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1. Ch
há de hortelã
ã-brava pode
e aliviar dore
es
A pop
pular hortelã
ã (Mentha sp
picata) é um
ma planta que
e pertence a um gênero
o que compre
eende
nume
erosas espéc
cies, das quais muitas ssão cultivada
as visando suas
s
proprie dades aromáticas
e con
ndimentares
s, ornamentais ou med icinais. Elas
s são bastan
nte utilizada
as pela socie
edade
para auxiliar a digestão, náu
usea, enjôo matinal, des
scongestão nasal
n
e síndrrome do intestino
vel.
irritáv
Porém
m, há outro tipo de plan
nta pertence
ente a outro gênero e endêmica no Brasil, conh
hecida
popularmente po
or hortelã-bra
ava ou salva
a-de-marajó (Hyptis cren
nata), a qua
al foi o foco de
d um
estud
do liderado pela
p
brasileirra Graciela R
Rocha, na Un
niversidade de
d Newcastle
e, Inglaterra
a.
O gê
ênero Hyptis
s (Lamiaceae
e) é compossto por 350
0 a 400 espécies na forrma de pequenas
ervas
s ou arbusto
os grandes, distribuídas
d
n
nos trópicos
s e regiões te
emperadas q
quentes de todo
t
o
mund
do. Estudos científicos sobre os con stituintes do
o metabolism
mo secundárrio de espécies do
gênero Hyptis revelaram em sua co
onstituição diterpenóide
es, flavonóiides, lignan
nas e
derivados α-piron
na.
Seguindo a culttura popular, segundo a qual a hortelã-brava alivia d
dores na ca
abeça,
estôm
mago, febre
e e até me
esmo sintom
mas da grip
pe, a pesqu
uisadora co
onduziu o estudo
e
public
cado na Acta
a Horticulturrae e aprese
entado no In
nternational Symposium on Medicina
al and
Nutra
aceutical Plants, realizad
do na Índia.
De acordo com a cultura popular, a uttilização des
ssa planta é feita da sseguinte maneira:
ferve
em-se as folh
has secas da
a hortelã-bra
ava em água
a durante 30
0 minutos e bebe-se o líquido
após esfriar.
Nesse
e estudo, co
onstatou-se que a messma dose uttilizada nos dados etno
obotânicos fo
oi tão
eficaz
z no alívio de dores quan
nto os analg
gésicos sintéticos, como a indometaccina.
É imp
portante res
ssaltar que ainda
a
restam
m estudos altamente
a
minuciosos pa
ara poder affirmar
que a hortelã-bra
ava tem propriedades an
nalgésicas, pois
p
ainda não foram ide
entificados nem
n
o
princípio ativo (principal subs
stância respo
onsável para
a o efeito) nem seu meccanismo de ação.
a
Fonte
e:
http:///www.bbc.c
co.uk/portug
guese/cienci a/2009/11/0
091125_hortela_analgessico_mv.shtml
2. Tai Chi Chuan pode aliviarr dores da ossteoartrite no joelho
A ostteoartrite é caracterizada
c
a por certa p
perturbação das articula
ações atravé s da degene
eração
da ca
artilagem e do
d osso adjacente, pode ndo acarreta
ar dor articular e rigidezz.
Há m
muitos tipos de exercício
os físicos qu
ue são reco
omendados para
p
tal pattologia, a maioria
m
deles
s aeróbicos. O Tai Chi Chuan é u
uma prática milenar de arte marciial, com usos na
ente que parece
medicina tradicio
onal chinesa, sendo u
um tipo de exercício de
d corpo-me
p
aume
entar o balanço, a força
a, a flexibilid
dade, além de
d reduzir a depressão,, ansiedade e dor
em p
populações em
e condições crônicas. S
Segundo o reumatologis
r
sta Jamil Na tour da UNIIFESP,
os ex
xercícios são
o de baixo im
mpacto, relax
xam a musc
culatura e au
umentam a fforça muscular de
forma
a não agre
essiva, redu
uzindo a a
atrofia muscular e me
elhorando a amplitude
e dos
movimentos. Os exercícios podem
p
ser rrealizados facilmente, se
em desconfo
orto, permitindo a
recup
peração da função e a re
edução da do
or (veja bole
etim 12, ano
o 2001).
Os co
omponentes físicos dessa técnica, ta
ais como am
mplitude de movimento
m
e a flexibilida
ade, o
condiicionamento muscular e o tre inamento aeróbico,
a
estão
e
de a
acordo com
m as
recom
mendações atuais
a
de exe
ercícios para
a osteoartrite
e.
O esttudo teve co
omo principa
al condutor o médico Chenchen Wa
ang, que recconhece a té
écnica
do Ta
ai Chi Chuan
n como um trratamento ccabível a idos
sos com oste
eoartrite no joelho.
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A me
etodologia do
o estudo con
nsistiu em um
ma gama de
e 40 paciente
es com diagn
nósticos clínicos e
sintomáticos, porém, em boas condiçõe s de saúde, onde a idade média fo
oi de 65 ano
os e o
índice
e de mass
sa corporal (IMC) mé
édio foi de
e 30kg/m2. Estes fo
oram distrib
buídos
aleatoriamente no
n grupo con
ntrole (de attenção) e o que recebe
eu Tai Chi C
Chuan. As se
essões
foram
m aplicadas duas vezes
s por seman
na e as ava
aliações foram feitas na
a 12ª, 24ª e 48ª
sema
ana.
A inttervenção por
p
Tai Chi Chuan du ra aproximadamente 60
6 minutos no estilo Yang,
distribuídos da se
eguinte form
ma: 10 minu
utos de automassagem e revisão de
e princípios do
d Tai
Chi C
10 minutos
Chuan, 30 minutos
m
de movimentos,
m
s de técnicas
s de respiraçção e 10 miinutos
de re
elaxamento. No grupo controle,
c
os 60 minutos eram distribuídos da sseguinte maneira:
40 m
minutos de informações
i
sobre oste
eoartrite, rec
comendaçõe
es dietéticass e nutricion
nais e
tratamentos ade
equados parra a condiçção ou educ
cação sobre
e saúde físicca e menta
al, 20
minutos de exerrcícios de alo
ongamento da parte su
uperior, do tronco
t
e da parte inferior do
corpo
o, com cada movimento sendo manttido por 10 a 15 segundo
os.
Passa
adas 12 sem
manas de inte
ervenção, a dor no joelh
ho desses pa
acientes foi ssignificativam
mente
meno
or no grupo
o Tai Chi Ch
huan do qu e no grupo controle, o que demo
onstra eficác
cia da
técnic
ca nesse tipo de patolog
gia, assim co
omo desfech
hos secundários como m
melhora na função
moto
ora, auto-sufficiência, dep
pressão e esstado de saúde.
Como
o todo estud
do, este tev
ve suas limiitações, tais
s como grup
pos de osteo
oartrite grave no
grupo
o controle e espaço amo
ostral pequen
no.
Referrência: Wang
g C, Schmid
d CH, Hibberrd PL, Kalish
h R, Roubenoff R, Roness R, McAlind
don T.
Tai C
Chi is effecti
tive in treatiing knee ossteoarthritis:: a randomiized controllled trial. Arrthritis
Rheum. 2009 61(11):1545-5
53.
3. Do
or crônica prrediz maior índice de que
eda em idoso
os
A queda é considerada risc
co eminente
e na vida de
e um idoso e, segundo
o pesquisas, tem
relaçã
ão causal co
om 12% de todos
t
os óbiitos na popu
ulação geriáttrica. Mais asssustador aiinda é
que a
as quedas sã
ão responsáveis por 70%
% das morte
es acidentais
s de pessoass com mais de 75
anos,, sendo a 6ª
ª causa de óbito
ó
nessa m
mesma faixa
a etária (maiis nestas Ca rtilhas de Quedas
em Idosos - http://docs.acessasp.sp
p.gov.br/atta
achments/cartilha_queda
as_19_6_9.p
pdf e
http:///www.proje
etodiretrizes.org.br/proje
eto_diretrize
es/082.pdf ).
Levan
ndo em con
nsideração to
oda gravidad
de que envo
olve “a qued
da” quando se trata de
e uma
pesso
oa idosa, o estudo long
gitudinal com
m base populacional av
valia a dor ccrônica grav
ve em
relaçã
ão à queda.. O objetivo do estudo foi avaliar se
s a dor musculoesquelé
ética crônica
a está
assoc
ciada a uma prevalência maior de qu
uedas, onde a amostra consistiu
c
em
m 749 adultos com
70 an
nos de idade
e ou mais. Calendários fo
oram distribuídos aos pa
articipantes d
de modo que eles
anota
assem suas quedas e ta
ambém pree
enchessem seus devidos questionáriios. Os resultados
foram
m impression
nantes: das 1029 qued
das registrad
das, 55% dos participa
antes caíram
m pelo
meno
os uma vez
z durante o acompanh
hamento e o elo entre dor muscu
uloesquelétic
ca foi
estab
belecido, pois os pacienttes que tinha
am pelo men
nos dois loca
ais desse tip
po de dor no início
do es
studo foram
m preditivos de uma tax
xa mais alta
a em relação aos particcipantes sem
m dor
articu
ular.
O esttudo concluiu que a dor crônica med
dida de acorrdo com o nú
úmero de loccais afetados pela
dor, g
gravidade ou interferênc
cia da dor n
nas atividade
es diárias, fo
oi associada a um maiorr risco
de qu
uedas em ido
osos.
O esttudo foi basttante relevante, mas po
ossui limitaçõ
ões, tais com
mo incapacid
dade de exclluir as
possibilidades de
e que a dor inicial tenha
a sido conse
eqüência de uma queda
a anterior ou que
uma condição patológica rela
acionada à d or tenha sido causa secundária das quedas.
Referrência: Leve
eille SG, Jone
es RN, Kiely
y DK, Hausd
dorff JM, Shm
merling RH, Guralnik JM
M, Kiel
DP, L
Lipsitz LA, Bean JF. Chro
onic musculo
oskeletal pain and the occurrence
o
o
of falls in an older
population. JAMA
A. 2009 Nov 25;302(20) :2214-21.
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4. Ox
xigênio pode
e ser alívio pa
ara cefaléiass em salvas
Estud
do liderado por
p pesquisa
adores da Un
niversity Of California,
C
em São Franccisco, consis
stia na
inclus
são de pacie
entes com idade entre 18 e 70 anos que apre
esentaram ce
efaléia em salvas
s
episó
ódica, durand
do de sete dias a um an o com interv
valos de um mês ou ma is entre as séries,
s
ou ce
efaléia em sa
alvas crônica, durando m
mais de um ano sem re
emissão ou rremissão durando
meno
os de um mê
ês (os ataqu
ues deveriam
m durar pelo menos 45 minutos).
m
Ce
efaléias em salvas
s
são caracterizad
das por ata
aques de d or excrucia
ante, na ma
aioria das vezes na região
r
periorbitária e têmporas, sen
ndo comum a ocorrência
a da mesma em séries o
ou agrupame
entos,
com até oito ataq
ques diários..
Os p
participantes do estudo foram instrruídos em como
c
admin
nistrar o ar comprimido
o com
auxíliio da másca
ara facial. To
odos eles recceberam um
m cilindro com ar e outrro com oxigê
ênio a
100%
%, sendo ins
struídos a altternar os do
ois tratamentos, consistindo em um fluxo de 12L/min
duran
nte 15 min
nutos. Os pacientes
p
nã
ão sabiam qual era o gás inalad
do e preenchiam
formu
ulários para avaliação da
a dor após 1
15 minutos de
d cada trata
amento.
Os re
esultados mostraram-se
m
e bastante animadores,, pois a ina
alação do ox
xigênio foi quase
quatrro vezes ma
ais efetiva que o tratam
mento com ar
a (placebo).. Embora 20
0% dos pacientes
que iinalaram ar normal ten
nham alcanççado certo alívio
a
para a dor após 1
15 minutos, 78%
daqueles que inalaram oxigênio obtivera m o mesmo nível de alív
vio.
Com isso, está la
ançada uma nova espera
ança aos soffredores de cefaléia
c
em salvas, a ina
alação
do ox
xigênio, que é uma prática relativam
mente barata
a, efetiva e segura.
s
É imp
portante res
ssaltar que a pesquisa d
deixava os pacientes
p
livrres para, ca so a inalaçã
ão dos
gases
s não alivias
sse significattivamente a dor, tomare
em medicamentos. Porta
anto, ficou difícil a
difere
enciação do alívio da dorr devido ao u
uso dos gase
es ou ao uso
o dos medica
amentos.
Referrência: Cohe
en AS, Burn
ns B, Goad sby PJ. Hig
gh-flow oxyg
gen for trea
atment of cluster
c
heada
ache: a rand
domized trial. JAMA. 200
09 Dec 9;302(22):2451-7.
5. Tabagismo verrsus dores lo
ombares
Cienttistas do Finn
nish Institutte of Occupa tional Health
h realizaram
m uma metan
nálise para avaliar
a
a relação do tab
bagismo com
m a incidênccia de dores
s lombares. O método utilizado foi uma
busca
a sistemática
a dos dados do MEDLINE
E e EMBASE
E, dos quais 81 estudos fforam revisa
ados e
40 destes foram
m incluídos nesta metan
nálise, envo
olvendo a re
elação de d
dores lomba
ares e
fumantes, ex-fu
umantes e pessoas qu
ue nunca fumaram.
f
Os
O estudos utilizados foram
public
cados entre 1966 e 2009.
Os re
esultados de
emonstraram
m que ex-fum
mantes apresentam maior prevalênccia de dor lo
ombar
em c
comparação com pessoas que nun
nca fumaram
m, mas uma
a menor prrevalência de dor
lombar com relaç
ção a fumantes ativos. A
Apesar dos dados
d
não co
omprovarem
m que o tabagismo
esquisas sug
gerem uma associação entre o fum
mo e a dor que
q
se
leva à dor nas costas, as pe
mostrou mais evidente no ca
aso de dor crrônica ou de
ebilitante. Os
s adolescente
es também foram
mais vulneráveis à dor que os
o adultos.
A relação entre os dois fato
os ainda é d
desconhecida, e alguma
as hipótesess são sugeridas e
encon
ntram-se publicadas
p
na edição de janeiro
o no Amerrican Journ
nal of Med
dicine.
Referrência: Shirri R, Karpp
pinen J, Le
eino-Arjas P,
P Solovieva
a S, Viikarii-Juntura E. The
assoc
ciation betw
ween smokin
ng and low
w back pain
n: a meta-analysis. A
Am J Med. 2010
123(1
1):87.e7-35.
6. Arma que caus
sa dor, mas não mata, e
está quase pronta
p
A arm
ma funciona disparando um feixe de
e alta potên
ncia de radia
ação eletrom
magnética (EM) na
forma
a de microo
ondas de alta
a freqüência
a (95 GHz e um comprimento de o
onda de 3,2 mm),
exata
amente da mesma
m
maneira que um
m forno de microondas
m
aquece
a
o aliimento. As ondas
EM ex
xcitam as moléculas
m
de água e de g
gordura no corpo,
c
aquec
cendo-as insstantaneame
ente e
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causa
ando dor inttensa. Essa é a natureza
a do aquecimento dielétrico, onde a temperatu
ura de
um a
alvo continua
a a subir en
nquanto o fe
eixe é aplica
ado, a um ritmo
r
ditado pelo materrial do
alvo e a distância
a, junto com
m a faixa de freqüência e nível de en
nergia definid
do pelo operador.
Embo
ora não cau
use queimad
duras duran te um “uso
o comum”, a sensação é descrita como
sendo
o semelhantte à de uma
a lâmpada i ncandescentte sendo pre
essionada co
ontra a pele
e, que
pode causar que
eimaduras graves em ap
penas algun
ns segundos. O feixe po
ode ser focalizado
até 7
700 metros de distância, e é dito penetrar roupas gross
sas, embora
a não pared
des. A
freqü
üência de 95 GHz é muitto maior do que a de 2,4
45 GHz de um
u forno de microondas
s. Esta
freqü
üência foi esc
colhida porq
que penetra menos de 0,04 milímetrros, o que p ara a maioria dos
seres
s humanos (exceto para as pálpebra
as e bebês) evita
e
a segun
nda camada
a da pele (de
erme),
onde são encontrradas estruturas críticas , tais as term
minações ne
ervosas e vassos sanguíne
eos.
Esta tecnologia pode
p
ser usada pela políccia para controle de civis. Em algunss países já se
s usa
uma arma de eletro-choq
que que d
desorganiza o controle
e voluntário
o dos mús
sculos
(incapacitação ne
euromuscula
ar): a Taser Gun. Esta é uma arma menos leta l, mas já ex
xiste o
relato
o de um cas
so, onde um
m funcionário
o se queixava de dores
s nas costass após uma única
desca
arga de cinco segundos de uma Tasser, durante um exercício
o de treinam
mento de rottina. A
avalia
ação subseq
qüente levou ao diagnósttico de uma fratura de compressão
c
vertebral torácica
aguda.
Fonte
e (Laser gun): New Scen
ntist website
e:
http:///www.news
scientist.com
m/article/mg 20427286.1
100-portable-pain-weapo
on-may-end-upin-po
olice-hands.h
html
Referrência: Sloan
ne CM, Chan
n TC, Vilke G
GM. Thoracic
c spine comp
pression fraccture after TASER
T
activa
ation. J Eme
erg Med. 200
08 34(3):283
3-5.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Au
usência de do
or com hiperridrose
Ausência congên
nita de perce
epção da do
or é um fenótipo raro. Um
U artigo re
recente da revista
Pain relata que
e dois indiv
víduos adulltos apresentam uma neuropatia nunca rellatada
previamente, consistindo de
e ausência ccongênita de
d dor e hip
peridrose (C
CAPH). Amb
bos os
sujeittos apresentam inteligê
ência norma
al e uma vida produtiva, apesar d
de não sentir dor
devid
do a ossos quebrados, frrio severo ou
u queimadurras. Avaliaçõ
ões funciona is mostraram
m que
ambo
os são hipoe
estésicos, co
om limiares de dor sup
periores a dois desvios--padrão acim
ma do
norm
mal para várias modalida
ades de esttímulos nociv
vos. A trans
spiração tam
mbém é de 3 a 8
vezes
s maior que
e o normal. A biópsia d o nervo surral mostrou que todos o
os tipos de fibras
mielin
nizadas e não-mieliniz
zadas se a
apresentam severamen
nte reduzid
das. Análise
es de
imunofluorescênc
cia direta foram realizad
das em dive
ersas biópsia
as de pele da
as mãos e costas
c
de um
m sujeito CA
APH e dois indivíduos n
normais. As amostras CAPH
C
aprese
entavam tod
dos os
tipos normais de
d inervação
o sensitiva e autonôm
mica, imunoq
química e m
morfologicam
mente
distin
ntas para a vasculatura
a e glândula
as sudoríparras, incluindo uma inerrvação coliné
érgica
arterial previam
mente desco
onhecida. P
Praticamente
e todos os outros tip
pos de fibrras e
termiinações esta
avam ausentes (C cutâ nea, A-delta
a e A-beta). Este sujeitto não apre
esenta
muta
ações nos ge
enes SCN9A,, SCN10A, S
SCN11A, NGFB, TRKA, NRTN
N
e GFRA
A2. Os resultados
sugerrem três hip
póteses: (1) que o dese
envolvimento
o ou manutenção da in ervação sen
nsorial
da va
asculatura cutânea
c
e glândulas sud
doríparas podem estar sob
s
controle genético diistinto
de to
odas as outtras inervações sensori ais cutâneas; (2) a inervação sen
nsorial cutânea é
vulne
erável a algu
um fator ambiental; (3) aferentes vasculares e glândulas su
udoríparas podem
p
contrribuir para a percepção consciente
c
c utânea.
Referrência: Bows
sher D, Geoffrey Woodss C, Nicholas
s AK, Carvallho OM, Hag
ggett CE, Te
edman
B, Ma
ackenzie JM,, Crooks D, Mahmood N
N, Twomey JA,
J Hann S, Jones D, Wy
ymer JP, Alb
brecht
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PJ, A
Argoff CE, Rice FL. Absen
nce of pain with hyperh
hidrosis: a new syndrom
me where vascular
affere
ents may me
ediate cutan
neous sensattion. Pain. 20
009 147(1-3
3):287-98.
8. Ma
aconha desprezada? Estã
ão fumando canabinóide
es sintéticos!
“Spice é uma mistura
a exótica qu
ue solta um aroma
a
rico e agradável qu
uando queim
mada. As pllantas
misturad
das na Spiice são ussadas para
a fins
espirituais por culturras antigas d
do mundo in
nteiro.
O aroma
a elevador da
a Spice Gold
d é agradáv
vel em
qualquerr lugar. É pe
erfeito para relaxar em
m casa
ou estarr com amigo
os. Empacottada numa bolsa
resseláve
el de excele
ente qualida
ade, para manter
m
as ervas frescas.” - Texto de um
m site de vendas
na intern
net.
Em 22 de
e janeiro de 2009, as au
utoridades alemãs
de Saúd
de proibiram
m vários ccanabinóides
s não
tradicionais, que pro
ovaram ser os compon
nentes
ativos de
e "Bio-Desig
gner-Drugs"" como "Spiice" e
produtos
s similares (ttributo de al gum fã das obras
de Frank
k Herbert?).
A recente
e detecção de
d CP 47.497
7-C8 na Eurropa e
Japão mostra
m
que
e estes prrodutos têm
m se
espalhad
do em todo o mundo. Vários derivados
sintétticos alquila
aminoindoles
s potencialm
mente interessantes (cad
deias alquíliica C3 a C7
7) e o
canab
binóide isola
ado CP 47.49
97-C8 de "Sp
Spice Gold" demonstram
d
a variabilida
ade de estru
uturas
químicas com attividade em receptores CB1 e CB2
2. Estes com
mpostos forram purificados e
carac
cterizados por RMN e métodos de
e espectrom
metria de ma
assa e com
m a ajuda dessas
d
referê
ências os autores do trrabalho fora
am capazes de detectarr e quantificcar os comp
postos
psico
oativos adicionados em diferentes misturas de
e ervas. Todas as amo
ostras que foram
m
ou JW
WH-018 (2,3
3 mg/g). Alg
gumas
adquiridas apresentaram CP 47.497-C8 (5,4-11,0 mg/g)
amos
stras adquirridas em março
m
de 20
009, 4 sem
manas após a proibiçã
ão ocorrer, ainda
continham CP 47497 C8 (3
3,0-3,3 mg/g
g), mas JW
WH-018 não foi detectad
da mais. Em
m vez
disso
o, foi substitu
uído pelo se
eu homólogo
o não regulamentado C4
4- JWH-073 (5,8-22,9 mg/g).
m
The s
spice must fllow!
Referrência: Lindigkeit R, Bo
oehme A, E
Eiserloh I, Luebbecke
L
M,
M Wiggerm
mann M, Ern
nst L,
Beuerle T. Spice:: a never end
ding story? F
Forensic Sci Int. 2009;191(1-3):58--63.
9. Um
m novo alentto para a dor regional co
omplexa
Cienttistas da Un
niversidade de
d Liverpoo l descobriram que trata
ar o sistema
a imunológico de
pacie
entes com Síndrome Dolorosa C
Complexa Regional
R
(CP
PRS) leva a uma redução
que normalm
signifficativa da dor. A CPRS é uma condiição de dor crônica sem explicação q
mente
se de
esenvolve após
a
uma le
esão ou trau
uma de um
m membro, e continua após a lesã
ão ter
cicatrrizado. A CPRS I - antigamente cchamada Distrofia Simp
pática Reflex
xa - pode surgir
depois de qualqu
uer tipo de ferimento.
f
A CPRS II acontece após
s uma lesão parcial do nervo.
n
Em a
alguns casos
s, a dor pod
de ser tão ssevera que os pacientes pedem pe
ela amputação do
membro.
A equ
uipe do trab
balho descob
briu que um
ma única infu
usão de baix
xas doses d
de imunoglobulina
intrav
venosa redu
uziu signific
cativamente a dor em pouco menos de 50%
% dos pacientes
tratad
dos, com po
oucos efeitos
s adversos. O alívio da dor
d durou, em
e média, ciinco semana
as. Os
resulttados deste estudo pod
dem mudar o futuro tratamento de pacientes ccom CPRS, e têm
um im
mpacto sobrre a pesquisa
a em outras áreas de do
or crônica gra
ave.
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Embo
ora a causa da síndrome
e seja desco
onhecida, fattores principiantes inclue
em lesão ou dano
ao te
ecido do corrpo, onde mudanças
m
na
a forma com
mo os nervo
os enviam a
as mensagens ao
céreb
bro sobre a dor podem ocorrer dev
vido à lesão. Essas mud
danças pode
em levar a outras
o
muda
anças nos ne
ervos da medula espinal e cérebro.
A des
scoberta deverá ter um
m impacto re
eal sobre o tratamento de outras condições de
d dor
crônica sem exp
plicação. Se uma condi ção de dor pode ser eficazmente
e
tratada com
m um
medicamento imunológico, então é possíível que outrros tipos tam
mbém sejam
m tratados.
Referrência: Goeb
bel A, Baran
nowski A, Ma
aurer K, Ghiai A, McCabe C, Amble
er G. Intravenous
immu
unoglobulin treatment of
o the compllex regional pain syndro
ome: a rand
domized triall. Ann
Intern Med. 2010
0;152(3):152-8.
10. À
Às vezes um efeito colate
eral não atra
apalha, mas aumenta a eficácia do m
medicamento
o
Um ttrabalho de cientistas alemães
a
pub
blicado recentemente na Revista Pa
Pain devido a sua
novid
dade, ganho
ou um come
entário edito
orial, em qu
ue Heather Bradshaw d
discute uma nova
possibilidade para explicar o mecanismo de ação ana
algésico dos coxibes, tam
mbém conhe
ecidos
como
o inibidores seletivos
s
da ciclooxigena
ase tipo 2.
Apesa
ar de terem
m sido aprov
vados pelo FDA como antiinflamattórios para o tratamen
nto da
artritte reumatóid
de e da osteoartrite, fora
am relatado
os casos de morte após o uso contin
nuado
do ro
ofecoxibe (fo
ormulado com
mo Vioxx, pe
ela Merck, Sharp
S
and Dh
home), um d
dos mais pottentes
entre
e os coxibes descritos. Is
sso levou à ssua retirada do mercado
o farmacêuticco mundial.
Apesa
ar disso, os
s estudos so
obre o meccanismo de ação dos in
nibidores da s ciclooxige
enases
continuaram, e conforme
c
o citado
c
come ntário, os co
oxibes inibem
m também o metabolism
mo do
comp
posto 2-araquidonoil-glic
cerol (2-AG),, uma moléc
cula considerrada atualme
ente como o mais
poten
nte canabin
nóide endóg
geno. É sa
abido que os níveis de
d canabinó
óides endógenos
aume
entados na substância
s
cinzenta peri aquedutal se
e correlacion
nam com o g
grau de analgesia
obserrvado em an
nimais. A pesquisa mosttrou que a hiperexitabilid
dade de neu
urônios na medula
m
era b
bloqueada pe
elo tratamen
nto de droga s antagonisttas de endoc
canabinóidess.
O 2-A
AG é transfo
ormado endo
ogenamente
e pela COX-2
2 em um tip
po especial d
de prostagla
andina
pró-n
nociceptiva, denominada
a PGE2-G, sem um receptor identtificado aind
da. A inibiçã
ão da
forma
ação da refe
erida prostag
glandina a p
partir do end
docanabinóid
de seria mai s sensível do que
a pró
ópria inibiçã
ão da síntese de PGE2
2 pela COX-2, isto é, ocorreria e
em concentrrações
meno
ores do coxibe utilizado,, levando a crer que tal inibição pos
ssa também
m colaborar para
p
a
eficiê
ência analgé
ésica observ
vada deste grupo de medicamento
m
os. Em outrras palavras
s, um
efeito
o colateral dos coxibes redundaria n o aumento de
d seu efeito
o analgésico .
Referrências
 Heather Bradshaw. CB1-induced
C
d side effects
s of specific
c COX-2 inhiibitors: A fea
ature,
not a bug
g. Pain 2010
0; 148:5
 Alejandro
o Telleria-Diaz e cols. Spinal antinociceptive
e effects off cyclooxygenase
inhibition
n during infla
ammation: In
Involvement of prostagla
andins and e
endocannabin
noids.
Pain 2010
0; 148:26–3
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