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1. Há
á diferenças na resposta à dor em pa
acientes neu
urológicos qu
ue apresenta
am depressã
ão?
Estud
dos recentes
s em neuro
ologia clínica
a apontam que aproximadamente dois terços dos
pacie
entes ambula
atoriais têm dor, um te rço apresenta depressão e 25% ap
presentam os dois
sintomas. Com o intuito de determinar a persistênc
cia destes sintomas, Krroenke e cols., da
India
ana Univers
sity School of Medicin
ne, EUA, avaliaram
a
483
4
pacien
ntes neuroló
ógicos
ambu
ulatoriais, 3 e 12 mese
es após o iinício do tra
atamento. Os
O pacientess responderram a
questtionários sob
bre dor, dep
pressão e esttado geral de
d saúde. Os
s resultados demonstram
m que
a dorr persiste po
or mais tempo em pacie
entes que ap
presentam depressão
d
se
evera no iníc
cio do
tratamento e o contrário
c
tam
mbém é verd
dadeiro. Emb
bora este estudo não ressponda à qu
uestão
omo a dor persistente leva ao dessenvolvimen
nto de depressão e vicce-versa, div
versos
de co
autorres sugerem
m que paciientes deprressivos têm
m respostas
s fisiológica
as e psicoló
ógicas
difere
entes a estím
mulos doloro
osos.
Referrência: Neurrology, Aug 24,
2 63(4):67
74-7
Ciênc
cia e Tecno
ologia
2. R
Responsivida
ade à dor em pacie
entes com Alzheimer em difere
entes grau
us de
comp
prometimentto cognitivo e deterioraçção da atividade encefálica
O principal sintom
ma, e, talve
ez, o que ind
dica a gravid
dade da doe
ença de Alzh
heimer, é a perda
da ca
apacidade cognitiva do paciente. E
Em pacientes
s dementes a percepçã
ão e as resp
postas
auton
nômicas à dor
d
se apres
sentam alterradas, porém
m, pouco se
e sabe sobre
e os mecanismos
que levam a essas alteraçõe
es. O trabalh
ho realizado por Benede
etti e cols., do Departam
mento
de Ne
eurociências
s da Universidade da Esccola Médica de Turim, avaliou a cap
pacidade sen
nsitiva
e co
ognitiva, as respostas autonômica
as antes e durante a aplicação de um esttímulo
nocic
ceptivo e a atividade elettroencefálica
a de pacientes com doen
nça de Alzhe
eimer em div
versos
estág
gios de co
omprometim
mento cogn
nitivo. O estudo
e
mostrou que pacientes com
comp
prometimentto severo da cognição têm reduçã
ão significattiva da resp
posta autonômica
decorrrente da an
ntecipação da dor e dura
ante a aplica
ação do estím
mulo nocicep
ptivo. Além disso,
a atividade eletrroencefálica se apresen
nta alterada,, principalmente nas árreas relacionadas
com a percepção
o, mas não nas
n
relaciona
adas com a sensação de dor. Os au
utores concluíram
que os paciente
es, independente do g
grau de com
mprometime
ento cognitiivo, não tiv
veram
comp
prometimentto do componente senso
orial da dor.
Referrência: Pain 111(2004)2
22-29
3. Flo
ouxetina atenua a hipera
algesia térm ica através dos receptorres 5-HT1/2 e m modelo murino
m
de diabetes induz
zida por stre
eptozotocina
esente estud
do, realizado por Choprra e Anjane
eyulu, da Un
niversidade d
de Panjab, Índia,
O pre
avalio
ou o efeito antinocicept
a
ivo e possív
vel mecanism
mo de ação de
d um inibid
dor da recap
ptação
de se
erotonina (F
Fluoxetina) em modelo experimenttal de diabe
etes. A Fluo
oxetina (10 e 20
mg/k
kg i.p.) prod
duziu efeito antinocicep
ptivo nos te
estes de im
mersão da ccauda e da placa
quente, sendo que
q
este efeito foi po
otenciado pelo Pindolol (antagonissta seletivo para
recep
ptores 5-HT1
1A/1B) e ate
enuado pela Ritanserina (antagonistta seletivo p
para receptores 5HT2A
A/2C). Estes
s resultados
s indicam a utilidade da associaç
ção de antiidepressivos
s com
antag
gonistas de
e receptore
es 5-HT1A/ 1B como possível fe
erramenta tterapêutica para
tratamento da do
or neuropátic
ca em huma
anos.
Referrência: European Journa
al Pharmacol ogy, 497, 20
004
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4. Ga
abapentina por via intratecal aume
enta o efeito analgésico
o de dose ssubterapêutica de
morfiina em mode
elo de pancrreatite experrimental em ratos
A adm
ministração por via intra
atecal de ga bapentina (3
300µg) asso
ociada com m
morfina (dos
ses de
0,1-0
0,2-0,5-1µg)) produz effeito analgéssico dose-dependente em modelo
o de dor visceral
(panc
creatite indu
uzida por bra
adicicina), re
eduzindo os efeitos colaterais indese
ejáveis da te
erapia
opióid
de. Sendo assim
a
a gaba
apentina pod
deria ser um
m importante
e coadjuvan
nte no tratam
mento
de do
oenças que induzem dorr visceral.
Referrência: Anes
sthesiology, 101, 2004
5. Su
ubstância P potencializa a correntte mediada por recepto
ores 5-HT3 e
em neurônios do
gânglio trigemina
al de ratos
Pesqu
uisadores da Universidade de Ciê ncia e Tecn
nologia da China, utilizzando técnica de
whole
e-cell patch clamp em neurônios d
do gânglio trigeminal de
d ratos, de
emonstraram
m que
agonistas seletivos para rece
eptores 5-HT
T3 promovem corrente semelhante à produzida
a pela
5-HT, sendo este
e efeito bloqu
ueado pelo u
uso de antag
gonista selettivo para recceptores 5-H
HT3. A
pré-a
administração de substância P (SP
P) potencializou a corrente induzid
da por 5-HT
T. No
entan
nto, foi demo
onstrado que os limiaress da corrente induzida por 5-HT, com
m ou sem SP, são
basic
camente os mesmos, as
ssim como o
os valores de
e EC50, que se mostram
m muito próx
ximos.
Demo
onstrou-se, ainda, que o efeito d a SP pode ser removido pelo uso
o de antago
onista
seletiivo para rec
ceptores NK1
1 ou inibido r específico de proteína
a quinase C (PKC), suge
erindo
que o
os efeitos se
ejam mediad
dos por rece
eptores NK1 via PKC. Os
s autores co ncluem que estes
resulttados podem
m fornecer indícios parra a compre
eensão dos mecanismoss subjacentes na
geraç
ção e/ou na regulação da dor periférrica causada
a pela inflamação.
Nota da redação: O crescente interesse
e pelos meca
anismos que
e envolvem a participaç
ção da
substtância P nos
s processos nociceptivo
os é de grande importâ
ância. No e ntanto, a té
écnica
utiliza
ada pelos autores
a
não fornece su bsídios sufic
cientes para
a concluir q
que os resultados
possa
am ser aplica
ados aos me
ecanismos pe
eriféricos, po
ois foram utilizados neu rônios isolad
dos.
Referrência: Neurrosci Lett. 20
004 Jul 22;3 65(2):147-5
52
6. Ca
ateterização intratecal e solventes interferem com os po
otenciais evo
ocados no córtex
c
soma
atosensorial (CSEPs) usa
ados para av
valiar a nocic
cepção em ra
atos acordad
dos
A am
mplitude dos potenciais evocados no
o córtex som
matosensoria
al de ratos (CSEPs) aum
menta
10min após a in
njeção da fo
ormalina em
m uma das patas
p
traseirras do anim
mal até o fin
nal do
temp
po de registro
o (60 min). O pré-tratam
mento com cetorolaco
c
por via intrate
ecal (i.t.) im
mpediu
de fo
orma dose-dependente tal
t resposta à formalina. Porém, observou-se q
que o aumen
nto na
amplitude dos CS
SEPs foi marcadamente atenuado pela
p
simples presença da
a cânula utilizada
ogas e que este efeito foi ainda m
para a administração intrattecal de dro
maior quando os
solve
entes foram administrado
a
os por esta v
via.
Referrência: Anes
sth Analg. 20
004 Jul;99(1
1):159-65
7. Pe
esquisadores
s italianos detectam mo
orfina e code
eína endóge
enas em cérrebro de prim
matas
não h
humanos
Artigo
o publicado
o por pesqu
uisadores ittalianos rela
ata a prese
ença de mo
orfina e co
odeína
endógenas em cérebro
c
de primatas nã
ão-humanos
s. Por meio de cromattografia gasosa e
espec
ctrometria de
d massa, a liberação d
de morfina foi observad
da em corte
es histológic
cos de
céreb
bro de maca
acos da espé
écie Cercopiitecus aethio
ops, na pres
sença de alttas concentrrações
de po
otássio em meio de cultura com e sem cálcio. Além da morfina,
m
seu precursor direto,
d
codeíína, també
ém foi dettectado. Esstes achado
os indicam que a m
morfina lib
berada
endogenamente pode ter a função de
e neurotrans
smissor ou neuromodullador no sis
stema
nervo
oso central de
d primatas não humano
os.
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Referrência: Med Sci Monit, 2004; 10(6): MS1-5
Re
evisões do Mês
M
8. En
nvolvimento de MAPK na hipersensib
bilidade nocic
ceptiva
Obata
a e cols. re
evisaram rec
centemente o papel da
as MAPKs (p
proteína qui nase ativad
da por
mitóg
geno) na nocicepção.
n
Os autore s apresenta
am evidênc
cias da parrticipação dessas
d
quina
ases, inicialm
mente estudadas em fen
nômenos como aprendiz
zagem e me
emória, med
diando
a plasticidade neuronal que contribui
c
parra a sensibiliidade nociceptiva.
S
Ap
pr 9;74(21): 2643-53, 20
004
Referrência: Life Sciences,
9. Re
ecursos fisiotterapêuticos
s para o con
ntrole da dorr e restauraç
ção da funçã
ão em porta
adores
da dor músculo-esquelética
a crônica ca
aracterística da artrite reumatóide
e, osteoartro
ose e
ndilite anquilosante
espon
Há uma variedad
de de recursos fisiotera
apêuticos ap
propriados para o tratam
mento da maioria
m
das p
patologias de
e caráter mú
úsculo-esque
elético que ocasionam
o
dor
d crônica. Marlene Fra
ansen,
da Universidade de Sidney, na Austrália
a, descreve como estes recursos tê
êm sido aplicados
aos p
pacientes po
ortadores de
e artrite reu matóide, os
steoartrose e espondilite
e anquilosan
nte. A
autorra relata qu
ue um grand
de número de estudos comprova que
q
são atin
ngidos resultados
desejjáveis referentes à red
dução ou d
depleção da dor, resta
auração da funcionalida
ade e
conse
eqüente me
elhora na qualidade
q
de
e vida dos pacientes. Entretanto,, outros es
studos
estab
belecem controvérsias co
om estes acchados, invia
abilizando a utilização de
e alguns rec
cursos
terap
pêuticos em situações específicas
e
d
de tratamento. Baseada
a neste fato , Fransen conclui
que o adequado delineamen
nto metodoló
ógico em pe
esquisas é extremament
e
te relevante
e para
que rresultados possam
p
ser confiáveis. Os estudos devem ser aleatórios, controlados, com
amos
stras populacionais homogêneas, co
onsiderando--se fatores como
c
a seleçção criterios
sa dos
parâm
metros dos equipamento
e
os, uso de t erapia comb
binada ou iso
olada, tempo
o e freqüênc
cia de
aplica
ação terapêu
utica, tipo de
d tecido e e
extensão da área de tra
atamento, po
osicionamen
nto do
terap
peuta, área precisa
p
de irradiação de ondas magn
néticas ou de
e correntes e
elétricas.
Nota da Redação
o: É ideal que
q
os pesq
quisadores elaborem
e
pro
ogramas de tratamento
o bem
deline
eados e descritos, a fim
m de que os resultados possam
p
ser comparados
c
entre si e que
q
os
plano
os terapêutic
cos, uma vez
z comprovad
da a viabilidade de aplic
cação, sejam
m reproduzíveis na
prátic
ca clínica.
Referrência: Best Practice & Research
R
Clin
nical Rheumatology 2004; 18(4): 47
77-89
10. A substância P como alvo
o no tratame
ento da artrite?
A sub
bstância P, neuropeptíde
n
eo liberado dos nervos sensoriais, é capaz de promover grande
núme
ero de efeito
os na inflam
mação e na dor. Nesta revisão,
r
os autores busscam evidenciar o
papel da substân
ncia P, tanto
o em model os animais como em modelos
m
hum
manos, mosttrando
que a substância P promove seu efeito n
na lesão articular via rec
ceptores NK1
1. Apesar disso, o
uso d
de antagoniistas NK1-se
eletivos parra o tratame
ento da arttrite perman
nece controv
verso,
sendo
o necessário
os mais estud
dos.
Referrência: Neurroscience Lettters, 2004; 361:176-17
79
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