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1. Estudo detecta
a uso crônico
o de rofecox
xibe em dose
es maiores do que as reccomendadas
s
Griffin e cols. analisaram prescrições
p
d
de drogas antiinflamató
a
órias não-essteroidais (A
AINEs)
para pessoas co
om idade ig
gual ou sup erior a 50 anos cadas
stradas no T
Tenessee Medical
M
Progrram e observ
varam que o Rofecoxibe
e havia sido prescrito em
m 25% dos ccasos. Além disso,
um importante dado
d
verifica
ado foi a prrescrição desta droga em
e doses m aiores do que as
recom
mendadas pa
ara uso crôn
nico (30 dias ).
Referrência: Pharm
macoepidem
miol Drug Saff. 2004 Jun;13(6):339-4
43
Ciênc
cia e Tecno
ologia
2. Papel do íon su
uperóxido na
a dor inflam atória
Wang
g e cols., utiilizando o modelo de hip
peralgesia té
érmica inflam
matória, dem
monstraram que o
metaboliza o íon
comp
posto M4040
03, análogo
o da enzima
a superóxido desmutas
se, a qual m
superróxido, inibe tanto a resposta in flamatória, por inibição da libera
ação de cito
ocinas
prono
ociceptivas (TNF, IL-1 e IL-6) no sítio da infflamação, qu
uanto a hip eralgesia té
érmica
induz
zida por ca
arragenina. Além disso
o, sua inje
eção intrate
ecal reverte
e a hiperalgesia
inflam
matória, me
esmo quando injetado 2h após o estímulo, sugerindo ta mbém um efeito
centrral deste com
mposto, uma
a vez que a presença de
e superóxido
o em nível esspinal també
ém foi
confirrmada.
Referrência: J Pha
armacol Exp Ther. 2004 Jun;309(3):869-878
3. Ho
omens e mullheres: perce
epção da do
or e ansiedad
de
As diferenças enttre os sexos
s envolvem v
vários aspec
ctos, inclusiv
ve a sensibil idade a resp
postas
fisioló
ógicas, com
mo sensaçõe
es gustativa
as, olfatória
as, auditivas
s, respostass emociona
ais ou
ansie
edade. Utilizando modelo experimen
ntal de aplic
cação tópica
a de capsaiccina na face
e e no
torno
ozelo, Frot e cols. obserrvaram algu mas diferenças entre ho
omens e mu
ulheres dura
ante o
período de aplica
ação e após a remoção da capsaicin
na. Em sínte
ese, os autorres concluem
m que
as mulheres dem
monstram maior percepçção ao estím
mulo doloroso e desconfo
forto mais in
ntenso
que o
os homens.
Referrência: Pain. 2004 Apr;1
108(3):230-6
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4. De
eleção de ne
eurônios afe
erentes prim
mários expre
essantes de receptores vanilóides-1
1 para
contrrole da dor
Estud
do realizado por Karai e cols., do Insstituto Nacio
onal de Pesquisa Dental e Craniofaciial em
Bethe
esda, EUA, avaliou
a
um novo
n
método
o de controle da dor bas
seado na de
estruição de fibras
do tip
po C que ex
xpressam rec
ceptores van
nilóides do tipo
t
1. Para o grupo de pesquisadores, o
novo método sig
gnificará um
ma nova altternativa para o contro
ole da dor n
neuropática,, pósopera
atória e do câncer.
c
Referrência: J Clin
n Invest. 200
04 May;113((9):1344-52
2
5. A capsazepina
a, antagonis
sta VR1, re
everte a hiperalgesia mecânica em modelos de
d dor
inflam
matória e ne
europática
Os re
eceptores vanilóides sã
ão ativados por estímulos térmicos
s e alteraçã
ão de pH, sendo,
s
dessa
a forma, re
elacionados à hiperalge
esia térmica e química.. Contudo, neste estud
do foi
demo
onstrada a efetividade do antago
onista de receptores
r
vanilóides
v
ttipo 1 (VR1
1) na
hiperralgesia mec
cânica induzida por CF
FA (Adjuvan
nte Completo de Freun
nd, um esttímulo

1
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inflam
matório) e na neuropatia
a induzida pe
ela ligadura parcial no nervo
n
ciático
o em cobaias
s, mas
não e
em camundo
ongos ou ratos. Dessa fforma, os re
esultados sugerem que a participaç
ção de
recep
ptores VR1 na
n hiperalges
sia mecânica
a deve variar conforme a espécie utiilizada.
Referrência: J Pha
armacol Exp Ther. 2003 Jan;304(1)::56-62
6. Co
ontribuição de
d receptore
es vanilóidess para a nocicepção man
nifesta induzzida pela ativação
de re
eceptores B2
2
Os trrabalhos que
e avaliam a participaçã
ão de recepttores vanilóiides na noccicepção em geral
utiliza
am testes té
érmicos. Nes
ste estudo é avaliado um
m comportamento (tem po de lambida na
pata)) induzido pe
ela aplicação
o de um esttímulo nocice
eptivo (bradicinina). Asssim, foi dete
ectada
a parrticipação do
os receptore
es VR1, de m
metabólitos do
d ácido ara
aquidônico, p
principalmen
nte os
derivados da 5-lipoxigenase, e a ativação
o de proteinoquinase C, no processo
o nociceptivo
o.
Referrência: Br J Pharmacol. 2004
2
Mar;14
41(5):787-94
7. Re
egulação de nocicepção periférica
p
pe
ela liberação de adenosin
na induzida p
por glutamato
Um g
grupo de pesquisadore
p
es lideradoss por J. Sa
awynok, da Universidad
de de Dalhousie,
Canadá, observaram um mecanismo anti-nocice
eptivo da adenosina na presenç
ça de
glutamato. Segu
undo os pe
esquisadoress, a adenos
sina é capaz de inibi r ou modu
ular a
hiperralgesia por promover a hiperpolarizzação do ne
eurônio, dim
minuindo assiim a liberaç
ção de
vários mediadore
es pelo terminal nervoso
o.
Referrência: Neurroscience. 20
004;127(1): 1-11
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