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1. Se
erá que existte remédio para
p
a dor do
o coração pa
artido?
Quem
m já não soffreu com o fim
f
de um re
elacionamen
nto, ficou ma
agoado com a pessoa am
mada,
teve dor de coto
ovelo e sentiu aquele ap
perto no peito. Mas o que
q
fazer pa
ara remediar esta
situaç
ção? Seria tã
ão simples se
s existisse u
um medicam
mento que tratasse os sin
ntomas destte mal
e aliv
viasse essa dor que invade o peitto. Para alív
vio daqueles
s que sofrem
m dos “males do
coraç
ção”, pesquis
sadores da Universidade
U
e de Kentucky demonstraram que a dor causad
da por
estím
mulos físicos
s e emocio
onais podem
m ter os mesmos
m
pro
ocessos neu
urais envolvidos.
Psicólogos sugeriiram o uso de
d um analg
gésico bastan
nte utilizado para tratam
mento de div
versos
tipos de dor, co
omo a dor de cabeça, para aliviarr a dor cau
usada pela rrejeição e outros
o
contrratempos pe
essoais. O es
studo foi con
nduzido com
m participante
es que toma
aram parace
etamol
ou placebo, diariamente, durrante três se
emanas. O analgésico
a
re
eduziu os re
elatos de dorres de
ordem
m social e, para
p
confirm
mar este dad
do, foi realizada ressonâ
ância magné
ética para medir a
e o parace
ativid
dade cerebrral dos partticipantes. O
Os pesquisa
adores obse
ervaram que
etamol
reduz
ziu as respo
ostas neuro
ológicas para
a rejeição social, atuando em reg
giões do cé
érebro
relacionadas à an
ngústia e a dor
d física.
Mais estudos precisam ser realizados para comprrovar a eficá
ácia deste ttratamento nesta
“pato
ologia” e nad
da melhor qu
ue o tempo p
para curar aquilo que no
os machuca!
Referrência e fontte:
 http://rev
vistagalileu.globo.com/R
Revista/Com
mmon/1,,EMI275166-177
770,00.html
 DeWall CN.
C
Hurt fee
elings? You could take a pain reliiever... Harv
v Bus Rev. 2011
Apr;89(4
4):28-9.
2. As
spirina pode estar relacio
onada a prob
blemas de viisão
A deg
generação macular
m
é um
ma doença co
omplexa que
e compreend
de alteraçõe
es progressiv
vas da
retina
a, estrutura
a localizada no fundo d
do olho, re
esponsável pela
p
captaçã
ão dos estímulos
lumin
nosos e transformação em
e sinal bio elétrico para
a o cérebro. A mácula, porção central da
retina
a, responsáv
vel pela vis
são central e de detalhes, é a prin
ncipal região
o acometida
a pela
degeneração. Ex
xistem duas formas de degeneraçã
ão macular, sendo a fo rma seca a mais
comu
um e menos grave. Esta se caracterriza pelo acúmulo de res
síduos do me
etabolismo celular
c
da re
etina, que se
e depositam sob a forma
a de drusas e que, aliado a graus va
ariáveis de atrofia
a
do te
ecido retinian
no, causam uma
u
perda v
visual centra
al, de progressão lenta, p
podendo difiicultar
a rea
alização de algumas attividades co mo ler e es
screver ou a identificaçção de traços de
fision
nomia. A forma úmida acomete cercca de 10% dos
d
indivíduo
os com dege
eneração ma
acular
e oco
orre quando
o, além das
s alteraçõess da forma seca, surg
gem também
m hemorrag
gias e
acúm
mulo de líquid
do devido ao
o surgimentto de vasos sanguíneos
s
anormais so
ob a retina. Nesse
momento, há uma perda visual
v
de prrogressão rápida ou atté mesmo ssúbita. Junttas, a
degeneração ma
acular úmida
a e a seca constituem as principaiis causas de
e perda de visão
entre
e pessoas co
om mais de
e 60 anos, atingindo milhões
m
de idosos. Assi m, um grupo de
pesqu
uisadores re
esolveu estud
dar a associa
ação entre degeneração
d
o macular e o uso de asp
pirina,
desco
obrindo que idosos que tomam asp
pirina diariam
mente são duas
d
vezes m
mais propen
nsos a
terem
m o último es
stágio da de
egeneração m
macular.
Os p
pesquisadores coletara
am informa
ações sobre
e a saúde e o esttilo de vida de
aprox
ximadamentte 4.700 pe
essoas com idade acim
ma de 65 anos.
a
Das 8
839 pessoas
s que
toma
avam aspirinas diariamente, 36 tinh am degenerração macula
ar úmida – ccerca de qua
atro a
cada 100 usuário
os de aspirin
na. Fazendo uma comparação, a cad
da 100 pesso
oas que tom
mavam
aspirina com me
enor freqüên
ncia, duas ttinham o mesmo tipo de
d degenera
ação macula
ar. Os
pesqu
uisadores re
elataram que
e o uso de aspirina não
o estava liga
ado à forma
a seca, nem
m para
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estág
gios iniciais da
d doença. Mas,
M
há conttrovérsia sob
bre se o vínc
culo é mesm o entre a as
spirina
e a d
degeneração macular ou
u se é entre as doenças cardiovascu
ulares e a de
egeneração. Além
disso
o, para estas pessoas que
q
tomam aspirina co
omo tratame
ento, os ben
nefícios da droga
superram os risco
os da saúde visual.
v
Os da
ados não mo
ostram que a aspirina ca
ausa perda da visão. Os
s resultados nos alertam
m para
a pos
ssibilidade da
a aspirina re
ealmente ag ravar de algum modo a doença ocullar, já que muitos
m
idoso
os fazem uso
o diário para o tratamentto de doença
as coronarianas.
Assim
m, enquanto
o mais estud
dos são real izados para comprovar esta associa
ação, fica a dica:
para pessoas que têm degeneração macular, nã
ão é recom
mendado o uso de as
spirina
regularmente.
Fonte
es:
 http://ww
ww.reuters.c
com/article/2
2011/10/03//health-aspirin-visionidUSL3E7
7L303S20111003
 http://hy
ypescience.com/aspirina -e-ligada-ao
o-risco-de-pe
erda-de-visa
ao/
2009/08/deg
generacao-m
macular.html#ixzz1e6l5Z
ZvbF
 www.mdsaude.com/2
3. Te
erapia tópica com antiáciido para dorr induzida po
or capsaicina
Cem anos atrás, um farma
acêutico ame
ericano chamado Wilbu
ur Scoville d
desenvolveu
u uma
escala para mediir a intensida
ade de uma queimadura
a provocada por pimenta
a. A escala coloca
c
o pim
mentão doce
e na marca do zero e a pimenta habanero em até 350..000 unidades de
Scoviille. O spra
ay de pimen
nta classe comercial deixa
d
até mesmo
m
a m ais dolorosa
a das
pimentas naturaiis (a pimentta fantasma do Himalaia
a) muito atrrás. A avalia
ação do spra
ay fica
listad
do entre 2 e 5,3 milhõe
es de unidad
des Scoville. O menor número se refere ao tipo de
spray
y de pimentta que um civil
c
poderia ser capaz de comprar para autod
defesa. E o maior
usa.
núme
ero? É o tipo
o de spray qu
ue a polícia u
Neste
es tempos de
d ativismo contra o c apitalismo, com inúmeros embatess, com forças de
repre
essão a movimentos de protesto
p
se e
espalhando por todos os
s países do m
mundo, sobrretudo
EUA e Europa, um
u
curioso fato pode sser visto nas
s reportagen
ns, onde oss ativistas te
entam
ajuda
ar os demais companheiros atingi dos por jattos de spray
y de pimen
nta com soluções
caseiras diluídas de antiácido
os. Esta práttica se origin
nou de um es
studo americcano.
O esttudo teve co
omo objetivo
o avaliar os e
efeitos dos antiácidos
a
tó
ópicos para ttratamento de
d dor
induz
zida por cap
psaicina por via cutânea
a após a ex
xposição à pimenta,
p
sp
prays de pro
oteção
indiviidual ou crem
mes tópicos a base da s ubstância.
Os pa
articipantes do estudo foram pesso
oas que liga
aram para o telefone de
e atendimen
nto do
Sistema de Contrrole de Intox
xicações da Califórnia, com
c
dor dérm
mica da expo
osição a pro
odutos
endo capsaic
cina ou plan
ntas. Os pa
articipantes foram instru
uídos a apli car um anttiácido
conte
tópico
o e avaliar quanto
q
à dor percebida (usando um
ma escala de 0-10) pré e pós-tratam
mento.
A res
sposta positiiva foi definida como um
ma redução sustentada da dor 33%
% ou mais em
e 30
minutos ou alcan
nçar um esco
ore de dor de
e 0 a 1.
De 93 pacientes elegíveis, 64 aplicaram antiácidos. Os sujeitos entraram e
em contato com
c
o
centrro uma hora
a pós-exposição em méd
dia, com um
m escore de dor médio inicial de 7,,5/10.
Trinta
a e seis (56%) foram expostos a pimentas não refinad
das (naturall) e 28 (44
4%) a
capsa
aicina refina
ada (por ex
xemplo, crem
me de caps
saicina). Anttes de cham
mar o centrro, 57
(89%
%) tentaram pelo menos um tratam
mento. Quarrenta e cinc
co (70%) re
elataram res
sposta
positiva ao tratam
mento antiác
cido como u ma redução de 33% da dor em 30 m
minutos (n = 17),
uma redução na dor de uma
a pontuação de 0 a 1 (n = 3), ou am
mbos (n = 2
25). A reduç
ção de
33% da dor denttro de 30 minutos foi asssociada com a exposição
o à capsaicin
na refinada.
Aplica
ação tópica de capsaicina e antiáciidos para a dor induzida é eficaz, e
especialmen
nte no
início
o da exposiçã
ão à capsaicina refinada . Os ativistas abaixo agrradecem...
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A
Ativista Dorli Rainey,
R
84, rea
age após ser a
atingido com spray de pimenta durante um protesto do
O
Ocupe Seattle,, no dia 15 de
d novembro de 2011, em
m Westlake Pa
ark. Foto de Joshua Trujillo.
O
Origem da fotto acima: htttp://www.seatttlepi.com/loc
cal/gallery/Occ
cupy-Seattle-P
Protests-11-1511-32102/photto-1758708.php

Referrência: Kim--Katz SY, An
nderson IB, Kearney TE
E, MacDouga
all C, Hudmo
on KS, Blan
nc PD.
Topic
cal antacid therapy forr capsaicin-iinduced derrmal pain: a poison ccenter telephonedirectted study. Am
A J Emerg Med.
M
2010 2
28(5):596-60
02.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Ad
dministração de antagonistas NK1 de
e taquicinina
a reduz a hip
peralgesia
O en
nvolvimento da substância P na inflamação de articulações tem ssido amplam
mente
docum
mentado atrravés de esttudos experi mentais em animais e estudos
e
clíniicos. A substtância
P é expressa nos
n
tecidos das articu lações e promove efe
eitos pró-infflamatórios como
vasod
dilatação, au
umento da permeabilida
p
ade vascular e aumento da produção
o de citocina
as. Os
recep
ptores NK1 de taquicinina são desscritos como
o os recepttores para a substância
a P e
tamb
bém se en
ncontram distribuídos
d
nas articu
ulações. Grrandes esfo
orços têm sido
emprreendidos pa
ara o desen
nvolvimento de antagon
nistas seletiv
vos para o receptor NK
K1 de
taquicinina para o tratamentto da dor arttrítica. A adm
ministração intra-articullar de drogas tem
trazid
do resultado
os excelentes no tratam
mento da arttrite. Neste contexto, o presente estudo
e
procu
urou investig
gar os efeito
os da admin
nistração inttra-articular de antagon
nistas de rec
ceptor
NK1 de taquicinin
na no modelo de hipera lgesia induzida por mon
noartrite infla
amatória ind
duzida
por a
adjuvante (C
CFA), assim como investtigar a possiibilidade de utilização de
e antagonisttas de
NK1 c
como agente
es analgésicos locais parra o tratame
ento da artritte.
Para tanto, o modelo
m
de monoartrite
e foi desen
nvolvido porr administra
ação de CF
FA na
articu
ulação tibiotarsal esquerrda de ratoss Spague-Da
awley (140-1
160 g) e a a
articulação direita
d
foi de
eixada intactta e utilizada
a como conttrole experim
mental. Dois dias após a administraç
ção de
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CFA, foi admin
nistrado na articulação
o ipsilaterall dois anta
agonistas d
de receptor NK1
separradamente, denominado
os WIN 517
708 ou GR 82334, ou um inibidorr não seletiv
vo de
isoforrmas de enz
zimas cicloox
xigenases (C
COX), a indometacina.
Utilizando o testte comportamental de v
von Frey po
or filamentos, observou -se que tan
nto os
animais tratados
s com o an
ntagonista d
de NK1 WIN
N 51708 ou GR 82334 apresentarram o
mesm
mo perfil de resposta: de redução d a hiperalges
sia após 6 ho
oras da adm
ministração, sendo
que e
este efeito durava
d
por até
a 2 dias. O efeito do WIN
W
51708 se
s mostrou d
dose-depend
dente.
Quan
ndo o antag
gonista WIN
N 51708 fo
oi administra
ado de form
ma intra-pla
antar, seu efeito
analg
gésico se mostrou
m
de menor am plitude que aquele devido à adm
ministração intraarticu
ular. Nas an
nálises histo
ológicas da articulação dos animais
s que receb
beram tratam
mento
com WIN 51708, GR 82334 ou Indome
etacina, obse
ervou-se que
e o antagon
nista de NK1
1 WIN
er a redução
o da destruiç
ção da cartilagem em m
maior extens
são do
51708 foi capaz de promove
que o antagonista de NK1 GR
R 82334 ou iindometacin
na.
A parrtir da anális
se do conjun
nto de dado
os foi sugerid
do que a administração intra-articular de
antag
gonista de re
eceptor NK1 de taquicin
nina é suficie
ente para ind
duzir a melh
hora do quad
dro de
artritte induzida por CFA, po
or promove r analgesia e redução da destruiçção da cartillagem
lesad
da, o que perrmite especu
ular novas esstratégias te
erapêuticas para
p
o tratam
mento da arrtrite.
Referrência: UEMATSU T, SA
AKAI A, ITO H et al. Intra-articularr administrattion of tachykinin
NK1 antagonists reduces hyp
peralgesia a
and cartilage
e destruction
n in the infla
ammatory jo
oint in
rats w
with adjuvan
nte-induced arthritis. Eu
uropean Jou
urnal of Pharrmacology, 6
668 (2011): 163168.
5. Cá
álcio e gera
ação de ROS
S mitocondrrial: um imp
portante papel na plastticidade sináptica
espin
nal
A pottenciação de
e longo praz
zo (LTP) no hipocampo é considerad
da a base ce
elular e mole
ecular
para o aprendizado e mem
mória em ve
ertebrados. A plasticida
ade sináptica
a dependen
nte de
ativid
dade como a LTP é um
ma função n
neuronal chave para o cérebro, pe
ermitindo que os
animais, incluind
do humanos
s “aprendam
m” novas in
nformações e "armazen
nem" mensagens
importantes nas sinapses centrais. Entre
etanto, fenôm
menos tipo LTP
L
na medu
ula espinal são
s
os
principais mecan
nismos de re
epresentação
o fisiológica de sensibiliização centrral, com aum
mento
na e
excitabilidade
e dos neurô
ônios do co
orno dorsal da medula
a espinal. T
Tal sensibiliz
zação,
quando estabelecida, torna--se um impo
ortante mec
canismo sub
bjacente à d
dor neuropática e
inflam
matória pers
sistente.
A LTP
P espinal é in
niciada pelo influxo de C
Ca+2 decorre
ente da ativação de rece
eptores NMD
DA em
neurô
ônios do co
orno dorsal, e o aumen
nto da conc
centração de
e cálcio cito
osólico ([Ca+2]c)
desen
ncadeia uma
a cascata de
e sinalização
o intracelula
ar que leva à sensibiliza
ação central. Para
mantter a homeo
ostase intra
acelular de cálcio, a [C
Ca+2]c é ra
apidamente sequestrada por
mitoc
côndrias adjacentes ([Ca+2]m) leva
ando ao aum
mento da produção de espécies reativas
de ox
xigênio (ROS
S), que são subprodutos
s
s do metabolismo celularr normal, alé
ém de possu
uir um
papel crítico na dor inflam
matória e ne
europática persistente.
p
Ainda, trab
balhos ante
eriores
demo
onstram que
e, o aumento de superróxido mitocondrial pod
de ativar prroteínas quinases
dependentes de cálcio,
c
incluiindo a prote
eína quinase C (PKC), proteína quina
ase II depen
ndente
de Ca
a+2/Calmod
dulina (CaMK
KII), proteín
na quinase A (PKA) e proteína quin
nase regulad
da por
sinal extracelularr (ERK) que são críticas para a plasticidade sináp
ptica.
Atuallmente, muiitos trabalho
os enfatizam
m que o aumento da [Ca+2]c afe
eta diretame
ente a
plastiicidade sináp
ptica, contud
do, o presen
nte estudo de
emonstra qu
ue o aumento
to da [Ca+2]]c não
desen
nvolve plasticidade sináp
ptica espina l a menos que o cálcio seja
s
captado
o pela mitocô
ôndria
geran
ndo consequ
uentemente superóxido
o, uma vez
z que a inibição da ccaptura de cálcio
mitoc
condrial blo
oqueia: a hiperalgesia
h
induzida pela
p
capsaic
cina intradé
érmica ou NMDA
intrattecal; a LTP espinal sem
m afetar o au
umento de cálcio citosólico; e a ativa
ação de protteínas
quina
ases induzida
a por NMDA.
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Finalm
mente, o tra
abalho apresenta ainda a
as seguintes conclusões:
 Inibição da
d MCU (cap
ptura de cálccio mitocond
drial) bloqueia a hiperalg
gesia durado
oura e
assim pre
esumivelmente mecanissmo similar tem
t
lugar du
urante ativaçção de recep
ptores
NMDA pó
ós-sináptico;
e receptoress NMDA aumenta os níveis
n
da [C
Ca+2]m no corno
 De fato, ativação de
dorsal, que é bloqueado pelo inib
bidor MCU (Ru360 – inib
bidor específfico do trans
sporte
de cálcio mitocondria
al);
d Ca+2 du
urante indução de
 Bloqueio por Ru360 da MCU nãão interfere no influxo de
LTP, uma vez que Ru360 blo queia LTP mesmo na presença d
de uma [Ca
a+2]c
aumentada;
ndrial é prev
venida pelo bloqueio, o
ou da MCU ou
o do
 Geração de superóxido mitocon
ação oxidativ
va, demonsttrando ser a geração de
e superóxido
o, um
processo de fosforila
passo ess
sencial no de
esenvolvime
ento da sensibilização do
os neurônioss do corno do
orsal;
quinase C alfa) media
ada pelo N
NMDA duran
nte a
 Ativação de PKCα (proteína q
plasticida
ade sináptic
ca espinal ocorre pre
edominantem
mente em neurônios, não
ocorrendo em outros
s tipos celula
ares (ex: astrócito e micróglia);
A e ERK sã
ão possíveiss moléculas sinalizadorras na plastticidade sináptica
 PKC, PKA
mediada pelo NMDA, sendo um e
evento down
nstream à MC
CU e conseq
quente geraç
ção de
ROS.
Referrências:
 Kim HY, Lee KY, Lu
L Y, Wang J, Cui L, Kim SJ, Ch
hung JM, C
Chung K. (2
2011).
Mitochondrial Ca(2+)) uptake is essential fo
or synaptic plasticity
p
in pain. J Neu
urosci.
;31(36):12982-91.
o HG, Chen T, Collingrid
dge GL, Kaa
ang BK, Zhu
uo M. (2011 ). Erasing in
njury Li XY, Ko
related cortical synap
ptic potentia
ation as a ne
ew treatmen
nt for chronic
ic pain. J Mo
ol Med
(Berl);89
9(9):847-55;;
6. Estimulação magnética
m
tra
anscrâniana (TMS) auxilia no tratam
mento da dorr na fibromia
algia
Estim
mulação mag
gnética trans
scraniana de
e repetição (rTMS) é uma interven
nção cerebra
al que
modu
ula a ativida
ade em regiõ
ões cerebrai s e associa circuitos neurais atravé
és de indução não
go de várias
invas
siva de corre
ente intracerebral ao long
s sessões de estimulação
o.
A fibrromialgia estta associada
a com déficitts na modula
ação intracorrtical e a rTM
MS pode red
duzir a
dor d
da fibromialg
gia pelo aum
mento da m
modulação in
ntracortical. Há um volu
ume adequado de
evidê
ências mostrando a efiicácia da rT
TMS no tratamento da
a depressão
o, porém nã
ão há
proto
ocolos firmad
dos para o tratamento da fibromia
algia. Cientis
stas da Med
dical Univers
sity of
South
h Carolina aplicaram
a
um
m protocolo de depressã
ão em pacientes com fib
bromialgia, com
c
o
objettivo de alívio
o da dor. Um total de 20 paciente
es foi distribuído aleatorriamente em
m dois
grupo
os: TMS (n=
=10), que re
eceberam 40
000 pulsos em 10 Hz de
d TMS e TM
MS sham (n=10).
Todos pacientes
s mantiveram seu trattamento farmacológico durante o estudo. Foram
F
avalia
ados dor, hu
umor, estado
o funcional e tender poin
nts semanalmente. Não houve diferrenças
entre
e os grupos, porém o grrupo que reccebeu o TMS
S apresentou
u diferençass significativa
as em
relaçã
ão ao valor basal de dor. Da mesm a forma, o grupo
g
de TMS ativo mosstrou melhorra dos
sintomas de depressão em relação
r
a sua
a linha basa
al. A redução
o da dor anttecedeu os efeitos
e
antidepressivos. Esse estudo mostra pe
ela primeira
a vez que um
u
protocolo
o de estimu
ulação
magn
nética transc
craniana parra o tratame
ento da deprressão pode ser efetivo como tratam
mento
adjun
nto na reduç
ção da dor da
a fibromialgiia.
Referrência: Shorrt EB, Borcka
ardt JJ, And
derson BS, Frohman
F
H, Beam W, Re
eeves ST, George
G
MS. T
Ten sessions
s of adjunctiive left prefrrontal rTMS significantly reduces fibrromyalgia pain: a
rando
omized, conttrolled pilot study. Pain. 2011 152(1
11):2477-84.
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7. Su
ugestão verb
bal de efeito placebo e no
ocebo interfere na sensa
ação do paciiente
O DO
OL já tem dis
scutido amplamente sob
bre os efeito
os placebo, quando
q
expe
ectativas pos
sitivas
em re
elação a um tratamento são gerada s e nocebo, com expectativas negattivas, na pes
squisa
para novos fárm
macos analgé
ésicos, tend
do inclusive um editoria
al sobre o a
assunto (ma
aio de
2011). Ambos os
ntes quando
o efeitos são
s
importan
o se trata de dor, um
ma vez que essa
sensa
ação não en
nvolve apena
as o sensoriial físico, mas também componente
es emociona
ais de
perce
epção.
Tal é a relevânc
cia desse assunto, que
e cada vez mais trabalhos estão ssendo publicados
avalia
ando apenas
s os efeitos placebo e nocebo. Um
m dos mais recentes ab
borda um as
specto
inéditto, que é o efeito verbal. A maioria dos estudos trata de placebo e noccebo com allguma
simbo
ologia ou ainda sem o paciente sab
ber do que se trata. Ma
as esse trab alho avalia o que
aconttece quando
o o pesquis
sador fala a
ao paciente o que pod
de acontece
er, ou seja, gera
expec
ctativas pos
sitivas ou negativas e
em relação ao tratam
mento testad
do. Outro ponto
intere
essante é que
q
não ape
enas a dor é avaliada, mas també
ém a coceira
a, outro fattor de
importante comp
ponente emo
ocional.
O pesquisador fa
alava ao pac
ciente que e
estava aplicando um es
stímulo que poderia pro
ovocar
intensa dor ou co
oceira ou, aiinda, que prrovocaria pouca coceira. É claro que
e nem sempre ele
prom
movia o estím
mulo como havia
h
falado,, a fim de avaliar
a
a exp
pectativa gerrada no pac
ciente.
Após receberem estímulos mecânicos o
ou elétricos para dor e injeção de
e histamina para
induz
zir coceira, os avaliadorres constata
aram que, mesmo
m
quan
ndo o estím
mulo era de baixa
intensidade, mas
s o paciente havia ouvido
o que era de
e alta, o paciente sentia mais dor ou
u mais
coceira que os pacientes
p
que sabiam a intensidade
e correta do estímulo ap
plicado (plac
cebo).
Em re
elação ao No
ocebo, ocorrreu da mesm
ma forma, quando o pac
ciente pensa
ava ser o esttímulo
de ba
aixa intensid
dade, mas erra de alta, ssentiu menos
s dor ou menos coceira. Os resultad
dos de
interfferência dos efeitos plac
cebo e noceb
bo, no entan
nto, foram mais
m
pronuncciados em re
elação
a coc
ceira do que à dor.
Este trabalho mo
ostra que o efeito
e
verbal , a geração de expectativas no pacie
ente quanto a um
tratamento, interrfere, sim, na
n efetividad
de da redução do sintom
ma, mesmo que isso se
e dê a
nível emocional de percepçã
ão. Isso pod
de auxiliar muito
m
na elaboração de
e protocolos
s para
testes clínicos de
e drogas e tratamentos e explica em
m parte o effeito do “rem
médio do viz
zinho”
ter effeito.
Referrência: van Laarhoven AI,
A Vogelaarr ML, Wilderr-Smith OH, van Riel PLL, van de Ke
erkhof
PC, K
Kraaimaat FW
W, Evers AW
W. Induction
n of nocebo and placebo
o effects on itch and pa
ain by
verba
al suggestion
ns. Pain. 201
11 152(7):14
486-94.
8. Effeito antinoc
ciceptivo da toxina Tx3
3-3 do vene
eno de aran
nha armade
eira brasileirra em
mode
elos animais de dor neurropática
Um g
grupo de pe
esquisadores
s brasileiross publicou re
ecentemente
e um estudo
o sobre dorr, que
teve como objettivo avaliar o potencia
al analgésico
o da toxina Tx3-3, exttraída da aranha
arma
adeira brasile
eira. Esta to
oxina tem p
peso molecu
ular de 510 kDa e posssui capacidade de
modu
ular canais de cálcio dependente
es de volta
agem (VDCC), canais com importante
partic
cipação nos processos de
d nocicepçã
ão. Foram uttilizados no estudo, cam
mundongos Swiss,
S
mach
hos e fêmeas
s, e ratos ma
achos Wistarr.
Os a
animais pas
ssaram porr testes pa
ara avaliaçã
ão de proc
cessos com
mportamenta
ais. A
mens
suração da dor
d nocicepttiva foi realizzada por me
eio de mergulho de doiss terços da cauda
dos a
animais em um banho contendo
c
ág ua mantida a 48 ± 1 °C
C. Além dissso, foi realiz
zado o
teste de von Frey
y, com uma pressão altta o suficientte para dobrrar o filamen
nto. A latênc
cia de
retira
ada da cauda e de retira
ada da pata foram os parâmetros
p
observados.
o
Para observ
var os
efeito
os adversos,, a capacida
ade locomoto
ora foi testa
ada em instrumento de rota-rod, após
a
a
administração da
as drogas, sendo
s
a mo
orfina o controle positiv
vo. Dentro d
desse parâm
metro,
tamb
bém se avalio
ou a fraquez
za muscular,, aplicando o teste do reflexo de end
direitamento
o.
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O mo
odelo de do
or inflamatórria produzid o foi de injeção de CFA. O TX3-3 foi adminis
strado
conco
omitantemen
nte ou 48 horas
h
após a injeção CFA,
C
e a alo
odinia mecâ
ânica foi avaliada
atrav
vés de filamentos de vo
on Frey. Parra indução de neuropattia traumátiica, uma ligadura
parcia
al do nervo
o ciático direito foi fe
eita e sete dias após o procedim
mento cirúrg
gico a
sensibilidade mecânica foi medida ccom filame
entos de von
v
Frey p
para verific
car o
desen
nvolvimento de alodinia
a. Já para in
ndução da neuropatia
n
diabética
d
em
m camundongos e
ratos
s machos, receberam ST
TZ, e a hiperg
glicemia foi analisada, utilizando
u
am
mostras de sa
angue
toma
adas por uma
a picada na cauda.
A intenção da ad
dministração
o central de toxinas que
e bloqueiam os canais d
de cálcio era
a a de
avalia
ar comporta
amentos dos
s animais, q
quanto à agitação, coordenação, fra
aqueza mus
scular,
paralisia, e movim
mentos semelhantes à sserpentina na
a calda.
efeitos produzidos por Tx3-3 no tteste de ta
ail-flick, com
m administra
ação intrate
ecal e
Os e
intrac
cérebroventrricular, foram de curta duração, sendo
s
igual entre mach
hos e fêmea
as, e,
como
o resultado importante
e, não fora
am observad
dos efeitos colaterais em altas doses
administradas da
a toxina; sendo diferentte assim da toxina ω-co
onotoxina M
MVIIC, usada
a para
comp
paração, pois tal toxina apresenta m
maior potência e leva a efeitos mottores advers
sos, o
que p
pode influenc
ciar na maio
or latência ob
bservada quando esta droga é admi nistrada.
Os au
utores dão como
c
confirm
mado o efei to antinociceptivo da TX
X3-3 e testa
aram seus efeitos
e
em o
outra espécie
e de roedores. A admin
nistração inttratecal de TX3-3
T
foi efiicaz na inibiição a
alodin
nia induzida
a por neurropatia diab
bética em ratos
r
com curso de ttempo e efficácia
seme
elhante ao observado
o
em
e
camundo
ongos, mas
s apesar de ter eficácia
a na reduçã
ão da
alodin
nia neuropáttica mecânic
ca, não alterrou a sensibilidade mecânica normal .
Assim
m baseado nos
n
resultad
dos, o estud
do apresenta
a a Tx3-3, como uma toxina com perfil
prom
missor para tratar
t
a dor neuropática , onde os ca
anais de cálc
cio depende
entes de volttagem
têm importante papel, send
do ainda ne
ecessários mais
m
estudos
s para mosttrar a capac
cidade
desta
a toxina de discriminar
d
os
o estados de
estes importtantes canais.
Referrência: Dalm
molin GD, Silva CR, Rigo
o FK, Gome
es GM, Corde
eiro MN, Ricchardson M, Silva
MAR,, Prado MAM
M, Gomez MV,
M
Ferreira J. Antinociiceptive effe
ect of Brazililian armed spider
s
venom
m toxin Tx3-3 in animall models of n
neuropathic pain. PAIN 2011
2
152: 22
224–32.
9. An
nalgesia med
diada por inib
bidores da e
epoxi hidrolase solúvel dependente d
de AMPc
Algum
mas situaçõ
ões, como efeitos
e
cola
aterais e falta de eficá
ácia em alg
gumas cond
dições
dolorrosas (os ana
algésicos existentes visa
am um único
o mecanismo
o, enquanto a dor é orig
ginada
de c
caminhos biológicos co
omplexos), levam a es
sforços para
a se conhe
ecer a fund
do os
meca
anismos de dor.
d
A adeno
osina monoffosfato cíclica
a (AMPc) e um
u ramo da
a cascata de ácido
araqu
uidônico (AR
RA) podem ser
s relaciona
adas com um
m importantte mecanism
mo de contro
ole da
dor.
Inibid
dores da cicllooxigenase (COX) são m
medicamentos muito utilizados, com
m boa ação contra
c
a dor, porém sã
ão ineficaze
es na dor n
neuropática e também, experimenttalmente, na dor
induz
zida por PGE
E2. Já algun
ns metabólittos, prostanóides epoxid
dados, mosttram efeitos
s antihiperrtensivos, an
ntiinflamatórios e antin
nociceptivos. A inibição
o de epoxi hidrolase solúvel
(SEH), o maior degradador
d
destes
d
ácido
os graxos, obteve efeito reduzindo a dor inflamatória
e neuropática. Os
O autores deste
d
traballho mostram
m a atuação
o desses de
erivados epó
óxi na
dimin
nuição da nocicepção nos rato
os, principa
almente na nocicepçã
ão mediada
a por
prosttaglandina E2 (PGE2). Os
O derivados epoxi não alteraram
a
o limiar hipera
ralgésico em ratos
saudá
áveis, por isso
i
levanto
ou-se a hip ótese que seu efeito seria
s
depen
ndente do estado
e
dolorroso, ou seja, tem efeitto apenas q
quando o organismo soffre mudança
as relacionadas à
dor, como por ex
xemplo, o aumento
a
de AMPc. Então os derivad
dos epoxi fo
oram testado
os em
conju
unto com um
m inibidor de
e fosfodiaste rase 4, o rolipram, que aumentou o
os níveis de AMPc,
A
eleva
ando o limiar da dor, e com
c
a utiliza
ação dos derivados epox
xi houve um
ma diminuiçã
ão nos
comp
portamentos relacionado
os com nociccepção nos ratos. Com base nesses ttestes, os au
utores
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puderam demonstrar a ação
o dor-depen
ndente dos derivados epoxi
e
e sua baixa dose
e para
obterr um bom efeito antin
nociceptivo. Com base nos resulta
ados obtido
os, a reduçã
ão na
hiperrnocicepção por derivado
os epoxidado
os de prosta
anóides é ind
dependente d
de inflamaçã
ão e a
mesm
ma necessitta do aume
ento de AM
MPc para que possa atuar.
a
Acred
dita-se que uma
assoc
ciação de de
erivados epo
oxi e inibido
ores da fosfodiaterase pode
p
ser intteressante para
p
o
tratamento da do
or.
Referrência: Inceoglu B, Wag
gner K, Sch
hebb NH, Mo
orisseau C, Jinks SL, U lu A, Heged
dus C,
Rose T, Brosnan R, Hamm
mock BD. A
Analgesia mediated
m
by
y soluble ep
poxide hydrrolase
inhibiitors is depe
endent on cA
AMP. Proc Na
atl Acad Sci U S A 2011 22;108(12)::5093-7.
10. A cara da dorr testicular
A ultrassonografia escrotal de um paciente co
om uma massa
m
inflam
matória dolorosa
surprreendenteme
ente revelo
ou uma fa
ace na im
magem, o que pareccia um ho
omem
experrimentando estímulos dolorosos. O paciente erra um homem de 45 an
nos de idade
e, que
apres
sentava uma
a orquiepidid
dimite muito
o dolorosa. Além
A
da mud
dança inflam
matória substtancial
vista na ultrass
sonografia escrotal, oss radiologis
stas verifica
aram uma massa testticular
conco
orrente de significado clíínico descon
nhecido.
As im
magens de ultrassom causaram espa
anto aos fun
ncionários ao
o identificare
em o contorrno de
um rosto de um
u
homem
m olhando para fora da imagem
m, com su
ua boca aberta,
parad
doxalmente a verdadeira
a face da do r escrotal (F
Fig. 1).

O esp
panto dos urrologistas lev
vou à public ação do fato
o na revista Urulogy. Em
m última análise, o
pacie
ente foi eleito
o para orquiectomia, e o exame da amostra
a
mostrou-se ben
nigno.
Referrência: Robe
erts GG, To
ouma NJ. Th
The face of testicular pain:
p
a surp
prising ultras
sound
findin
ng. Urology. 2011 78(3):565.
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