependente e bloqueio da liberação
o de glutam
mato) das células
c
cereb
brais vem se
endo amplam
mente utiliz ado em pac
cientes porta
adores de e
epilepsia. Achados
recen
ntes publicad
dos na revista Neurology
y mostraram
m a eficácia do lamotrigiine na reduç
ção da
dor ttardia pós ac
cidente vasc
cular encefá lico. Esta do
or é de orige
em central, crônica, de difícil
tratamento e atinge
a
regiõ
ões corpora is onde po
ossivelmente
e ocorreram
m diminuiçã
ão da
sensibilidade dev
vido ao acid
dente vascu
ular encefálico. Ela prov
vavelmente é decorren
nte da
injúriia das fibras aferentes primárias,
que acarreta
p
oq
a hipersensib
bilidade no ccórtex cerebral ou
respo
osta excessiv
va a um esttímulo inócu o, ocasionan
ndo a sensação dolorosa
a. Desta forma, a
administração oral de lamotrrigine em do
oses diárias de
d até 200 mg
m foi bem ttolerada e re
eduziu
signifficativamentte a dor ce
entral pós a
acidente vas
scular enceffálico, send o portanto, uma
altern
nativa de tra
atamento.
Referrência: Neurrology, 56: 184-190,
1
200
01
7. De
epleção da proteína ß-a
arrestina eli mina a tole
erância, mas
s não a dep
pendência fís
sica à
morfiina
Estud
dos in vitro mostraram
m
que
q
a reduçã
ão da respos
sta à morfina
a está ligada
a à fosforilaç
ção do
recep
ptor µ-opióid
de, seguida por sua liga
ação à prote
eína acessórria ß-arrestin
na. Evidênciias de
que esta proteín
na seja aco
oplada ao rreceptor µ-o
opióide são derivadas de estudos
s com
camu
undongos no
os quais am
mbos os ale
elos que co
odificam essa proteína (ßarr2-/-) foram
deple
etados (Science, 24,286-5449:2495 -8,1999). Em
m animais "knock out" n
não foi obse
ervada
signifficativa dimiinuição de resposta
r
parra os efeitos antinociceptivos da m
morfina, enquanto
que os animais controle desenvolvera
d
am sinais de
d tolerância após trattamento crônico.
Entre
etanto, os ín
ndices bioquíímicos de de
ependência física
f
nos an
nimais "knocck out" não foram
difere
entes dos an
nimais contrroles. Estes estudos não só fornece
eram evidên
ncias da essencial
contrribuição da molécula
m
de ß-arrestina
a no desenvo
olvimento de
e tolerância à morfina como,
c
tamb
bém, mostraram que os mecanismoss responsáveis pela tole
erância opiói de e depend
dência
são d
distintos.
Referrência: Nature, 7;408(68
813):720-3, 2000
8. Me
elatonina: um
m possível coadjuvante para o tratamento de do
or crônica
Melattonina é um
m conhecido hormônio ssecretado pe
ela glândula pineal. Em alguns pacientes
porta
adores de dor
d
crônica, a concentrração plasmática da melatonina en
ncontra-se baixa,
sugerrindo o po
ossível envo
olvimento d
deste horm
mônio na modulação
m
d
dos mecanismos
analg
gésicos. Rece
entemente, pesquisadorres da Unive
ersidade de Hong
H
Kong e
estudaram a ação
da m
melatonina associada
a
à morfina ou
u ao diazep
pam para o tratamento
o de dor crônica,
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utiliza
ando para isto, o teste
e da formali na em camundongos. Seus
S
resulta
ados confirm
maram
achad
dos anteriores que mosttraram a açã
ão antinocice
eptiva da mo
orfina e do d
diazepam tan
nto na
fase inicial quan
ndo na segu
unda fase d
do teste de formalina. Em adição, a administtração
intrap
peritoneal co
onjunta de morfina, dia
azepam e melatonina
m
prroduziu efeitto antinocice
eptivo
mais intenso do que o obtido com a adm
ministração isolada, prin
ncipalmente
e na segunda
a fase
do te
este. Estes achados mo
ostram que a melatoniina pode se
er utilizada em associação a
agenttes benzodia
azepínicos e opióides pa
ara o tratam
mento de pac
cientes com dor crônica,, visto
que n
não são conh
hecidos efeittos colateraiss pela admin
nistração de melatonina..
Referrência: Life Sciences,
S
68
8: 943-951, 2
2001
Divullgação Cien
ntífica
9. As
spirina e outrros inibidore
es não especcíficos da CO
OX podem rettardar a aterroesclerose
Inibid
dores seletiv
vos da COX--2 reduzem substancialmente os níveis de pro
ostaciclina (PGI2),
um p
produto da ciclooxigenas
c
se que inibe a ativação plaquetária e alteraçõess ateroscleró
óticas,
aume
entando o co
onsenso de que essas d
drogas poderiam acelera
ar a aterogê
ênese. Entretanto,
e inibem tanto
inibid
dores não seletivos da
a COX, que
t
a pro
odução de PGI2 quantto de
boxanos, poderiam
tromb
p
atuar
a
no rretardo da aterosclerrose. Dome
enico Pratico e
colab
boradores, uttilizando cam
mundongos "knock-out" para recepttores de lipo
oproteína de baixa
densiidade (LDL) e submetid
dos a uma dieta rica em
e
gorduras
s, investigarram se inibidores
seletiivos da CO
OX-2 poderia
am acelerarr a aterogê
ênese. O trratamento d
dos animais
s com
nimesulide, inibidor seletivo
o da COX-2 , não altero
ou a extens
são da lesão
o aterosclerrótica.
Entre
etanto, o tratamento dos animais com indom
metacina, inibidor não sseletivo da COX,
reduz
ziu a lesão ateroscleróti
a
ca em 55%.. O tratamento crônico com inibidorres específic
cos da
COX--2 não acele
erou a progrressão da atterosclerose.. As plaquettas têm um importante papel
no de
esenvolvime
ento da aterosclerose e não apenas
s em suas complicaçõess. Dessa maneira,
deve--se tentar reduzir
r
todos os fatoress que estão
o associados
s à ativação
o plaquetária
a, em
pacie
entes com alto risco de desenvolve
erem aterosc
clerose. Se isso não forr possível, baixas
b
doses
s de aspirina
a devem ser prescritas p
para esses pa
acientes.
10. S
Simocaína, o primeiro an
nestésico loc al desenvolv
vido no Brasil
Um novo tipo de
d anestésico local, siimocaína, fo
oi desenvolvido pela a
anestesista Maria
Simo
onetti no Dep
partamento de Farmaco
ologia do ICB
B da Universidade de S
São Paulo. O novo
comp
posto foi te
estado quan
nto à installação e duração da analgesia, ca
ardiotoxicida
ade e
neuro
otoxicidade em
e ratos. Os resultadoss foram favoráveis, indic
cando que a simocaína é mais
poten
nte e aprese
enta menor toxicidade q
que a bupiva
acaína come
ercial. A fase
e de investigação
clínica em humanos já está sendo realizzada em Ce
entros de Tre
einamento e
em Anestesiologia
do pa
aís.
11. T
Tolerância e sensibilidade
e à dor diferrem entre ne
egros americ
canos e cauccasianos
Negro
os american
nos relatam níveis maiss altos de dor
d
crônica e maior se
ensibilidade à dor
aguda do que brrancos, de acordo
a
com um estudo realizado pela
p
equipe do Dr. Robert R.
Edwa
ards da Univ
versidade do
o Alabama. No teste de
d tolerância
a à dor, o qual consisttia na
interrrupção do fluxo sangüíneo de um b raço e solicitação aos pa
acientes de que exercita
assem
a mão até a dor tornar-se intolerável, ne
egros americ
canos parara
am em médiia 4 minutos
s mais
cedo que os brrancos. Emb
bora a diferrença seja modesta, os resultadoss desta pes
squisa
esclarecem estu
udo anterior que mosstrou que negros
n
ame
ericanos ten
ndem a re
eceber
tratamento inade
equado para suas dores.. Esta diferença relatada
a pode ser ex
xplicada no modo
em c
como negros e brancos
s respondem
m ao estres
sse e à estimulação do
olorosa, libe
erando
substtâncias analg
gésicas endó
ógenas, com
mo endorfinas e opióides
s. Além do te
este de tolerância
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à dorr, foram apllicados ques
stionários pa
ara avaliar o impacto da
a dor na vid
da dos pacie
entes,
níveis
s de inabilid
dade e o esttado emocio
onal. Negros e brancos relataram n íveis similarres de
angústia, porém com pequenas diferençças na perce
epção da do
or severa. Ed
dwards men
nciona
que h
há uma rela
ação inversa
a entre tole rância à dor no laboratório e a ex
xperiência da
d dor
crônica. Isto pode significar que as med idas de amb
bas, dor crôn
nica severa e tolerância à dor
experrimental estejam ocultan
ndo a sensib
bilidade à do
or, o que dife
ere entre as raças.
12. C
Consumo exc
cessivo de ac
cetaminofen
no pode caus
sar intoxicação hepática
Um e
estudo realizado nos Estados Unid
dos demonsttra que muitos america
anos estão tendo
problemas hepá
áticos por consumirem
c
doses tóx
xicas de ac
cetaminofen o, presente
e nos
medicamentos Acetofen®,
Dôrico®, P
A
Parador®, Tylenol®,
T
Paracetamol®
P
®, Algidanilon®,
Algife
en®, etc.. Além
A
dos av
visos para q
que não oco
orra a ingestão do med
dicamento após o
consu
umo de beb
bidas alcoólic
cas devido a
ao risco de intoxicação hepática, o utra preocupação
está em voga, a superdosag
gem. Devido ao fato de acetaminofe
eno não neccessitar de receita
médica, a superrdosagem e a mistura de vários medicamentos contend
do acetamin
nofeno
torna
aram-se com
mum entre os norte am
mericanos. Há contrové
érsias sobre
e a colocaçã
ão de
aviso
os explícitos da possível intoxicação hepática na
as embalage
ens, pois com
mo já ocorrido na
Inglaterra, isto atrairia
a
suicid
das em pote
encial. A tox
xicidade hepática do ace
etaminofeno
o pode
ser co
ombatida se
e detectada no
n início porrém, o diagnóstico pode ser difícil, já
á que os sinttomas
assem
melham-se aos
a de uma gripe.
13. D
Diferenças en
ntre homens
s e mulheress na recupera
ação após anestesia gerral
Pesqu
uisadores au
ustralianos, estudando o tempo de recuperação
o pós aneste
esia e a qualidade
do es
stado de sa
aúde em homens e mu
ulheres que foram subm
metidos a ci rurgias similares,
verificaram que as mulhere
es retornam
m mais rápid
do da anesttesia, porém
m demoram mais
temp
po para volta
ar à condiçã
ão de saúde
e pré-operattória. Segundo os autorres, os resultados
podem ser devid
do às diferen
nças fisiológ icas ou à facilidade fem
minina em re
elatar queixa
as. Os
pesqu
uisadores ap
pontam, ainda, que essses resultado
os são relev
vantes do po
onto de vistta dos
cuida
ados necessá
ários pós ope
eratórios.
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