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Divullgação Cien
ntífica
1. Ba
aixos níveis de
d opióides endógenos
e
n
no distúrbio pré-menstru
ual disfórico (PMDD)
O dis
stúrbio pré-m
menstrual disfórico (PM
MDD) afeta 5 a 10 % das mulheress em idade fértil.
Mulhe
eres com PMDD
P
podem
m ter deprressão severa, irritabilid
dade e/ou ansiedade e dor
duran
nte a segund
da metade do
d ciclo men strual. Pesquisadores da
a University of North Ca
arolina
Schoo
ol of Medicin
ne avaliaram
m a sensibilid
dade para a dor e os nív
veis de beta
a-endorfina em
e 27
mulheres com PM
MDD e 27 mulheres sem
m PMDD (grupos-controle
e). Esses esttudos observ
varam
que m
mulheres co
om PMDD erram mais se
ensíveis à dor quando comparadas
c
às mulhere
es dos
grupo
os-controle. Além disso
o, mulheress com PMD
DD tinham os níveis d
de beta-endorfina
signifficantemente
e reduzidos. Esses dad
dos sugerem
m que altera
ações nos n
níveis de opióides
endógenos, esp
pecificamente
e beta-endo
orfina, pod
dem contrib
buir para a
alguns distú
úrbios
obserrvados na PM
MDD.
2. Pe
erigo na farm
mácia
Muito
os dos remé
édios vendid
dos sem resttrição prejudicam o org
ganismo se usados de forma
principalmen
incorreta. Proble
emas como
o hemorrag ias ou into
oxicações se
s devem p
nte à
autom
medicação. Os analgésicos, classe de medicam
mentos mais
s vendida no
o Brasil, tam
mbém
podem provocarr efeitos adv
versos e in
ntoxicações, principalme
ente em deccorrência de
e uso
abusiivo.O mesm
mo pode ocorrer com o uso indiscrim
minado de antiinflamató
a
órios. Veja (texto
integral) os risco
os potenciais de alguns d
dos analgésicos mais vendidos no B
Brasil, assim como
de ou
utros medica
amentos, e evite
e
o abuso
o e a autome
edicação.
3. Pe
ensamento negativo aum
menta a perccepção da do
or
Se alguém cheg
ga ao consultório do de
entista sentindo raiva, medo ou trristeza, é melhor
m
esperrar um pouc
co até obter um estado mental neutro. Dessa forma
f
, o usso de brocas
s e de
parecerão doer menos. É o que dizz um pesquisador
outro
os instrumen
ntos, além de
d picadas, p
canad
dense que estudou
e
com
mo as emoçõ
ões modulam
m a dor . Huyna
H
BAO, em seu esttudo ,
pediu
u a 26 home
ens e mulheres com ida des entre 20 e 30 anos
s que mergu
ulhassem as mãos
em água quente,, a uma tem
mperatura qu
ue variou enttre 45 e 50 graus Celsiu
us. A temperratura
foi ajjustada indiv
vidualmente para que ca
ada pessoa pudesse sup
portar a águ
ua por um minuto
m
sem sentir muita
a dor. Nesse momento, a
através de hipnose,
h
emo
oções como depressão, raiva,
medo
o, relaxamento, alívio, foram indu zidas e, ao término do
o experimen
nto, os pacientes
relata
aram que a dor foi mais incômoda
a quando sentiram emoções negativ
vas, contrarriando
estud
dos anteriore
es (ver texto
o integral). C
Com emoções positivas, porém, ho
ouve uma redução
na do
or e desconfo
orto, mas es
sta não foi siignificativa.
4. Am
mamentação
o pode diminuir dor dos b
bebês
A am
mamentação alivia o des
sconforto de
e bebês dura
ante procediimentos com
m agulhas e pode
potencialm
repre
esentar um
m importantte apoio analgésico durante experiências
e
mente
traum
matizantes, como
c
a circu
uncisão, seg
gundo pesqu
uisadores da Universidad
de de Chicag
go. As
crianças que forram amame
entadas enq uanto eram submetidas a uma do
olorosa cole
eta de
mate
erial do calca
anhar, um prrocedimento
o de rotina para
p
obter am
mostras de ssangue conh
hecido
como
o “teste do pezinho”,
p
grritaram e ch oraram men
nos, e a freq
quência card
díaca permaneceu
meno
or que a das criança
as que não
o foram amamentadas. Segundo
o os autores, a
amam
mentação du
urante o pro
ocedimento de coleta de sangue te
eve um efeitto analgésic
co nos
recém
m-nascidos.
Referrência: Pedia
atrics 109(4)):590-3, 200
02
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5. Die
eta à base de
d soja reduz
z dor e inflam
mação em camundongos
s
versidade Jo
Pesqu
uisadores no
orte-america
anos da Univ
ohns Hopkin
ns, em Baltim
more, mostraram
que d
dieta rica em
m soja reduziu a dor e o edema em
m camundon
ngos e pode
eria ser usad
da em
huma
anos para o controle de dores crôn icas causada
as por doenças como o câncer (veja baú
do DO
OL). Tall J. e sua equipe mediram a espessura da pata para calcular o armazenam
mento
de fluidos. A tollerância à dor
d
foi avali ada pelo es
stímulo mecânico (presssão em uma das
patas
s) ou estím
mulo térmico
o. Camundo ngos que consumiram
c
uma dieta à base de
e soja
apres
sentaram ed
dema signific
cativamente
e menor e fo
oram capaze
es de tolera r mais a do
or que
um o
outro grupo que
q
recebeu
u proteína do
o leite. A pes
squisadora observou
o
qu e são necessários
mais estudos pa
ara determin
nar se a prroteína da soja
s
funciona
a em huma
anos e, caso
o seja
eficaz
z, analisar porque ela faz com que a inflamação diminua e a tolerância à dor aumen
nte.
FDA
relata
5
ca
6.
asos
de
meningite
associado
os
ao
u
uso
de
Vioxx
Um pequeno nú
úmero de pessoas qu
ue usaram o analgésic
co Vioxx tiv
veram men
ningite
assép
ptica, efeito colateral raro provoca
ado pelo me
edicamento, informou a Food and Drug
Administration (FDA), a ag
gência norte
e-americana para contrrole de drog
gas e alime
entos.
Menin
ngite é a in
nflamação da
as membran
nas que env
volvem o cérebro e a m
medula espin
nal. A
forma
a asséptica da doença não é conssiderada tão
o grave qua
anto a caussada por inffecção
bacte
eriana. No entanto,
e
a enfermidade é séria e exigiu a hosp
pitalização d
dos paciente
es nos
cinco
o casos assoc
ciados ao uso do medica
amento.
5;162(6):71
Referrência: Arch Intern Med 2002 Mar 25
13-5
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Participação de
e esteróides na redução da dor prov
vocada pela infusão epid
dural
Os esteróides pa
arecem partticipar na re
edução da dor associada a doençças degenerativas
espin
nais (DSD). Dunbar e co
olaboradoress estudaram
m se o aume
ento da presssão intra-espinal
duran
nte infusão epidural vistto em pacie ntes com DSD era alterrado pela inj
njeção epidural de
diagnosticad
esterróides. O esttudo utilizou pacientes ccom lombalg
gia decorrentte de DSD, d
da por
resso
onância mag
gnética ou to
omografia ccomputadoriz
zada, e pacientes-contrrole (sem hiistória
de lo
ombalgia). Os
O pacientes com DSD
D apresentarram pressão
o de infusão
o superior à dos
pacie
entes-controle, provavelmente dev ido a resisttência ao fluxo ou obsstrução. Redução
signifficativa na pressão de in
nfusão foi ob
bservada dep
pois da injeção epidural de esteróide
es nos
pacie
entes com DSD.
D
Esta mudança
m
na
a pressão de
d infusão pode
p
ser a responsável pela
reduç
ção da dor associada à DSD.
D
Referrência: Anes
sth Analg 94
4: 417-420, 2002
8. Effeito do fato
or neurotróffico derivado
o do cérebro
o (BDNF) na atividade de neurônios do
corno
o dorsal da medula
m
espin
nal
Hains
s e colabora
adores obse
ervaram a a
atividade de neurônios de faixa din
nâmica amp
pla da
medu
ula espinal (WDR) frente a estím
mulos evocados na prresença de salina ou fator
neuro
otrófico derivado do cérrebro (BDNF
F). Aplicação
o tópica de BDNF na m
medula de an
nimais
com hemisecção espinal resultou em re
edução da attividade evocada em 75
5% dos neurrônios
WDR e aumento da atividade
e em 25% d
da células es
studadas. Este efeito dua
al do BDNF indica
em animais
uma complexa participação deste fato
or no processamento nociceptivo
n
e
s com
hemisecção da medula
m
espinal.
Referrência: Neuroscience Le
etters 320(3
3): 125-128,, 2002

2

www
w.dol.innf.br
9. Efeito de diiferentes co
oncentraçõess de forma
alina no ed
dema e no
o comportam
mento
nocic
ceptivo de ra
atos
O ob
bjetivo deste
e estudo fo
oi determina
ar se a inje
eção de form
malina estarria relaciona
ada à
forma
ação de ede
ema e comportamento n
nociceptivo. A formalina
a foi adminisstrada na pa
ata de
ratos
s (100µl/pata
a) em três concentraçõe
c
es (2,5 ; 5 e 10%), sen
ndo que o ed
dema foi avaliado
pelo diâmetro da
d pata e, o comporttamento noc
ciceptivo, pelo
p
número
o de lambid
das e
sacud
didas de patta durante a 1ª fase (0--5minutos) e 2ª fase (20-60minuto s) de respos
sta. O
edem
ma foi avalia
ado na 4ª ho
ora e foi co nsiderado siignificativo após
a
injeção
o de formalina na
conce
entração de
e 10%. A re
esposta de lambidas da pata foi significativa
a na 1ª fase nas
conce
entrações 2,,5 e 10% e,, na segunda
a fase, nas concentraçõ
ões 2,5 e 5%
%, com o piico de
respo
osta na conc
centração de
e 2,5%. Já a resposta de sacudidas foi máxima
a na concenttração
de 5%
% e o edem
ma atingiu o pico com a concentração de 10%. Tais
T
resultad
dos sugerem
m uma
disso
ociação da re
esposta nocic
ceptiva e a fformação de edema.
5, 2002
Referrência: J Korrean Med Sci 17(1):81-5
10. L
Lesão celularr excita nocic
ceptores via liberação de
e ATP citosólico
Cook
k & McCleskey, de Po
ortland (EU A), apresen
ntaram evid
dências elettrofisiológica
as do
envolvimento do ATP liberado no citosol na excitaçã
ão de nociceptores em ccultura de cé
élulas.
Os au
utores observaram que a lesão de células, ou a adição de
e extrato co
ontendo citos
sol de
fibrob
blastos ao meio
m
de cultura, induzem
m potenciais
s de ação e geração de
e corrente ellétrica
em n
nociceptores dissociados
s, efeito este
e impedido pela degrad
dação enzim
mática de AT
TP, ou
desse
ensibilização
o ou bloque
eio de rece ptores P2X,, canais iôn
nicos que ssão normalm
mente
ativados por ATP
P do meio ex
xtracelular. Por meio de
esses estudo
os, sugere-se
e que os extratos
conte
endo citosol de fibroblastos fornecerriam os sinais de danos teciduais e q
que o ATP seria
s
o
mens
sageiro atuante nos rece
eptores P2X, ativando-os
s.
Referrência: Pain 95:41-47, 2002
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11. S
Sexo e respo
osta analgésica à morfina
a
Difere
enças sexo--específicas no efeito an
nalgésico da
a morfina sã
ão bem conh
hecidas tantto em
roedo
ores quanto na espécie humana. B
Baker e Ratk
ka, de Pocatello (EUA) confirmaram
m que
ratos
s machos sã
ão mais sensíveis do qu
ue ratos fêm
meas ao efe
eito analgéssico do opiáceo e
demo
onstraram qu
ue o nível plasmático do
o metabólito
o da morfina, morfina-3--glucoronídeo, é 3
vezes
s maior nas fêmeas do que
q
nos macchos, diferen
nça que foi apenas
a
parciialmente red
duzida
pela gonadectom
mia . Tal dife
erença na ve
elocidade de
e degradação
o da morfina
a poderia ex
xplicar
as cittadas diferen
nças sexo-es
specíficas.
Referrência: Pain 95: 65 – 74
4, 2002
12. D
Dor neuropá
ática pode ser inibida p
pela redução
o da express
são de cana
ais de sódio TTXresisttentes (NaV1
1.8)?
Proje
eto associado
o envolvend
do pesquisad
dores americ
canos de Tu
ucson, Baltim
more e Palo
o Alto,
lidera
ados por Jos
sephine Lai, demonstrou
u que a administração in
ntratecal de ODN, o antisense
espec
cífico oligode
eoxynucleotídeo, reduz a dor neuro
opática produzida pela lligadura do nervo
ciátic
co em ratos. A dor neuro
opática hipotteticamente seria resulta
ado da expre
essão exace
erbada
dos c
canais de sód
dio no local da injúria. E
Experimento
os com administração de
e ODN reverteram
a dorr neuropática
a induzida por
p injúria do
o nervo espiinal sem afetar outros tiipos de sens
sação,
o que
e aumenta as evidência
as relaciona ndo o NAV 1.8 a dores
s neuropáticcas. O ODN é um
marc
cador captad
do pelo gân
nglio da raiiz dorsal, onde promov
ve redução da produçã
ão de
corre
ente por cana
ais de sódio resistentes à tetrodotox
xina (TTX). Como
C
a exp ressão dos canais
c
TTX-rresistente é restrita a neurônios
n
se
ensoriais, es
sse canal po
ode ser con
nsiderado um
m dos
alvos
s moleculares para dor neuropática.
n
Referrência: Pain 95:143-152
2, 2002
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13. A
Aumento da concentraçã
ão intracereb
bral de serotonina pode provocar ce
efaléia e aciidente
vascu
ular
Em u
um trabalho
o recentemente publicad
do, pesquisa
adores norte-americano
os relataram
m dois
casos
s clínicos de
e acidente va
ascular (AV)) após utiliza
ação de drogas que aum
mentam os níveis
de se
erotonina ce
erebral. Os pacientes,
p
qu
ue faziam uso regular de
d antidepre
essivos, relataram
fortís
ssima dor de cabeça após inge
estão de um medicam
mento para gripe con
ntendo
dextrrometorfan. Testes reallizados nas semanas subsequentes
s indicaram a ocorrênc
cia de
vários AV decorrentes de vasoconsstricção. Como
C
os antidepressiv
a
vos reduze
em a
metabolização da
d serotonin
na, uma po
otente amina vasoconstritora, e o dextromettorfan
estim
mula sua prrodução, os
s pesquisad
dores acreditam que o consequen
nte aumentto da
conce
entração de
e serotonina cerebral p ossa ter de
esencadeado
o a vasocon
nstricção e o AV.
Apesa
ar dos estu
udos relacio
onando sero
otonina e AV
A serem ainda muito preliminare
es, os
pesqu
uisadores re
ecomendam atenção noss casos de ce
efaléias repe
entinas e mu
uito intensas.
Referrência: Neurrology 58:13
30-133, 2002
2
14. E
Envolvimento
o do NO na antinocicepç
a
ão induzida pela Ciclosp
porina A em ccamundongo
os
A ciclosporina A (CsA), assim
m como outrros agentes que se ligam
m à imunofillinas, é conh
hecida
por inativar a NO
O sintase (N
NOS) neural,, sendo que
e o NO está envolvido n
na nocicepçã
ão em
nível espinal. Os autores demonstraram
m que a adm
ministração de
d CsA i.p. a
aumenta o tempo
t
de la
atência no teste
t
de rettirada de ca
auda (tail flick), um te
este nocicep
ptivo que en
nvolve
ncializado pe
meca
anismos espiinais. Tal efe
eito foi poten
elo inibidor da
d NOS, LNN
NA, enquantto que
o sub
bstrato da NOS, L-arginina, inibiu
u de maneirra dose-dependente o efeito da CsA.
C
A
administração concomitante
c
e do LNNA
A e da L-arginina blo
oqueou o efeito destta na
antinocicepção pela
p
CsA e o naloxone, um antagonista de rec
ceptor opióid
de, não alte
erou o
efeito
o da mesma
a. Esses resultados indiccam que a CsA induz um
u efeito an
ntinociceptivo que
envolve a inibição
o da via L-arginina-NO, mas não é mediado
m
porr receptores opióides.
Referrência : Pharrmacol Bioch
hem Behav 7
72(1-2): 267
7-72, 2002
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