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1. FD
DA promove conscientiza
ação sobre u so correto de
d medicame
ento
O ace
etaminofeno
o (paracetam
mol) é a dro
oga mais utiilizada nos EUA
E
para o alívio de do
ores e
febre
e. Este medic
camento é ta
ambém muitto comercializado no Bra
asil, apesar de concorrer com
a dipirona e outros
o
fárm
macos que agem como analgésic
cos. Existem
m apresenttações
farma
acêuticas co
om acetaminofeno sozinh
ho e, também, combinad
do com outrros medicam
mentos
para auxiliar no alívio
a
dos sintomas de rresfriados, gripe
g
e alergias, sendo q
que muitos destes
d
são fformulações de venda livre (conhe
ecidos como OTC, do in
nglês Over tthe Counterr). Há
tamb
bém muitas outras comb
binações, pa
ara estados dolorosos mais
m
intensoss, que neces
ssitam
de prrescrições, como,
c
por exemplo,
e
o T
Tylex® (cod
deína + para
acetamol), m
medicamentto sob
contrrole especia
al. A grande disponib
bilidade de diferentes dosagens,, formulaçõ
ões e
comb
binações do paracetamo
ol e outros a
antiinflamató
órios não esteroidais (AIINE’s) aume
enta o
risco de superdo
osagens med
dicamentosa
as. Muitas ve
ezes o pacie
ente utiliza um medicam
mento
sem saber ao ce
erto o que o compõe, fa
azendo uso de vários ao
a mesmo te
empo contendo o
aceta
aminofeno, aumentando
a
o risco de d
danos ao org
ganismo.
O pa
aracetamol, quando utillizado de accordo com as instruçõe
es presente
es na bula ou
o de
acord
do com o profissional de saúde adequado, seja ele o médico p
prescritor e//ou o
farma
acêutico disp
pensador, trrata-se de um
m medicame
ento seguro. Entretanto , quando ing
gerido
em q
quantidade acima
a
da re
ecomendada
a, pode caus
sar danos ao
a fígado, q
que variam desde
anorm
malidades nas
n
funções hepáticas, até a morte
e. Isto se deve
d
ao esg
gotamento da
d via
hepáttica respons
sável pela biotransform
b
mação deste
e medicamento quando dado em doses
muito
o elevadas
s, desencad
deando he patoxicidade
e. Para maiores
m
infformações sobre
aceta
aminofeno co
onfira alerta anterior no nosso porta
al do DOL (bo
oletim nº 10
08, ano 09).
Existe
em muitos relatos de overdose de
e paracetam
mol em consumidores iinadvertidos
s, que
toma
am além da dose recomendada. Pen
nsando nisso
o, o FDA (Fo
ood and Dru
ug Administration)
resolv
veu lançar um
u vídeo bastante intera
ativo, inform
mativo e esclarecedor, da
a forma correta e
segurra de como
o tomar tal fármaco, ccom o intuito de orien
ntar os paciientes quan
nto às
obserrvações que
e devem ser
s
feitas a
ao usar o acetaminofe
eno, focand
do crianças,, que
naturralmente exigem cuidad
dos extras q
quando são medicadas, e também a
adultos. No vídeo
os au
utores levam
m em consideração os ri scos de sup
perdosagem, interações medicamenttosas,
efeito
os colaterais
s, entre outros fatoress. A agência
a disponibilizou os víd eos em ing
glês e
em
espan
nhol.
Confirra
http:///www.nlm.nih.gov/med
dlineplus/tuttorials/taking
gacetaminop
phensafely/h
htm/index.httm o
link
em
inglês
e
em
http:///www.nlm.nih.gov/med
dlineplus/spa
anish/tutoria
als/takingace
etaminophen
nsafelyspanish/ht
m/ind
dex.htm o link em espan
nhol.
É imp
portante rele
embrar que o paracetam
mol não ofere
ece perigo de morte qua
ando adminis
strado
nas d
doses recom
mendadas. Fa
az-se necesssário alertar continuame
ente os pacie
entes sobre o que
o uso
o incorreto deste medica
amento pode
e acarretar.
2. Qu
uem nunca sentiu
s
dor de
e cabeça?
Os es
studos relac
cionados à dor
d
de cabe
eça vêm se tornando de
estaque no âmbito da saúde
públic
ca. Esta do
or é consid
derada como
o uma doe
ença benigna. Sua imp
portância ga
anhou
desta
aque devido a sua incidê
ência elevada
a, onde 50%
% das pessoa
as apresenta
am dor frequ
uente.
Nesse
e contexto, as cefaleias
s representa m redução da qualidade
e de vida e lazer, bem como
são a
as grandes responsáveis
r
s por abrev iar horas de
e trabalho que podem m
modificar a rotina
diária
a das pessoa
as que sofre
em com esta
as dores. A enxaqueca é considerad
da uma das
s mais
danosas dentre as
a cefaleias, podendo intterferir na id
dade mais prrodutiva da v
vida, bem co
omo é
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frequ
uente em mu
ulheres, o qu
ue pode esta
ar relacionad
do ao ciclo menstrual.
m
Ta
ambém é rellatado
acom
metimento de
e crises epilé
épticas e acid
dente vascular cerebral acompanha ndo a enxaq
queca.
a controle diário
O us
so desenfrea
ado de analgésicos para
d
da do
or desencad
deia uma qu
uestão
preoc
cupante parra a saúde,, pois os e feitos colate
erais aparec
cem de forrma grave, como
hemo
orragias gásttricas, doenç
ças hepática
as, renais e anemias.
a
Frentte a essa que
estão, a Soc
ciedade Brassileira para Estudo
E
da Do
or (SBED) essta promove
endo o
“Ano Mundial Con
ntra A Dor De
D Cabeça”, no período de outubro de 2011 a outubro de 2012,
com o intuito de proporciona
ar maiores e
esclarecimen
ntos acerca do
d assunto e
e, principalm
mente,
alerta
ar as instituições sobre esse
e
importa
ante problem
ma.
Fonte
e: http://ww
ww.dor.org.br/profissiona
ais/noticia_c
conteudo.asp
p?xcod=22
3. Os
s três erros mais
m
comuns
s no jornalissmo médico
Um im
mportante site em saúde, o Health N
News Review
w, publicou recentementte um comentário
importante sobre
e os erros mais
m
comunss no jornalismo médico. O comentá rio foi escritto por
Gary Shwitzer, editor do site, em seu blo
og. O blog é de bastante
e relevância no jornalism
mo em
saúde
e, sendo cottado o melho
or blog de m
medicina em 2009. Gary focalizou se
eu comentárrio em
eleme
entos epidemiológicos utilizados
u
na
a pesquisa médica.
m
O primeiro erro
o apresentad
do é o
de qu
ue muitos es
studos favorrecem uma redução de risco relativ
vo, o que sig
gnifica um melhor
m
resulttado; no enttanto essa re
edução é fei ta sem a apresentação de
d valores a
absolutos e, sendo
assim
m, determina
ada droga po
ode ter ótim
mo resultado se analisado
o isoladame
ente, no enta
anto a
realid
dade populacional é bem
m diferente. Gary traz como
c
segund
do erro o fa
ato de que muitos
m
estud
dos observa
acionais apo
ontam relaçções equivo
ocadas de causa. Esttudos deste
e tipo
perm
mitem ao máximo
m
associações esstatísticas, traçando assim camin
nhos para novas
inves
stigações qu
ue aprofundem o conhe
ecimento na
a relação causa-efeito, na tentativ
va de
confirrmar a ass
sociação inic
cial. Estudo
os especifica
amente dirigidos são necessários para
obten
nção de resu
ultados verdadeiramente
e conclusivos
s. Por fim, o jornalista ttraz como te
erceiro
erro mais comum
m a interpre
etação errôn
nea de testtes de scree
ening, sendo
o necessária
a uma
abord
dagem mais
s detalhada do
d assunto (para mais informações
s veja o edittorial do DO
OL “Os
inibid
dores seletivos de COX-2
2 após a pro
oibição das vendas
v
do Vioxx®”, publlicado em ab
bril de
2006).
O co
omentário de Gary foi alvo de di vulgação de
e outros jornalistas da
a área, dev
vido à
aplica
abilidade e a tamanha ocorrência dos erros apresentado
os. Precisam
mos ficar attentos
diantte deste tip
po de estudo, para que
e a análise de dados seja cuidad
dosa, tornan
ndo a
apres
sentação e divulgação
d
do
os resultado
os verdadeira
amente cons
sistentes.
Referrência e fontte:
 http://kssjtracker.mit.edu/2011/1
10/24/gary-s
schwitzer-three-common
n-errors-inmedical-rreporting/
 BOCCHI, Edimar Alccides, NETO
O José Anto
onio Marin. Aplicação d
dos Princípio
os de
Medicina Baseada em
m Evidencia
as em Progrramas de Avaliação de Procedimen
ntos e
Medicamentos de Altto Custo. Arq
q.Brasileiro de
d Cardiologia 2001, 76,, 4, 339-42.
4. Um
ma forma ob
bjetiva de avaliar a dor
Aprox
ximadamentte 100 milhõ
ões de pesso
oas nos EUA sofrem de dor
d crônica: em torno de
e uma
em c
cada três pessoas. Este ainda é um grande pro
oblema na medicina
m
no â
âmbito do estudo
e
da do
or, pois a ne
ecessidade de trabalhar o que o paciente referen
ncia de man eira sistemá
ática é
comp
plicada. Por exemplo, no diagnósticco da dor, os
o participan
ntes podem ser convida
ados a
classificar o seu nível de dorr em uma esscala e, com
mo se pode imaginar, a percepção de
d dor
pode variar amp
plamente entre os indiv íduos, dependendo da história pesssoal, sinceriidade,
idade
e, componen
nte cultural e outros fato
ores. Além disso, há um grande núm
mero de pacie
entes,
como
o os muito jovens,
j
os idosos e porrtadores de deficiências
s cognitivas,, que não podem
p
dizer a intensida
ade da dor que os aco
omete. Pens
sando nisto, alguns pessquisadores estão
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tenta
ando desenvolver uma maneira
m
obje
etiva de med
dir os níveis de dor das pessoas porr meio
de da
ados fisiológ
gicos obtidos
s do próprio cérebro utilizando ressonância mag
gnética func
cional.
Inicia
almente o dis
spositivo esttá sendo cha
amado de “p
painometer” (sic).
No in
nício do proje
eto, a equipe de pesquissadores recrrutou oito pa
articipantes,, os quais tiv
veram
a aplicação de um
ma sonda de
e calor em se
eus braços, enquanto se
eus cérebros eram analis
sados.
Um p
programa co
omputacional foi ajustad
do para dese
envolver um
m algoritmo d
de dor, com
m base
na sinalização emitida
e
pelo
o cérebro q
quando os pacientes eram
e
ou nã
ão submetid
dos a
estím
mulos doloros
sos.
O alg
goritmo devidamente esttabelecido fo
oi então utilizado para determinar
d
sse um novo grupo
de voluntários estava
e
sentindo dor. O computado
or acertou 81% das v
vezes em qu
ue foi
solicitado para analisar pa
acientes su
ubmetidos ou
o
não ao estímulo doloroso. Dados
D
prelim
minares fora
am obtidos até agora e ainda prec
cisam de ma
ais análises e de testes
s com
pacie
entes subme
etidos a estímulos que rretratem outtros estados
s dolorosos além do esttímulo
térmiico. Assim, por enquan
nto, os méd icos seguem
m considerando o que o paciente relata
como
o padrão-ourro.
Referrência e fontte:
 Brown JE
E, Chatterjee
e N, Younge r J, Mackey S. Towards a physiolog
gy-based me
easure
of pain: patterns
p
of human
h
brain
n activity dis
stinguish pain
nful from no
on-painful th
hermal
stimulatio
on. PLoS One. 2011 6(9 ):e24124.
ypescience.com/maquina
a-mede-o-grrau-de-dores
s
 http://hy
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Od
dontoblastos
s humanos expressam ca
anais TRP termossensíve
eis funcionai s
A hip
persensibilida
ade dentinárria ou hipere
estesia é uma dor que oc
corre no cólo
o do dente devido
d
à exp
posição da dentina – que
e geralmente
e está recob
berta e prote
egida pela ca
amada de es
smalte
– ao estresse me
ecânico, químico ou térm
mico. Os me
ecanismos envolvidos
e
co
om a hiperestesia
não s
são completa
amente ente
endidos, poré
ém a hipóte
ese hidrodinâ
âmica é a ma
ais aceita, onde
o
o
fluido
o que existe dos túbulos dentina is pode mo
ovimentar-se
e em respo
osta a mudanças
osmó
óticas, térmiicas ou mec
cânicas. Esta
a movimenta
ação alterarria a pressão
o intradentinal, a
qual seria perce
ebida por neurônios a
aferentes se
ensitivos prresentes na polpa den
ntária,
pretando o estímulo
e
com
mo nociceptiv
vo.
interp
Estud
dos demons
stram que estímulos
e
no
ociceptivos, como o frio, não tem
m uma corre
elação
eficie
ente com a movimentaçã
m
ão do líquido
o nos túbulo
os. Para tal, alguns auto
ores sugerem
m que
a sinalização am
mbiente–neurrônio sensiti vo possa se
er realizada por um tipo
o celular pre
esente
entina, os odontoblasto
o
os. A grande
e questão desta
d
hipótese é como os odontoblastos
na de
seriam capazes de
d perceberr o ambiente
e e sinalizarr para os ax
xônios trigem
minais senso
oriais.
Neste
e ponto a litteratura é ainda mais co
ontroversa, tendo
t
algum
mas demonsttrações de que
q
os
odonttoblastos ex
xpressam canais mecano
osensíveis e termosensíveis (TRPs),, enquanto outros
o
autorres afirmam não ter ide
entificado a presença de
estes recepto
ores TPRs e
em odontoblastos.
Não se sabe o porquê
p
da diferença, ma
as possivelm
mente, esta resida no fa
ato dos prim
meiros
terem
m utilizado odontoblasto
o
os murinos e o segundo
o ter utilizad
do odontobl astos isolad
dos de
ratos
s. Porém, El Karim e seu
us colaborad
dores lançarram uma luz
z recente so bre este ass
sunto,
demo
onstrando que
q
odonto
oblastos hu
umanos ex
xpressam canais TRPss termosen
nsíveis
funcio
onais, respo
ondendo a estímulos noccivos como o frio via TR
RPA1. Este ttrabalho refo
orça a
teoria
a de que od
dontoblastos humanos p
podem exerc
cer um papel importante
e na sensibilidade
térmiica do dente
e
Referrência:
 M. Bränn
nström. The
e hydrodyna
amics of th
he dental tubule
t
and of pulp flu
uid. A
discussion of its sign
nificance in relation to dentinal
d
sensitivity. Cariies Res, 196
67, 1:
310–317.
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A.R. Son. Odontoblast TRP Chan
nnels and Thermo/Mech
T
hanical Tran smission. J DENT
RES. 200
09, 88: 1014
4-1019.
K.Y. Yeon
n. Adult Ratt Odontoblassts Lack No
oxious Therm
mal Sensitiviity. J DENT RES.l
2009, 88
8: 328-332.
El Karim
ma I.A. Hu
uman odonttoblasts express functtional therm
mo-sensitive
e TRP
channels: Implication
ns for dentin
n sensitivity. PAIN 2011, 152:2211-2
2223.

6. Se
ensibilidade a dor e ana
algesia induzzida pela va
asopressina são mediad os pela inte
eração
gene-gênero e es
stado emocio
onal
As e
estratégias de translaç
ção direta de resultados obtidos
s em expe
erimentação com
camu
undongos pa
ara a descoberta de no
ovos alvos terapêuticos
t
humanos ttêm se mos
strado
eficie
ente em algu
uns casos. Neste campo,, o grupo do
o professor Fillingim
F
obte
eve recentem
mente
resulttados importantes divulg
gados na forrma de artigo na Nature Neurosciencce.
Tenta
ando entender a base
e genética das diferen
nças nas respostas no
ociceptivas entre
camu
undongos de
e diferentes cepas, os a
autores identtificaram um
ma mutação no gene Av
vpr1a,
que codifica o receptor da
a vasopress ina tipo 1A
A (V1AR), como
c
respon
nsável por estas
difere
ma vasopressinaenças. Utilizando diversas análises os autores concluíram que o sistem
V1AR
R poderia serr um mecaniismo analgé sico endógeno.
A va
asopressina (arginina vasopressin
na - AVP),, conhecida
a também como horm
mônio
antidiurético (AD
DH) é um hormônio pe ptídico da neuro-hipófis
n
se, com pap
pel homeosttático,
sendo
o responsáv
vel por contrrolar a reab sorção de moléculas
m
no
os túbulos re
enais alterando a
perm
meabilidade tissular,
t
regu
ulando assim
m a concentração de água, glicose e sais no sa
angue.
Diverrsos trabalh
hos tem tam
mbém relata
ado um pap
pel importante da AVP
P diretamente no
céreb
bro, relacionando-a a comportamenttos sociais.
Os re
esultados ficaram ainda mais interesssantes: ao realizar a trranslação do
os resultados
s para
huma
anos, os autores identificaram o pap
pel do V1AR na dor e que polimorfissmos genétic
cos no
gene AVPR1A estão relacio
onados exclu
usivamente ao gênero masculino e a estado
os de
estresse agudo do
d indivíduo
o. A vasopre
essina pode ser um mediador da a
analgesia ind
duzida
por e
estresse em
m homens. Estes resul tados foram
m novamentte confirmad
dos em mo
odelos
murin
nos de dor aguda
a
onde se demonst rou também
m que a analgesia induzi da por estre
esse é
dependente do V1AR
V
e indep
pendente de opioides end
dógenos.
dos resultados, que a va
asopressina, agindo via V1AR,
V
Em suma, os auttores sugerem, a partir d
pode inibir a dorr aguda por ativar vias analgésicas endógenas,, semelhante
e às ativada
as por
estresse, sempre
e quando estas
e
vias j á não estejjam ativada
as previame
ente pelo próprio
estresse. Este trrabalho eleg
gante é tam bém a prim
meira evidência explícita
a na literatu
ura da
dependência dos estados em
mocionais ag
gudos do ind
divíduo (hum
manos ou cam
mundongos)) para
a efic
cácia analgés
sica de um mediador.
m
Referrência: Mogil JS, Sorge RE, Lacroix--Fralish ML, Smith SB, Fortin
F
A, Sottocinal SG, Ritchie
R
d K, Czermin
J, Austin JS, Scho
orscher-Petc
cu A, Melmed
nski J, Bitton
ng RA, Mokrris JB, Neube
ert JK,
Camp
pbell CM, Ed
dwards RR, Campbell JN
N, Crawley JN,
J
Lariviere
e WR, Wallacce MR, Sterrnberg
WF, Balaban CD
D, Belfer I, Fillingim R
RB. Pain sensitivity and
d vasopresssin analgesiia are
media
ated by a ge
ene-sex-environment intteraction. Na
at Neurosci. 2011 doi: 1 0.1038/nn.2
2941.
7. ZZ
Z-204G, nova
a molécula antagonista
a
do receptor de acetilcolina subunida
ade α9α10
Um n
novo e prom
missor alvo para o tra
atamento de
e dores crônicas parecce ser o rec
ceptor
nicotínico da Ace
etilcolina (AC
Ch), o qual sse encontra presente na
as vias de siinalização da
a dor,
que incluem as aferências primárias, interneurôniios excitatórios e inibittórios da medula
m
espin
nal e alguns núcleos cerrebrais com projeções espinais.
e
O receptor
r
nico
otínico apres
sentase co
omo um ca
anal iônico pentâmero formado po
or subunidades α e/ou
u β. Em div
versos
mode
elos de dor, a ativação dos recepto
ores nicotínic
cos com a subunidade α
α4β2 ou α7 estão
assoc
ciados com
m atividade
e analgésicca. Entreta
anto, estes receptore
es encontra
am-se
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amplamente espalhados pelo
o sistema n ervoso centtral (SNC), o que pode estar relacio
onado
com os inúmeros
s efeitos cola
aterais dos a
agentes que atuam sobre
e estes recep
ptores.
Neste
e contexto,, os antag
gonistas pe
eptidérgicos de α-Cono
otoxina, qu
ue atuam como
antag
gonistas se
eletivos dos
s receptore
es nicotínic
cos α9α10, tem dem
monstrado ações
analg
gésicas. Assim, uma no
ova classe d
de drogas derivadas de sais de am
mônio quaternário
tetrakis (aza-aro
omático) nã
ão peptídico
os tem sido
o estudada. Entre ele
es encontra-se o
comp
posto análogo ZZ-204G
G que, de maneira semelhante,
s
atua sobrre os recep
ptores
nicotínicos α9α10
0.
Os es
studos de bin
nding farmacológico mo
ostraram uma alta seletiv
vidade do co
omposto ZZ--204G
para os recepto
ores α9α10, produzindo
o uma IC50
0 com valor baixo (0,,51 nM), qu
uando
comp
parado aos demais
d
subtipos de rece
eptores nicottínicos ou atté mesmo co
omparando--a aos
recep
ptores 5-HT3, GABAA, GABAB, κ-o
opioide ou µ-opioide. Assim,
A
tam bém, os es
studos
eletro
ofisiológicos de atividad
de do cana l iônico dem
monstraram a atividade
e antagonis
sta do
comp
posto ZZ-204
4G.
Para a avaliação de dor inflamatória
a, dor neurropática e coordenação
o motora, foram
realiz
zados estudo
os em ratos
s Sprague-D
Dawley (90 dias),
d
que receberam
r
trratamento com
c
o
comp
posto ZZ-204G em dose
es variadas de acordo com os testtes prévios ou, então, foram
tratad
dos com salina (controle). No teste
e da formalin
na para avaliação de do
or inflamatórria, os
animais que rec
ceberam o composto
c
Z
ZZ-204G nas
s doses de 3.6, 36 ou
u 360 µg/K
Kg i.p.
apres
sentaram um
m comportam
mento de fliinches atenu
uado, tanto na fase 1 co
omo na fase
e 2 do
teste. Já no mod
delo de cons
strição do ne
ervo ciático seguido de teste de pre
essão na pata, os
animais que rece
eberam o tratamento co
om o compo
osto ZZ-204G apresenta
aram aumen
nto do
limiarr de vocaliza
ação, sugerin
ndo um efeitto anti-hiperralgésico. Ta
al efeito foi m
máximo nas doses
de 36
60 e 3600 µg/Kg
µ
i.p.. Entretanto, n
no teste de tail
t
flick, o composto
c
ZZ
Z-204G prom
moveu
pouco
o efeito antiinociceptivo.. Por fim, ao
o ser avaliad
da a coorden
nação motorra desses an
nimais
obserrvou-se que apenas em doses extre
emamente elevadas,
e
de 1800 e 360
00 µg/Kg, oc
correu
reduç
ção da coord
denação mottora. Entreta
anto, o efeito
o analgésico
o do compostto foi eviden
nciado
com doses consid
deravelmentte menores.
Em s
suma, o no
ovo compos
sto ZZ-204G
G parece ter ação an
ntagonista sseletiva sobre os
recep
ptores nicotíínicos da AC
Ch subunidad
e
o uma ação analgésica deste
de α9α10, evidenciando
agentte com potencial para o tratamento de dores crô
ônicas e infla
amatórias.
Referrênca: Holtm
man Jr, Dwos
skin LP, Dow
well C et al. The novel sm
mall molecu le α9α10 nic
cotinic
acety
ylcholine receptor antago
onista ZZ-20
04G is analg
gesic. Europe
ean Journal of Pharmaco
ology,
2011. (doi: 10.10
016/j.ejpharr.2011.08.05
53).
8. Hiialuronan modula
m
o acú
úmulo de H IF-1α, iNOS
S e MMP-3 no sinovium
m, em mode
elo de
artritte
Diverrsos estudos
s tem eviden
nciado um pa
apel regulad
dor do fator induzido porr hipóxia-1α (HIF1α) n
nas células de revestim
mento sinov
vial e em condrócitos
c
articulares sob condiçã
ão de
hipóx
xia, agravand
do o quadro de articulaçção inflamad
da. A hipóxia
a é a condiçã
ão que apare
ece no
sinov
vium nos es
stágios iniciais da artriite ou no estágio
e
pré-atrite. O óx
xido nítrico (NO)
partic
cipa como um
u
importan
nte mediado
or da inflamação. A isofforma iNOS está relacio
onada
com a produção
o de grande
e quantidad
de de NO e sua superrexpressão é associada
a com
inflam
mação progrressiva e des
struição tecid
dual em mo
odelos de arttrite experim
mental sob hipóxia
e no sinovium re
eumatoide humano.
h
As enzimas metaloprotein
m
nases da ma
atriz (MMPs)), que
repre
esentam as maiores enzimas de
e degradação da matriz extrace
elular na artrite
a
reum
matoide, atua
am como me
ediadores na
a reabsorção
o óssea, de cartilagem, líquido sino
ovial e
tecido
o frouxo adjjacente, e essa
e
reabsorrção ocorre como parte da destruiçção patológiica no
tecido
o articular. A enzima MM
MP-3 tem sid
do descrita estar
e
presente em altas concentraçõ
ões no
líquid
do sinovial de pacientes com artrite reumatoide.. Neste conte
exto, a exprressão proteica de
iNOS e MMP-3 pa
arecem ser reguladas
r
pe
elo HIF-1α.
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O Hia
aluronan (HA
A) é um políímero de disssacarídeos que
q
possui alta
a
capacida
ade de reterr água
e alta
a viscoelastiicidade. Este
e tem sido u
utilizado no tratamento de osteoarttrite. Assim,, suas
ações
s parecem não
n
ser dec
correntes ap
penas de su
uas propriedades lubrificcantes, mas
s este
parec
ce ser capaz
z de induzir uma via de
e sinalização
o que leva à supressão da expressão de
citociinas inflamattórias, MMPs
s e estresse oxidativo, reduzindo
r
a inflamação
i
e
em pacientes com
artritte reumatoid
de. Assim, o presente trrabalho teve por hipótes
se de que a administraç
ção de
HA po
oderia melho
orar a nocice
epção inflam
matória e imp
pediria o acú
úmulo de iNO
OS, MMP-3 e HIF1α induzidos pela
a artrite na fase
f
inicial d e modelo ex
xperimental de artrite.
Para tanto, o modelo de artrite foi induziida por administração intra-articularr de CFA em ratos
Sprag
gue-Dawley (250-300g), sendo e
estes anima
ais separado
os em trêss grupos: grupo
contrrole, grupo tratado co
om salina e grupo tra
atado com HA intra-arrticularmente. As
administrações de
d HA foram dadas a cad
da dois dias. As avaliaçõ
ões foram re
ealizadas no dia 0
(ante
es do CFA), no dia 1 (ap
pós o CFA), 3 horas após
s uma injeçã
ão (uma dosse) no dia 2,, após
três injeções (trê
ês doses) no dia 6, e seiss dias após as
a três doses no dia 12.
O tratamento intra-articular com HA prom
moveu efeito
o analgésico
o em todas a
as doses utilizadas
quando compara
ado aos rato
os que não rreceberam tratamento
t
ou
o recebera
am apenas salina,
s
avalia
ados pelo teste
t
mecân
nico de von Frey. Entretanto, a administração
o de HA nã
ão foi
suficiiente para reduzir
r
o ed
dema de pa
ata. As aná
álises histopatológicas m
mostraram que
q
o
tratamento com HA apenas melhorou a infiltração linfocitária e a contage
em de agregados
tamb
bém foi meno
or quando comparada a os grupos co
ontrole e salina. De man
neira semelh
hante,
a imu
unorreatividade ao HIF--1α, iNOS e MMP-3 foi reduzida pelo tratamen
nto com HA intraarticu
ular, sendo esta reduçã
ão máxima já no terce
eiro dia para
a HIF-1α e iNOS. Emb
bora a
reduç
ção também
m tenha se processado na sua form
ma máxima para a imu
unorreatividade à
MMP--3 já na do
ose do terc
ceiro dia, e
esta marcação retorna aos valoress iniciais qu
uando
analis
sada no sextto dia após três
t
doses.
Desta
a forma, o conjunto de
d dados su
ugere que a intervençã
ão na fase inicial da artrite
a
reum
matoide com HA promov
ve efeito pro
otetor contrra o acúmulo de HIF-1α
α, iNOS e MMP-3
M
induz
zidos pela artrite,
a
e tam
mbém limita
a o dano errosivo produ
uzido pelo m
modelo de artrite
a
induz
zida por CFA
A.
Referrência: Chou
u LW, Wang J, Chang
g PL et al. Hyaluronan modulates accumulatiion of
hypox
xia-inducible
e fator-1, inducible nitriic oxide syntthase, and matrix
m
meta
alloproteinase
e-3 in
the s
synovium off rat adjuva
ante-induced
d arthritis model.
m
Arthritis Researrch and The
erapy,
2011, 13: R90-R102.
9. Alttos níveis pla
asmáticos de
e TNF-α e ex
xpressão pro
oteica de iNO
OS e TNF-α e
em macrófag
gos
A neu
uropatia diab
bética (ND) é uma comp
plicação com
mum do diabetes e esta pode assum
mir sua
forma
a dolorosa ou não do
olorosa. Esta
a condição representa um sério impacto sobre a
qualid
dade de vid
da de indivíd
duos que so
ofrem com ND,
N
podendo
o levá-los à depressão e até
mesm
mo ao suicídio.
Recen
ntemente fo
oi demonstra
ado que o óx
xido nítrico (NO) e algum
mas citocinass como TNF--α, IL1β e IL-6, além de produtos
s da enzima ciclooxigena
ase-2 (COX-2) participa
am da patogênese
da do
or neuropática. O TNF-α
α parece esta
ar diretamen
nte envolvido na produçção de dor severa
s
em d
diversos modelos de lesão de nerv
vo, através de ativação
o de cascata
as de sinaliização
intrac
celular que levariam a fo
osforilação d
de Erk, p38 MAPkinase, translocação
o do fator nuclear
e prostanóid
NF-κB
B, além da ativação
a
da produção de
des derivado
os de COX-2
2. Neste contexto,
estud
dos demonsttram que a redução
r
dos níveis plasm
máticos de TNF-α e NO ccontribuem para
p
a
atenu
uação da ND
D dolorosa. Desta forma
a, o presente estudo te
eve por obje
etivo investigar o
papel do TNF-α e da enzima iNOS como ffatores de riisco para a ND
N dolorosa..
Para tanto, o estudo
e
avaliou 110 pa
acientes, se
endo 59 ho
omens e 61
1 mulheres, que
apres
sentavam diabetes tipo
o 2 durante
e, em média
a, 5,3 anos. Todos os pacientes foram
m exames
subm
metidos a avaliações laboratorriais, neurológicas e realizaram
s de
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eletro
omioneurogrrafia. O critério de excclusão de pa
acientes incluiu a prese
ença de infe
ecções
locais
s ou sistêm
micas, a presença de ú
úlceras nas pernas, pac
cientes sob tratamento
o com
nitrog
glicerina ou sildenafil ou substância
as antiinflam
matórias que
e continham
m antioxidantes, e
pacie
entes que so
ofriam com outros tiposs de neuropa
atia dolorosa. Os pacien
ntes selecionados
para o estudo e que aprese
entavam ND dolorosa, deveriam
d
cla
assificar a in
ntensidade de
d dor
em uma escala visual
v
de 0 a 10, onde 0 representav
va a condição
o sem dor a lguma e 10 a pior
dor im
maginável. Os
O pacientes
s, então, forram classific
cados em dois grupos: q
quando o valor foi
de 1 – 5, a dor foi consid
derada mode
erada e, qu
uando o valor foi de 6 – 10, a dor foi
considerada seve
era. Tais pac
cientes tivera
am amostras
s de sangue coletadas e foram analisados
os nííveis plasmá
áticos de TN
NF-α, assim como a ex
xpressão protéica de iN
NOS e TNF--α em
macrrófagos.
De ac
cordo com a severidade
e da dor na ND relatada
a, observou-se que os n
níveis plasmáticos
de TNF-α, assim
m como a ex
xpressão prrotéica de iN
NOS e TNF-α apresento
ou-se maiorr (dor
oderada > se
em dor). Essses três fatores de risco mostram co
orrelação positiva,
severra > dor mo
sendo
o a correlaçã
ão entre a expressão
e
prroteica de iN
NOS e TNF-α, assim com
mo a de exprressão
prote
eica de TNF-α
α e níveis plasmáticos d e TNF-α sen
ndo moderad
da, enquanto
o que a corre
elação
entre
e expressão proteica de TNF-α
T
e iNO
OS foi forte.
Em s
suma, assim como existem correlaçções entre a severidade da retinopa
atia diabética
a e os
níveis
s plasmático
os de NO, e citocinas co mo IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α,
T
e tam
mbém correllações
entre
e a severidad
de das doenç
ças de artritte reumatoid
de juvenil ou
u fibromialgia
a com a produção
de ciitocinas pró
ó-inflamatórias, a alta ccorrelação positiva
p
encontrada no presente estudo
e
entre
e a severidad
de da dor na
a neuropatia diabética e a expressão
o proteica de
e iNOS e TNF
F-α de
macrrófagos e TN
NF-α plasmáttico sugerem
m que estes podem ser considerados
c
s como fatorres de
risco para a neurropatia diabé
ética dolorossa.
Referrência: Purw
wata, TE. High
H
TNF-alp
pha levels and
a
macrop
phages iNOS
S and TNF--alpha
expre
ession. As riisk factors fo
or painful diiabetic neuro
opathy. Jourrnal of Pain Research (2
2011),
4: 16
69-175.
10. C
Capsaicina tó
ópica em alta
a concentraçção
Nativ
vas do continente americano, as piimentas chilli são empre
egadas para
a fins culinários e
medicinais há vá
ários séculos
s. Há evidên
ncias arqueológicas do seu cultivo h
há cerca de 6.000
o, utilizavam
m-nas como condimento
o e no tratam
mento
anos no Equadorr. Os Astecas, no México
tópico
o de afecçõ
ões dolorosa
as. No sécu lo XV foram
m introduzid
das na Euro
opa por Cris
stóvão
Colom
mbo, onde seus
s
atributo
os culinárioss e medicina
ais foram prontamente rreconhecidos. Em
pouco
o tempo, seu
u cultivo se espalhou pa
ara os demais continente
es.
Pimentas chili são os frutos das plantas do gênero Capsicum.
C
O principal a lcaloide implicado
em s
seu sabor picante e bioa
atividade, a capsaicina, foi isolado na forma p ura em 189
98 por
Micko
o e teve su
ua estrutura
a molecularr desvendad
da em 1923 por Nelso
on e Dawson. A
capsa
aicina perten
nce a um gru
upo de subsstâncias quim
micamente re
elacionadas ao ácido vanílico,
denominadas gen
nericamente
e de vanilóid
des, que inclui, dentre outras, a van
nilina da bau
unilha,
o eug
genol do crav
vo e da cane
ela, a piperin
na da pimenta-do-reino e a zingeron
na do gengib
bre.
A despeito da lo
onga história do uso te
erapêutico da
d capsaicin
na, o seu allvo celular só foi
descrrito e clonad
do na décad
da de 1990. O receptor de potencia
al transitório
o vanilóide tipo
t
1
(TRPV
V1) é um ca
anal catiônic
co não-seletiivo que resp
ponde à capsaicina e de
emais substâ
âncias
vaniló
óides, temperaturas sup
periores a 4
43º, prótons e lipídios endógenos.
e
E
Ele está exp
presso
principalmente nas terminações livres de
e um subgru
upo de neurrônios nocice
eptivos prim
mários,
confe
erindo-lhes propriedades
p
s polimodaiss. Assim, o TRPV1 dese
empenha um
m papel fisio
ológico
crítico
o ao promov
ver a transdução de um a ampla varriedade de estímulos noccivos, exóge
enos e
endógenos, em potenciais
p
de
e ação no sisstema nocice
eptivo.
Sabe-se que a ca
apsaicina é um dos maiis potentes agonistas do
o TRPV1 e q
quando aplic
cada à
pele provoca sen
nsação de qu
ueimação, h iperalgesia, alodínia e eritema.
e
Entã
ão, como ex
xplicar
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suas qualidades analgésicas
s? Conforme
e o grau de
e exposição à capsaici na, os neurônios
nocic
ceptivos que
e expressam
m o TRPV1 p
perdem tem
mporariamente sua funccionalidade, como
conse
equência de um conjuntto de evento
os, não totalmente elucidados, que inclui: inativação
dos c
canais de sódio voltagem
m-dependen tes com des
ssensibilizaçã
ão da memb
brana plasm
mática;
ativação de pro
oteases cálc
cio-dependen
ntes que geram
g
despolimerização
o microtubu
ular e
interrrupção do trransporte axonal de fato
ores neurotró
óficos; disfun
nção mitocon
ndrial por inibição
da ca
adeia transportadora de elétrons; re
etração reve
ersível das te
erminações livres na derme e
epide
erme. Algun
ns desses eventos
e
são
o deflagrado
os pelo aum
mento maciiço do cálc
cio no
citoplasma, resulltante tanto do influxo e
extracelular, quanto pela
a sua liberaçção dos depósitos
intrac
celulares. Há
á evidências
s de que a d
depleção da substância P, fartamen
nte valorizad
da nos
prime
eiros estudo
os, não pass
sa de um m
mero fenôme
eno secundário, com po
ouca ou nen
nhuma
contrribuição no alívio
a
da dor (Anand, 201
11).
Recen
ntemente a capsaicina voltou a de spertar interesse clínico
o pela entra
ada nos merrcados
norte
e-americano e europeu de uma nov
va formulaçã
ão tópica co
ontendo alta
a concentração do
alcalo
oide. Nos Estados Unidos, a capsa
aicina a 8% foi autoriza
ada pelo FD
DA para emprego
espec
cífico na neu
uralgia pós-herpética, já
á na União Européia,
E
a EMA aprovo
ou-a para us
so em
qualq
quer dor neu
uropática periférica que acometa ad
dultos não diabéticos. Ass formulaçõe
es até
então
o disponíveis
s, com concentrações d e 0,025 a 0,075%,
0
e ainda comerccializadas, ex
xigem
múltiplas aplicações diárias, durante várrios dias, pa
ara a obtenção da respo
osta analgésica. O
novo produto, apresentado
a
o sob a forrma de ade
esivo, vem com a pro
oposta de efeito
terap
pêutico preco
oce e durado
ouro com um
ma única apliicação de 60
0 minutos.
No p
principal estu
udo multicêntrico e dup
plo-cego, qu
ue alicerçou a deliberaçção do FDA
A, 402
pacie
entes com neuralgia pós
s-herpética fforam rando
omicamente distribuídoss em dois grrupos,
dos q
quais 206 receberam o adesivo
a
de ccapsaicina a 8%, por 60 minutos, e 196 receberam o
contrrole com ad
desivo de capsaicina
c
a 0,04%, ta
ambém por 60 minuto
os. Manteve-se a
presc
crição dos an
nalgésicos de uso habitu
ual dos doen
ntes que, alé
ém disso, fo
oram pré-tra
atados
com creme tópic
co de lidoca
aína a 4%, 60 minutos
s antes da aplicação
a
do
os adesivos,, para
atenu
uação dos effeitos iniciais
s desagradáv
veis do alcaloide.
Os pa
acientes fora
am seguidos
s por 12 sem
manas e ava
aliados quan
nto à eficácia
a e seguran
nça da
formu
ulação. No período
p
da 2ª à 8ª sema
ana, verificou
u-se que o grupo
g
capsai cina a 8% obteve
o
signifficativa redu
ução na intensidade da dor em rela
ação ao grup
po controle. A redução média
m
na intensidade da
a dor foi de 29,6% no g rupo capsaic
cina a 8% e 19,9% no g
grupo controle. No
grupo
o capsaicina
a a 8%, 87 (42%) paciientes obtive
eram reduçã
ão média, n
na intensidade da
dor, igual ou superior a 30%
%, já no grrupo controle, 63 pacientes (32%) alcançaram
m esse
resulttado terapêu
utico. Nos pacientes
p
qu e faziam us
so concomita
ante de outrros analgésic
cos, a
reduç
ção média na
n intensidad
de da dor fo
oi de 25,4%
% no grupo capsaicina
c
a 8% e 16,6
6% no
grupo
o controle, enquanto
e
que naqueles que não utillizavam outrros analgésiccos, foi de 33,8%
3
no grrupo capsaic
cina a 8% e 21,9% no g
grupo contro
ole. Conside
erando o perríodo da 2ª à 12ª
sema
ana, constattou-se que o grupo ccapsaicina a 8% obteve significa
ativa reduçã
ão na
intensidade da do
or em relaçã
ão ao grupo controle. A redução mé
édia na inten
nsidade da dor
d foi
de 29
9,9% no gru
upo capsaicin
na a 8% e 2
20,4% no grrupo controle
e. No grupo capsaicina a 8%,
91 pa
acientes (44
4%) obtivera
am redução
o média, na intensidade
e da dor, igu
ual ou supe
erior a
30%,, já no grupo controle, 69 (33%) a lcançaram esse
e
resultad
do terapêuticco. Nos pacientes
que ffaziam uso concomitante
c
e de outros analgésicos, a redução média na in
ntensidade da
d dor
foi de
e 25,6% no grupo capsa
aicina a 8% e 16,4% no
o grupo conttrole, enqua
anto que naq
queles
que n
não utilizava
am outros analgésicos, ffoi de 34,2%
% no grupo capsaicina a 8% e 22,7
7% no
grupo
o controle. A percepção
o global de melhora, até
a
a 8ª sem
mana, foi de
eclarada por 109
pacie
entes (53%)) do grupo capsaicina a 8% e 83
8 pacientes
s (42%) do
o grupo con
ntrole,
enquanto que atté a 12ª sem
mana, por 1 14 pacientes (55%) do grupo caps aicina a 8%
% e 85
(43%
%) do grupo
o controle. No que se
e refere ao
os eventos adversos, observou-se
e sua
ocorrrência em 203
2
paciente
es (99%) d
do grupo ca
apsaicina a 8% e 174 (88%) do grupo
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contrrole, com prredomínio da
as reações llocais transiitórias, de le
eve a mode
erada intensiidade,
restriitas ao sítio de aplicação do adesiv
vo. No 1º dia
a de tratamento, 30 paccientes (15%
%) do
grupo
o capsaicina
a a 8% e 7 pacientes (4
4%) do grup
po controle, necessitara m de medic
cações
de re
esgate para arrefeciment
a
to da dor rellacionada à capsaicina, porém no 5ºº dia, somen
nte 11
pacie
entes (5%) do grupo capsaicina a 8% e 3 pacientes (2%) do
o grupo controle
neces
ssitaram de tais medicaç
ções. A incid
dência de efe
eitos adverso
os graves fo
oi de 5% no grupo
ersos, não houve
capsa
aicina a 8% e 3% no grupo
g
contro
ole. Ainda quanto aos eventos
e
adve
difere
ença estatísttica entre os
s grupos da 4
4ª à 12ª sem
mana (Backo
onja, 2008).
Outra
as pesquisas
s, desde entã
ão, têm corrroborado a eficácia
e
e a segurança
s
da
a capsaicina a 8%
no trratamento is
solado ou ad
djuvante da neuralgia pós-herpética
p
a (Backonja
a, 2010; Webster,
2010; Irving, 20
011). També
ém há fortess evidências da sua atuação no alív
vio da neuro
opatia
sa associad
da ao HIV (Simpson, 2008; Phillips, 2010; Clifford, 2011).
2
sensitiva doloros
Entre
etanto são in
nsuficientes,, por enqua nto, os estu
udos que res
spaldem a ssua indicaçã
ão nas
dema
ais neuralgia
as.
Referrência:
 Anand, P.,
P Bley, K. Topical
T
capsa
aicin for pain
n manageme
ent: therape
eutic potentia
al and
mechanis
sms of actio
on of the n
new high-concentration capsaicin 8
8% patch. British
B
Journal of
o Anaesthesia, 2011; 10
07(4): 490-5
502.
a, M. M., Malan, T. P., Vanhove, G.
G F., Tobia
as, J. K. NG
GX-4010, a high Backonja
concentra
ation capsa
aicin patch, for the trreatment of postherpe
etic neuralg
gia: a
randomiz
zed, double-blind, conttrolled stud
dy with an open-label extension. Pain
Medicine,, 2010; 11(4
4): 600-608..
a, M., Wallac
ce, M. S., Bllonsky, E. R.,
R Cutler, B. J., Malan, P. Jr., Rauc
ck, R.,
 Backonja
Tobias, J.
J NGX-4010
0, a high-co
oncentration
n capsaicin patch, for the treatme
ent of
postherpetic neuralgia: a random
mised, doub
ble-blind study. Lancet Neurology, 2008;
7: 1106-1112.
 Clifford, D. B., Simp
pson, D. M ., Brown, S.,
S Moyle, G.,
G Brew, B.. J., Conway, B.,
Tobias, J. K., Vanhove, G. F. A randomized
d, double-blind, controlle
ed study of NGX4010, a capsaicin 8%
8
dermal p
patch, for the
t
treatment of painfu
ul HIV-associated
distal sen
nsory polyne
europathy. JJournal of Acquired
A
Imm
mune Defici ency Syndro
omes,
07/11/20
011. [Epub ahead
a
of prin
nt].
nja, M. M., D
Dunteman, E.,
E Blonsky, E. R., Vanh ove, G. F., Lu, S.
 Irving, G. A., Backon
P., Tobias, J. A multiicenter, rand
domized, dou
uble-blind, controlled
c
stu
udy of NGX-4010,
a high-co
oncentration
n capsaicin p
patch, for the
t
treatmen
nt of posthe
erpetic neurralgia.
Pain Medicine, 2011; 12(1): 99-1
109.
G A., Backon
nja, M., Rau
uck, R., Web
bster, L. R., Tobias, J. K
K., Vanhove, G. F.
 Irving, G.
NGX-4010, a capsaic
cin 8% derm
mal patch, ad
dministered alone or in combination
n with
c pain mediications, red
duces pain in
i patients with posthe
erpetic
systemic neuropathic
neuralgia
a. Clinical Jou
urnal of Pain
n, 12/07/201
11. [Epub ah
head of printt].
 McCorma
ack, P. L. Cap
psaicin derm
mal patch in non-diabetic
c peripheral neuropathic
c pain.
Drugs, 20
010; 70(14): 1831-1842
2.
 Phillips, T.
T J. C., Che
erry, C. L., Cox, S., Marshall, S. J., Rice, A. S . Pharmacollogical
treatmen
nt of painfull HIV-associa
iated sensorry neuropath
hy: a system
matic review
w and
meta-ana
alysis of rand
domised con
ntrolled trials
s. PloS One, 2010; 5(12
2): e14433.
 Simpson,, D. M., Brow
wn, S., Tobi as, J. Contro
rolled trial off high-concen
ntration cap
psaicin
patch forr treatmentt of painful HIV neurop
pathy. Neurology, 2008
8; 70(24): 23052313.
M Mollen, M.
M D., Tobiass, J. K., Van
nhove,
 Webster, L. R., Malan, T. P., Tucchman, M. M.,
G. F. A multicenter,
m
randomized,, double-blin
nd, controlle
ed dose findiing study off NGX4010, a high-conce
entration ca
apsaicin pattch, for the
e treatmentt of posthe
erpetic
neuralgia
a. The Journa
al of Pain, 20
010; 11(10)): 972-982.

9

