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1. O mundo virtu
ual engana a dor real
Dr. H
Hunter Hoffm
man (Seattle)) é um inven
ntor de mundos virtuais como o “mu
undo da neve” e o
“mun
ndo da aranh
ha”. No “mundo da neve
e”, por exem
mplo, ele leva
a as pessoass por uma viiagem
excita
ante através
s de montan
nhas e caverrnas de gelo
o, na qual elas têm que
e se defende
er dos
ataqu
ues dos pin
ngüins e dos ursos pollares. Nesta
a situação, pacientes q
que tinham dores
lancin
nantes em virtude de queimaduras
q
s corporais, puderam então
e
ser m
manipulados pelos
médicos e enferm
meiras sem nada
n
sentir.
Considerando a dor como a percepção de um fenô
ômeno senso
orial desagrradável opos
sto ao
praze
er, este fato
o demonstra que, quand
do a percepç
ção é distraíída pelo mu ndo virtual vivido
pela pessoa, esta
a deixa de se
entir a dor.
2. O fator ambien
ntal pode inffluenciar a p
percepção do
olorosa
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Wesstminster re
ealizaram es
studo no qu
ual estudantes de
ambo
os os sexos foram subm
metidos a um
m teste de dor aplicada por uma ab raçadeira so
obre o
dedo. Tanto hom
mens como mulheres re
esponderam ao estímulo
o doloroso m
mais rapidam
mente
quando as torções eram exe
ercidas por um homem
m. Quando o estímulo e ra provocad
do por
uma mulher, os voluntários
v
resistiam ma
ais, ou seja,, uma maiorr quantidade
e de torções sobre
a abraçadeira erra permitida
a pelos volu
untários até atingir a sensação
s
do
olorosa. O estudo
e
demo
onstrou que o fator amb
biental pode influenciar a percepção da dor, uma
a vez que qu
uando
o esttímulo era provocado por
p
mulhere
es, havia maior
m
resistência dos esstudantes do
o que
quando o mesmo
o estímulo erra provocado
o por homen
ns.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Estudo da eficácia da combinação dos analgésicos
s tramadol e acetaminofe
eno
A efic
cácia clínica da combina
ação dos ana
algésicos tra
amadol e ace
etaminofeno
o foi analisad
da em
estad
dos de dor aguda e crrônica em ttrabalho publicado por Schnitzer, da Northwe
estern
Unive
ersity Medica
al School, em Chicago. Em pacienttes com dor dental agud
da, a combinação
dos a
analgésicos foi
f mais efettiva no alívio
o da dor que
e o uso dess
ses fármacoss separadam
mente.
Em p
pacientes com
m dor lomba
ar crônica ou
u osteoartritte, a combin
nação analgé
ésica teve efficácia
equiv
valente à da
a associação
o de codeín a e acetaminofeno, entretanto, co
om menos efeitos
e
colate
erais no uso
u
prolongado. Os a
autores sugerem que a combina
ação tramad
dol e
aceta
aminofeno é eficiente po
orque propo
orciona analg
gesia de ráp
pida instalaçção, característica
do ac
cetaminofeno
o, associada
a ao prolonga
ado efeito an
nalgésico do tramadol.
Nota da redação: O uso de analgésicos
a
associados é amplamen
nte utilizado na clínica para
p
o
alívio
o da dor. Enttretanto, as associaçõess de analgés
sicos em dos
ses fixas têm
m a desvanttagem
de n
não permitirem a alte
eração da dose de apenas
a
um dos comp
ponentes, o que
freqü
üentemente é necessário
o.
Referrência: Eur J Anaesthesiol. 2003;20 Suppl 28:13
3-7.
4. Do
or cirúrgica influencia barreira hema toencefálica
Oztas
s e cols., da Universidade de IIstambul, Turquia, dem
monstraram que o esttresse
provo
ocado por in
ncisão cirúrg
gica na reg ião ingüinal de ratos aumenta
a
sig nificativame
ente a
perm
meabilidade da
d barreira hematoenccefálica, o que
q
poderia alterar o regime usu
ual de
passa
agem de dro
ogas da perifferia para o sistema nerv
voso central.
Referrência: Life Sciences
S
74 (2004) 1973
3-1979.
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5. Dic
clofenaco iniibe correntes de sódio
O dic
clofenaco, co
omo os demais analgésiicos não-estteroidais, é conhecido
c
co
omo inibidorr nãoseletiivo da cicloo
oxigenase (C
COX). Lee e cols., da Universidade Chung-Ang
C
d
de Seul, Coré
éia do
Sul, utilizaram método
m
elettrofisiológico
o para dem
monstrar que
e o diclofen
naco, mas não
n
a
aspirina, antipirin
na ou indom
metacina, in ibe corrente
es de sódio em neurôniios do gânglio da
raiz dorsal de ratos,
r
propriedade que,, em menor escala, é exibida tam
mbém pelo ácido
flufen
nâmico. A affinidade de ambas
a
as drrogas foi ma
aior para o estado
e
inativ
vado do cana
al que
pelo estado de repouso, e maior para
a correntes rápidas (canais de sód
dio tetrodoto
oxinasensííveis) do qu
ue para corrrentes lenta
as (canais de sódio te
etrodotoxina -resistentes). Tal
proprriedade deve
e contribuir para
p
o efeito
o analgésico desses med
dicamentos, em adição ao
a seu
efeito
o inibidor da COX.
Referrência: Brain
n Research 992
9
(2003) 1
120–127.
6. Fa
ator de Cre
escimento Neural
N
(NGF
F) injetado no músculo
o masseter induz alodiinia e
hiperralgesia mecânica em hu
umanos
Basea
ados na sugestão de Sto
ohler (Pain F
Forum, v. 6, p. 176-180,, 1997) de q
que o NGF po
oderia
ser um marcadorr associado à dor miofaccial em deso
ordens temporomandibu lares, Svens
sson e
cols. investigaram
m a prováve
el indução do
olorosa pelo
o NGF em hu
umanos pela
a injeção des
ste no
músc
culo massete
er. Dentre os
o tempos av
valiados (1h
h, 1, 7, 12 e 28 dias), houve dimin
nuição
signifficativa dos limiares de
d pressão máxima su
uportada e da percep
pção doloros
sa na
mastigação e boc
cejo no 1º dia e dos limiiares de pressão doloros
sa no 7º dia . Foram avaliados
12 in
atou febre e desconforto 8 h após a injeção do
ndivíduos e apenas
a
um indivíduo rela
o NGF.
Os a
autores conc
cluíram que
e o NGF in
nduz alodinia e hiperallgesia mecâ
ânica e dorr pela
movimentação mandibular,
m
além
a
de serr um modelo
o seguro para o estudo dos mecanismos
envolvidos na dor muscular e sensibilizaçção.
Nota da redação: Depende
NGF, podem
endo da do
ose e via de administtração do N
m ser
detec
ctados efeito
os diferentes
s, como apre
esentado no alerta abaixo.
Referrência: Pain,, v. 104, p. 241-247,
2
20 03.
7. Fator de Cresc
cimento Neural (NGF) re
estaura analg
gesia opiácea
A dorr neuropátic
ca é de difícil tratamento
o e normalm
mente resiste
e ao uso de opióides. Ca
ahill e
cols.,, da Quee
ens Univers
sity (Kingsttin) e da McGill Uniiversity, Mo
ontreal, Ca
anadá,
demo
onstraram que
q
a infusã
ão intratecall contínua (7
( dias) de NGF em ra
atos, embora
a não
altere
e a alodinia táctil ou té
érmica induzzida por liga
adura do nervo ciático, favorece o efeito
analg
gésico da mo
orfina admin
nistrada pela
a mesma via
a, droga ine
eficaz contra
a esse tipo de
d dor
quando administrrada isoladamente.
Referrência: Neurropharmacolo
ogy 45 (200
03) 543–552.
8. Differença na relação
r
entre
e ansiedade e controle da dor em ho
omens e mullheres
bre a eficác
Pesqu
uisadores no
orte-america
anos estuda
aram a influ
uência da an
nsiedade sob
cia do
tratamento da do
or crônica em
m homens e mulheres. No estudo, 74 pacientess com dor crônica
foram
m avaliados e preencherram um que
estionário qu
ue determinou graus de
e ansiedade e dor
antes
s e após a realização do tratam
mento de ro
otina para cada
c
doença
a. Os resultados
demo
onstraram que
q
o grau de ansieda
ade é posittivamente correlacionad
c
do à eficác
cia do
tratamento nos homens e negativame
ente correla
acionado nas mulheres . Segundo esses
resulttados, maior ansiedade em paciente
es do sexo masculino
m
po
ode predizer maior eficácia no
tratamento para alívio da dor.
Referrência: Clin J Pain. 2003 Jul-Aug;19((4):208-16.
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9. Efficácia da in
nibição da nociceptina n
na atividade
e de neurônios de amp la faixa dinâmica
(WDR
R) está aume
entada em ratos
r
monon europáticos
A noc
ciceptina é um peptídio
o endógeno amplamente
e distribuído
o no sistema
a nervoso. Várias
V
evidê
ências fisioló
ógicas e co
omportamen
ntais indicam
m que ela tem papel modulatórrio na
nocic
cepção. Por exemplo, a aplicação io
ontoforética da nociceptiina inibe ne urônios de ampla
a
faixa dinâmica (W
WDR) em ra
atos que soffreram consttrição crônica de nervo ciático. O mesmo
m
não é observado em ratos
s-controle (o
operados, mas
m
sem co
onstrição do
o nervo, e ratos
intacttos). Além disso,
d
a nalo
oxona não fo
oi capaz de antagonizar
a
o efeito da nociceptina nesta
situaç
ção. Isto le
evou Sotgiu e cols. a concluir que
e a nocicep
ptina tem açção inibitóriia em
mode
elos de dor neuropática
n
e que esta n
não é opióide
e-dependentte.
Referrência: Brain
n Research 998
9
(2004) 2
251– 254.
10. E
Efeito antinoc
ciceptivo de novos antag
gonistas de receptor de adenosina A
A2b
A caffeína, um an
ntagonista de
e receptor d e adenosina
a A1, A2a e A2b,
A
é freqü
üentemente usada
como
o adjuvante analgésico em combin
nação com drogas antiinflamatória s não-esterroidais
(AINE
Es) ou opióides. Neste estudo, rea
alizado por Abo-Salem e cols., da Universidad
de de
Bonn, Alemanha, foi avaliad
do o efeito de novos antagonistas
a
s seletivos d
de receptores de
osina (A1, A2a,
adeno
A
A2b e A3)
A
em mod
delo animal agudo de nocicepção.
n
V
Vários comp
postos
seletiivos-A2b mo
ostraram effeito antinocciceptivo no
o teste da placa
p
quente
te. Em conttraste,
comp
postos seletivos A1 e A2
2a não alterraram o limiar de dor, e um antago
onista de rec
ceptor
A3 produziu hipe
eralgesia térrmica. Além disso, dose
e subefetiva de antagon
nista seletivo
o A2b
com baixas dose
es de morfin
na aumento u a eficácia
a desta. Esses resultado
os indicam que o
efeito
o analgésico
o da cafeína
a (antagonissta de recep
ptores de adenosina A 1, A2a e A2b)
A
é
mediado, em parrte, por receptores de ad
denosina A2b.
Referrência: J Pha
armacol Exp Ther. 2004 Jan;308(1)::358-66.
11. E
Efeito do env
velhecimento
o na hiperalg
gesia e exprressão de dinorfina espi nal em ratos com
inflam
mação perifé
érica
O prrocesso de envelhecim
mento está associado com várias
s mudançass morfológic
cas e
bioqu
uímicas no sistema ne
ervoso que
e podem affetar o pro
ocessamento
o da inform
mação
nocic
ceptiva. Estu
udo recentemente publlicado mostrra que a hiperalgesia e o aumento da
expre
essão de dinorfina espinal é maio
or nos ratos
s velhos que nos ratoss jovens du
urante
inflam
mação induzida por ad
djuvante co
ompleto de Freünd. Esses dadoss indicam que
q
a
nocic
cepção está regulada de
e modo diferrente em ind
divíduos velhos, corrobo
orando o tra
abalho
de W
Washington e cols. (DOL,, ano 1, bole
etim 7), no qual se evid
dencia meno
or ativação da
d via
desce
endente inibitória em ind
divíduos com
m idade avan
nçada.
Referrência: Brain
n Research 999
9
(2004) 1
135– 141.
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