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1. Ág
gua e sal parra inflamação
o de gargan ta
A infe
ecção do tra
ato respirató
ório superiorr (ITRS) é um
u dos prob
blemas médiicos mais co
omuns
no co
otidiano de pessoas sau
udáveis. A rrevista The New York Times
T
(27/0
09/2010) publicou
uma reportagem
m comentando que um
m simples co
opo de água salgada pode servirr para
atenu
uar o resfriad
do comum.
Feridas, coceira na
n garganta e congestã o respiratória são algun
ns dos sintom
mas mais co
omuns
do re
esfriado e ga
argarejos co
om água salg
gada parece
em ajudar po
or diversas rrazões. A so
olução
salina
a pode tirarr o excesso de fluidos d
do tecido inflamado da garganta, d
diminuindo a dor.
Além disso, a red
dução de muco na garg
ganta remov
ve substância
as irritantess como alérg
genos,
érias e fungo
os do local in
nflamado.
bacté
O gargarejo (água e sal, ch
hás, água e limão, etc..) é uma prrática bem a
aceita e bas
stante
utiliza
ada tradicion
nalmente para prevenir ITRS, porém
m sua eficácia não havia sido avaliad
da.
Em 2
2005, um grrupo de pesq
quisadores jjaponeses demonstrou que
q
o garga
arejo simples
s com
água é capaz de diminuir a incidência de
e ITRS em 36%.
3
Também foi observ
vada a dimin
nuição
da to
osse e da secreção de muco
m
em ind ivíduos que apresentara
am sintomass de ITRS du
urante
o esttudo. Este estudo
e
foi re
ealizado com
m 387 indivíd
duos saudáv
veis entre 18
8 e 65 anos
s, que
faziam
m gargarejo
os com água
a três vezess ao dia, du
urante 60 diias no perío
odo do inverrno, a
“temporada de gripes
g
e resffriados”. Os autores acreditam que
e o turbilhon
namento da água
duran
Este é um dado
nte o garga
arejo lava o local e ev
vita a propa
agação de patógenos.
p
questtionável, já que vírus e bactériass se ligam em recepttores especííficos em células
c
huma
anas.
Outro
o artigo pub
blicado em 2009
2
por um
m pesquisado
or do Medica
al Center da
a Universidade de
Michiigan comentta que durante a gripe sazonal (H1N1) podem
m ser recom
mendadas prráticas
altern
nativas para a prevenção da gripe, e
entre elas o gargarejo co
om água.
Segundo a Mayo
o Clinic, uma
a organizaçã
ão sem fins lucrativos da
a área de se
erviços médicos e
esquisas médico-hospita
alares, para sse obter me
elhores resultados terapê
êuticos, o prreparo
de pe
do ga
argarejo env
volve dissolver meia colh
her de chá de sal em um
m copo cheio de água mo
orna e
garga
arejar a solu
ução por algu
uns segundo
os.
Referrências:
The N
New York Tim
mes ( http:///www.nytim
mes.com ), 27
7 de setemb
bro de 2010;;
Satom
mura K, Kittamura T, Kawamura
K
T
T, Shimbo T, Tamakoshi A, Watana
abe M, Kam
mei M,
Takan
no, Y, Tama
akoshi, A. Prevention
P
off Upper Res
spiratory Tra
act Infection
ns by Gargliing: A
Rand
domized Triall. Am J Prev Med, 29(4) : 302 – 307, 2005;
Moya
ad MA. Conv
ventional an
nd alternativ
ve medical advice
a
for co
old and flu prevention: what
shoulld be recomm
mended and
d what shoulld be avoided
d? Urol Nurs
s, 29(6): 455
5 – 458, 200
09.
2. Qi Gong (impo
osição das mãos)
m
pode sser uma terapia para a dor crônica
O Qi Gong (qìgōn
ng - 氣功 – lê-se tchi ko
on) é um mé
étodo chinês
s de condicio
onamento fíísico e
menttal que tem
m como um de seus ob
bjetivos a prevenção
p
da saúde e o tratamento de
doenças com ma
ais de três mil
m anos de e
existência (ju
unto com a acupuntura, a moxabustão, a
mass
sagem e a fitoterapia).. Este méto
odo faz parrte do arsen
nal terapêuttico da medicina
tradic
cional chinesa. Existem em quatro
o grandes es
scolas filosóficas desta prática: Qi Gong
Confu
uncionista, Qi Gong Religioso
R
(T
Taoísta e Budista),
B
Qi Gong Marrcial e Qi Gong
Terap
pêutico. Esttas escolas são totalm
mente indep
pendentes uma
u
da outtra diferenc
ciando
claramente seus objetivos.
Além disso, o Qi Gong é dividido em esttático (jìng - 静), dinâmiico (動 - dòn
ng), interno (nèi 内) e externo (wà
ài - 外). Qi Gong
G
estáticco tem a apa
arência exterior de imob
bilidade, enquanto
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o din
nâmico envolve movimentos contínu
uos. O interno objetiva a circulação
o do Qi denttro do
corpo
o enquanto o externo provê a emiss ão do Qi pelas mãos.
Foi attravés de Qii Gong exterrno que 50 iindivíduos co
om mais de cinco anos de dores crô
ônicas
foram
m avaliados quanto
q
à red
dução na inttensidade de
e sua a dor a cada tratam
mento. Eles foram
separrados em do
ois grupos de maneira a
aleatória, on
nde recebera
am o tratam ento e um tempo
t
equiv
valente de atenção especial (placcebo). Esses
s grupos nã
ão apresenttavam diferrenças
signifficativas quanto à linh
ha basal, ex
xceto pelo conhecimen
nto prévio do Qi Gong
g. Os
partic
cipantes do grupo que recebeu a terapia obttiveram uma
a diminuição
o significativ
va na
intensidade da dor
d
na quartta semana d
de tratamento, no entan
nto, na oita va semana essas
difere
enças na intensidade da dor diminu íram em am
mbos os grup
pos, sendo ig
guais do pon
nto de
vista estatístico.
Nota da Redação
o:
A aná
álise crítica de ensaios clínicos dev e sempre le
embrar que cegar (blind
ding) os pacientes
quanto às diferen
nças nos tratamento pod
de correspon
nder em até 17% nas diiferenças entre as
respo
ostas. A co
orreta montagem dos grupos de experimenttação, gara ntindo o ca
aráter
ALEA
ATÓRIO, pod
de prevenir uma supe
erestimação de até 60% nas dife
erenças enttre as
respo
ostas dos grupos e que o efeito placcebo na ane
estesia pode contribuir ccom diferenç
ças de
até 2
20% nas resp
postas de alíívio doloroso
o.
Referrências:
http:///www.prwe
eb.com/relea
ases/2010/0 9/prweb447
77844.htm
Vince
ent A, Hill J,, Kruk KM, Cha
C
SS, Bau
uer BA. Exte
ernal qigong
g for chronicc pain. Am J Chin
Med. 2010;38(4)):695-703;
Golda
acre B., Bad
d Science, chapter 4, 200
09. Editora HarperCollins
H
s, Londres, U
UK.
3. Pic
cadas de abe
elhas para dor
Segundo o trabalho aprese
entado pela médica Iza
abella Rached (aluna d
de doutorad
do da
Faculldade de Med
dicina da US
SP), o venen o de abelhas pode ajuda
ar no tratam
mento da artrrite. A
conclusão deu-s
se após um
ma picada acidental de abelhas nos pacien
ntes com artrite,
melhorando o qu
uadro clínico
o destes. A partir desta
a a médica conduziu su
ua tese intittulada
"Efeitto do veneno
o de abelha na artrite in duzida por antígeno
a
em coelhos".
Segundo a pesquisadora, a crença pop
pular na liga
ação das du
uas coisas é tão grande
e que
e até comerrcialização ilegal do ven
neno para o tratamento de doençass reumatoló
ógicas.
existe
Os m
médicos são céticos
c
em re
elação a isto
o, mas esta crença
c
tem bastante
b
forç
rça.
A diminuição da dor caus
sada pela artrite está
á associada a um ho rmônio cha
amado
glicoc
corticóide, uma
u
substâ
ância endóg
gena cuja quantidade aumenta p
para diminu
uir as
inflam
mações.
A mé
édica relata que
q
a aplicação do vene
eno provocav
va uma prim
meira inflama
ação nos coelhos,
estim
mulando a produção
p
e liberação do cortisol para que o processo
o antiinflamatório
come
eçasse a aco
ontecer. Logo
o em seguid
da, a artrite era induzida
a clinicamen
nte nos coelh
hos. A
surprresa da pesquisadora fo
oi constatarr que os alttos níveis de glicocorticcóide na corrrente
sangu
uínea dos co
oelhos conse
eguiram aten
nuar a inflam
mação provoc
cada pela arrtrite.
A infllamação cau
usada pelo ve
eneno de ab
belha aumen
ntou o nível do
d glicocorti cóide endóg
geno e
fez co
om que a arrtrite, exerce
endo o pape
el de segund
da inflamação, perdesse força quand
do em
sua a
atuação. Isso mostra qu
ue o veneno
o de abelha pode servir como tratam
mento preve
entivo
contrra a doença.
Referrência: Folha
a.com - Equ
uilíbrio e Sa
aúde - Pesquisa indica que veneno
o de abelha pode
.folha.uol.co
tratar artrite - 25
5/08/2010 http://www1
h
om.br/equilib
brioesaude/7
788143-pesq
quisaindica
a-que-venen
no-de-abelha
a-pode-trata
ar-artrite.shttml
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4. FD
DA aprova no
ovo medicam
mento para g
gota
A gotta é o exces
sso de ácido
o úrico no ssangue que pode desencadear o accúmulo de cristais
nte, vermelh
desse
e ácido nas articulações
s e tecidos m
moles, causando inchaç
ço intermiten
hidão,
calor, rigidez nas
s articulações e, consequ
uentemente,, dor intensa
a. A causa de
esse acúmullo não
é tottalmente con
nhecida, entretanto, esstá fortemen
nte relaciona
ada com ob
besidade, prressão
alta, colesterol elevado
e
e dia
abetes. A in cidência da gota é maio
or em home
ens, em mulheres
após a menopaus
sa e em pessoas portado
oras de defic
ciência renall.
O tra
atamento convencional da
d gota é fe
eito com med
dicamentos que impede
em a formaç
ção do
ácido
o úrico, por exemplo,
e
o alopurinol, i nibidor da xantina
x
oxida
ase, enzima responsáve
el pela
forma
ação desse ácido.
á
Todav
via, assim co
omo todo tra
atamento farmacológico
o, o da gota não é
eficaz
z para todos
s os paciente
es. O FDA (F
Food and Dru
ug Administrration) aprov
vou em quattro de
setem
mbro deste ano, nos EUA,
E
uma n ova droga chamada de
e Krystexxa
a (princípio ativo:
peglo
oticase), parra tratamentto de pacien
ntes não res
sponsivos ao
o tratamento
o convencional. A
peglo
oticase é um
ma enzima recombinantte suína cha
amada de uricase,
u
sim ilar à raburricase,
amba
as capazes de metabolizar o ácid o úrico a alantoína,
a
re
eduzindo, a
assim, o risco de
precipitação de cristais
c
de urrato, já que a alantoína é 5 a 10 ve
ezes mais so
olúvel que o ácido
úrico. Ao contrárrio da rasburricase, a peg
gloticase pre
eguilada tem sua meia-v
vida de eliminação
esten
ndida de oito horas para 10 a 1
12 dias, diminuindo, assim,
a
a fre
equência de
e sua
administração (a cada duas semanas
s
em
m infusão intrravenosa).
Como
o nenhum medicamento
m
o é isento d
de efeitos ad
dversos, um a cada qua
atro pacienttes no
ensaiio clínico te
eve reação alérgica g
grave ao re
eceber infus
são do Kry
ystexxa, portanto
recom
menda-se a prévia utiliza
ação de um corticosteró
óide e um an
nti-histamínicco para miniimizar
o risc
co de reações adversas
s. Além da rreação alérg
gica, também
m houve qu
ueixa de náu
useas,
hema
atomas no lo
ocal da injeç
ção, irritação
o nas vias na
asais, constipação, dor n
no peito e vô
ômito.
Não h
houve estudos desse me
edicamento e
em paciente
es com insuficiência card
díaca congestiva.
Por ser um medic
camento intrravenoso, a orientação médica
m
deve
e ser constan
nte.
Fonte
es:
http:///www.fda.g
gov/NewsEve
ents/Newsro
oom/PressAn
nnouncemen
nts/ucm2258
810.htm
http:///en.wikiped
dia.org/wiki//Pegloticase
5. Te
erapia laser de
d baixa inte
ensidade parra a dor cerv
vical aguda
A terrapia por LA
ASER (um acrônimo
a
pa ra Amplifica
ação da Luz por Emissã
ão Estimulada de
Radia
ação) de baiixa intensida
ade é ampla
amente utiliz
zada por fisioterapeutass com o propósito
de an
nalgesia e re
edução da in
nflamação. A eficácia an
nalgésica do laser esta e
embasada na
n sua
capac
cidade de fa
avorecer mu
udanças fisio
ológicas, principalmente através da
a bio-estimulação,
melhora da micro
ocirculação e inibição de
e substâncias
s álgicas.
Em 1
1905, Albert Einstein pro
opôs alguma s consideraç
ções teóricas
s onde um á tomo absorv
ve um
fóton
n (um quanttum de luz)) incidente e o re-emitte ao acaso após certo tempo (em
missão
espon
ntânea), ma
as que, tamb
bém, este m
mesmo átom
mo deve re-e
emitir seu fó
óton absorviido se
um s
segundo fóto
on interage com
c
ele (em
missão estimulada). O fó
óton re-emitiido tem o mesmo
m
comp
primento de onda do fó
óton que o estimulou e,
e igualmente importantte, tem a mesma
m
fase. O equipame
ento para ge
erar o feixe laser foi des
senvolvido na
n segunda m
metade do século
s
XX.
A luz produzida pelo
p
efeito la
aser e utiliza
ada nesta terrapia consistte em feixess coerentes de
d um
único
o comprimen
nto de onda do espectro
o visível ao infravermelh
ho, que pod
de ser emitid
da em
uma onda contínua ou de mo
odo pulsadoss.
O objjetivo do es
studo foi inv
vestigar os e
efeitos clínic
cos da terapia laser de baixa intens
sidade
em p
pacientes com dor cervical aguda
a e radicullopatia. O estudo dup
plo-cego aleatório
contrrolado com placebo
p
foi re
ealizado enttre janeiro de 2005 e settembro de 2
2007 na Clínica de
Reabilitação da Faculdade de Medicina
a da Unive
ersidade de Belgrado, Sérvia. Ses
ssenta
pacie
entes recebe
eram 15 tra
atamentos a
ao longo de três seman
nas com um
m laser (ativ
vo ou
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inativ
vo, quando do
d placebo). O laser foii aplicado na
a projeção da
d pele da p
posição anatômica
do se
egmento vertebral envo
olvido. A inttensidade da
a dor foi av
valiada pela escala analógica
visua
al quando da
a movimenttação da cerrvical. A qualidade de vida também
m foi avalia
ada. A
avalia
ação foi realizada antes e após o tra
atamento e ao
a final do período
p
de trratamento de três
sema
anas. A intensidade da dor no braçço e a extensão do pes
scoço foram
m estatisticam
mente
difere
entes entre os
o grupos ex
xperimentaiss. A terapia laser de baixa intensida
ade foi mais eficaz
que o placebo pa
ara a dor no braço e o a umento da amplitude
a
do
o movimento
o de extensã
ão em
pacie
entes com do
or cervical ag
guda e radicculopatia.
Referrência: Kons
stantinovic LM,
L
Cutovic MR, Milovan
novic AN, Jovic SJ, Drag
gin AS, Letic
c MDj,
Miler VM. Low-le
evel laser th
herapy for a
acute neck pain with radiculopathy
r
y: a double
e-blind
place
ebo-controlle
ed randomize
ed study. Pa
ain Med. 2010 Aug;11(8)
):1169-78.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. En
nxaqueca fam
miliar e expressão de co
o-transporta
ador de sódio-bicarbona to em membrana
celula
ar
A acidose tubular renal proximal (pRTA) , condição na
n qual o corrpo fica em estado de acidez,
provo
ocada pela secreção de
eficiente de prótons no
o túbulo pro
oximal do rrim, e alterrações
ocula
ares causada
as por mutaç
ções em hom
mozigose no gene SLC4A
A4, que codiifica a proteíína do
co-tra
ansportadorr eletrogênic
co de Na+-HC
CO3- NBCe1
1 podem esttar relaciona
adas à enxaqueca
hemiplégica, uma forma rarra de enxaq ueca com aura que aprresenta hera
ança autossômica
dominante. Um trabalho
t
rece
ente relata o caso de du
uas irmãs co
om pRTA, allterações oculares
e enx
xaqueca. A análise gené
ética descart
rtou mutaçõe
es patológicas nos gene
es conhecido
os por
enxaq
queca hemiplégica familiar, mas id
dentificou um
ma deleção homozigota
a de 65 parres de
base (∆65bp) na
n porção C terminal do gene NBCe1.
N
Vários membro
os dessa fa
amília,
heterrozigotos, ta
ambém apre
esentaram g laucoma e enxaqueca
e
com
c
ou sem
m aura. Apes
sar da
ativid
dade eletrogênica norma
al em ovócito
os de Xenop
pus expressa
ando o gene mutado (∆6
65bp),
quase
e nenhuma atividade
a
de
e transporte é encontrad
da em células
s de mamífe
eros devido a uma
+
reten
nção predom
minante citos
sólica de Na -HCO3-. Ou
utras mutaçõ
ões de pRTA
A NBCe1 tam
mbém
foram
m identificad
das em outrros quatro p
pacientes ho
omozigotos com enxaqu
ueca. As an
nálises
imunológicas e funcionais
f
desses muta ntes demon
nstraram perda quase ttotal da ativ
vidade
e1 nos astrrócitos, que pode caussar a enxaq
queca atrav
vés de desrregulação do
d pH
NBCe
sináp
ptico.
Referrência: Suzu
uki M, Van Paesschen W
W, Stalmans
s I, Horita S,
S Yamada H
H, Bergman
ns BA,
Legiu
us E, Riant F, De Jonghe P, Li Y, Sek
kine T, Igara
ashi T, Fujimoto I, Mikosshiba K, Shim
madzu
M, Sh
hiohara M, Braverman
B
N,
N Al-Gazali L, Fujita T, Seki G. Deffective mem
mbrane expre
ession
of the
e Na(+)-HC
CO(3)(-) cotrransporter N
NBCe1 is ass
sociated with
h familial m igraine. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2010
2
;107(36):15963-8..
7. O efeito analgé
ésico de TEN
NS envolve rreceptores opióides
Estud
dos prévios
s em huma
anos têm demonstrad
do que o efeito analg
gésico do TENS
(Tran
nscutaneous electrical ne
erve stimula
ation, neuroe
estimulação elétrica tran
nscutânea) de
d alta
frequ
uência não pode
p
ser rev
vertido por doses baixa
as de naloxona. O obje
etivo do pre
esente
estud
do foi investtigar a possíível contribu
uição de rece
eptores opió
óides para o efeito analg
gésico
encon
ntrado para a alta freq
quência de estimulação
o com difere
entes dosess de naloxona. A
nalox
xona (em doses
d
altas e baixas) e solução fisiológica
f
fo
oram admin
nistradas po
or via
intrav
venosa em adultos jove
ens e saudáv
veis. Em cada visita, o TENS (100 Hz) era aplicado
por 2
25 minutos na
n superfície
e externa do
o tornozelo esquerdo e,, após isso, dor experim
mental
foi in
nduzida na face lateral do
d calcanha r esquerdo. Os escores de dor fora
am obtidos antes,
a
duran
nte e depois
s do TENS. O TENS man
nteve seu efe
eito analgésico após a in
njeção de so
olução
salina
a e da injeção de uma dose
d
baixa d
de naloxona
a. Quando um
ma alta dos e de naloxona foi
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administrada, a analgesia
a
do
o TENS foi ccompletamen
nte bloquead
da. Estes ressultados sug
gerem
que a TENS de alta
a
frequênc
cia envolve os receptore
es opióides. Uma insuficciente quanttidade
de a
antagonista opiáceo prrovavelmentte impediu estudos anteriores d
de demonstrar a
importância dos receptores opióides
o
na a
analgesia do TENS.
Referrência: Leon
nard G, Goffa
aux P, Marcchand S. Dec
ciphering the role of en
ndogenous opioids
in hig
gh-frequency
y TENS using
g low and hiigh doses of naloxone. Pain. 2010 15
51(1):215-9
9.
8. Priiming hipera
algésico é restrito a nocicceptores isolectina-B4-p
positivos
As m
mudanças ne
europlásticas
s nos nocice
eptores que
e levam à transição da
a dor aguda para
crônica levaram à descobertta do fenôm
meno de prim
ming. Uma lesão prévia
a ativa a pro
oteína
quina
ase C epsilon (PKCε), in
nduzindo a u
um estado crônico
c
caracterizado po
or prolongam
mento
acenttuado da hiperalgesia induzida porr citocinas inflamatórias
i
s e, como m
mediador fin
nal, a
prosttaglandina E2
E (PGE2). A este cond
dicionamento
o, denomina
a-se priming
g hiperalgésico. A
induç
ção de primiing é mediad
da pela ativa
ação da protteína quinas
se C (épsilon
n) (PKC (eps
silon))
no te
erminal perifférico do noc
ciceptor aferrente primário. Dado que
e a hiperalge
esia induzida
a pela
trans
slocação da PKC (épsilon
n) ocorre ap
penas em ne
eurônios não
o-peptidérgiccos positivos
s para
isolec
ctina B4 (no
ociceptores IB4(+)),
I
ma
as não em neurônios
n
peptidérgicoss positivos para
p
o
recep
ptor tirosina
a quinase (n
nociceptoress TrkA(+)), o grupo do professorr J.D. Levine, da
Unive
ersidade da Califórnia testou
t
a hip
pótese de que
q
o primin
ng hiperalgé
ésico é resttrito à
subpo
opulação de nociceptore
es IB4(+).
Neste
e estudo foram avaliada
as a populaçã
ão de nocice
eptores envo
olvidos no prriming atrav
vés da
lesão
o seletiva de
e neurônios nociceptore
es IB4(+) com
c
a administração in
ntratecal de
e uma
neuro
otoxina sele
etiva, a saporina IB4. A saporina é chamada de proteín
na inativado
ora de
ribossomo, devid
do a sua atividade
a
N--glicosidase e é obtida
a a partir de semente
es de
Saponaria officin
nalis. Estas toxinas,
t
ao se inserirem
m em uma célula,
c
torna
am-se capaz
zes de
inativ
var enzimaticamente os ribossomoss, fechando a síntese prrotéica, resu
ultando em morte
celula
ar.
Enquanto a PKCε
ε está prese
ente na maiioria dos ne
eurônios do gânglio da raiz dorsal, onde
pode contribuir para a hipe
eralgesia me
ecânica agu
uda primária
a, o fenôme
eno de prim
ming é
restriito a nociceptores IB4(+
+), incluindo
o aqueles que são TrkA
A(+), já que
e a administtração
prévia de PGE2 apenas causou a hiperralgesia prolongada em animais qu e não receb
beram
o da PKCε po
ode induzir hiperalgesia
a aguda na p
população IB4(-),
saporrina IB4 i.t.. A ativação
mas não primin
ng. O traba
alho sugere
e que o prriming hiperralgésico occorre apenas em
ceptores IB4
4(+), e qu
ue os term
minais perifféricos nociceptores ap
nocic
presentam pools
intrac
celulares separados, on
nde a PKCε induz a sensibilização nociceptora
a e a indução de
primiing hiperalgé
ésico.
Referrências:
Ferra
ari LF, Bogen
n O, Levine JD. Nocicep
ptor subpopu
ulations invo
olved in hype
eralgesic priiming.
Neuro
oscience. 20
010;165(3):8
896-901;
Josep
ph EK, Levin
ne JD. Hyperralgesic prim
ming is restriicted to isole
ectin B4-possitive nociceptors.
Neuro
oscience. 20
010;169(1):4
431-5.
9. Glu
ucosamina/c
condroitina na
n osteoartriite, o placeb
bo mais caro que conheccemos?
A os
steoartrite ou
o artrose é uma do
oença crônic
ca das articulações ca
aracterizada pela
degeneração da cartilagem e do osso
o adjacente,, sendo a dor articula
ar e rigidez seus
principais sintom
mas. Esta é uma doença
a de difícil tratamento,
t
sendo gera
almente utilizados
tratamentos palia
ativos para diminuir os sintomas. O uso de glucosaminas//condroitinas tem
sido muito indica
ado como um
ma forma de
e reposição dos
d
constituintes articul ares (cartila
agens)
lesad
dos. A comerrcialização destas substâ
âncias tem fa
aturamento anual de 2 b
bilhões de dó
ólares
e, ap
pesar do ape
elo da indústtria farmacê
êutica pelo uso
u
dessas drogas,
d
sua e
efetividade nunca
foi d
demonstrada
a claramente, havendo muitas co
ontrovérsias na literatu
ura. Um tra
abalho
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recen
nte se propôs a avaliar a efetivida
ade dessas substâncias
s, analisand
do vários es
studos
multicêntricos. Os
O resultados desse esttudo, levand
do em consideração tod
dos estes en
nsaios
clínicos indicam que o trata
amento com
m glucosamin
nas e condrroitinas não causa melhorias
signifficativas nem
m na dor artticular nem mesmo em uma possíve
el lesão da a
articulação. Desta
forma
a, este estudo levanta
a a questão
o se os reu
umatologista
as devem o
ou não continuar
presc
crevendo estta medicaçã
ão. Pelo que
e indica o trrabalho pare
ece que não
o. Cabe ago
ora às
autorridades de sa
aúde rever as
a licenças p
para a venda
a destes med
dicamentos.
Referrência: Wandel S, Jüni P, Tendal B
B, Nüesch E,, Villiger PM, Welton NJJ, Reichenba
ach S,
Trelle
e S. Effects of glucosam
mine, chondro
oitin, or plac
cebo in patie
ents with ossteoarthritis of hip
or kn
nee: network
k meta-analy
ysis. BMJ. 20
010; 341:c4675.
10. A
Antagonismo
o funcional do
d sistema e
endocanabin
nóide é causado pelo blo
oqueio crôniico de
uma enzima
araquidonoillglicerol (2-A
AG), um ca nabinóide endógeno, e a enzima q
que o degra
ada, a
O 2-a
mono
oacilglicerol lipase (MGL), têm sido descritos em
m processos relacionado
os à dor. Em
m uma
ediçã
ão do DOL (ano 7 – número
n
84) já mostram
mos a sugestão da parrticipação de
d um
meca
anismo centrral nos efeitos analgésiccos do 2-AG. Além disso
o, a adminisstração isolada do
inibid
dor da enzim
ma MGL ca
ausa antinoccicepção e potencia os
s efeitos ob
bservados após a
administração de
d
2-AG. Um
U
recente trabalho publicado na
n revista científica Nature
N
Neuro
oscience demonstrou que após ad
dministrações repetitivas
s de um in ibidor da enzima
MGL, a mesma perde
p
sua atividade ana
algésica e produz
p
tolerâ
ância cruzad
da a agonisttas de
recep
ptores cana
abinóides do
o tipo CB1
1 em camu
undongos. Além
A
disso,, o bloqueio da
mono
oacilglicerol lipase causa
a dependênccia física e dessensibiliz
zação dos re
eceptores CB1 no
céreb
bro. Já o blo
oqueio da enzima que d
degrada a anandamida,
a
, a FAAH, p roduziu analgesia
contínua sem prejudicar
p
os receptore
es CB1. Co
om isso, os
s autores cconcluem qu
ue os
endocanabinóides apresenta
am diferente
es perfis an
nalgésicos que podem ser contínuos ou
trans
sitórios, asso
ociados com
m agonismo ou antagon
nismo funcio
onal no sisttema canabinóide
cereb
bral, respectivamente.
Referrências:
http:///www.dol.inf.br/Html/B
Bau/Bau-7-8
84.html
Schlo
osburg JE, Blankman JL, Long JZ, No
omura DK, Pan
P
B, Kinsey SG, Nguye
en PT, Rame
esh D,
Booker L, Burston JJ, Thomas EA, Selley
y DE, Sim-Se
elley LJ, Liu QS,
Q Lichtma
an AH, Crava
att BF.
Chron
nic monoa
acylglycerol lipase blo
ockade cau
uses functtional antag
agonism off the
endoc
cannabinoid
d system. Nat Neurosci. 2
2010; 13(9):1113-9.
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