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Divullgação Cien
ntífica
1. As
spirina e déficit no comportamento ssexual mascu
ulino
Estud
do publicado na Naturre Neurosciience por Stuart Ama
ateau e Ma
argaret McC
Carthy
demo
onstrou que a prostagla
andina E2 (P
PGE2) tem im
mportante papel
p
no dessenvolvimen
nto do
comp
portamento sexual masculino. Os a
autores dem
monstraram que a expo
osição de an
nimais
recém
m-nascidos a drogas inibidoras da enzima ciclooxigenase (COX) como
o indometac
cina e
aspirina resulta em déficit no comporttamento sex
xual masculino em rato
os. Além dis
sso, a
administração de
d
PGE2 em
e
fêmeas recém-nas
scidas induziu compo rtamento sexual
s
masc
culinizado ne
estes anima
ais. O impaccto da pesq
quisa foi tal que a messma foi tem
ma de
intere
essante editorial da revista com sub
bseqüente prronunciamen
nto da Bayerr sobre o ass
sunto.
Referrências: Nat Neurosci. 2004 Jun;7(6
6):563(Editorial); 570; 643-50
6
2. A associação entre o ib
buprofeno, u
uma droga antiinflamattória não-esstereoidal, com
c
o
hidro
ocodone, um
m analgésico opióide de ação centra
al, apresenta
a grande efiicácia no controle
da do
or pós-opera
atória em cirurgias perio dontais
Betan
ncourt e co
ols., do Departamento de Especialidade Den
ntária da C
Clínica Mayo
o, em
Rochester, EUA, avaliaram o efeito da a
associação da
d droga anttiinflamatóri a não-estereoidal
Ibuprrofeno com o opióide hidrocodone
h
para o alív
vio da dor pós-operató
ória em pacientes
subm
metidos a cirrurgias perio
odontais. Parrticiparam deste
d
estudo pacientes q
que necessittavam
de du
uas cirurgias
s periodonta
ais em difere
entes quadra
antes. As cirurgias foram
m realizadas
s com
interv
valo de pelo
o menos 2 semanas e os procedimentos com
mo anestesiia e extensã
ão da
cirurg
gia foram padronizado
p
s. Como m
medicação para controle
e da dor p
pós-operatórria os
pacie
entes recebe
eram 400 mg
g de Ibuproffeno ou 400
0 mg de Ibuprofeno asso
ociado a 5 mg
m de
hidro
ocodone, nos
s diferentes dias
d
de interrvenção cirúrgica. A avaliação do efe
eito analgésico foi
realiz
zada com o uso de escala visual ana
alógica a cada 2 horas por 12 hora s após a cirrurgia.
Os re
esultados mostraram
m
que a associ ação ibupro
ofeno / hidrocodone foi bastante efetiva
e
para controlar a dor
d pós-operatória, sem
m apresentar qualquer effeito colatera
al.
Nota da redação
o: Alguns trabalhos têm
m procurado
o demonstrar a associaçção de diferrentes
droga
as analgésicas para o co
ontrole da do
or (Ver tamb
bém DOL Ano 5 número 49). A vanttagem
desta
as associaçõ
ões é que podem
p
ser administradas doses menores
m
de cada medic
cação,
conse
eguindo-se efeitos
e
analg
gésicos satisffatórios, com
m redução de
e efeitos cola
aterais.
Referrência: J Perriodontol., 75
5(6): 872-6,, 2004
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Se
ensibilidade a estímulos mecânicos induzida porr lesão da medula
m
espin
nal está asso
ociada
com a perda da inibição GAB
BAérgica no ccorno dorsal
Sidda
all e cols., da
d Universid
dade de Sid
dney, Austrá
ália, verifica
aram se a a
alodinia mec
cânica
decorrrente de les
são dos segm
mentos torá
ácicos 12 e 13
1 da medula espinal esstá associada
a com
a red
dução da in
nibição GAB
BAérgica adjjacente ao local da in
njúria. O esstudo avalio
ou as
respo
ostas eletroffisiológicas decorrentes
d
da aplicação
o iontoforétic
ca de bicucu
ulina (antago
onista
de re
eceptores GA
ABAA) em 3 grupos
g
experrimentais: animais norm
mais (grupo ccontrole), an
nimais
lesion
nados não-a
alodínicos e animais
a
lesio
onados alodínicos. Nos animais
a
norm
mais e lesionados
não-a
alodínicos a administra
ação de biccuculina altterou signifiicativamente
e os parâm
metros
eletro
ofisiológicos,, sendo essa
as alteraçõess mais exace
erbadas no segundo
s
grup
po. Em conttraste,
nos a
animais lesionados alod
dínicos, a a dministração
o de bicucu
ulina teve po
ouco ou ne
enhum
efeito
o sobre os parâmetros
s eletrofisio
ológicos estu
udados. A partir deste
es resultado
os, os
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autorres sugerem
m que a dimiinuição da in
nibição GAB
BAérgica contribui para a
alodinia mec
cânica
decorrrente da les
são medular em ratos.
Referrência: Pain. 2004 Jun;1
109(3):379-8
88
4. Eletroacupunttura associad
da à indom etacina inibe sinergicam
mente a hip
peralgesia té
érmica
induz
zida por estím
mulo inflama
atório planta
ar com CFA
A ac
cupuntura é utilizada por aproxiimadamente
e 42% dos
s pacientes como medicina
comp
plementar ou
u alternativa
a ao tratame
ento conven
ncional de in
númeras pattologias, incluindo
as infflamatórias. Zhang e co
ols., da Univ ersidade de Maryland, EUA,
E
demon straram em 2001
e 200
04 que a ele
etroacuputurra (EA - 100 Hz/3 mA) é efetiva em inibir a hipe
eralgesia ind
duzida
em m
modelo anim
mal de dor inflamatória.. Entretanto
o a associação do tratam
mento tradicional
(antiiinflamatórios
s não-estero
oidais - AINE
Es) à eletroa
acupuntura ainda
a
não h avia sido de
escrita
em ffenômenos que
q
acompa
anham a in
nflamação. No
N presente
e trabalho, a mesma equipe
e
avalio
ou se a as
ssociação de EA e do
oses subefetivas de in
ndometacina em modelo de
hiperralgesia térm
mica induzid
da pela adm
ministração intraplantar de CFA ap
presentaria efeito
sinérgico. A EA (b
baixa – 10 Hz
H e alta – 1 00 Hz de inttensidade) fo
oi aplicada n
no acuponto GB30
imediatamente e 2 horas apó
ós a adminisstração de CFA.
C
A admin
nistração inttraperitoneal de 2
mg/k
kg de indom
metacina fo
oi feita 40 minutos antes da se
egunda apliccação de EA.
E
A
hiperralgesia foi avaliada
a
2,5 e 5 horas a
após a admiinistração de
e CFA. Os re
esultados indicam
que a combinaçã
ão de dose subefetiva
s
de
e indometac
cina e EA pro
oduz efeito anti-hiperalg
gésico
maior do que o efeito
e
produz
zido por dose
es efetivas de
d cada trata
amento sozin
nho.
Referrência: Pharm
macol Biochem Behav. 2
2004 Aug;78
8(4):793-7
do pela apliicação
5. En
nvolvimento de receptorres opióides no efeito anti-hiperalg
a
ésico induzid
de ele
etroacupunttura (EA) em
m modelo de inflamação persistente em ratos
Dado
os da literattura apontam
m que o effeito anti-hip
peralgésico produzido p
pela aplicaçã
ão de
eletro
oacupuntura
a em animais
s não injuria
ados é media
ado pelo sisttema opióide
e endógeno. Além
disso
o, a aplicaçã
ão de corren
ntes de baix
xa intensidad
de (2-15 Hz
z) é associa
ada à ativação de
recep
ptores opióid
des do tipo m e d e a a plicação de correntes de
e alta intenssidade (100 Hz) é
assoc
ciada à ativa
ação de rece
eptores opió
óides do tipo
o k. A partir destes dado
os, Zhang e cols.,
utiliza
ando modelo de hiperalgesia térmiica induzida por administração intrraplantar de
e CFA,
avalia
aram a participação sele
etiva destess receptores na inibição da hiperalge
esia persiste
ente e
o efe
eito da admiinistração co
ombinada de
e EA e dose
e subefetiva de morfina.. Os antagonistas
seletiivos para re
eceptor m (CTOP),
(
d (n
naltrindole) e k (BNI) foram admi nistrados po
or via
intrattecal 10 minutos antes
s de cada a
aplicação de
e EA no acuponto GB3
30. A morfin
na foi
administrada por via intrap
peritoneal 4
40 minutos antes da segunda
s
apllicação de EA.
E
A
hiperralgesia foi avaliada
a
2,5 e 5 horas a
após a administração de
e CFA. Tanto
o a administtração
de b
baixa quanto
o a de alta
a intensidad
de de EA fo
oram bloqueadas pelo tratamento
o com
de receptore
antag
gonistas de receptores m e d, mass não por antagonista
a
res k. Ademais, a
administração de
e dose subeffetiva de mo
orfina e EA induziu efeito anti-hipera
algésico maior do
que q
quando os trratamentos eram
e
realiza
ados isoladam
mente.
Referrência: Brain
n Res. 2004 Sep 10;102 0(1-2):12-7
7
6. An
ntagonistas de
d receptore
es para brad icinina não possuem
p
atividade analg
gésica em modelo
m
de do
or pós-incisã
ão em ratos
A bra
adicinina é um
u nonapepttídeo com pa
articipação na
n indução e manutençã
ão da nocice
epção.
Em ttrabalho realizado por Leonard
L
e ccols., da Universidade de
d Iowa, EU
UA, foi avaliada a
partic
cipação de seus
s
recepto
ores B1 e B2
2 em modelo de nocicep
pção pós-inccisional em ratos.
Apesa
ar da utilização de antagonistas clá ssicos, não foi demonstrada particip
pação de ne
enhum
desse
es receptore
es no modelo
o avaliado.
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Nota da redação: O trabalho
o sugere dife
erenças entrre a nocicepç
ção pós-inci são e os mo
odelos
de no
ocicepção mecânica ou manifesta, p
porém, seria
a interessantte testar os dois antagonistas
simulltaneamente
e, pois a partticipação de subtipos de
e receptor po
ode variar.
Referrência: Anes
sth Analg. 99
9(4):1166-1 172, 2004
Re
evisões do Mês
M
7. Re
evisão aborda os canais de cálcio com
mo alvo de terapias
t
para
a tratamento
o da dor
O papel dos can
nais de cálciio (Ca2+) na
a transmissã
ão da inform
mação nocice
eptiva na medula
m
nal é revistto por Altie
er e Zamp oni em arttigo publica
ado no perriódico Trends in
espin
Pharm
macological Sciences. Além
A
de aborrdar os cana
ais de Ca2+-tipo N como
o potenciais alvos
para drogas com
m ação sobre
e as dores neuropáticas e inflamattórias, os au
utores come
entam
2+
tamb
bém os estu
udos mais recentes so
obre a partticipação dos canais de
e Ca -tipo T no
proce
essamento da dor na medula esspinal e tálamo, discutindo a con
d
ntribuição destes
traba
alhos para o desenvolvim
mento de no
ovas estraté
égias terapêu
uticas e a re
elevância de
e cada
subtipo na transm
missão da do
or e indução
o de analgesiia.
Referrência: Trend
ds in Pharma
acological Scciences, vol.. 25, No. 9, setembro
s
20
004; 465-470
8. Altteração da atividade
a
muscular e dorr crônica cerv
vical
Em a
artigo recenttemente pub
blicado na re
evista “Manu
ual Therapy”
” (número 9
9, 2004), o grupo
da U
Universidade
e de Queen
nsland, na Austrália, liderado po
or Falla D.., demonstrrou a
comp
plexidade e a natureza multifatorial
m
das condiçõ
ões muscularres cervicaiss e sua impliicação
no co
ontrole das dores crônicas da regiã
ão do pesco
oço. Tem sid
do demonsttrado que, de
d um
modo
o geral, exerrcícios dos músculos
m
cerrvicais são eficientes
e
para diminuir d
dores crônic
cas no
pesco
oço. Contudo, não existte um conse
enso quanto à qualidade
e do exercíccio a ser pre
escrito
para os diferente
es grupos de
e músculos d
da região ce
ervical. Em pessoas com
m dores na região
r
do pe
escoço, foi identificado um déficit no controle
e motor dos
s músculos flexores cerrvicais
superrficiais e profundos,
p
caracterizad
do por um
m aumento da latênccia da res
sposta
eletro
omiográfica após contrração dos m
músculos do
o pescoço associada
a
ao
o movimento de
levan
ntar os braço
os. Além dis
sso, pacienttes com dor cervical crô
ônica aprese
entaram ativ
vidade
reduz
zida dos mú
úsculos cerviicais flexore s profundos
s durante atividades cog
gnitivas simp
ples e
aume
ento da ativiidade dos músculos cerv
vicais superfficiais tanto durante ativ
vidades cogn
nitivas
simplles quanto durante
d
ativid
dades funcio
onais.
Referrência: Man Ther. 2004 Aug;9(3):12
A
25-33. Revie
ew
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