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1. Té
écnica de distorção visua
al altera a pe
ercepção da dor
A do
or é uma experiência
e
complexa e subjetiva, que é forrmada por inúmeros fa
atores
conte
extuais. Esttudo public
cado recenttemente no
o periódico Psychologiical Science
e por
pesqu
uisadores da
a University College Lon
ndon demon
nstrou que a percepção
o da dor pod
de ser
altera
ada por meio
m
de um
ma técnica de distorção visual. Neste trab
balho, Manc
cini e
colab
boradores ob
bservaram que ao olhar para a fonte
e de dor pode-se reduzirr a sensação
o dela.
Foi co
onstruída um
ma estrutura
a com espelh
hos que permite que o paciente
p
ao olhar para a mão
que s
sente calor veja
v
um bloc
co de madeirra e de forma surpreendente, sem v
ver a própria mão,
o em um es
eles s
suportam menos
m
dor. Ao
A contrário,, se a mão é ampliada pela reflexão
spelho
cônca
avo, o limite
e de resistên
ncia ao calorr aumentou, sendo considerado um efeito analgésico.
Assim
m, através desse
d
estudo
o, pode-se cconcluir que a percepção da dor de
epende de fa
atores
multissensoriais e é melhor encarar
e
a fon
nte de dor do que desvia
ar o rosto ao
o senti-la.
Veja mais no víde
eo:
http:///www.bbc.c
co.uk/worlds
service/emp/
p/pop.shtml?
?l=pt&t=vide
eo&r=1&p=//portuguese//meta
/dps//2011/02/em
mp/110210_
_videodorebcc.emp.xml
Referrência: Manc
cini F, Longo
o MR, Kamm
mers MPM, Haggard
H
P. Visual
V
distorrtion of body size
modu
ulates pain perception.
p
Psychologica
P
l Science, Ja
anuary 2011.
2. An
ntidepressivo
os tricíclicos versus doen
nças cardiova
asculares
Há m
muitos anos os antideprressivos têm
m sido estud
dados e usad
dos no luga
ar de analgé
ésicos,
sendo
o eficazes em
e
muitos casos,
c
princ ipalmente na
n dor neuro
opática. Um
ma das class
ses de
antidepressivos mais
m
usados para alívio d
da dor é a dos tricíclicos
s (ATC).
Cienttistas da Hollanda publicaram um esstudo prospe
ectivo que co
onsistiu na a
análise médica de
14.78
84 escoceses, participan
ntes da Pesq
quisa de Saú
úde Escocesa
a, sem histó
órico conheciido de
doenças cardiova
asculares (D
DCV). Cerca de 2% desttes pacientes utilizaram ATCs. Dura
ante o
do (que duro
ou aproxima
adamente 8 anos), houv
ve 1434 eve
entos de DC
CV, 26,2% destes
d
estud
fatais
s.
Os autores mosttraram que os paciente
es que utilizam ATC têm
m 35% maiss propensão
o para
DCVs
s que pacientes que não os utilizam..
Anterriormente, já havia estu
udo mostran
ndo que o uso
u
dos ATC
C aumentava
a o risco re
elativo
para infarto do miocárdio em aproxi madamente duas veze
es, se com
mparados com os
entes que nã
ão utilizavam
m antidepresssivos.
pacie
Como
o todo estu
udo, este ta
ambém tev e suas limiitações, os quais pode
em prejudic
car as
anális
ses: falta de informaçõ
ões sobre a adesão ao tratamento e sobre a dose ingerida do
medicamento. No
o entanto, a mensagem
m principal de
este estudo é que a classse médica avalie
ensos a do
cuida
adosamente o uso de antidepressiivos tricíclic
cos em pacientes prope
oenças
ovasculares,, bem como seus conheccidos efeitos
cardio
s colaterais.
Fonte
e:
http:///www.medcenter.com/Med
dscape/conten
nt.aspx?bpid=
=80&id=28349
9&__akacao= 368281&__ak
kcnt=f
978a1
18d&__akvkey
y=11b7&utm_
_source=akna
a&utm_medium=email&utm
m_campaign= geral+144+b
br&lan
gtype=1046

Referrências
 Hillel W. Cohen, DrPH, Geoffrey Gibson, PhD
D, Michael H.
H Alderman,, MD. Excess
s Risk
of Myoca
ardial Infarrction in Pa
atients Trea
ated with Antidepresssant Medica
ations:
Associatio
on with Use
e of Tricycliic Agents. THE
T
AMERIC
CAN JOURNA
AL OF MEDIICINE,
Volume 108.
1
January
y 2000;
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Mark Ha
amer, G. David
D
Batty,, Adrie Seldenrijk, Mik
ka Kivimakii. Antidepre
essant
medicatio
on use and future
f
risk o
of cardiovasc
cular disease
e: the Scottissh Health Su
urvey.
European
n Heart Journ
nal doi:10.1 093/eurhearrtj/ehq438.

3. Pro
oblemas com
mportamenta
ais graves na
a infância prredizem dor crônica na v
vida adulta?
Um e
estudo realiz
zado no Rein
no Unido ap
pontou que pessoas
p
com
m distúrbios comportamentais
grave
es na infânciia têm o dob
bro de risco d
de dor generalizada crôn
nica de long o prazo (CW
WP) do
que a
as que não apresentaram
a
m problemass comportam
mentais.
Pais e professorres avaliaram
m independ entemente o comportamento das crianças em
m tais
aspec
ctos, como inquietude, preocupaçõe
p
es, solidão, habilidade
h
pa
ara fazer am
migos, obediência,
furtos
s, hábito de
e chupar os dedos e roe
er as unhas,, mentir, im
mplicar e falttar às aulas.. Essa
avalia
ação foi regu
ularmente ac
companhada
a aos 7, 11, 16, 42 e 45 anos.
Aos 4
42 anos, os participante
es completarram um questionário sob
bre perturba
ações psicoló
ógicas
na vida adulta. Já
J aos 45 an
nos, foram q
questionados
s se no últim
mo mês senttiram algum
ma dor
que p
permaneceu por um dia ou mais. Ao
os que respo
onderam sim, foi pedido que indicass
sem o
local da dor em um
u manequim de quatro
o lados.
A CW
WP foi definida como dor no esque
eleto axial e nos quadrrantes contrralaterais po
or, ao
meno
os, três me
eses. A aná
álise do esttudo se baseou em dados de 8..572 dos 17.313
partic
cipantes que
e estavam vivos aos 45 a
anos.
A CW
WP foi ligeirramente ma
ais comum em mulheres do que em homenss (12,8% versus
v
11,7%
%). O risco relativo para CWP aoss 45 anos fo
oi duas veze
es maior pa
ara crianças cujos
profe
essores tinha
am relatado
o problemas comportam
mentais graves persisten
ntes em tod
das as
idade
es (7, 11 e 16
1 anos) do que para ass crianças se
em problema
as comportam
mentais em todas
as ida
ades.
Vale ressaltar que se trata de uma corre
elação encontrada e não de uma
causa
alidade/fatalidade demonstrada.
Fonte
e:
http:///www.medcenter.com//medscape/ccontent.aspx
x?id=28461&
&langType=1
1046&utm_s
source
=feed
dburner&utm
m_medium=feed&utm_ccampaign=Feed%3A+medcenter%2
2FSpecialties
sPT+
%28M
Medcenter+Medscape+S
Specialties+P
PT+WIDGET
T%29
4. Co
onsumo de energéticos
e
pode
p
causar dor de estôm
mago em jov
vens
Um e
estudo realizado por Steven Lipsh ultz, publica
ado na Pediiatrics, sobrre o consum
mo de
bebid
das energétic
cas, alerta para
p
os efeito
os colaterais
s relacionado
os aos altos níveis de ca
afeína.
De acordo com o estudo re
ealizado na Nova Zelând
dia, uma latta de energ
gético é suficiente
d estômago
o ou irritabil idade na ma
aioria das crianças. Dive
ersos trabalh
hos da
para causar dor de
literatura têm prroposto que o mecanism
mo pelo quall a cafeína (uma
(
metilxa
antina) caus
sa dor
de es
stômago é devido
d
ao fato desta serr um inibido
or de fosfodiesterases (P
PDE3 e PDE4
4). As
fosfod
diesterases são enzimas
s responsáve
eis por hidro
olisar seletiva
amente o AM
MPc, que um
ma vez
inibid
das pela cafe
eína levam a uma maiorr concentraç
ção de AMPc. Sendo asssim, os recep
ptores
de histamina do tipo 2 (H2- um tipo de rreceptor aco
oplado à protteína G, rela
acionado à via Gsadenililciclase-AM
MP-cíclico-PK
KA), localizad
dos na mem
mbrana baso
olateral das células parietais,
ativam a H+/K+
+ - ATPase (bomba de prótons), que
q
efetua a troca de ííons hidrogê
ênio e
potás
ssio através da membra
ana celular p
parietal, man
ntendo um pH
p entre 1 e 3. Além disso, o
pepsiinogênio (en
nzima proteo
olítica inativa
a) se torna ativo
a
quando
o em pH 2 a 3. Se não houver
h
um ffator proteto
or (principalmente muco
o), ocorrerá autodigestã
ão, pois a p
parede gástrica é
consttituída em sua maior pa
arte por mússculo liso, (p
proteínas). Por
P fim, há u
uma lesão (úlcera
gástrrica) na parrede do esttômago, ressultando em
m dor de es
stômago. Oss fabricantes dos
energ
géticos afirm
mam que os
o produtoss melhoram o desempenho menta
al e físico. Mas,
segun
ndo pesquis
sadores, esses benefício
os são questionáveis. Os
O fabricante
es de energéticos
conte
estaram a pe
esquisa.
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Nós d
da equipe DO
OL levantam
mos a seguin te questão: a alegação e a afirmaçã
ão que a pes
squisa
traz s
são em que situação? Pois,
P
durante
e a presença
a de alimento no conteú
údo gástrico,, seria
um d
detalhe não relevante, mas a prob
babilidade de
e ocorrer um
m possível e
evento de dor
d
de
estôm
mago seria reduzida,
r
frente a um gr upo jejum, por
p exemplo.
Para fins de conh
hecimento, tendo como e
exemplo o Brasil,
B
a ANV
VISA, por me
eio de sua RDC nº
273 d
de 22 de se
etembro de 2005, defin e as quantid
dades permitidas em co
ompostos líq
quidos
pronttos para o consumo
c
(ex
x: bebida en
nergética), sendo:
s
Inositol: máximo
o 20 mg/10
00 ml,
Gluco
oronolactona
a: máximo 250 mg/10 0 ml, Tauriina: máximo 400 mg/1
100 ml, Cafeína:
máximo 35 mg/1
100 ml, Álcoo
ol etílico: má
áximo 0,5 ml/100
m
ml.
Logo,, mesmo a pesquisa te
endo por re
eferência crianças, supo
ondo que se
e levássemo
os em
consideração um
m adulto, a bebida enerrgética Red Bull de 250 mL, por e
exemplo, co
ontém
g/100 ml de
e cafeína (d
dentro do pe
ermitido no Brasil), com
mparado com
m outras be
ebidas
32mg
conte
endo cafeína
a como café
é coado (55
5,5mg/100m
mL), café ex
xpresso (13
33,3mg/100m
mL) e
analg
gésico conte
endo cafeína (32-65mg//comprimido
o), poderíam
mos verificar que não ha
averia
difere
enças significantes para considerar e dar ênfase particularm
mente à cafe
feína presente em
bebid
das energétic
cas como o maior proble
ema em causar tal dor.
Referrências e fon
ntes
 ABRAMS,, A. C. Farmacoterapia cclínica: princcípios para prática de ennfermagem. 7. ed.
Rio de Ja
aneiro: Guanabara Kooga
an, 2006;
 BRUNTON
N, L. L.; LAZO,
L
J. S
S.; PARKER, K.L. Goodman e Gi
Gilman: as bases
farmacoló
ógicas da terapêutica. 1 1. ed. Rio de
e Janeiro: McGraw-Hill d
do Brasil, 2007;
 DALE, M. M. et al. Fa
armacologia. 6. ed. Rio de
d Janeiro: Elsevier,
E
200
07;
ww1.folha.uo
ol.com.br/eq
quilibrioesau
ude/875985-bebidas-ene
ergeticas-pod
dem http://ww
afetar-fig
gado-e-corac
cao-de-joven
ns.shtml
ww.misodor..com/ESTOM
MAGO CIRUR
RGICAL.html
 http://ww
ww.awmueller.com/depo
osito/cafeina
a.pdf
 http://ww
ww.puntofoc
cal.gov.ar/no
otific_otros_
_miembros/bra175a1_t.p
pdf
 http://ww
5. Efe
eito placebo pode funcio
onar mesmo quando info
ormado ao paciente
O tra
atamento com placebo
o pode influ
uenciar sign
nificativamen
nte os sinto
omas subje
etivos.
Acred
dita-se que a resposta
a ao place bo requer ocultação ou
o dissimula
ação. Um grupo
intern
nacional de cientistas ve
erificou que a administrração não-en
nganadora e não-escond
dida é
superrior a um co
ontrole sem tratamento
o, combinado
o com as interações mé
édico-pacien
nte no
tratamento da sín
ndrome do intestino irrittável (SII).
O es
studo utilizo
ou dois gru
upos aleató
órios, realizado em um
m único ce
entro acadê
êmico,
envolvendo 80 pacientes (se
endo 70% do
o sexo feminino) com síndrome do intestino irrritável
diagn
nosticada por critérios es
specíficos. O
Os pacientes foram destinados para p
pílulas de placebo
decla
arado, apres
sentadas como "pílulas de placebo
o feito de uma substân
ncia inerte, como
pílula
as de açúcar, que foram mostrada
as em estud
dos clínicos para produ
uzir uma me
elhora
signifficativa nos sintomas da
d SII por m
meio de pro
ocessos mente-corpo d
de auto-cura
a", ou
contrroles sem tratamento
t
farmacêutic o com a mesma
m
qualidade de in
nteração co
om os
médicos e especialistas.
O tra
abalho demo
onstrou que os paciente
es que receb
beram placeb
bo declarado
o, no contex
xto de
uma relação méd
dico-paciente
e de apoio e uma justifiicativa convincente, tive
eram melhorra dos
sintomas clinicam
mente significativos e ob
btiveram me
elhora signifficativa em ccomparação a um
grupo
o-controle sem
s
tratame
ento e comb
binado com a interação
o médico-pa
aciente. Este é o
prime
eiro estudo comparando
o placebo de
eclarado parra um controle sem trattamento. Es
studos
anterriores sobre os efeitos do
d tratamen to com plac
cebo declarado ou não i ncluíram ne
enhum
tratamento-contrrole [1] ou combinado
c
ccom tratame
ento químico
o ativo [2]. O estudo sugere
s
que declarar abe
ertamente as
a intervençções inertes
s, com uma justificativa
a plausível, pode
produ
uzir resposta
as placebo re
efletindo a m
melhoria sinttomática, sem engano ou
u dissimulaç
ção.
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Os au
utores indica
am também que o estud
do tem vária
as limitações. O tamanh
ho da amosttra foi
relativamente pe
equeno e a duração foi d
demasiada cu
urta para ob
bter estimativ
vas de efeito
os em
longo
o prazo. A avaliação
a
pod
deria ser de
escrita como uma "prova
a de princíp io" de um estudo
e
piloto
o. A replica
ação com um tamanho
o de amostra maior e um maior seguimento
o são
neces
ssários ante
es de indicar que decissões clínicas
s podem serr tomadas ccom base nesses
n
dados.
Outra
as possíveis limitações do
d estudo ad
dvêm do vié
és de relatório (por exe
emplo, "dese
ejando
agrad
dar o experrimentador"). No entantto, dada à impossibilida
ade de avalliação do placebo
duplo
o-cego versus controle aberto sem
m tratamentto farmacêu
utico, os effeitos do viés de
relató
ório não po
odem ser eliminados.
e
Outra limittação relacionada é q
que os pacientes
desig
gnados para o tratamentto não farma
acológico po
odem ter sido
o desaponta
ados, aumen
ntando
as differenças enttre o placeb
bo e o grupo
o controle se
em tratamen
nto, além de
e outros pos
ssíveis
viese
es.
Referrências
 Kaptchuk
k TJ, Friedllander E, K
Kelley JM, Sanchez MN, Kokkoto
ou E, Singe
er JP,
Kowalczy
ykowski M, Miller FG, K
Kirsch I, Lembo AJ. Pla
acebos with
hout deceptiion: a
randomiz
zed controlle
ed trial in irrritable bowe
el syndrome
e. PLoS One
e. 2010 22 5(12),
5
15591;
 1. Park LC,
L Covi L (1
1965) Nonbllind placebo trial. Archiv
ves of Generral Psychiatrry 12:
336–345;
 2. Sandle
er AD, Bodffish JW (200
08) Open-label use of placebos
p
in the treatme
ent of
ADHD: a pilot study. Child Care a
and Health Developmen
D
t 34: 104–1 0.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. IGF-1 parece estar
e
relacionado com o desenvolvim
mento da dor
O fator de crescim
mento seme
elhante à ins ulina (IGF-1
1) é um fatorr de crescim ento polipep
ptídico
desco
oberto como
o um fator endócrino,
e
e
entretanto, estudos
e
rece
entes revela
aram que o IGF-1
tecidu
ual pode agiir de maneirra autócrina e/ou parácrrina. O IGF-1
1 está intenssamente exp
presso
em te
ecidos perifé
éricos, como
o a pele, e p
parece ser es
ssencial para
a a homeosttase normal deste
tecido
o. O efeito biológico
b
do IGF-1 é me
ediado pelo seu
s
receptorr específico (IGF1R), o qual
q
é
encon
ntrado no gânglio
g
da raiz dorsal ( GRD) da medula espinal, onde de
esencadeia efeitos
e
relacionados à sobrevivência
s
a, proliferaçção e diferenciação de neurônios e glia no sis
stema
oso periférico.
nervo
Em q
quadro de in
njúria tecidual, a síntese
e de IGF-1 parece
p
estarr aumentada
a e este aum
mento
está associado com
c
a formação de ciccatriz hiperttrófica. Adicionalmente, estudos in vitro
demo
onstram que o IGF-1 parece esttar intimam
mente relaciionado com
m a sensibilidade
nocic
ceptiva dos neurônios aferentes p
primários attravés da modulação
m
d
de receptore
es de
poten
ncial transien
nte vanilóide
e 1 (TRPV1) e dos canais de sódio dependentes
d
s de voltagem 1.7
(Nav1.7).
Cienttistas do Jap
pão demonsttraram que a administra
ação local de
e IGF-1 induzz hipernocicepção
mecâ
ânica e térm
mica depend
dente da do
ose, que foii atenuada pelo tratam
mento prévio
o com
inibid
dor do IGF1R. Os níveis de IGF-1 do tecido, mas não do
o plasma, a
aumentaram após
incisã
ão plantar. Além
A
disso, os
o receptore
es de IGRF-1
1, co-localiza
ados com TR
RPV1 e perifferina,
estav
vam express
sos predominantemente
e nos neurôn
nios, assim como nas ccélulas satélite no
GRD. Ainda, a incisão plantar também d esencadeia aumento da expressão de Akt fosfo
orilado
nos n
neurônios do GRD, aum
mento este que é suprimido pela administraçã
a
ão de inibid
dor do
IGF1R
R.
Com esses dado
os, os autorres demonsttraram que após injúria incisional,, há aumen
nto da
produ
ução de IGF
F-1, sensibilizando neurô
ônios aferen
ntes primário
os através d
da via IGF1R
R/Akt.
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Porta
anto, o IGF
F-1 é sinte
etizado loca
almente após injúria tecidual, ccontribuindo para
sensibilização dos neurônios aferentes prrimários.
Referrência: Miura
a M, Sasaki M, Mizukosshi K, Shibas
saki M, Izum
mi Y, Shimossato G, Ama
aya F.
Peripheral sensiitization caused by in
nsulin-like growth fac
ctor 1 conttributes to pain
hyperrsensitivity after tissu
ue injury. D
Department of Anesth
hesiology, K
Kyoto Prefe
ectural
Unive
ersity of Med
dicine, Kyoto
o, Japan. Paiin. 2011 Feb
b 4. [Epub ah
head of printt]
7. Ac
cupuntura au
umenta a expressão de T
TRPV1
A acupuntura é um ramo da
d Medicina
a Tradicional Chinesa e um métod
do de tratam
mento
considerado com
mplementar de acordo com a nov
va terminolo
ogia da OM
MS - Organização
Mund
dial da Saú
úde. Consistte na aplica
ação de ag
gulhas, em pontos deffinidos do corpo,
c
cham
mados de "P
Pontos de Acupuntura"
A
ou "Acupon
ntos", para obter efeito
o terapêutic
co em
diverrsas condiçõe
es. Um estu
udo publicad
do no Journa
al of Chemic
cal Neuroana
atomy investiga a
expre
essão de TR
RPV1 em res
sposta a esttimulação de
e eletroacupuntura. Seg
gundo os autores,
uma característic
ca morfológiica do acupo
onto é o número de fib
bras nervosa
as sub-epidé
érmica
com uma alta expressão de TRPV1 significativ
vamente ma
aior, que a
aumenta ap
pós a
estim
mulação pela
a eletroacupu
untura. Um ligeiro aumento foi detectado, tam
mbém, nas células
c
do co
onjuntivo da derme no acuponto.
Referrência: Abra
aham,T.S.,etal., TRPV1
1 expression
n in acupuncture poin
nts: Response to
electrroacupunctu
ure
stimullation.
J.C
Chem.
Neuro
oanat.(2011
1),doi:10.101
16/j.jchemn eu.2011.01..001
8. A cascata de citocinas
c
da hiperalgesia
a inflamatórria causa perda cognitiva
a em idosos
s após
interv
venções cirú
úrgicas
O dec
clínio cognittivo após cirurgia em ido
osos é um problema
p
clínico com me
ecanismo incerto,
um d
declínio cogn
nitivo similarr também se
egue uma infecção grave
e, quimioterrapia ou trau
uma e
efetivo. Um
atualmente está sem um tratamento
t
ma variedade de meca nismos tem
m sido
propo
osta. Um grupo de pesquisado res do De
epartamento de Anesttesia e Cu
uidado
Perioperatório da Universidade da Ca
alifórnia, em
m São Francisco, explo
orou o pap
pel da
mação, demo
onstrando re
ecentemente
e o papel da
a IL-1β no hipocampo a pós a cirurgia em
inflam
ratos
s com disfunção cognitiv
va pós-opera
atória. Em um trabalho posterior,
p
el es demonstraram
que o TNF-α, liberado ante
es da IL-1 e que provoca a sua produção no cérebro, é o
respo
onsável por este declínio
o, de acordo
o com a hipó
ótese da liberação seque
encial de cito
ocinas
inflam
matórias que
e culmina em hiperalge
esia, demons
strado há muitas
m
décad
das pelo Pro
of. Dr.
Sérgiio H. Ferreirra. O bloque
eio periférico
o do TNF-α é capaz de limitar a lib
beração de IL-1
I
e
evitar neuroinflamação e de
eclínio cogn
nitivo em um
m modelo do
d rato de d
declínio cog
gnitivo
induz
zida por ciru
urgia. O TNF-α parece attuar em sine
ergia com a proteína ad
daptadora My
yD88,
uma via de sinalização comum à superffamília IL-1//TLR, para sustentar
s
o declínio cog
gnitivo
pós-o
operatório. Estes
E
resulta
ados sugerem
m um poten
ncial único para o tratam
mento terapê
êutico
com biofármacos
s, como o anticorpo antti-TNF, para evitar o declínio cognittivo induzido
o pela
cirurg
gia.
Referrência: Terra
ando N, Mon
naco C, Ma D
D, Foxwell BM,
B
Feldmann M, Maze M
M. Tumor ne
ecrosis
factor-alpha trigg
gers a cytok
kine cascade
e yielding postoperative
e cognitive d
decline. Proc
c Natl
Acad Sci U S A. 2010
2
107(47
7):20518-22
2.
9. An
nalgesia por imunobiológ
gicos anti-TN
NF-α
Como
o discutido em várias edições do
o DOL, os imunobiológ
gicos vem rrevolucionan
ndo o
tratamento de inúmeras doenças,
d
priincipalmente
e doenças autoimuness como a artrite
a
reum
matóide. No caso da arttrite, as dro
ogas que bloqueiam a citocina TN
NF-α são as mais
utiliza
adas, o que
e condiz co
om o importtante papel do TNF-α na patofisio
ologia da artrite,
principalmente no
n que diz respeito ao seu efeito no processo inflamatórrio local. Em
m um
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traba
alho recente
e, pesquisad
dores da Un
niversidade de Erlangen
n-Nuremberg
rg, na Alem
manha,
demo
onstraram que o tratam
mento de paccientes com drogas bloq
queadoras de
e TNF-α inib
bem o
sinal nociceptivo que chega até o sistem
ma nervoso central com
mo tálamo e sistema lím
mbico,
antes
s de produzirem qualquer efeito so
obre os parâ
âmetros infla
amatórios. D
Desta forma, este
traba
alho indica que,
q
além dos
d
efeitos antiinflamattórios, a terrapia anti-TN
NF apresentta um
efeito
o analgésico
o per se. Re
esta saber q
qual seria o mecanismo
o envolvido nesse efeitto das
droga
as bloqueado
oras do TNF
F-α. Teriam e
estas drogas efeitos no sistema nerrvoso centra
al? Ou
o TNF
F-α teria um
m efeito direto nas fibras nociceptivas
s?
Referrência: Hess
s A, Axmann
n R, Rech J, Finzel S, Heindl C, Kre
eitz S, Serge
eeva M, Saa
ake M,
Garciia M, Kollias G, Straub RH,
R
Sporns O
O, Doerfler A, Brune K, Schett G. B
Blockade of TNF-α
d Sci U S A. 2011
rapid
dly inhibits pa
ain response
es in the cen
ntral nervous
s system. Prroc Natl Acad
Jan 1
18. [Epub ah
head of print]
10. M
Modelos anim
mais para av
valiação de d
dor crônica não abrange
em todos oss aspectos cllínicos
huma
anos
A dorr crônica esttá entre as principais
p
ca usas de prejjuízo nas atividades diá rias de pacie
entes.
Busca
ando auxiliar na terapêu
utica desse p
problema, muitas pesquisas têm se d
desenvolvido
o.
Mas, o que um estudo public
cado esse an
no aponta, é que os mod
delos animaiis, usados na
a fase
pré-c
clínica dessas pesquisas,, raramente revelam as alterações emocionais
e
e de qualida
ade de
vida d
decorrentes da dor persistente.
Esse estudo observou aspec
ctos diários como alime
entação, con
nsumo de ág
gua, oscilação de
peso e locomoçã
ão, bem com
mo comporta
amentais, co
omo ansieda
ade e depre
essão. Os an
nimais
foram
m monitorados por 16 dias, levando--se em conta
a seu ciclo circadiano.
Os a
autores mos
straram que
e os mode
elos-padrões para estudo da dor persistente
e não
conse
eguem revellar qualquer evidência d e mudança comportame
ental, afetiva
a ou de qualidade
de v
vida no anim
mal, apesarr de avalia rem eficazm
mente os parâmetros
p
farmacológicos e
fisioló
ógicos da do
or crônica.
É ne
ecessário o desenvolvim
mento de u m modelo murino de dor persisttente em que as
altera
ações prese
entes em humanos
h
se
ejam plenam
mente mimetizadas e as contribu
uições
terap
pêutica e cien
ntífica de pe
esquisas env olvendo a do
or crônica se
ejam plenas..
Referrência: Urban R, Scherre
er G, Gouldi ng EH, Teco
ott LH, Basba
aum AI. Beh
havioral indices of
ongoiing pain arre largely unchanged
u
iin male mic
ce with tiss
sue or nerv
ve injury-induced
mech
hanical hyperrsensitivity. Pain. 2011 JJan 24. [Epu
ub ahead of print]
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