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Divullgação Cien
ntífica
1. Pre
ess Release
Acabo
ou de ser publicado
p
o livro “Pedia
atric Pain: biological
b
an
nd social co
ontext” pela IASP
Press
s. Embora os
s cientistas considerem
c
que o conte
exto social, psicológico
p
e biológico afeta a
respo
osta individu
ual à dor, po
or questões metodológicas ou por pensamento
os estereotip
pados,
se es
squecem de fatores de origem fam iliar, cultura
al e étnica. Com
C
o objettivo de pree
encher
esta lacuna, os autores
a
lembram que ass influências
s contextuais na dor pe
ediátrica merrecem
espec
cial atenção, uma vez que
q
as expe
eriências pre
ecoces com dor afetam intensamen
nte as
experriências futu
uras.
Fonte
e: McGrath,, P.J.; Finle
ey, G.A (ed
ds). Pediatric Pain: Bio
ological and
d Social context.
Progrress in pain research and
d manageme
ent, v26, IASP Press.
2. Eu
u e a artrite
A arttrite é uma doença que atinge cercca de 10% da
d população
o. Apesar de
e ser consid
derada
uma doença simples, poss
sui por vo
olta de 200
0 tipos dife
erentes. A artrite refe
ere-se
essen
ncialmente à inflamação das artic ulações, o que as torn
na dolorosa s, rígidas e com
restriição à movimentação. Dois
D
tipos p
principais de artrite são reconhecido
os: a osteoa
artrite
(na qual ocorre
e a destruiç
ção da carttilagem que
e protege as
a articulaçções) e a artrite
a
reum
matóide (carracterizada por inflama
ação do te
ecido que envolve
e
as articulações). O
tratamento clássico dessas
s doenças tem envolv
vido medica
amentos an
ntiinflamatórrios e
analg
gésicos, fisio
oterapia, etc,, e seus resu
ultados depe
endem muito da colaborração do paciente
e da evolução da doença. Recenteme
ente uma nova
n
espera
ança surgiu no mercad
do de
medicamentos. Os
O cientistas nesta últim
ma década co
ompreendera
am que entrre a destruiç
ção do
tecido
o e a infla
amação exiiste uma “ conversa” entre
e
as cé
élulas. As “palavras” desta
conve
ersação celu
ular durante o processo de inflamaç
ção chamam-se citocinass, entre elas
s uma
denominada TNF
F-a. Em 200
03, um dos mais imporrtantes prêm
mios científiccos do mun
ndo, o
prêm
mio Lasker (A
Albert Lasker Award for Clinical Med
dical Researrch) foi dado
o a dois cien
ntistas
britân
nicos, Sir Ra
avinder “Tin
ny” Maini e Professor Marc
M
Feldmann, pela desscoberta do
o antiTNF, tratamento promissor da
d artrite re
eumatóide e doenças afins. Esse me
edicamento já foi
lança
ado na Europ
pa e nos Esta
ados Unidos e sua efetiv
vidade está sendo
s
testad
da. Como sempre,
como
o toda novida
ade terapêuttica, o probl ema é o pre
eço.
3. Pe
esquisadores estão transformando ve
enenos de animais em analgésicos
a
Venenos extraído
o sendo usa
os do reino animal estão
ados por pes
squisadores para desenv
volver
novos
s medicamentos para ajjudar pessoa
as que sofrem
m de algum tipo de dor.. Entre os an
nimais
que e
estão tendo seus venenos estudado
os estão as tarântulas
t
(a
aranhas), sa
apos e preda
adores
marin
nhos. A raz
zão para ve
enenos anim
mais serem ferramentas
s para desccoberta de novos
capacidade
analg
gésicos
se
baseia
na
sua
e
de
agir
no
sisstema
nerrvoso.
A ind
dústria farmacêutica do Reino Unid
do investe cerca
c
de 8 milhões
m
de libras por dia
d na
pesqu
uisa de nov
vos protótipos de fárma
acos, sendo
o que o investimento n
na descoberrta de
analg
gésicos ma
ais efetivos
s está na
a lista de prioridad
des destess investime
entos.
Um composto derivado
d
de
e veneno d
de serpente marinha está
e
em fa
ase avançad
da de
desen
nvolvimento como medicamento, se
endo que ele
e poderá serr o primeiro de uma clas
sse de
droga
as usadas na
a terapia de dor neuropá
ática, a qual é de difícil tratamento.
t

1

www
w.dol.innf.br
4. Be
ebês submettidos a experiências dolo
orosas exibe
em antecipad
damente com
mportamenttos de
dor e hiperalgesia
a
Pesqu
uisadores canadenses
c
revelaram que recém-nascidos expostos
e
a testes inva
asivos
dolorrosos podem
m aprender antecipadam
a
ente a exibir comportam
mentos de d or e hiperalgesia.
O esttudo envolve
eu 42 recém-nascidos, ssendo 50% bebês
b
de mães com diab
betes (tipo 1, 2 ou
gesta
acional), os quais são submetidoss a testes de controle
e da glicem
mia logo ap
pós o
nascimento via pequenas
p
pu
unções na p
pele acima do
d calcanhar. Todos oss 42 bebês foram
subm
metidos à pu
unção venosa 24 horas após o nascimento e os
o pesquisad
dores observ
varam
que os bebês das
d
mães diabéticas,
d
ssubmetidos anteriormen
nte aos tesstes de glic
cemia,
exibirram comportamentos de
d dor ao simples pro
ocedimento de limpeza
a do local a ser
punciionado. Porrtanto, um melhor ma
anejo da dor
d
dos rec
cém-nascido
os submetid
dos a
proce
edimentos do
olorosos pod
deria evitar o desenvolviimento de re
espostas exa
acerbadas.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. A ativação de
e receptores
s ETB para endotelinas ativa casca
ata analgésicca endógena nos
sítios
s periféricos da injúria
Khodorova e cols
s., sugeriram
m que o rece
eptor ETB para endotelinas teria um efeito modu
ulador
sobre
e o recepto
or ETA, indu
uzindo anallgesia. Os resultados indicam que
e a ativaçã
ão de
recep
ptores ETB em
e queratinó
ócitos libera β-endorfina
a, que por sua
s
vez agirria em recep
ptores
opióid
des µ e k no
o nociceptor que, então,, abriria um tipo de cana
al de potásssio participan
nte da
modu
ulação da excitabilidade
e
e neuronal (GIRK), ind
duzindo hipe
erpolarizaçã o e conseq
qüente
analg
gesia.
Referrência: Khodorova et al., Endothe
elin-B recep
ptor activation triggerss an endogenous
analg
gesic cascade
e at sites of peripheral i njury. Naturre Medicine, v. 9, n. 8, 2
2003.
6. Via
a ascendente
e da alodinia
a mecânica e
em modelo de
d dor neuro
opática
No presente trab
balho, Back e cols., pro
ocuraram id
dentificar a via
v ascende
ente para alodinia
mecâ
ânica na cauda de ratos. Eles realiza
aram lesão no
n nervo perriférico especcífico da cau
uda ao
nível da coluna vertebral
v
dorrsal no lado ipsilateral e a alodinia mecânica
m
foi medida ante
es e 2
sema
anas após a cirurgia. An
ntes da cirurrgia foi verifficado que o animal aprresentava alodinia
mecâ
ânica e, 2 semanas
s
após, essa alo
odinia foi attenuada de modo signiificativo mas não
comp
pletamente. Quando realizaram a he
emi-secção da
d medula es
spinal, foi ob
bservado blo
oqueio
da a
alodinia mecânica, mas não da alodinia térmica. Os resultados sugerem que
q
a
trans
smissão dos sinais da via
v ascenden
nte da alodiinia mecânic
ca na cauda
a de ratos ocorre
o
tanto
o pelo lado ipsilateral co
omo pelo lad
do contralate
eral e que estas vias sã
ão distintas da
d via
que ttransmite os sinais para a alodinia té
érmica.
Referrência: Back
k, SK; Kim JS; Hong, SK; Na, HS.
H
Ascendin
ng pathway
ys for mechanical
allody
ynia in a rat model of ne
europathic p
pain. Neurore
eport 2003, 14(12), 162
23-1626.
7. Op
pióides inibem comportamento mate
ernal
Os peptídeos opióides que participam d
do sistema nociceptivo endógeno ttambém esttariam
envolvidos no co
omportamen
nto maternall. Pesquisad
dores brasile
eiros da Univ
versidade de São
Paulo
o mostraram
m que a injeção de morffina na subs
stância cinze
enta periaqu
uedutal (estrrutura
mese
encefálica ta
ambém envo
olvida com antinocicepç
ção) inibe o comportam
mento materrnal e
que e
este efeito da morfina é bloquead o pela adm
ministração de
d naloxone,, um antago
onista
opióid
de.
Referrência: Eur J Neurosci. 2003
2
Aug;18
8(3):667-74..
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8. Efe
eito analgés
sico produzid
do por agon ista de receptor canabin
nóide decorrrente do aum
mento
de ex
xpressão de receptores
Os ca
anabinóides exógenos sã
ão efetivos n
no alívio da dor neuropá
ática. Lim e cols., da Ha
arvard
Medic
cal School, em Boston, EUA, avalliaram a ex
xpressão de receptores canabinóides no
mode
elo de ligadu
ura do nervo ciático (mo delo de dor neuropática) e a relação
o desta exprressão
com os efeitos analgésicos
a
do agonista canabinóide Win 55,212-2. Os au
utores verific
caram
que o aumento da
d expressão
o é parcialm ente mediad
do por recep
ptores tirosin
na-quinase, sendo
que e
este aumentto de expres
ssão reduziu
u a alodinia mecânica e a alodinia térmica em ratos
tratad
dos com o agonista.
a
Os autores con
ncluíram que
e o aumento
o da expresssão de recep
ptores
canab
binóides no
o modelo de
e ligadura do nervo ciático
c
pode
e contribuir para os efeitos
e
analg
gésicos de ca
anabinóides exógenos no
o tratamento
o da dor neu
uropática.
Referrência: Pain. 2003 Sep;1
105(1-2):27 5-283
9. Farmacocinétic
ca de um blo
oqueador de
e canais de cálcio
c
com prropriedades analgésicas
As prropriedades farmacociné
éticas e farm
macodinâmica
as do ziconotide, bloque ador de canais de
cálcio
o tipo N, fora
am avaliadas em 22 paccientes com dor crônica. Amostras d
de plasma e líquor
foram
m obtidas ap
pós uma únic
ca administrração intrate
ecal de zicon
notide em diiferentes dos
ses. A
eficác
cia analgésiica foi avalliada por e scala visual e medidas de scores
es. Os resultados
mostraram analg
gesia dose-d
dependente, sendo as altas concenttrações do ffármaco no líquor
assoc
ciadas à maior analgesia
a. Dados so
obre a meia--vida, clearance e volum
me de distrib
buição
foram
m também obtidos e disc
cutidos no trrabalho.
Referrência: J Clin
n. Pharmacol., 43(6), 62
24-36, 2003
10. A
Acupuntura também
t
causa efeitos ad
dversos
A acu
upuntura, frreqüentemen
nte utilizada
a para o tra
atamento da dor crônica
a, também causa
efeito
os indesejáv
veis, segund
do trabalho recentemen
nte publicado
o. O estudo
o foi feito por
p
29
terap
peutas alem
mães, que avaliaram
a
id
dade, indica
ações, méto
odos e efeiitos adverso
os da
acupu
untura em 409
4
paciente
es. Efeitos ad
dversos fora
am observad
dos em 11,4
4% dos pacie
entes.
Os effeitos indese
ejáveis mais
s freqüentess foram hem
morragia, hematoma, to
ontura e sinttomas
sistêm
micos como fadiga e náu
usea.
Referrência: Complement The
er Med., 11(2
2), 93-7, 20
003
11. B
Baixa dose de
e diclofenaco
o alivia dor d
de cabeça
Estud
dos clínicos demonstra
aram que b
baixas dose
es de antiinflamatórioss não-esterroidais
(AINE
Es) são efetiivas no trata
amento da d
dor de cabeç
ça episódica tensional (D
DCET). Kubittzek e
cols. avaliaram a efetividade
e de baixas doses de diclofenaco na
a DCET de 6
684 paciente
es. Os
estud
dos foram co
onduzidos em
e 22 centrros alemães,, sendo os pacientes
p
co
onsiderados DCET
segun
ndo a class
sificação da Internation
nal Headach
he Society. Foram delin
neados 4 grupos
g
experrimentais: diclofenaco
d
12.5mg, diiclofenaco 25mg,
2
ibuprrofeno 400m
mg e placebo. A
eficác
cia primária foi o alívio total da dorr avaliada 3h
h após a adm
ministração do fármaco.. Os 3
tratamentos foram mais efettivos que o p
placebo, e nenhuma dife
erença signifficativa entre eles
foi observada. Os
O resultado
os indicam q
que o diclofenaco em pequena do
ose é tão efetivo
e
quanto o ibuprofe
eno em dose
e alta no alív
vio da dor de
e cabeça ten
nsional.
Referrência: Eur. J. Pain, 7(2)), 155-162, 2003
12. R
Receptores ativados por proteinases : novos sinais para nervos periférico
os
A de
escoberta de
e receptores ativados por protein
nases no siistema nerv
voso central tem
levan
ntado novas possibilidad
des para a fu
unção fisioló
ógica dessas enzimas, q
que sempre foram
esses recep
encarradas como
o moléculas
s degradativ
vas simples
smente. A ativação de
ptores
interffere com in
números ev
ventos fisioló
ógicos que estão sob controle ne
eural. Evidê
ências
aponttam a presença desses receptores e
em neurônios periféricos
s onde desem
mpenham funções
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em e
eventos mottores e secrretórios, na inflamação neurogênica e na perccepção da dor.
d
A
injeçã
ão intraplantar de agon
nistas para o sub-tipo 2 desses rec
ceptores pro
ovoca ativação de
neurô
ônios aferen
ntes e hiperralgesia seve
era e prolon
ngada, o qu
ue, em conjjunto com outros
o
achad
dos, tem sug
gerido funçõ
ões pró-nocicceptivas parra esses rece
eptores. Estu
udos preliminares
têm d
demonstrado também o envolvimen
nto dos rece
eptores para
a proteinase
es sub-tipos 1 e 4
na no
ocicepção.
Referrência: Trend
ds in Neuros
sciences, voll. 26, nº 9, Setembro
S
de
e 2003.
13. A
Ativação de receptores
r
ca
anabinóides CB2 inibe dor neuropática experime
ental
Demo
onstrou-se recentement
r
te que a adm
ministração de agonista
a canabinóid e CB2 é eficiente
em re
eduzir a hipersensibilida
ade táctil e ttérmica deco
orrente da ligação dos n
nervos espinais L5
e L6 de forma independen
nte dos rece
eptores CB1
1. Tal desco
oberta susccitou perspectivas
prom
missoras uma vez que vários estu
udos não co
onseguiam detectar a presença desses
d
recep
ptores no sis
stema nervo
oso central, e
e, portanto, estratégias terapêutica s envolvend
do tais
recep
ptores seriam
m desprovidas de efeito s colaterais centrais, os
s quais têm limitado o uso
u
da
medicação freqüe
entemente utilizada
u
parra o tratame
ento da dor neuropática . Todavia, estudo
e
condu
uzido por O''Donnell e cols., mostro
ou a indução
o da express
são de RNAm
m para o rec
ceptor
CB2 na medula
a espinal após lesão de nervo periférico que coinccidiu tempo
oral e
regionalmente co
om a ativaçã
ão da microg
glia, sugerin
ndo a presen
nça desses rreceptores nessas
n
célula
as. Estudos posteriores são necesssários para elucidar
e
esse
es mecanism
mos e propiciar o
desen
nvolvimento de terapias mais eficien
ntes para o tratamento
t
da
d dor neuro
opática.
Referrência: European Journa
al of Neurosccience, Vol 17, p2750-27
754, 2003.
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