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1. Te
erapia contra
a a dor
Um p
procedimento baseado em
e terapia g
genética, feito pelos cie
entistas do Departamen
nto de
Neuro
ologia da Universidade
U
de Michiga
an, está ten
ndo bons resultados: de
ez pacientes que
sofrem de dores moderadas causadas po
or câncer tiveram reduçã
ão da dor em
m até 80%.
Estão
o sendo aplicadas nos pacientes injeções so
ob a pele baseadas
b
e m um com
mposto
conte
endo um gen
ne (PENK) responsável
r
pela produç
ção de enceffalina, um o
opióide endó
ógeno,
naturralmente fab
bricado pelo
o nosso orga
anismo, e que
q
tem efeito analgésicco. Os indiv
víduos
que rreceberam doses
d
baixas
s relataram que não ho
ouve mudança na intenssidade da dor. Já
nos g
grupos que receberam dose média
a ou alta tiiveram alívio da dor. N
Não houve grupo
contrrole neste estudo,
e
mas
s os efeitos dose-repos
sta sugerem
m eficácia, m
merecendo maior
inves
stigação.
Segundo o presidente da So
ociedade Brrasileira para
a o Estudo da Dor, Joã
ão Batista Garcia,
G
esses
s resultados trazem espe
eranças para
a pessoas co
om dores ma
ais difíceis d
de tratar, com
mo as
porta
adoras de dor
d
de origem neuroló
ógica, pois o método elimina a a
administraçã
ão de
analg
gésicos os qu
uais, quando
o tomados co
om freqüênc
cia, tem efeittos colateraiis.
Com a terapia gênica,
g
o ge
ene é levado
o até a orig
gem da dor por um vírrus (herpes)), que
infectta somente as
a células ne
ervosas, atin
ngindo some
ente o alvo. Parte do ma
aterial genético do
vírus é retirada, tornando-o
o não patog
gênico, e o gene PENK é adicionad
do em seu lugar,
torna
ando o vírus um veícu
ulo transporrtador sem nenhuma ameaça
a
à ssaúde, levan
ndo à
produ
ução de ence
efalina.
Teste
es feitos em
m animais mostraram qu
ue este méttodo é basta
ante eficaz n
nos casos de
d dor
crônica causada por lesão dos nervos e inflamaçõe
es. No Brasil, uma em ccada três pe
essoas
tem dor crônica, a qual é tratada com
m doses altas de analg
gésicos, antticonvulsivan
ntes e
antidepressivos. Esta nova te
erapia é espe
erança de mais
m
qualidad
de de vida.
Evidê
ências pré-clínicas indica
am que a trransferência de genes para
p
o gâng
glio da raiz dorsal
d
(DRG
G) utilizando
o replicação do vírus (H
HSV) basead
do em vetorres pode red
duzir a dor. Este
teste foi realizad
do para ava
aliar a segu
urança e ex
xplorar a efficácia desta
a abordagem
m em
huma
anos. Neste
e ensaio clíínico, o me
ecanismo de ação do vetor não foi diretam
mente
confirrmado, mas
s em estudo
os com ani mais o efeiito analgésico obtido fo
oi bloqueado por
antag
gonistas dos receptores opióides, na
aloxona e naltrexona.
Fonte
es:
 ISTO É | + Notícias
ww.consulfarma.com/de
etalhes_notic
cias.php?id=130170
 http://ww
 Wolfe D, Wechuck J, Krisky D, Mata M, Fin
nk DJ A clinical trial of gene therap
py for
chronic pain.
p
Pain Me
ed. 2009 10((7):1325-30
0.
2. AN
NVISA aumenta o contro
ole sobre a p
prescrição e uso
u da Talidomida
O us
so e a histó
ória da talid
domida já e
estiveram presentes em
m alguns de
e nossos bo
oletins
mens
sais (41 e 85
5) e foram te
ema do edito
orial do mês de maio do ano passad
do.
A talidomida, iniicialmente utilizada
u
com
mo sedativa e antieméttica, foi reti rada do me
ercado
mund
dial em 196
61, após a descoberta da relação do uso des
sse medicam
mento com a má
forma
ação de feto
os. No entan
nto, em 1965
5 foi descob
berto o seu efeito
e
benéfiico no tratam
mento
de es
stados reacio
onais (ex.: dor)
d
em Han
nseníase (an
ntigamente conhecida
c
co
omo lepra), e não
para tratar a doença propriamente diita, o que gerou a su
ua reintrodu
ução no me
ercado
brasileiro com es
ssa finalidad
de específica
a. A partir daí,
d
muitos estudos forram conduzidos e
inúmeras utilizações para a droga fforam desco
obertas: câncer, AIDS
S (úlcera aftóide
a
idiopá
ática), lúpus
s eritematoso
o sistêmico e hanseníase.
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O uso
o da talidom
mida no Brasil é regulame
entado pela Portaria SVS
S/MS nº 354
4, de 15/08/1997.
Em d
data anteriorr (04 de julh
ho de 1994),, a Portaria 63 já havia proibido o u
uso da Talido
omida
por m
mulheres em
m idade fértil. Em 2003
3, foi sancionada a Lei nº 10.651 d
de 16 de ab
bril de
2003 que dispõ
õe sobre o controle d o uso da talidomida. Mesmo asssim, a utiliização
indisc
criminada e a total faltta de inform
mação sobre
e o medicam
mento, infel izmente con
ntinua
fazen
ndo vítimas em no
osso país, como mostra a reportagem publicada em
http:///www.estad
dao.com.br//estadaodeho
oje/2011032
23/not_imp6
695888,0.ph
hp No dia 24
2 de
març
ço de 2011, o Diário Oficial da Uniã
ão publicou a resolução da ANVISA,, que vai ga
arantir
maior controle no uso da talidomida. De
e acordo com
m a resoluçã
ão, a notificcação de cas
sos de
reaçõ
ões adversas ao medic
camento passsará a serr obrigatória
a. O texto determina que
q
a
emba
alagem apre
esente a fottografia de uma criança com defic
ciência física
a provocada
a pelo
remé
édio. A norm
ma da ANVISA também e
estabelece critérios para a devoluçã o e o descarte do
remé
édio e detalh
ha a respons
sabilidade crriminal pelo uso indevido. A mudan ça vai possibilitar
mais controle sob
bre a entrega do medica
amento aos usuários.
u
O Min
nistério da Saúde,
S
em parceria
p
com
m a ANVISA, vai prepara
ar cartilhas, a fim de orrientar
os m
municípios on
nde foram registrados
r
m
mais casos, sobre o ris
sco do uso iindiscriminado do
partir da da
fárma
aco. A resollução entrarrá em vigor no prazo de
d 90 dias contados
c
a p
ata de
public
cação no Diário
D
Oficial (24/03/20 11). Em conclusão, este alerta te
em o objetiv
vo de
“alerttar” e inform
mar nossos leitores so
obre o uso indiscriminado e as no
ovas resoluções a
respe
eito do uso da
d talidomid
da no Brasil.. Logicamen
nte, fica a crritério dos m
médicos avaliarem
as va
antagens e benefícios
b
do uso do m edicamento de acordo com o estad
do do pacien
nte. É
importante, tamb
bém, que ha
aja seriedad e na fiscaliz
zação por pa
arte das agê ncias regula
adoras
e dos
s profissiona
ais de saúde
e para que, enfim, o Brrasil seja um
m país livre d
do “fantasm
ma” da
talido
omida.
Fonte
es:
 http://ww
ww1.folha.uo
ol.com.br/eq
quilibrioesau
ude/900134-anvisa-vai-l imitar-uso-d
datalidomid
da-a-partir-d
de-maio.shtm
ml
 http://ww
ww.estadao.com.br/esta
adaodehoje/20110323/not_imp6958
888,0.php
ww.anvisa.gov.br
 http://ww
 http://ww
ww.talidomid
da.org.br/
or crônica e o cérebro
3. Do
Conv
viver com a dor diariam
mente é um
ma tarefa árdua
á
mas real para ce
erca de 30% da
população mund
dial, segundo dados da
a Organizaçã
ão Mundial da Saúde ((OMS). Essa
a é a
quantidade estim
mada de indivíduos qu
ue sofrem de
d desconfo
ortos intenso
os, constan
ntes e
incurráveis em diiversas parte
es do corpo
o, como fibro
omialgia, artrites e neu
uropatias. Em
mbora
seja possível con
ntrolar a dor crônica por meio de me
edicamentos e outras terrapias, não existe
cura para o mal, pelo simplles fato de que nem mesmo
m
os médicos conse
eguem explicar a
origem do proble
ema. Cada vez mais, p
porém, os ciientistas se aproximam dos mecanismos
cereb
brais escondidos por trá
ás da dor crô
ônica, o que
e, potencialm
mente, pode
erá colocar fim
f
ao
sofrim
mento diário
o de 2,6 bilhõ
ões de pesso
oas.
Acred
dita-se que com o ente
endimento d os mecanism
mos que dã
ão origem à dor crônica
a será
possíível chegar à cura, daí a importâ
ância dos estudos cond
duzidos por Vania Apk
karian,
pesqu
uisadora e professora da Faculdad
de de Mediicina da Un
niversidade de Feinberg
g, em
Chica
ago, e que há duas décadas estu
uda o assun
nto. Utilizan
ndo recursoss de resson
nância
magn
nética (RM),, Apkarian comparou
c
o s cérebros de pacientes com dore
es crônicas ao de
indivííduos sadio
os, em repouso e du rante ativid
dades que exigem ate
enção. Todo
os os
volun
ntários do primeiro grupo sofria m de dore
es incessantes há ma
ais de um ano,
principalmente na
n região lo
ombossacrall, incluindo nádegas e coxas. Em
mbora os es
studos
tenha
am apontado que não há diferençça de eficácia entre as tarefas dessempenhada
as por
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pesso
oas de ambo
os os grupos, as image ns dos cérebros revelam
m funções ccerebrais bas
stante
distin
ntas.
Pacie
entes que so
ofriam dores crônicas apresentaram alteraçõe
es significatiivas em div
versas
regiões do cérebrro que não estão
e
ligadass à dor, ou seja,
s
há impacto na funçção cerebral como
um ttodo. Os cie
entistas acre
editam que essas alterrações fazem
m parte de um processo de
reorg
ganização an
natômica que o cérebro
o utiliza com
mo estratégia
a para que o paciente possa
conviiver com um
ma dor cons
stante. Assim
m, ocorre uma perda de
d densidade
e do cérebro que
está relacionada diretamente
e com a durração da dor, mais espe
ecificamente
e, 1,3 centím
metros
cúbic
cos de massa
a cinzenta, a parte do cé
érebro que processa
p
as informaçõess e memórias, são
perdidos a cada ano
a
pelos pa
acientes que sofrem de dor
d crônica.
Ressa
alta-se que, ao longo do tempo, esssas alteraçõ
ões podem resultar na atrofia cerebral e
causa
ar deficiência
as cognitivas
s. É possívell que a diminuição da massa cinzentta seja provocada
pela retração do
o tecido cere
ebral, sem perda signifficativa de neurônios.
n
A atrofia tam
mbém
da a process
sos irreversííveis, como a neurodegeneração. O
Outra pesquiisa da
pode ser atribuíd
equip
pe constatou
u que os ne
eurônios da medula esp
pinal sofrem apoptose e
em ratos com
m dor
neuro
opática, o qu
ue explicaria
a a diminuiçã
ão do tamanho do cérebro.
Referrência e fontte:
 Apkarian AV, Hashm
mi JA, Baliki MN. Pain an
nd the brain
n: Specificity
y and plastic
city of
the brain
n in clinical ch
hronic pain. Pain 152 20
011 S49-S64
4.
 http://ww
ww.correiobrraziliense.co
om.br/app/no
oticia/ciencia
a-esaude/20
011/04/24/in
nterna_cienccia_saude,24
49289/dor-cronica-provo
oca-mudancascerebrais
s-revela-pesq
quisador-norrte-american
no.shtml
4. A iincapacidade
e gerada pela dor crônicca é causada
a por compon
nentes emoccionais
Diverrsas doenças
s causadoras
s de dor crôn
nica culmina
am em incap
pacitação e p
perda funcion
nal no
pacie
ente, com consequente
c
redução d
da qualidade
e de vida e produção no trabalho. Os
meca
anismos pelo
os quais iss
so se dá ai nda são de
esconhecidos
s, mas tem se relatado
o que
altera
ações psico
ológicas liga
adas à dor podem es
star relacion
nadas ao ssurgimento dessa
incap
pacitação (ve
er alerta “Do
or crônica e o cérebro”, nesta
n
edição
o).
Um g
grupo de pes
squisadores quantificou essa influên
ncia em um trabalho pu
ublicado esse
e mês
na re
evista Pain. O estudo pro
ocurou identtificar a relação causal entre
e
a dor e a incapacittação,
obserrvadas paralelamente as
a mudançass psicológica
as ocorridas durante o tempo em que o
pacie
ente convive com uma dor,
d
como sttress, ansied
dade e depre
essão. A pessquisa incluiu 231
pacie
entes com do
or lombar su
ubaguda (6 a 12 semana
as de duração).
Foi encontrada uma relação de aproxima
adamente 30
0% entre o surgimento
s
d
de incapacid
dade e
existência de alterações
s psicológica
as geradas pela dor crônica, ou se
eja, o stres
ss e a
a coe
depre
essão são os
o responsáv
veis por 30 % da incap
pacidade pre
esente nos p
pacientes. Isso
I
é
basta
ante importa
ante, especia
almente se p
pudermos fazer um acom
mpanhamen to desse paciente
e red
duzir os com
mponentes emocionais
e
q
que aumenttam a sensa
ação dolorossa e promov
vem a
incap
pacidade.
No e
entanto, o fa
ato dessa relação ser d
de apenas 30% indica que outross fatores tam
mbém
devem
m ser explorrados e o pa
aciente olhad
do sempre co
omo um todo.
Referrência: Hall AM, Kamperr SJ, Maher CG, Latimer J, Ferreira ML, Nichola
as MK. Symp
ptoms
of de
epression and
d stress med
diate the effe
fect of pain on
o disability. Pain 2011 ((5):1044-51.
5. Me
edicamento a base de maconha
m
é efficaz para tra
atamento de dores crôniicas
omercializad
Uma droga a bas
se de macon
nha, desenvo
olvida pela GW
G Pharma,, que será co
da por
uma das maiores
s indústrias farmacêutica
a do mundo, a Novartis, alcança ap
provação e licença
para a venda em
m alguns país
ses, principa
almente da América
A
do Norte
N
e Euro
opa. Desde o final
de 20
010, a droga
a encontra-s
se em fase de negociaç
ção com a Agência Nacio
onal de Vigilância
Sanittária (ANVIS
SA) para com
mercialização
o no Brasil, onde
o
até o momento
m
nã
ão houve qua
alquer
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manifestação so
obre o assu
unto. De a
acordo a le
egislação brrasileira, me
edicamentos
s que
conte
enham em sua composiç
ção extratoss de maconha são proibidos, mas a lei também prevê
a hipótese de auttorização para casos esp
pecíficos.
Trata
a-se da droga Sativex®, comercializ ada na form
ma farmacêuttica de spray
y bucal, com
mposta
principalmente pelos
p
princípios ativos delta-9-tettraidrocanabinol (∆9–TH
HC, 27mg/m
mL) e
canab
bidiol (CBD, 25mg/mL), sendo indic ado no alívio
o dos sintom
mas de esclerrose múltipla
a com
espas
sticidade e tratamento da
d dor neuro
opática relacionada ao câ
âncer.
Seu m
mecanismo de ação env
volve recepto
ores canabin
nóides CB1 e CB2, cujo ligante endó
ógeno
conhe
ecido é a anandamida, que susten
nta uma ativ
vidade farma
acológica sim
milar ao ∆9-THC,
atuan
ndo como agonista parc
cial de rece
eptores CB1. De modo contrário, o CBD tem pouca
ativid
dade sobre CB1,
C
porém uma maiorr atividade sobre
s
CB2. Além
A
disso, recentemen
nte foi
demo
onstrado qu
ue CBD tam
mbém estim ula receptores vanilóid
des (VR1), inibe a cap
ptação
celula
ar e a degra
adação enzimática do e
endocanabinóide ananda
amida. A co
ombinação de ∆9THC, CBD e óleos essenciais em extrato
os medicinais
s à base de Cannabis sa
ativa, aprese
entam
beneffícios terapê
êuticos que são
s
maiores do que a soma de suas partes.
Dado
os demonstram ainda que, Sativex®
® produz efeitos
e
farma
acológicos a
acima dos obtidos
com os medicam
mentos já existentes, v
visto que em
m relação à dor neurop
pática, evidê
ências
sugerrem que ne
enhuma outrra droga dissponível atu
ualmente é eficaz
e
em m
mais de 50%
% dos
pacie
entes, confirmando que esta droga é clinicamente eficaz no tratamentto de dor crônica,
uma vez que nã
ão há uma classe
c
terap
pêutica espe
ecífica bem como um fá
ármaco espe
ecífico
para tratar esse tipo
t
de patologia que accomete milhõ
ões de pesso
oas no mund
do.
Fonte
es:
 http://ww
ww.gwpharm
m.com/mech
hanism-action.aspx
ww.drugdeve
elopment-te
echnology.co
om/projects/sativex/
 http://ww
eja.abril.com
m.br/noticia/ssaude/novarrtis-vai-come
ercializar-rem
medio-feito-a http://ve
base-de-maconha
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Ac
cupuntura: será que alivia a dor e há
á sérios risco
os?
A acu
upuntura é largamente
l
utilizada parra controlar a dor, mas dúvidas sob
bre sua eficácia e
segurrança ainda permanecem. Este tem
ma tem sido discutido pe
ela equipe d
do DOL em vários
v
boletins (ver boletins 104, 119
1
e 121). Este traballho, publicad
do na Pain p
por Ernst e cols.,
c
revisões sis
stemáticas da
d acupuntu
ura no tratam
mento
teve como objetiivo avaliar criticamente
da do
or e de resum
mir os relató
órios de efeittos adversos
s graves, publicados dessde 2000.
A pes
squisa da litteratura foi realizada em
m 11 bancos
s de dados, sem restriçõ
ões de idiom
ma. As
revisõ
ões sistemá
áticas foram considerada
as para a avaliação
a
dos relatórios de efetividade e
casos
s em séries de
d eventos adversos.
a
Oss dados fora
am extraídos
s de acordo ccom critérios préEUA e no Ca
definidos. Analisa
aram 57 rev
visões de esstudos feitas
s na Europa,, Ásia, nos E
anadá
sobre
e a eficácia da acupunttura contra dores de ca
abeça, ombros, coluna ou causada
as por
fibrom
mialgia, cân
ncer, artrite reumatóide
e e cirurgias
s. Quatro eram
e
de exccelente qualidade
meto
odológica.
Nume
erosas contrradições e oposições
o
em
mergiram. Por unanimid
dade, conclu
usões positiv
vas de
mais de uma rev
visão sistem
mática de altta qualidade só existiam
m para dor d
de garganta. Isso
sugerre, segundo a pesquisa, que a mellhora observ
vada se deve
e a "efeitos não específficos",
ou p
placebo, com
mo convicçã
ão ou persu
uasão do te
erapeuta ou entusiasm o dos pacie
entes.
Nove
enta e cinco casos de efe
eitos adverssos graves, incluindo
i
cin
nco mortes fforam incluíd
dos. A
maioria deles foi decorrente
e de infecçõ
ões bacterian
nas por agu
ulhas contam
minadas, tra
atadas
com antibióticos. Mas quatro pacientes tiiveram seus
s pulmões pe
erfurados e m
morreram.
Em c
conclusão, várias
v
revisõ
ões sistemátticas têm gerado pouca
a evidência verdadeiram
mente
conviincente que a acupunturra é eficaz n a redução da dor. Efeito
os adversos g
graves contiinuam
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a serr relatados. Inúmeras opiniões prod
duziram prov
vas convince
entes de qu e a acupunttura é
pouco
o eficaz na redução
r
da dor.
d
Eventoss adversos graves,
g
incluindo mortes , continuam a ser
relata
ados.
Acred
ditando que seus achados contraria
avam todos os trabalhos
s que demo
onstram a efficácia
da ac
cupuntura, Ernst,
E
em uma carta pa
ara o editor do periódico Pain, aind
da critica a visão,
segun
ndo ele, bas
seada nas crenças,
c
exp
periências e julgamentos do próprio
o autor do artigo
Acupuncture ana
algesia: areas of consenssus and controversy, o prof.
p
Ji-Shen
ng Han, pub
blicado
recen
ntemente no
o mesmo periódico,
p
ba
aseado em anos de ex
xperiências e estudos sobre
acupu
untura e, ain
nda, tema ce
entral de um
ma palestra proferida
p
por Han no últtimo congres
sso da
IASP no Canadá.
Na re
esposta do prof.
p
Han ao
o comentário
o de Ernst, ele
e cita que a acupuntu ra já demon
nstrou
que s
seus efeitos vão além da
a estimulaçã o local e pro
oduzem resp
postas sistêm
micas que uttilizam
diverrsos tipos de neuromed
diadores. Ci ta também o recente estudo pub
blicado na Nature
N
Neuro
oscience (b
boletim DOL
L 119) que
e demonstra
a a co-loca
alização de receptores para
adeno
osina nos ch
hamados “ac
cupontos” e explica que os estudos dos
d mecanissmos de analgesia
por a
acupuntura continuam
c
a ser uma im portante áre
ea de exploração e repre
esenta uma ponte
vital entre a med
dicina ocidental e a orien
ntal.
Fica c
claro que no
ovamente a acupuntura volta a ser alvo de dúv
vidas. E que a quantidad
de e a
qualid
dade dos artigos a res
speito da efficácia da acupuntura
a
como tratam
mento analg
gésico
esbarrram na me
etodologia pe
ela qual os trabalhos são controlad
dos. Ou seja
a, o controle não
estim
mulado nos trrabalhos de acupuntura em humano
os ainda deve ser mais b
bem delinead
do.
Referrência: Erns
st E, Lee MS
S, Choi TY. Acupuncturre: Does it alleviate pa
ain and are there
seriou
us risks? A review
r
of rev
views. Pain. 2011 152(4):755-64.
7. A
Ativação loc
cal de rec
ceptores Ka
appa opióid
de diminui inflamação
o da articu
ulação
temp
poromandibu
ular
Dentrre as condições dolorosas na regi ão orofaciall está a dor provenientte da articu
ulação
temp
poromandibu
ular (ATM), que
q
vem se destacando nos avanço
os terapêuticcos. No intuito de
busca
ar alternativ
vas para a utilização
u
do
os opióides em regimes
s terapêuticcos para a dor,
d
a
estim
mulação perriférica de receptores Kappa opióide (KOR)
) tem sido
o promissorra ao
demo
onstrar efeittos analgésic
cos em proccessos inflam
matórios crô
ônicos mais vantajosos que a
utiliza
ação de opió
óides sistêmicos que aprresentam efe
eitos adverso
os e centraiss.
No p
presente esttudo foi ava
aliado que a ativação periférica
p
do
os receptore
es Kappa opióide
dimin
nui a nocicepção induzid
da pela inje ção de Form
malina na AT
TM de ratoss. A realização do
teste nociceptivo
o utiliza uma câmara esp
pelhada por 45 minutos, onde é regiistrada a res
sposta
nocic
ceptiva, dete
erminada pello número d e segundos que o anima
al coça a reg
gião orofacia
al com
a fren
nte ou pata ipsilateral e//ou recua a cabeça de fo
orma reflexiva caracterizzada por balançar
a cab
beça.
Foi o
observado qu
ue o U50.48
88, um agon
nista dos receptores KO
ORs, reduz o extravasam
mento
plasm
mático e a migração
m
de neutrófilos iinduzida pela Formalina na ATM de ratos de ma
aneira
dose--dependente
e. Neste mesmo ponto, foi observa
ada a revers
são do efeito
o antiinflamatório
pelo nor-BNI, con
nsiderado um
m antagonistta de recepttores Kappa opióide.
Diantte dos dado
os demostra
ados, os au
utores consideram o im
mportante p
papel dos efeitos
e
antinociceptivos e antiinflam
matórios en contrados no
n estudo dos
d
KORs ccomo uma opção
terap
pêutica perifé
érica e altern
nativas para
a o tratamento das desorrdens cranio
ofaciais.
Referrência: Chicrre-Alcântara TC, Torres--Chávez KE,, Fischer L, Clemente-Na
apimoga JT,, Melo
V, P
Parada CA,, Tambeli CH. Locall Kappa Opioid
O
Rece
eptor Activ
vation Decrreases
Temp
poromandibu
ular Joint Infflammation. Inflammatio
on. 2011 Apr 12. [Epub ahead of priint]
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8. In
nvestigação do mecanismo do efeitto antinocice
eptivo de do
ois constitui ntes da Pte
erodon
pubes
scens
A Pte
erodon pub
bescens Ben
nth é uma árvore típic
ca do cerra
ado brasileirro, popularm
mente
conhe
ecida como Sucupira-b
branca ou F
Faveiro. Estta árvore possui porte
e mediano e sua
made
eira é muito
o maciça, sendo muito u
utilizada na construção civil. Na me
edicina popu
ular, o
óleo e
extraído da semente e da
d casca é trradicionalme
ente utilizado
o contra o re
eumatismo.
Um e
estudo mosttrou que doiis constituin
ntes isolados
s das suas sementes
s
po
ossuem um efeito
antinociceptivo com
c
ação sinérgica com
m o envolvim
mento do sistema serottoninérgico. Estes
consttituintes perrtencem à fa
amília dos d
diterpenos e são o Gerranilgeraniol (C1) e o 6α,7β6
dihidroxivouacapan-17β-oato
o metileste
er (C2), sendo
s
que este últiimo possuii um
furan
noditerpeno com
c
núcleo vouacapano
o.
Os re
esultados deste estudo mostraram
m
q
que o efeito destes
d
consttituintes pod
de estar asso
ociado
ao siistema sero
otoninérgico. O efeito a
antinociceptivo do cons
stituinte C2 foi abolido
o pelo
inibid
dor da síntes
se de seroto
onina (5HT).. Já o antag
gonista do re
eceptor sero
otoninérgico 5HT3
(Ondansetron) in
nibiu o efeito
o antinocepttivo do consttituinte C1. Além disso, o constituin
nte C1
induz
ziu um efeito
o antinoceptiivo na dor in
nflamatória induzida por carragenina
a.
O effeito antinoc
ciceptivo do
os constituin
ntes não fo
oram associados a outtros sistema
as ou
mediadores relac
cionados a dor,
d
tais com
mo o sistema
a muscarínic
co e nicotínicco, o óxido nítrico
n
(NO), o GABA, e a acetilcolin
na. O efeito ccentral seme
elhante aos opióides foi excluído dev
vido à
ausên
ncia de efeitto no teste da placa quen
nte.
A serrotonina é um
u neurotransmissor qu
ue está asso
ociado na tra
ansmissão d
da dor da medula
m
até o cérebro, atuando
a
no sistema ini bitório desc
cendente. Uma droga q
que atua so
obre o
sistem
ma serotonin
nérgico e ap
presenta efeiito analgésic
co é a Duloxetine que ta
ambém é utilizada
no trratamento da depressão
o, pois aume
enta os níve
eis de seroto
onina por in
nibir a recap
ptação
deste
e neurotrans
smissor na fe
enda sinápticca.
Porta
anto, o traba
alho sugere que o efeito
o analgésico
o da Pterodo
on pubescen
ns Benth, co
omo o
uso tradicional desta plantta para o rreumatismo,, pode esta
ar associado
o à ação destes
d
consttituintes no sistema
s
sero
otoninérgico..
Referrência: Spin
ndola HM, Servat
S
L, R
Rodrigues RA, Sousa IM, Carvalho
o JE, Foglio
o MA.
Geran
nylgeraniol and 6α,7β
β-dihydroxyv
vouacapan-1
17β-oate methyl
m
este
er isolated from
Ptero
odon pubesc
cens Benth.: Further in
nvestigation on the antinociceptive
e mechanism
ms of
action
n. Eur J Pharmacol. 2011 656(1-3): 45-51.
9. Atividade física
a pode reduz
zir dor agud a
A ativ
vidade física
a promove muitos
m
benefíícios para a saúde física e mental. E
Ela pode red
duzir a
incidê
ência de vá
árias doença
as, promove
er neuropro
oteção e neuroplasticida
ade, aumen
ntar a
cogniição e, tam
mbém, tem efeitos anttidepressivos e ansiolítticos. Além de todas essas
vanta
agens, tem sido
s
demons
strado que o exercício fís
sico altera o limiar nocice
eptivo.
O ass
sunto é basttante discutid
do e já foi co
omentado em edições anteriores do
o DOL, que podem
p
ser encontrados em
e nosso Ba
aú de Ediçõe
es Anteriores
s (boletins: 6,
6 20, 107, 1
122).
Nos ú
últimos 20 anos uma sérrie de estudo
os tem verifficado se realmente ocorrre analgesia
a após
o exe
ercício. Exerrcícios envolvendo corri da e ciclism
mo são observados maiss freqüentem
mente
em p
pesquisas clín
nicas; em pe
esquisas pré
é-clínicas, a natação tem
m sido mais utilizada. O limiar
da do
or e a tolerâ
ância a um estímulo
e
dolo
oroso são en
ncontrados aumentados
a
após o exercício.
Além disso, a intensidade de estímulos d
dolorosos (té
érmico, elétrrico, mecânicco) é bem menor,
m
quando aplicada após ou durrante o exerccício.
O esttudo realizado por Mazzardo-Martin
ns, L. e cola
aboradores, utilizou o e
exercício de nado
prolo
ongado e de alta intensidade em um
m modelo ex
xperimental de nocicepçção química, onde
os an
nimais foram
m submetidos a sessões de 30 minu
utos de natação, durante
te cinco dias
s, com
período de 24h de descanso entre ass sessões de
d treino. Esse
E
modelo
o de exercício é
considerado um treino de re
esistência de
e carga constante, de acordo
a
com as concentrrações
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plasm
máticas de lactato, quantificadas lo
ogo após as sessões de
e treino. Apó
ós 24h do último
ú
treino
o, os animaiis foram sub
bmetidos ao teste de co
ontorções ab
bdominais ind
duzidas por ácido
acétic
co.
O exe
ercício de natação inten
nsa reduziu a resposta nociceptiva induzida pello ácido acé
ético e
o foi reverttido pelo tra
esse efeito hiponociceptivo do exercício
atamento in
ntraperitonea
al dos
animais com nalo
oxona (um antagonista
a
não seletivo
o de recepto
ores opioidess), PCPA (in
nibidor
da triiptofano hidroxilase; trip
ptofano é prrecursor da 5-HT)
5
ou adrrenalectomia
a bilateral (a
alguns
opióid
des endógen
nos são esto
ocados em células crom
mafins na medula
m
adren
nal). Esses dados
sugerrem que exe
ercícios de alta intensida
ade reduzem
m a dor aguda
a através de
e sistemas opióide
e serrotoninérgico
o.
Tem sido demon
nstrado que
e a natação (em partic
cular em água fria) pro
oduz o conh
hecido
fenôm
meno da anttinocicepção induzida po
or estresse (SIA),
(
a qua
al é mediada
a por mecanismos
opióid
des e não-o
opióides. Um
m mecanismo
o não opióid
de inclui a liberação de
e corticosteróides,
que d
desempenha
am um papel crítico na rregulação da
a resposta inflamatória, d
de modo que eles
podem suprimir a inflamação
o, em parte,, pela reduçã
ão do infiltra
ado celular e extravasam
mento
de p
proteínas plasmáticas. O exercíciio intenso de natação
o, em níve
eis que ca
ausam
hipon
nocicepção, não reduziu a infiltraçção de leuc
cócitos e extravasamen
nto de protteínas
plasm
máticas induzida por ácido acético. Além disso,, o período de
d descanso
o de 24h tam
mbém
evita a indução de
d analgesia pós-estress e, que norm
malmente oco
orre dentro d
de minutos.
Em suma, esse
es dados fo
ornecem ev
vidências co
onvincentes de que ex
xercícios de
e alta
intensidade exercem um efe
eito hiponociiceptivo pronunciado, co
omo revelad
do pela suprressão
de re
espostas noc
ciceptivas geradas pelo á
ácido acético
o em camund
dongos.
Referrências:
 Mazzardo
o-Martins L, Martins DF
F, Marcon R,, Santos UD
D, Speckhan
nn B, Gadottti VM,
Sigwalt AR,
A Guglielm
mo LGA, Santtos ARS. Hig
gh-Intensity Extended Sw
wimming Ex
xercise
Reduces Pain-Related
d Behavior iin Mice: Invo
olvement off Endogenouss Opioids an
nd the
Serotone
ergic System. Journal of Pain, 11 (12
2): 1384-139
93, 2010;
 Cotman CW, Berchto
old NC, Chrristie LA: Ex
xercise build
ds brain hea
alth: Key ro
oles of
grown fac
ctor cascade
es and inflam
mmation. Tre
ends Neurosci 30:467-47
72, 2007;
 Davranch
he K, McMorrris T: Speccific effects of
o acute mo
oderate exerrcise on cog
gnitive
control. Brain
B
Cogn 69:565-570,
6
2009;
 Greenwood BN, Fleshner M: Exeercise, learn
ned helplessn
ness and th
he stress-res
sistant
brain. Ne
euromol Med 10:81-98, 2
2008;
 Hayes K,, Sprague S, Guo M, Daavis W, Frie
edman A, Ku
umar A, Jim enez DF, Diing Y:
Forced, not
n
voluntarry, exercise effectively induces neu
uroprotection
n in stroke.. Acta
Neuropatthol 115:289
9-296, 2008 .
sular Caudal Granular é suficiente e necessário para a manu
utenção em longo
10. O Córtex Ins
prazo
o do comporrtamento anttialodínico no
o rato neuro
opático
Evidê
ências recentes apontam
m a estimula
ação cortical como alterrnativa para o tratamen
nto da
dor c
crônica (Xie
e et al., 20
009). De fa to, o córtex cerebral ocupa relev
vante posiçã
ão no
proce
essamento de
d estímulos
s nociceptivo
os e na ativ
vação de vias descende
entes que podem
p
regular a entrad
da de novos
s estímulos nociceptivos
s pela medu
ula espinal. Dentre as áreas
cortic
cais envolvidas em mo
odulação da
a nocicepçã
ão, destaca-se o córte
ex insular rostral
r
agran
nular (CIRA)). Segundo Jasmin
J
et al.., (2003) a lesão do CIR
RA em ratos produz analgesia,
indica
ando que o córtex insu
ular produz hiperalgesia
a tonicamen
nte. Estes a
autores utiliz
zaram
inibid
dor da enzim
ma GABA-am
minotransfera
ase, que pro
omoveu a ativação selettiva de recep
ptores
GABA
AB de neurrônios do córtex
c
insullar produzin
ndo hiperalg
gesia via p
projeções pa
ara a
amígdala, área envolvida em
m sensações de dor e me
edo.
Além disso, os autores
a
suge
eriram que o CIRA modula o limiar nociceptivo
o agindo em, pelo
meno
os, dois sisttemas subco
orticais inde
ependentes: o córtex insular para a amígdala
a (via
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modu
ulada predom
minantemen
nte por rece ptores GABA
AB), e desta
a região cort
rtical para o locus
coeru
uleus
(via
a
influenc
ciada
porr
projeçõe
es
noradrenérgicas
bulbo-esp
pinais,
predo
ominanteme
ente modulada por rece
eptores GABAA). Em estudo anterio
or, Burkey et
e al.,
(1996
6) demonstrraram que a administraçção de morffina reduz a atividade do
o córtex insular e
produ
uz analgesia.
nte na modu
A ma
anipulação da
a porção gra
anular do có rtex insular não parece ser importan
ulação
da nocicepção em
e
modelos
s de dor ag
guda. No entanto,
e
em estudo reccente Benison et
al.(20
011) demo
onstraram que
q
a lesã
ão do córttex insular granular caudal red
duz o
comp
portamento alodínico decorrente de neuropatia em ratos. Tanto
T
a lesã
ão realizada antes
ou ap
pós a consttrição de nervo ciático promove os
s mesmos efeitos antino
ociceptivos. Estes
resulttados sugerrem que a porção gran
nular do córtex insular produz hip
pernocicepçã
ão em
mode
elo de dor crrônica.
Uma possível hip
pótese é que estímulos n
nociceptivos agudos não sejam suficcientes para ativar
a porrção granular do córtex insular. Entrretanto, a ne
europatia ind
duzida pela ligadura de nervo
pode ativar a plasticidade neuronal, se
endo capaz de ativar esta
e
região cortical, e desta
forma
a, induzir a alodinia
a
cara
acterística da
a dor neurop
pática.
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c
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H
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m
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