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1. Me
edicamento para
p
baixar os níveis de colesterol
O FD
DA (Food and Drug Ad
dministration
n) informa ao público que o uso
o de sinvas
statina
(med
dicação usad
da para baixar o coleste rol) em dose elevada (8
80mg) causa
a lesão mus
scular.
O effeito foi co
omparado com pacienttes que tom
mam as do
oses mais baixas e outros
o
medicamentos da
a classe das estatinas.
nalisou a red
dução nos nííveis de cole
esterol e de homocisteína
h
a ao longo de
d 6,7
Uma pesquisa an
anos em paciente
es que tivera
am ataque ccardíaco. O acompanham
a
mento de 6.0
031 paciente
es que
toma
am 80mg de
d sinvastattina comparrado com 6.033
6
pacientes que ttomam 20m
mg de
sinva
astatina levo
ou a observ
vação de q
que o grupo
o com a maior
m
dose do medicam
mento
desen
nvolveu mio
opatia (lesã
ão muscularr) com sinttomas de dor
d
muscula
ar, sensibiliidade,
fraqu
ueza e elevaç
ção de enzim
mas muscula
ares no sangue.
Quan
ndo são utiilizadas dos
ses superiorres de sinv
vastatina ju
unto com u
um medicam
mento
antiarritímico (am
miodarona) há risco de degradação
o do músculo esqueléticco (rabdomió
ólise),
que é a forma mais grave
e de miopa
atia, podend
do, além de lesão mu
uscular, levar ao
desen
nvolvimento de insuficiê
ência renal.
Os fa
atores de ris
sco para des
senvolver ra
abdomiólise são idade, hipotiroidism
mo e insufic
ciência
renal. No entantto, a rabdom
miólise é um
m evento ra
aro de sintomas adverso
os relatados
s com
todas
s as estatina
as.
Fonte
e: FDA Dru
ug Safety Communicattion: Ongoiing safety review of high-dose Zocor
(simv
vastatin) and
a
increa
ased risk
of muscle injury, Boletim
FDA 19/3//2010
http:///www.fda.g
gov/Drugs/D
DrugSafety/P
PostmarketD
DrugSafetyInformationforrPatientsand
dProvi
ders//ucm204882
2.htm
2. En
nfermagem e a dor na crriança intern
nada
A im
maturidade do
d sistema nervoso se
eria capaz de poupar as criançass das sens
sações
dolorrosas, mas esta
e
hipótes
se atualmen
nte é questionável, pois
s crianças d
de um ano e seis
mese
es são capaz
zes de expressar e localizzar muito be
em a dor.
O mé
étodo utiliza
ado para av
valiação da dor em criianças de zero
z
a dois anos é a escala
e
comp
portamental NIPS (Neon
natal Infant Pain Scale)), composta por seis in
ndicadores de
d dor
(cinco
o comportam
mentais e um
m fisiológico)). A escala in
nclui a anális
se da expresssão facial, choro,
c
movimentação de braços e pernas, esta
ado de sono
o e padrão respiratório.
r
O método usado
a sorridente até a muito triste
para crianças de dois a sete anos é a esccala de faces que vai da
e, em
m crianças co
om mais de sete anos, é a escala nu
umérica verb
bal que vai d
de zero (sem
m dor)
a dez
z (dor intens
sa).
As m
mudanças co
omportamen
ntais são oss indicadores mais importantes, prrincipalmentte em
crianças intubada
as, traqueos
stomizadas o
ou com retardo mental. Devido a issso, a participação
dos p
pais é muito importante.
O objjetivo do es
studo realizado em uma Unidade de
e Pediatria e Hospital Diia de um ho
ospital
geral, particular, de grande porte,
p
foi an
nalisar o conhecimento da
d equipe de
e enfermagem em
relaçã
ão aos instru
umentos parra avaliar a d
dor em crian
nças internad
das para um
m tratamento
o mais
adequado. A pesquisa se bas
seou em nov
ve enfermeirros e nove técnicos de e
enfermagem com,
no m
mínimo, um
m ano de experiência,
e
utilizando recursos da
d abordag em quantittativoexplo
oratório. Fo
oi elaborado um rote
eiro de entrevista com
c
cinco questões sobre
conhe
ecimentos dos
d
instrume
entos para avaliação da dor, assis
stência à crriança com dor e
sentimento do prrofissional frente à dor d
da criança.
A equ
uipe de enfe
ermagem, que
q
passa a maior parte
e do tempo com o paciiente pediáttrico e
manttêm uma rellação de pro
oximidade co
om ele e se
eus familiare
es, é a prime
eira a perce
eber a
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dor d
da criança, em
e decorrência de muda
anças nas attividades ou no comporttamento, po
or isso
a relevância e necessidade
n
de avaliar a dor e pro
omover uma
a assistência
a para seu alívio.
Segundo os direitos da criança e do adollescente inte
ernado, toda
a criança tem
m o direito de
d não
sentir dor enqua
anto existam
m meios parra evitá-la, mas, para isso,
i
é nece
essário avaliiar de
forma
a adequada a dor.
Os re
esultados ind
dicaram que os técnicoss e enfermeiros não conh
hecem todoss os instrum
mentos
para avaliar a do
or em criança
as internada
as, mas desttacaram a im
mportância d
de avaliar a dor, a
huma
anização, as
s possibilidad
des terapêu
uticas e a ne
ecessidade de
d desenvollver a perce
epção.
Em re
elação à sua
a experiência
a em lidar co
om a dor, destacaram a impotência
a, a racionaliização
do us
so de analgé
ésicos e a importância da
a comunicaç
ção com familiares e com
m a criança.
Referrência: Kan
nai, K.Y., Fidelis, W.M
M.Z. Conhe
ecimento e percepção
o da equip
pe de
enferrmagem em relação à do
or na criança
a internada. Revista Dorr 2010;11(1)):20-27 1.
3. Co
omo a indústtria farmacêu
utica se apro
oveita da me
edicina baseada em evid
dências
Em e
edições ante
eriores do DOL,
D
temos ressaltado o poder que
e as indústriias farmacêuticas
exerc
cem sobre as
a prescrições de medi camentos de várias forrmas, entre elas o pod
der do
mark
keting farmacêutico. Um trabalho pu
ublicado recentemente traz
t
novas in
nformações sobre
essas
s ações da indústria
i
farrmacêutica. Nos últimos
s anos, a árrea médica v
vem usando
o uma
nova sistemática para o estabelecimento
o dos proced
dimentos clín
nicos: a med
dicina basead
da em
evidê
ências, que é um movim
mento médicco que se ba
aseia na apliicação do m
método cientíífico a
toda prática méd
dica, especia
almente às t radições mé
édicas estabe
elecidas que
e ainda não foram
subm
metidas ao escrutínio
e
sis
stemático ci entífico. Estta área vem
m ganhando adeptos no meio
médico e principalmente nas diferente
es Escolas de Medicina. A mediccina baseada em
evidê
ência fundam
menta-se principalmente
e na condutta médica orientada porr estudos cllínicos
aleatórios. Não haveria nad
da de anorm
mal, mas o grande prroblema é q
que as emp
presas
farma
acêuticas pa
arecem man
nipular os re
esultados de
estes estudo
os clínicos e se apoiar neles
para dar crédito
o aos seus medicamen
ntos, forma
ando uma nova
n
modal idade médica: a
medicina baseada no marketting. Este trrabalho traz à tona docu
umentos inte
ernos de alg
gumas
emprresas, demo
onstrado de forma ineq uívoca que nem semprre os resulta
ados dos es
studos
clínicos são idôneos. Dessa forma, nós nos sentimo
os novamente no deverr de informa
ar que
este tipo de aç
ção continua
a ser realizzado pela indústria e apelar a m
médicos e outros
o
profis
ssionais da saúde que avaliem pro
ofundamente
e os estudos
s clínicos; é de fundam
mental
importância com
mpará-los com estudos realizados independent
i
temente da própria ind
dústria
desenvolve o medicamen
nto.
que d
Referrência: Spielmans, G.I.,, Parry, P.I. From Evide
ence-based Medicine to Marketing-based
Medic
cine: Evidence from Inte
ernal Industrry Documents. Bioethica
al Inquiry (20
29
010) 7:13–2
4. Mo
ortes por ove
erdose de metadona
m
são
o desproporc
cionais ao nú
úmero de pre
escrições
O us
so dos op
pióides sempre foi um
ma preocup
pação para entidades reguladora
as de
medicamentos e,, também, para
p
as equiipes de saúd
de. A metadona, um fárrmaco opióid
de, foi
desen
nvolvida na primeira metade do sé
éculo XX na Alemanha, provavelme
ente pela po
ossível
falta de ópio e seus deriva
ados durantte a guerra e até hoje
e é usada ccomo analgésico,
antitu
ussígeno e até
a mesmo para
p
o tratam
mento da leu
ucemia. Pesq
quisadores m
mostraram no
n 26º
encon
ntro anual da American Academy off Pain Mediciine que, nos
s Estados Un
nidos, a meta
adona
apare
ece em apenas 5% das
d
prescriçções de op
pióides. No entanto, 3
30% das mortes
m
envolvendo o uso de opióide
es está relaccionada ao uso indevido
o de metado
ona. Especia
alistas
aponttam que ess
se problema
a tem causa s multifatoriais. Uma da
as causas é que ao longo do
ano d
de 2006, o FDA (Food and Drug A
Administratio
on) recomendou que a dose do iníc
cio do
tratamento seria 80mg/dia, dose que pa
ara algumas
s pessoas já seria o sufi
ficiente para leválos a óbito. Essa dose inicial foi modifica
ada para 30m
mg/dia. Outra solução p
proposta pelo
o FDA
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seria exigir as RE
EMS (estraté
égias de ava liação e risco) antes da prescrição d
de opióides, o que
ao menos teria o aval dos mé
édicos para o uso do me
edicamento.
Fonte
e: American
n Academy of Pain Me
edicine (AAP
PM) 26th Annual Meetting: Posterr 228.
Prese
ented Februa
ary 3-5, 2010.
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?bpid=102&
&id=25242
5. Ne
europatia em
m pessoas dia
abéticas
Neuro
opatia diabé
ética é um termo empre
egado para descrever
d
a lesão dos n
nervos em virtude
da glicemia eleva
ada decorren
nte do diabe
etes. A neuropatia diabé
ética é uma das complic
cações
mais temidas por provocar dores
d
intenssas. A doenç
ça afeta os nervos perifféricos e a dor
d do
diabe
etes varia da
a sensação de
d formigam
mento nos de
edos das mãos e pés até
é dor intensa
a, que
pode ser aguda, superficial e passageira ou profunda
a e sensível ao toque.
A Federação Eurropéia de Sociedades N
Neurológicas
s atualizou os
o dados ex
xistentes so
obre o
a dor neuro
opática. Fora
am usados dados
d
das p
principais revistas
tratamento farmacológico da
medicas e chego
ou-se à conclusão de q
que não há um tratame
ento eficaz. No estudo foram
incluíídos pacienttes com po
olineuropatia
as diabéticas e neuralg
gia pós-herrpética. Uma
a das
droga
as usadas é a pregabalina, que te m ação dire
eta em subu
unidade doss canais de cálcio
voltagem-depend
dentes no sistema
s
nerrvoso centra
al. Isso red
duz o influx
xo de cálcio
o nos
termiinais nervosos. A pregabalina tamb ém diminui a liberação de neurotra
ansmissores como
o glu
utamato, a noradrenalina, substâ ncia P e aumenta
a
os níveis de GABA neuronal,
produ
uzindo um aumento dose-depend
dente na atividade da
d
descarbo
oxilase do ácido
glutâmico, que é a enzima
a que conv
verte o neu
urotransmissor excitatórrio glutamato no
inibitório GABA em uma ún
nica etapa. Estas açõe
es levam ao
o efeito ana
algésico, atu
uando
tamb
bém contra a ansiedade,, convulsõess e é eficaz para atenua
ar a dor nev
vrálgica do herpes
h
zoste
er (cobreiro).
Droga
as que gera
almente têm
m eficácia siimilar em várias
v
condiç
ções, salvo em neuralg
gia do
trigêm
meo, radiculopatia crôn
nica e neuro
opatia do HIV,
H
são os antidepresssivos tricíclic
cos, a
prega
abalina, gab
bapentina, trramadol e op
pióides, a duloxetina, venlafaxina, lidocaína tópica e
patch
hes de caps
saicina (em condições restritas). A terapia combinada parece útil para
gabapentina e op
pióides.
Referrência: Attall N, Cruccu G, Baron R
R, Haanpää M, Hansson
n P, Jensen TS, Nurmik
kko T.
EFNS
S guidelines on the pharrmacologicall treatment of
o neuropath
hic pain: 200
09 revision. Eur J
Neuro
ol. 2010 Aprr 9. [Epub ah
head of printt]
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Ex
xcreção de morfina
m
e derrivados biosssintéticos na
a urina de camundongos
Foi estabelecido firmemente que os sere
es humanos excretam em sua urina
a uma quanttidade
pequena, mas co
onstante, do alcalóide iso
oquinolínico morfina (fárrmaco narcó
ótico do grup
po dos
opióid
des, que é usado
u
no tratamento sin tomático da dor). Uma revisão sobrre o assunto já foi
alvo d
de um boletim anterior do DOL (Bol etim: 76 Ano: 2006), ba
aseado em d
dados histoló
ógicos
e de cultura de tecidos, bu
uscando verrificar meca
anismos de biossíntese comuns en
ntre a
Papaver somnifera e tecidos
s animais e implicando esta produç
ção endógen
na a process
sos de
adicç
ção etílica e dando
d
suporrte ao envolv
vimento de morfina
m
e receptores op ioides μ em áreas
límbic
cas associad
das a comportamentos liigados à inge
estão do eta
anol.
Não e
está claro se
e a origem desta
d
morfin
na é alimenta
ar ou endógena. Não há
á dúvida de que o
alcaló
óide isoquino
olínico simples, o tetrah
hidropapaverolina (THP) é encontra
ado no céreb
bro de
huma
anos e roed
dores, bem como na urina huma
ana. Isto sugere uma possível re
elação
bioge
enética entre
e os dois tipo
os de alcalói des.
O es
studo utilizou THP não marcado o u [1,3,4-D3
3]-THP injetado intrape
eritonialmentte em
camu
undongos, cuja
c
urina foi analisa da. Este precursor
p
po
otencial foi extensivam
mente
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metabolizado (96
6%) e entre
e os metabó
ólitos encon
ntrados foi detectado
d
a salutaridina
a, um
produ
uto de acoplamento fenó
ólico e precu
ursor biossintético da mo
orfina na pap
poula.
O prroduto da redução da salutaridin
na, o [7D]--salutaridinol, foi admiinistrado po
or via
intrap
peritoneal em animais vivos,
v
e levo
ou à formaçã
ão de [7D]-ttebaina, que
e foi excretada na
urina
a. A [N-CD3] tebaina também fo
oi administrrada e orig
ginou [N-CD
D3] morfina
a e o
congê
êneres [N-C
CD3]-codeína
a e [N-CD3]]-oripavina na
n urina. Es
stes resultad
dos mostram
m pela
prime
eira vez qu
ue os anima
ais vivos tê
êm a capac
cidade bioss
sintética pa ra converte
er um
comp
ponente norm
mal dos roed
dores, o THP
P, em morfin
na. A morfina e seus pre
ecursores nã
ão são
norm
malmente en
ncontrados em tecidos ou órgãos
s, provavelm
mente devid
do à degradação
metabólica. Assim, somente
e a parcela não-metab
bolizada dos
s alcalóides isoquinolínicos é
excre
etada na urin
na e pode se
er detectada
a. O trabalho
o fez uso porr espectrome
etria de mas
ssa de
alta rresolução pa
ara a análise de urina. Esta técnica
a provou se
er um métod
do poderoso
o para
rastre
ear morfina endógena e seus precurrsores biossintéticos.
Referrência: Grob
be N, Lamsh
höft M, Orth
h RG, Dräger B, Kutchan TM, Zenk
k MH, Spiteller M.
Urina
ary excretion
n of morphin
ne and biosy
ynthetic prec
cursors in miice. Proc Nattl Acad Sci U S A.
2010 107(18):81
147-52.
7. De
escoberta ou
utra enzima que
q
converte
e AMP em ad
denosina no sistema nocciceptivo
A ad
denosina é um importante media
ador endóge
eno sintetiza
ado por differentes enzimas
conhe
ecidas como
o ectonucleo
otidases, pella hidrólise do monofosfato de ade
enosina (AMP
P) em
adeno
osina. A ade
enosina poss
sui um impo
ortante pape
el na antinoc
cicepção, prrincipalmente
e pela
ativação do rec
ceptor A1. Zylka e ccolaboradore
es demonstraram em 2008 que uma
ecton
nucleotidase,, a PAP (fosfatase ácid
da prostática
a), suprime a dor deviido a geraçã
ão de
adeno
osina e conseqüente attivação do rreceptor A1 no corno dorsal da me
edula espina
al. No
entan
nto, os neurrônios nocice
eptivos posssuem outras
s enzimas que podem h
hidrolisar AM
MP em
adeno
osina. Dess
sa forma, com o intuitto de elucid
dar qual ou
utra ectonuccleotidase estaria
e
envolvida na síntese de adenosina nos nociceptores, o mesmo gru
upo de pes
squisa
desen
nvolveu e publicou rece
entemente n o Journal off Neuroscien
nce um estud
do demonsttrando
que o
os neurônios nociceptiv
vos peptidérg
gicos e não-peptidérgic
cos expressa
am no gânglio da
raiz d
dorsal e na lâmina
l
II do
o cordão esp
pinal a enzim
ma ecto-5’-nu
ucleotidase ((NT5E). A NT5E é
uma proteína qu
ue está anco
orada na me
embrana da célula e catalisa a hidrrólise do AM
MP em
osina. Neste
e estudo, o grupo de Zy
ylka demons
strou que an
nimais nocau
utes para a NT5E
adeno
apres
sentam maio
or sensibilidade ao calo r no modelo
o de dor inflamatória in duzida por CFA e
no m
modelo de ne
europatia ind
duzida por sp
pared nerve injury. Além
m disso, foi o
q
os
observado que
efeito
os antinocice
eptivos da NT5E
N
são de
evidos a hid
drólise de AM
MP em aden
nosina no ciircuito
nocic
ceptivo e ativ
vação do receptor A1. A
Assim, a ecttonucleotidas
se NT5E rep
presenta um novo
alvo molecular pa
ara o tratam
mento da dorr.
wa NA, Tay
ylor-Blake B
B, Zylka MJ. Ecto-5'-n
nucleotidase (CD73) in
nhibits
Referrência: Sow
nocic
ception by hydrolyzing
h
AMP to ad
denosine in nociceptive
e circuits. J Neurosci. 2010
30(6)):2235-44.
8. NT
T5E recombin
nante possui efeitos anttinociceptivos via recepto
or A1
Recen
ntemente fo
oi descrito que a ecttonucleotidas
se NT5E es
stá presentte nos neurônios
nocic
ceptivos pepttidérgicos e não-peptidé
érgicos de ca
amundongos
s. Esta enzim
ma está anc
corada
na m
membrana da
a célula e catalisa a conv
versão de AM
MP em adenosina, sendo
o responsável por
aprox
ximadamentte 50% de toda
t
atividad
de hidrolítica
a do AMP nos neurônio
os nociceptiv
vos. O
mesm
mo grupo publicou no mês de abrril de 2010 um estudo demonstra
ando que an
nimais
tratad
dos pela via
a intratecal com
c
a NT5E recombinan
nte exibiram
m uma antino
ocicepção té
érmica
de fo
orma dose-de
ependente. Além
A
disso, a hipernocic
cepção térmica e mecân
nica no mode
elo de
dor in
nflamatória induzida porr CFA e no m
modelo de dor neuropática SNI (spa
ared nerve in
njury)
foram
m reduzidos pela admin
nistração da NT5E, send
do que este efeito tem uma duração de
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pelo menos dois dias e é dependente da
a ativação do receptor de
d adenosina
a A1. Este estudo
e
assoc
ciado aos ou
utros estudos
s do mesmo
o grupo de pesquisa
p
sug
gere que as ectonucleotidases
repre
esentam uma
a nova class
se de drogass antinocicep
ptivas com po
otencial tera
apêutico.
Referrência: Sowa
a NA, Voss MK,
M Zylka MJJ. Recombinant ecto-5'-nucleotidase
e (CD73) has
s long
lastin
ng antinocice
eptive effectts that are d
dependent on
o adenosine
e A1 recepto
tor activation
n. Mol
Pain. 2010, 6:20.
9. Re
esolvinas red
duzem dor in
nflamatória e
em camundo
ongos
Acred
ditava-se atté pouco tempo que a resolução da inflamaç
ção aguda e
era um pro
ocesso
passivo, porém um conjuntto de evidên
ncias tem demonstrado
d
o que proce
essos bioquíímicos
ativos permitem a tecidos in
nflamados re
etornarem a homeostase
e. Dentre oss mediadores
s próresolução podem
mos destacarr as resolvin
nas. As reso
olvinas, com
mo a RvD1 e RvE1, são
o uma
família de media
adores lipídicos biossinttetizados a partir dos ácidos
á
graxo
os ômega-3 ácido
docos
sahexaenóic
co e do ác
cido eicosap
pentanóico, e possuem
m um impo
ortante papel na
ontal.
resolução de doe
enças inflama
atórias como
o asma, retin
nopatia e do
oença periodo
Um e
estudo publicado no mês de maio n
no Nature Medicine dem
monstrou que
e a administtração
intrattecal e intraplantar das resolvinas R
RvD1 e RvE1 atenuou a dor
d inflamattória induzida
a pela
injeçã
ão intraplantar de carra
agenina, CFA
A e formalin
na. Além disso, a RvE1 apresenta efeitos
e
anti-iinflamatórios
s inibindo o edema de
e pata, a migração
m
de neutrófiloss e expressã
ão de
citociinas e quimiocinas induzidos pela ccarragenina na pata dos
s animais. O presente estudo
e
demo
onstrou que o efeito anttinociceptivo
o das resolvinas está associado a um
ma modulaç
ção da
plastiicidade sináptica dos ne
eurônios do corno dorsa
al. Os autore
es relatam q
que a RvE1 abole
não somente o aumento na
a freqüência
a das corren
ntes pós-sin
nápticas exccitatórias e a dor
espon
ntânea indu
uzida pelo TRPV-1,
T
ma s também bloqueia o aumento da
a freqüência das
corre
entes pós-sin
nápticas exc
citatórias in duzidas pelo
o TNF-α e a hiperativid
dade do rec
ceptor
NMDA
A (um tipo de receptorr ionotrópico
o do neurotransmissor excitatório g
glutamato). Além
RK em ambos os neurônios pré e p
disso
o, a inibição da via de siinalização ER
pós-sináptico
os são
importantes para
a o efeito antinociceptiv
vo da RvE1. Este estud
do demonstrrou um papel até
então
o desconhecido das reso
olvinas na no
ocicepção, se
endo que estas podem rrepresentar novos
analg
gésicos para o tratamentto da dor infflamatória.
Referrência: Xu ZZ,
Z
Zhang L,
L Liu T, Parrk JY, Berta T, Yang R, Serhan CN,, Ji RR. Res
solvins
RvE1 and RvD1 attenuate in
nflammatory
y pain via central
c
and peripheral a
actions. Nat Med.
2010;16(5):592--7, 1p follow
wing 597.
10. R
Receptores GABA
G
espinaiis no efeito d
da eletroacu
upuntura na alodinia ao ffrio
A dor neuropátic
ca, causada geralmente
e por lesão nervosa periférica, con
ntinua sendo
o uma
síndrome doloros
e de tratam
sa de grande dificuldade
mento. Esta síndrome
s
é caracterizad
da por
dor espontânea,, hipernocic
cepção e allodinia térm
mica e mec
cânica. Os mecanismos
s que
carac
cterizam estta síndrome são comple
exos e parec
cem envolve
er componen
ntes periféricos e
centrrais.
Recen
ntes trabalhos demonstraram que a eletroacup
puntura (EA)
) diminui sig
gnificativame
ente a
hiperrnocicepção e a alodinia mecânica e térmica em vários mode
elos de dor n
neuropática.
Ainda
a, tem sido demonstrada
d
a a participa
ação de rece
eptores GABA
AA e GABAB na modulaç
ção da
dor e que agon
nistas deste
es receptore
es podem apresentar efeitos anttinociceptivo
os em
mode
elos animais.
Uma vez que a anti-alodinia induzida pela EA e a participa
ação do GAB
BA espinal neste
oréia e do Japão
meca
anismo são pouco comp
preendidos, um grupo de pesquisa
adores da Co
estud
dou este efeito e publico
ou recenteme
ente um trabalho no periódico Brain
n Research. Neste
estud
do, utilizando o modelo de dor neu
uropática de ressecção dos nervos espinais S1 e S2
que inervam a ca
auda, os pesquisadores observaram
m que a EA de
d baixa fre
eqüência (2H
Hz) no
ponto
o Zusanli (ST
T36) por 30 minutos po
ode atenuar a alodinia ao frio no tesste de imers
são da
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cauda
a (4ºC). Estte efeito não
o é observad
do quando a EA é realiz
zada em um
ma região que não
corre
esponde a um ponto de
e acupunturra. Foram re
ealizados pré-tratamenttos com gab
bazina
(anta
agonista GABAA) intrate
ecal nas do
oses de 0,03
3, 1 ou 3ng ou sacloffeno (antago
onista
GABA
AB) intrateca
al na dose de 3, 10 o u 30μg. A gabazina na
a dose de 1 e 3ng blo
oqueia
signifficantemente
e os efeitos da EA na an
nti-alodinia. O saclofeno
o na dose de
e 30μg bloqu
ueia o
efeito
o da EA e 10
0μg somente
e reduz o effeito da EA, enquanto que na dose de 3μg nen
nhuma
modificação é observada.
Esses
s resultados sugerem qu
ue a anti-alo
odinia induzida pela EA de
d baixa freq
qüência dep
pende,
parcia
almente, da ativação de
e receptores inibitórios espinais
e
inclu
uindo os rece
eptores GABA.
Referrência: Park JH, Han JB,, Kim SK, Pa
ark JH, Go DH,
D Sun B, Min
M BI. Spina
al GABA rece
eptors
media
ate the sup
ppressive efffect of electtroacupunctu
ure on cold allodynia in
n rats. Brain
n Res.
2010;1322:24-9.
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