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1. Laptops e a po
ostura incorrreta
Em a
alta no merrcado, superando pela primeira ve
ez a venda de computtadores de mesa
(desk
ktops) no Brasil, os lapto
ops trazem cconsigo, além
m da praticid
dade e da qu
uase onipres
sença,
problemas relacionados às dores e le
esões muscu
ulares. A fa
acilidade de
e transporte
e e o
tamanho facilitam
m as tarefas
s diárias, ma
as, por outrro lado, dificultam a posstura em div
versos
aspec
ctos. Por estarem próximos, monito
or e teclado forçam o usuário
u
a po
osições incorrretas,
que a
afetam a nuttrição dos te
ecidos por ca
ausa da alte
eração da cirrculação san
nguínea, causando
inflam
mações nos ombros, cotovelos, punh
hos e na coluna cervical, bem como dores de ca
abeça.
O tam
manho do te
eclado provo
oca compresssão dos mú
úsculos e te
ensão. O mo
onitor não fiica na
altura
a ideal, lev
vando ao te
ensionamentto dos omb
bros e da coluna cerv
vical. Os punhos
tensio
onados e em
m posição inc
correta pode
em levar às inflamações.
i
.
Ainda
a, estudo pu
ublicado na revista “Erg
gonomics” mostrou
m
que o uso de la ptop por ma
ais de
quatrro horas diá
árias traz ris
scos de dore
es e lesões e recomend
da o uso de
e acessórios
s para
melhorar o posicionamento do
d usuário.
No lin
nk abaixo (ffonte), você
ê encontrará figura ilusttrando os prrincipais pro blemas derivados
do us
so desta tecn
nologia e das demais miini-tecnologias disponíve
eis no merca
ado atualmen
nte.
Fonte
e: http://w
www1.folha.u
uol.com.br/e
equilibrioesa
aude/894651
1-doenca-do -laptop-da-d
doresnos-p
punhos-cotovelos-e-costtas.shtml
2. Ca
artões de aco
ompanhamento da dor
A Ass
sociação Internacional para
p
o Estud
do da Dor – IASP – define dor como
o sendo maiis que
uma resposta a impulsos
i
nervosos assocciados a um
ma lesão real ou potencia
al, mas, tam
mbém,
como
o a experiênc
cia sensorial e emociona
al desagradá
ável vivida em
m conjunto à sensação física.
f
A dor crônica afeta cerca de
e um terço de toda a população
p
durante a vid
da. São dorres de
causa
as diversas e que faze
em parte do
o dia a dia dos pacien
ntes. Emborra haja meios de
contrrolá-la, esse
es são depen
ndentes de uma conduta médica adequada
a
e dos cuidados do
próprrio paciente em relação aos fatores q
que pioram ou desencad
deiam essas dores.
Para que se proceda a esses cuidados e condutas qu
ue levam ao alívio da do
or, é preciso que o
pacie
ente express
se ao médico
o como e o q
quanto sente
e essa dor e isso, de fatto, é muito difícil,
espec
cialmente pelo fato já citado de a dor ser uma experiência també
nal e,
ém emocion
porta
anto, particu
ular. Aliado a isso, a o
oscilação na intensidade
e da dor a cada dia to
orna o
tratamento ainda
a mais complexo de ser estabelecido
o.
Para facilitar essa
a via médico
o-paciente e auxiliar o paciente
p
a co
onhecer sua dor, a Assoc
ciação
Amerricana da Do
or Crônica, lançou algun
ns cartões, que facilitam
m a expresssão de dor. Esses
cartõ
ões são marc
cados pelo próprio pacie
ente e um de
eles avalia co
omo ele se ssente, em es
scalas
de 1 a 10 (send
do 10 o pior), em relaçção à intens
sidade da dor, stress, e
exercícios fíísicos,
desen
nvolvimento de atividad
des diárias, sono, eficác
cia dos med
dicamentos, efeitos cola
aterais
do tra
atamento, satisfação sex
xual, apetite
e, humor, intteração social e até o m edo da dor.
Outro
o cartão aco
ompanha o tratamento farmacológ
gico, e avalia aspectos como horárrio de
toma
ar o medicam
mento, onde
e ele é esto cado, como o paciente recebeu a prescrição, o que
evitar durante o tratamento, como toma r o medicam
mento e onde
e procurar ajjuda.
Há, a
ainda, fichas
s de acompa
anhamento d
de qualidade
e de vida, de
d tratamenttos alternatiivos e
não ffarmacológic
cos e outras específicas p
para fibromialgia e neuropatia.
Dispo
onibilizamos em nosso
o site, na seção “Pa
ara Pacientes”, cartõe
es atualizad
dos e
reform
mulados parra que você possa melho
or traduzir sua
s
dor para seu médico
o e para que você,
médico, adapte-o
os a seu dia--a-dia. Essess cartões ain
nda são mod
delos prelimi nares e em breve
serão
o testados junto a profiissionais de saúde que trabalham diretamente
d
e com o pac
ciente,
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bem como com os pacienttes. Todas as informaç
ções serão utilizadas p
para melhorrar os
cartõ
ões, que esta
arão sempre disponíveiss na página do
d DOL. Se você
v
deseja nos ajudar,, pode
entra
ar em contatto conosco pelos endereçços citados no
n site.
Fonte
e: http://ww
ww.theacpa.o
org/25/Comm
municationT
Tools.aspx
3. Um
m alerta ao uso
u medicina
al da macon ha
O uso
o medicinal da maconha é um assu
unto polêmico e atual, dada as resstrições lega
ais em
vários países, e já foi alvo de
d um de no
ossos editoriais há um ano
a
(“Macon
nha medicinal: da
ciênc
cia à hipocris
sia”, publicad
do em abril de 2010), embora a legislação brassileira não prreveja
o uso
o da maconh
ha para fins terapêuticos
t
s.
Entre
etanto, em maio
m
de 201
10, um simp
pósio científfico internacional organiizado pelo Centro
C
Brasileiro de Infformações sobre Droga s Psicotrópicas (Cebrid) discutiu a criação de
e uma
agênc
cia para regular o uso medicinal
m
da maconha no país. A Organização d as Nações Unidas
U
(ONU
U) reconhece
e que a maco
onha pode sser medicamento – apesa
ar da proibiçção da Convenção
Única
a de Entorp
pecentes, de
e 1961 (ass inada também pelo Brasil) – desd
de que os países
p
oficia
alizem uma agência
a
espe
ecial para Ca
annabis e de
erivados nos seus ministé
érios da saúde.
Neste
e contexto, lento
l
de diss
seminação d
das proprieda
ades medicin
nais desta pllanta, um re
ecente
estud
do de um alergista canadense,
c
diretor do Centro de
e Alergia e Imunologia da
o à utilizaçã
Unive
ersidade de Toronto, vem demonsstrar um im
mportante vié
és associado
ão da
Cann
nabis - a alerrgia a erva - a partir de relatos clínicos de 17 pacientes inc luídos na série de
ensaiios que relattaram que a maconha p
provocou nariz entupido
o ou outros p
problemas. Todos
estes
s pacientes acabaram
a
te
endo resulta
ados positivo
os à maconh
ha no teste cutâneo alé
érgico.
Eles e
extraíram bo
otões ou flores da plantta em 5mL de
d água por 15 minutos e furaram a pele
emba
aixo de gotas colocados nos paciente
es. Após 15 minutos, os 17 paciente
es tinham pá
ápulas
de 4--19mm e ra
ash cutâneo. Quinze ap
presentaram sintomas de inalação, incluindo rinite e
conju
untivite, angioedema perriorbitário, ssibilos, sinusite e inchaço
o da gargantta. Treze tam
mbém
relata
aram urticá
ária de con
ntato. Desta
a forma, a hipersensibilidade à maconha é um
importante efeito
o adverso a ser
s considerrado.
Com a populariz
zação da utilização da m
maconha me
edicinal para
a inúmeros sintomas co
omo a
dor, v
vale ressalta
ar aqui a pre
eocupação co
om efeitos adversos com
mo choque a nafilático, co
omo a
pesqu
uisa acima relatou
r
para um dos pac ientes.
Referrência e fontte:
 M. Alexander Otto, Marijuana
M
Alllergies "Fairrly Common", Expert Sa
ays.Skin & Allergy
A
gital Network
k.
News Dig
 http://sk
kin.gcnpublis
shing.com/in
ndex.php?id=
=372&tx_ttn
news[tt_new
ws]=54155&c
cHash
=99cfa31
14cf
or e genética
a: uma forte correlação
4. Do
Dores
s lombares, resultantes
s de degene
eração de disco
d
e/ou hérnia
h
de d
disco, são fa
atores
debiliitantes que afetam miilhares de p
pessoas. Co
ontrariamentte à alta p
prevalência dessa
patologia, sua etiologia,
e
po
or vez, não é complettamente enttendida. Enttretanto, es
studos
anterriores aponta
am uma etio
ologia multifa
atorial.
Frentte a isso, um estudo realizado pella Faculdade
e de Medicina da Unive
ersidade de Utah
reforç
ça a predisp
posição hered
ditária da pa
atologia, utillizando uma base popula
acional maio
or que
2,4 m
milhões de pacientes
p
(população de
e Utah junta
amente com todos pacie
entes tratados no
Hospital Universiitário da Universidade d
de Utah), ex
xcluindo os indivíduos se
em um código de
diagn
nóstico apropriado. O estudo
e
detém
m exclusivid
dade ao ava
aliar a agreg
gação familiiar da
patologia em questão, em um
u nível de base popullacional de várias
v
geraçções. Somen
nte os
pacie
entes com pe
elo menos três
t
geraçõe
es de dados genealógico
os foram inccluídos no es
studo.
Desse
es indivíduo
os, 1.254 tiv
veram pelo menos um diagnóstico de doença do disco lombar,
junta
amente com seus dados
s genealógiccos. Parente
escos de prim
meiro grau tiveram um risco

2

www
w.dol.innf.br
relativo de 4,15 vezes de ter a doençça e de terceiro grau o risco rela
ativo foi de 1,46.
Entre
etanto, em fa
amiliares de segundo grrau, o risco relativo
r
foi liigeiramente elevado, co
ontudo
não s
significante, sendo de 1,,15, devido, talvez, a lim
mitações nos
s dados. A h ereditarieda
ade foi
testada de duas maneiras: estimando o risco relativo
o e o índice genealógico familiar (GIIF).
A pop
pulação de Utah
U
mostrou-se geneticcamente sem
melhante à população
p
do
os EUA e do norte
da Eu
uropa, de on
nde os fundadores de U
Utah vieram. Dessa form
ma, as concllusões podem ser
generalizadas para estas pop
pulações em geral.
Recen
ntemente, anormalidade
a
es genéticass na matriz extracelularr do disco in
ntervertebra
al têm
sido apontadas como
c
um po
ossível meca
anismo para
a explicar es
ssas observa
ações, atrav
vés da
avalia
ação de gen
nes que codificam comp
ponentes da matriz extracelular (co
olágenos tipo
o IX e
XI, de
entre outros
s) que contribuem para d
doença do disco lombar,, resultando em dor.
Assim
m, a identifiicação dos produtos esspecíficos ge
enéticos responsáveis p
pela doença pode
ajuda
ar no dese
envolvimento
o de poten
nciais intervenções bio
ológicas pa
ara prevenç
ção e
tratamento dessa
a patologia na
n população
o em geral.
Referrência e fontte:
 Patel AA
A, Spiker WR, Daubs M
M, Brodke D,
D Cannon-A
Albright LA. Evidence for
f
an
inherited
d predisposittion to lum
mbar disc disease.
d
J Bone
B
Joint Surg Am. 2011
Feb;93(3
3):225-9.
ww.medscap
pe.com/view
warticle/7368
881
 http://ww
5. A d
dor da rejeiç
ção pode serr física!
A dorr sentida apó
ós derramam
mento de um
ma xícara de
e café quente
e sobre os a
antebraços parece
p
depender dos me
esmos comp
ponentes cerrebrais envolvidos na suposta dor da
as lembranç
ças do
térmiino inespera
ado de um relacionam
mento. Pesqu
uisadores da Universid ade de Mic
chigan
demo
onstraram que compone
entes centra
ais que suste
entam a qua
alidade averrsiva da dor física
(o co
omponente afetivo),
a
principalmente a área do cin
ngulado ante
erior dorsal (DACC) e a ínsula
anterrior (AI), esttão intimamente relacio nados com o sentimento de rejeiçã o social, inc
clusive
um té
érmino de re
elacionamento inesperad
do. Por outro
o lado, a reg
gião que está
á relacionada
a com
a dorr física é a região insular-opérculo,, a qual não
o foi ativada
a por lembra
anças de rejeição
social. Na verda
ade, as regiiões do DAC
CC e AI pa
arecem resp
ponder a qu
uaisquer tipos de
estím
mulos negativos, por ex
xemplo, a d or física e a dor da re
ejeição. A m
metodologia deste
estud
do consistiu no recrutamento de 4
40 voluntáriios que se diziam reje
eitados devid
do ao
térmiino inespera
ado de relac
cionamento. Os participantes eram submetidoss à varredurra por
resso
onância magnética funcio
onal (fMRI) do cérebro mediante
m
um
ma situação de rejeição social
e outtra de dor fís
sica. A prime
eira era, porr exemplo, da pessoa am
mada levar u
um tiro na ca
abeça.
Já a segunda, era feita com
c
estímu
ulos térmico
os de 10ºC
C/segundo, onde a do
or era
carac
cterizada porr meio de um
ma escala de
e 0 (nenhum
ma sensação
o) a 10 (dor insuportáve
el). Os
resulttados aponttam que a dor relatad
da por indivíduos que se conside
eraram rejeitados
socialmente pode
e não ser ap
penas uma ffigura de ling
guagem, ma
as pode ser tão real qua
anto a
dor física. Os res
sultados da fMRI mostra
aram que as
s regiões cerebrais ativa
adas por um
ma dor
física são as mesmas
m
ativ
vadas pelass lembrança
as de um término ine
esperado de
e um
relacionamento.
Fonte
e e referência:
 http://ww
ww.agencia.fapesp.br/m
materia/1364
45/a-dor-da-rejeicao.htm
m
M
Mischel W, Smith EE, Wager TD. Social rejection shares
s
 Kross E, Berman MG,
somatose
ensory repre
esentations with physica
al pain. Proc
c Natl Acad Sci U S A. 2011
108(15):6270-5.
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. No
ovo alvo tera
apêutico para
a tratamento
o da dor neu
uropática
A dorr neuropática é um dos maiores pro
oblemas de saúde
s
na atu
ualidade, se
endo o tratam
mento
da m
mesma comp
plexo e, muitas vezes, ineficaz. Es
sta dor pode
e ser origina
ada de quaiisquer
lesõe
es e/ou alterrações na viia somatoss ensorial. Os
s principais sinais
s
deste mal são alodinia
(sens
sação doloro
osa com esttímulos inóccuos), hipera
algesia (resposta doloro
osa aumentada a
estím
mulos nocivo
os), hiperpatia (persistê
ência da do
or mesmo após a remo
oção do esttímulo
nociv
vo), parestesias e disestesias (sen
nsações ano
ormais e de
esagradáveiss descritas como
formiigamento, dormência e picadas). Allém disso, diversos
d
estu
udos já most
straram que todos
estes
s sinais po
odem estar relacionad os com a plasticidad
de neuronall (alteraçõe
es na
sensibilidade noc
ciceptiva e na expressão
o de receptores, canais iônicos, neurrotransmisso
ores e
enzim
mas) enconttrada nos animais
a
exp
perimentais submetidos
s a modeloss de neuro
opatia.
Pesqu
uisadores da Universid
dade de Lee
eds, com o intuito de
e verificar e
esta plasticiidade,
inves
stigaram a regulação
r
tra
anscricional do gene Kcnq2, o qual codifica a ssubunidade Kv7.2
dos canais M estabilizadore
e
es de pote ncial de membrana. A metodolog
gia deste estudo
e
consistiu na utilização de gânglios da
a raiz dorsal (DRG) da
d medula espinal de ratos
previamente sub
bmetidos ao modelo ex
xperimental de cirurgia de ligação parcial do nervo
ciátic
co (PSNL). Os
O resultados
s apontaram que a expre
essão do Kv7
7.2 está dim
minuída nos DRG
D
e
os níveis do RE
EST (repres
ssor elemen
nt 1 – silen
ncing transcription), fa
ator sabidam
mente
supre
essor da exp
pressão de Kcnq2,
K
estão
o aumentado
os. Quando analisados p
paralelemente, os
resulttados dos experimento
e
s comporta mentais mo
ostram que a hipernociicepção mec
cânica
desen
ncadeada pe
ela PSNL é detectada a
anteriormentte à diminuição da exprressão de Kcnq2.
K
Estes
s resultados sugerem que a hipere xcitabilidade
e encontrada
a em modellos experimentais
ão de cana
de n
neuropatia pode
p
estar relacionada
a com a diminuição
d
da expressã
ais M
perife
ericamente. Portanto, o REST pode ser um alvo terapêutic
co bastante interessante
e para
tratamento da do
or neuropátic
ca.
Referrência: Rose
e K, Ooi L, Dalle C, R
Robertson B,
B Wood IC, Gamper N
N. Transcrip
ptional
repre
ession of the
e M channel subunit
s
Kv7..2 in chronic
c nerve injurry. Pain 2011
1 152(4):742-54.
7. Lesão prévia de
d um nervo acarreta ne
europroteção
o contra lesõ
ões posteriorres
dos prévios
s mostram que o p
pré-condicion
namento po
ode provoccar um fen
nótipo
Estud
neuro
oprotetor no
o sistema ne
ervoso. De fato, a prév
via exposiçã
ão a um qua
adro de isqu
uemia
mode
erada ou sub-letal atenua possíveiss lesões gerradas por su
ubseqüente isquemia se
evera.
Adicio
onalmente, já se demonstrou que
e a prévia lesão no ramo
r
tibial do nervo ciático
c
realiz
zada duas semanas
s
an
ntes da liga
adura deste
e nervo induz aumento
o significativ
vo de
cresc
cimento do axonal
a
por promover
p
allterações mo
oleculares, como
c
elevaçção dos níve
eis de
AMPc
c intracelular. O conjun
nto destes rresultados sugere
s
que lesões prév
vias aumenttam a
habiliidade de re
egeneração de um nerv
vo. Com base nestes e outros esttudos, o tra
abalho
abord
dado neste alerta
a
investtigou se a p révia lesão em
e um dos ramos do ne
ervo ciático induz
modificação gené
ética/protéic
ca, alteraçõe
es neuronais
s ou ativação imune que
e podem afe
etar a
sensibilidade do
olorosa após subseqüe
ente lesão do nervo. Observou--se que o préesma
agamento de
e um ramo terminal
t
do nervo ciátic
co, sete dias
s antes ligad
dura parcial deste
nervo
o atenuou significativam
s
mente a hip
persensibilida
ade, particu
ularmente allodinia mecânica.
Não h
houve difere
ença entre os
o animais p ré-condicion
nados e não condicionad
dos com rela
ação à
infiltrração de ma
acrófagos e células T no
o gânglio da
a raiz dorsa
al (DRGs) ou
u em ativação da
micro
oglia e astrócitos nos corrno dorsal o u ventral da medula.
Estes
s resultados sugerem que a exposiição prévia a uma lesão nervosa p
protege conttra os
efeito
os adversos da lesão neuropática su
ubseqüente, e que essa inibição da h
hipersensibilidade
induz
zida pelo co
ondicionamento parece não depend
der de neurroinflamação
o em DRGs e na
medu
ula espinal. Uma
U
hipótes
se que pode ser aventad
da é que a prrévia lesão d
de um nervo
o ativa
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uma via descendente inibitória que re
eduz a hipersensibilidad
de causada por subseq
qüente
ligadu
ura do nervo
o.
Referrência: Moallem-Taylor G,
G Li M, Allb
butt HN, Wu
u A, Tracey DJ. A preco
conditioning nerve
lesion
n inhibits me
echanical pa
ain hypersen
nsitivity follo
owing subseq
quent neurop
opathic injury
y. Mol
Pain. 2011 7:1
8. De
esmitificando
o a meditaçã
ão
Um g
grupo de pesquisadore
p
es procurou entender melhor com
mo a medita
ação influen
ncia a
experriência sensorial, utilizando uma té
écnica de rottulagem de spin arteria
al por resson
nância
magn
nética funcio
onal, para avaliar
a
os m
mecanismos neurais, através da q
qual a meditação
influê
ência a dor em humano
os saudáveiss. Esta técnica capta pro
ocessos de longa duraç
ção do
céreb
bro, como a meditação. Durante es ses exames, um dispositivo de calo
or por induç
ção foi
coloc
cado sobre a perna direitta dos particcipantes. Estte dispositivo
o aqueceu u
uma pequena
a área
da pe
ele a uma te
emperatura que a maio ria das pess
soas acha do
oloroso, por um período
o de 5
minutos.
Após quatro dias
s de treinam
mento em m
meditação e meditando na presença
a de um esttímulo
nociv
vo, os pesquisadores constataram
c
uma reduç
ção significa
ativa da do
or em 57% e as
avalia
ações da intensidade da dor em 4
40%, quando comparad
das ao contrrole (repous
so). A
medittação levou à ativação reduzida de áreas relac
cionadas à dor do córtex
x somatosen
nsorial
primá
ário contrala
ateral. Uma análise
a
de re
egressão mú
últipla foi utilizada para iidentificar re
egiões
do cérebro asso
ociadas com
m as diferen
nças individuais na ma
agnitude da redução da dor
relacionadas à meditação.
m
As
A reduções na classifica
ação da inte
ensidade da dor induzid
da por
medittação foram
m associadas
s com maio
or atividade
e no córtex cingulado anterior e ínsula
anterrior, as áreas envolvidas na regu
ulação cogniitiva de pro
ocessamento
o nociceptiv
vo. As
reduç
ções das classificações desagradáve
d
eis da dor foram associadas com a a
ativação do córtex
c
órbito
o-frontal, uma
u
área implicada na reform
mulação da avaliação contextual dos
associada com
aconttecimentos sensoriais. Além disso,, a redução
o da dor ta
ambém foi a
c
a
desattivação do tálamo, o qu
ue pode refle
etir um mec
canismo de propagação
p
límbica envolvida
na m
modificação das
d
interaçõe
es entre a en
ntrada afere
ente e áreas do cérebro.. Consistente
e com
essa função, ma
ais que essas áreas fo
oram ativada
as pela meditação, ma
ais que a dor foi
reduz
zida. Uma das razões que a medita
ação pode te
er sido tão eficaz
e
em blloquear a do
or era
que e
ela não trab
balhou em ap
penas um lu
ugar no cére
ebro, mas re
eduziu a dorr em vários níveis
de p
processamen
nto. Juntos,, estes dad
dos indicam
m que a meditação
m
e
envolve múltiplos
meca
anismos cere
ebrais que alteram a co nstrução da experiência
a subjetiva d
da dor dispo
oníveis
a parrtir de inform
mações afere
entes.
Referrência: Zeidan F, Martu
ucci KT, Kra
aft RA, Gord
don NS, Mc
cHaffie JG, C
Coghill RC. Brain
mech
hanisms supp
porting the modulation of pain by mindfulness
m
meditation. J Neurosci. 2011
Apr 6
6;31(14):554
40-8.
9. Te
eobromina in
nibe a ativaçã
ão de nervoss sensoriais e tosse
A teo
obromina é um alcalóide
e da família das metil-x
xantinas. Os chocolates ao leite pos
ssuem
154 m
mg/100g de teobromina
a; o meio-am
margo cerca de 528 mg/100g. Mesm
mo sem a ing
gestão
alime
entar, a teo
obromina pode ocorrer no corpo por ser ela um
u
produto
o do metabo
olismo
huma
ano da cafeíína, que é metabolizada
m
a no fígado em
e teobromiina 10%, 4%
% teofilina e 80%
parax
xantina. Estte alerta é sobre um trabalho que demonsttra que a teobromina inibe
efetiv
vamente a tosse induzida por ácid
do cítrico em cobaias. Além disso
o, em um estudo
e
contrrolado, place
ebo, aleatórrio e duplo--cego a teo
obromina su
uprime a to
osse induzida por
capsa
aicina (1000mg v.o.), se
em efeitos ad
dversos.
A tos
sse é iniciad
da por estim
mulação de dois diferen
ntes tipos de
e fibras aferrentes senso
oriais,
fibras
s mielinizada
as com rece
eptores de a
adaptação rá
ápida (RAR) e fibras C com termin
nações
brônq
quicas ou pulmonares.
p
A teobrom
mina inibe diretamente a despolariização de nervos
n
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senso
oriais de co
obaia e do nervo vag
go em hum
manos, induz
zida por ca
apsaicina in vitro
suges
stivos de um
m efeito inib
bitório na atiivação do ne
ervo aferentte. Os resulttados indicam um
grand
de potencial antitussigêno para a te
eobromina. Este alcalóid
de pode atu
uar também como
um inibidor das enzimas fo
osfodiesterasses dos nuc
cleotídeos cíclicos e, tam
mbém, com
mo um
antag
gonista de re
eceptores de
e adenosina.
Referrência: Usmani OS, Belv
visi MG, Pat el HJ, Crispino N, Birrelll MA, Korbo
onits M, Korbonits
inhibits se
D, Barnes PJ. Theobromine
T
ensory nerve
e activation and cough
h. FASEB J. 2005
19(2)):231-3
10. A
Alteração da dor durante
e estímulos ttérmicos repetitivos
Um e
estudo realiz
zado por pes
squisadores norte-americanos examinou os eve ntos que ocorrem
quando uma série de estímu
ulos térmico
os nocivos é aplicada em
m humanos.. Foram aplicados
pulso
os de 3 segu
undos na mã
ão, a uma ta
axa de 4 pulsos por min
nuto, no tota
al de 32 testes. A
intensidade da dor
d
(avaliada
a por relato
o verbal bas
seada em um
m escala de
e 0-100) primeiro
declin
nou e então,, subiu novamente, indiccando adaptação e sensiibilização, re
espectivamente.
Adaptação e sen
nsibilização foram avali adas em pa
articipantes com fibrom
mialgia, deso
ordem
temp
poromandibu
ular (DTM) e em indivídu
uos considerrados saudáv
veis (controlle), indicand
do que
esse processo oc
corre antes da
d amplificaçção percentu
ual que carac
cteriza fibrom
mialgia e DT
TM.
Há re
elatos de que a habilidad
de da vibraçção em redu
uzir a dor envolve inibiçã
ão segmenta
ar. No
prese
ente estudo
o, eles sug
gerem que o gating vibratório da
d dor é significantem
mente
(inve
ersamente) relacionado
r
à taxa de se
ensibilização. O estudo sugere,
s
de a
acordo com várias
v
linhas
s de evidê
ência, que adaptação e sensibiliz
zação acontecem em fases iniciais do
proce
essamento da
d informação sensitiva.
Referrência: Holliins M, Harp
per D, Maixn
ner W. Cha
anges in paiin from a rrepetitive th
hermal
stimu
ulus: The rolles of adapta
ation and sen
nsitization. Pain.
P
2011 Mar
M 29. [Epu
ub ahead of print]
p

6

