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1. Espondilite Anquilosante
A
e: o uso ccontínuo de antiinflama
atórios redu
uz a progrressão
radiográfica da doença
A esp
pondilite anq
quilosante (E
EA) é uma fforma de artrite que afe
eta as articu
ulações verte
ebrais
produ
uzindo imob
bilidade e consolidação d
das mesmas
s (fenômeno
o conhecido como anquiilose).
Com etiologia desconhecida
d
a, atinge p rincipalmentte homens jovens e o uso de drogas
d
antiin
nflamatórias não-esteroidais (AINEs)) é indicado para alívio da
d dor e rigiidez, embora
a esta
indica
ação seja restrita devido
o aos efeitoss adversos associados ao
o uso prolong
gado desta classe
c
de drrogas. Artigo
o publicado na revista A
Arthritis & Rh
heumatism (junho,
(
2005
5) apresento
ou um
estud
do randomiz
zado, feito co
om 215 paccientes, no qual
q
avaliou-se o efeito do uso de AINEs
A
sobre
e a progress
são da EA du
urante dois anos. Os pa
acientes fora
am divididoss em dois grrupos,
um c
com uso conttínuo de dro
oga (2 vezess ao dia) e outro
o
com us
so apenas qu
uando neces
ssário.
Ao final dos dois anos, apó
ós avaliaçõe
es periódicas
s, não houv
ve diferença estatisticam
mente
signifficativa nos indicadores de atividade
e da doença – dor, fadig
ga e perda d
de mobilidad
de. No
entan
nto, a progre
essão da EA observada n
nos exames radiográfico
os dos pacien
ntes foi men
nor no
grupo
o que fez uso contínuo dos
d AINES.
Referrência: Arthrritis Rheum. 52 (6): 175
56-1765, 200
05.
2. To
ortura no inv
verno: baixas
s temperatu ras agravam
m doenças re
eumáticas
Para quem sofre
e de reumatiismo (palav ra usada ge
enericamente
e para desig
gnar mais de 100
doenças reumátiicas), a che
egada do inv
verno e das
s baixas tem
mperaturas pode repres
sentar
uma verdadeira tortura. De acordo com
m a reumatologista Eve
elin Goldemb
berg, do Ho
ospital
Alberrt Einstein, em
e São Paulo
o, as doença
as reumática
as são realmente agrava
adas no inverno. É
nessa
a época que
e as queixa
as que cheg
gam ao con
nsultório fica
am mais co
ontundentes e os
pacie
entes têm a sensação de
e que as dorres envolven
ndo o aparelho locomoto
or se tornam
m mais
freqü
üentes e inte
ensas. A um
midade e a maior facilid
dade para contrair
c
o víírus da grip
pe são
algun
ns dos fatore
es que contribuem para esse agravamento.
3. Estudos europ
peus mostram
m aspectos v
vantajosos do
d uso do paracetamol
Após revisão de
e dados da
a literatura científica sobre
s
a eficácia do usso de diferrentes
medicamentos de
d uso oral normalme nte prescrittos para o tratamento
o da dor aguda,
a
pesqu
uisadores da
a Universidade da Califó
órnia (EUA) sugeriram o uso do parracetamol co
omo a
prime
eira opção para
p
alívio de
d dores de
e intensidade baixa a moderada
m
(rreferência A). Em
casos
s onde uma analgesia
a mais inte
ensa é nece
essária, a associação
a
po de
a outro tip
antiin
nflamatório não-esteroid
n
dal (AINE) ta
ambém é sug
gerida. No caso, a melh or escolha seria
s
o
ibuprrofeno, o qu
ual seria, se
egundo a p
pesquisa, me
elhor tolerad
do e com m
menor chance de
causa
ar efeitos secundários
s indesejáv eis. Neste estudo, ta
ambém foi observado
o que
medicamentos in
nibidores se
eletivos da cciclooxigenase-2 (COX-2), apesar de apresentarem
eficác
dução de efeitos
cia similar aos outros AINEs, carrecem de vantagens
v
quanto à ind
e
secun
ndários dura
ante o uso. Além disso , outro estu
udo realizado na Espan ha (referênc
cia B)
mostrou que, em
m relação ao custo beneffício, o parac
cetamol também é superrior aos inibidores
OX-2. A revisão de vário
os outros tra
abalhos espanhóis sobre
e o tratamen
nto farmacológico
de CO
da do
or leve a moderada
m
em
m pacientes com artrose
e de joelho ou de quad
dril, mostrou
u que,
embo
ora o parac
cetamol e o rofecoxib (inibidor se
eletivo da COX-2)
C
tenh
ham aprese
entado
eficác
cia analgésiica em níve
eis similaress, o custo do tratamento dos efe
eitos secund
dários
produ
uzidos por estes
e
medica
amentos era
a menor no primeiro qu
ue no segun
ndo. Desta forma,
f
estes
s dois estudo
os, além de indicarem
i
qu
ue o paracettamol é um bom medica
amento analg
gésico
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com boa relação
o custo-bene
efício, tamb
bém somam-se às evidências que mostram que os
medicamentos in
nibidores seletivos da CO
OX-2 não sã
ão tão eficien
ntes em rela
ação à induç
ção de
efeito
os colaterais
s.
4. Da
ados levanta
ados pelo governo espa
anhol mostram que ape
enas 32% d
dos portadorres de
cefalé
éia procuram
m ajuda méd
dica
Dado
os epidemiollógicos rece
entemente le
evantados pelo
p
governo
o da Espan
nha mostram
m que
cerca
a de 70% da
d populaçã
ão espanhol a sofre de cefaléias te
ensionais e 12% sofre
em de
migrâ
âneas. Entre
etanto, apen
nas 32% dessta populaçã
ão afetada procura o serrviço médico
o para
tratamento. Cons
siderando qu
ue as dores de cabeça e migrâneas
s são patolo
ogias que lev
vam à
dimin
nuição da qualidade de vida dos p
portadores, além de rep
percutir noss relacionam
mentos
familiar e social, o Ministérrio da Saúd e da Espan
nha, a Organização Méd
dica Colegia
al e a
Socie
edade Espan
nhola de Me
edicina Gera
al organizarram uma ca
ampanha co
om o objetiv
vo de
estim
mular os proffissionais de todos os nííveis de assistência à saúde, a popu
ulação afetad
da e a
sociedade em ge
eral sobre a importânci a da correta abordagem
m médica e da procura
a pelo
profis
ssional adeq
quado para o estabele
ecimento de
e um corretto diagnóstiico e do melhor
m
tratamento para o problema
a. Além desstes tópicos,, a campanh
ha tem o ob
bjetivo de alertar
a
para os perigos da autome
edicação e atenta para
a o fato de
e que o arssenal terapê
êutico
dispo
onível atualm
mente permitte que em 9 0% dos caso
os haja melh
hora na quallidade de vid
da dos
pacie
entes, desde
e que adequ
uadamente prescrito po
or um profissional. Em bora tal tra
abalho
mostre a importtância do correto
c
diag
gnóstico parra estabelec
cimento do tratamento mais
adequado dos differentes tipo
os de cefaléia
as, sua relev
vância pode ser estendid
da para a qu
uestão
da a
automedicaç
ção, problem
mática pressente em qualquer patologia
p
e discutida pelas
sociedades médic
cas em todo
o o mundo. F
Fica aqui, po
ortanto, a su
ugestão para
a que campanhas
seme
elhantes seja
am planejada
as e correta mente execu
utadas em nosso país.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Qu
uimiocina pró
ó-inflamatórria (CCL3) se
ensibiliza rec
ceptores van
nilóides
As qu
uimiocinas, um
u grupo de
e citocinas q
quimiotáticas
s, modulam a resposta iimune por in
nduzir
a infiiltração de leucócitos, aumento
a
da angiogênes
se e facilitaç
ção da defessa do hospe
edeiro.
Além disso, algumas quimioc
cinas, como a do tipo CCL3
C
(proteín
na inflamató
ória de macrrófago
1a), ttêm importa
ante papel na modulação
o da inflama
ação. Em rec
cente artigo publicado, Zhang
Z
e cols. demonstrraram que a ativação de
e receptores
s do tipo CC
CR1 pela qui miocina CCL
L3 em
neurô
ônios do gâ
ânglio da raiz
r
dorsal (GRD) de camundong
gos é capazz de sensibilizar
recep
ptores vaniló
óides (TRPV1
1) via ativaçção de proteína G, fosfolipase C e p
proteinoquina
ase C.
A aná
álise imunoh
histoquímica mostrou qu
ue células qu
ue expressam
m TRPV1 tam
mbém expre
essam
recep
ptores CCR1 em neurônios de pequ
ueno diâmetro. Mais ainda, a admin
nistração de CCL3
na pa
ata de camu
undongos re
eduziu a latê
ência de res
sposta desse
es animais n
no teste da placa
quente. Nesse co
ontexto, quim
miocinas seccretadas durante o proce
esso inflama tório parece
em ser
importantes para
a a dor inflam
matória perifférica.
Autorres do original: Ning Zhang, Ron
nghua Sun, Ji Ming Wang,
W
Joost J. Oppenhe
eim Laborratory of Mo
olecular Imm
munoregulattion, Intramu
ural Researc
ch Support P
Program, Diivision
of Ba
asic Sciences, Nationa
al Cancer In
Institute, Na
ational Institutes of H
Health, Fred
derick;
Saadet Inan, Ala
an Cowan, Thomas
T
J. R
Rogers - Dep
partment of Pharmacolo
ogy, Fels Ins
stitute
for C
Cancer Resea
arch and Mo
olecular Biollogy, Centerr for Substan
nce Abuse R
Research, Te
emple
Unive
ersity
Schoo
ol
of
Mediciine,
Philade
elphia;
Micha
ael Caterina
a - Departm
ments of Biollogical Chem
mistry and Neuroscience
N
e, Johns Ho
opkins
Unive
ersity School of Medicine
e, Baltimore..
Referrência: A prroinflammato
ory chemokiine, CCL3, sensitizes
s
th
he heat- and
d capsaicin--gated
ion ch
hannel TRPV
V1. Proc Natll Acad USA, 22;102(12):4536-4541, 2005.
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6. Pe
esquisadores chineses su
ugerem que o diclofenac
co, além de inibir a COX,, atua també
ém no
sistem
ma nervoso central via ativação
a
de ccanais de po
otássio
O dic
clofenaco, um
m antiinflam
matório não-e
esteroidal (A
AINE), tem sido amplam
mente investtigado
em ttermos de suas
s
ações farmacológiccas, mas po
ouco se é conhecido
c
so
obre seus efeitos
e
direto
os nos canaiis iônicos. Lin-Yun Liu e cols., da Un
niversidade de
d Fudan, na
a China, testaram
o efeito desta dro
oga sobre co
orrentes tran
nsientes de potássio (K+) em doses de 10-5 a 10-3 M.
O dic
clofenaco re
eversivelmen
nte aumento
ou, de maneira dose-dependente, a amplitude das
+
corre
entes rápidas
s de saída de
e K (IA), e modulou as propriedade
es de inativa
ação em equ
uilíbrio
dos c
canais responsáveis por essas corre ntes, emborra não tenha
a alterado ass propriedad
des de
ativação. Além disso,
d
o tratamento co
om diclofena
aco resultou em recupe
eração levem
mente
erada a parrtir da inativação dos canais IA. A aplicação
o intracelula
ar de dicloffenaco
acele
mime
etizou seus efeitos extrracelulares, embora, qu
uando a resposta intraccelular chegou ao
limite
e, ainda tenh
ha havido aumento das correntes pela
p
administração extra
acelular da droga,
d
o que
e mostrou que
q
o diclofe
enaco pode atuar nas proteínas
p
destes canais de K+ tanto
o pelo
lado de dentro quanto de fora da me
embrana. En
ntretanto, o diclofenaco
o produziu morte
neuro
onal pela attivação de mecanismos
m
apoptóticos
s induzidos pelas corren
ntes iônicas. Tais
obserrvações indic
cam que os efeitos do d
diclofenaco podem
p
ocorrer por ativaçção das corrrentes
trans
sientes de efluxo
e
de K+ em neurô
ônios. Embo
ora mais esttudos sejam
m necessário
os, os
resulttados sugerrem que estta droga, allém de atua
ar na inibiçã
ão da enzim
ma ciclooxigenase
(COX
X), possui pa
apel no sistem
ma nervoso central.
Autorres do origin
nal: Lin-Yun Liu, Xiao-W
Wei Fei, Zhao
o-Ming Li, Zhi-Hong
Z
Zha
ang, Yan-Ai Mei Cente
er for Brain Science Res
search, Depa
artment of Physiology
P
and
a
Biophysiics, School of
o Life
Scien
nces, Fudan University, Shanghai,
S
Ch
hina.
Nota da redação: Os experim
mentos reali zados com células
c
isoladas, em con
ndições diferrentes
das fisiológicas, devem se
er analisado
os cuidadosamente. Sã
ão necessárrios mais dados,
d
principalmente te
estes in vivo, para dete
erminar o papel
p
do diclofenaco no sistema ne
ervoso
centrral.
Referrência: Dicllofenac, a nonsteroidall anti-inflam
mmatory drrug, activate
tes the tran
nsient
outwa
ard KC curre
ent in rat cerrebellar gran
nule cells. Ne
europharmacology 48 (2
2005) 918-9
926.
7. Do
or crônica e depressão:
d
diferenciand
d
o aspectos sensoriais
s
e emocionais da dor
A oco
orrência de distúrbios depressivos é maior em pacientes co
om dores crrônicas do que no
restante da pop
pulação. O motivo destte aumento
o de incidên
ncia é descconhecido, porém
p
existe
em hipótese
es de que um
u
distúrbio
o poderia ca
ausar o outtro ou que um mesmo fator
poderia predispor o indivíduo
o às duas pa
atologias. Pa
ara verificar a relação en
ntre dor crônica e
depre
essão, Giese
ecke e cols. avaliaram,
a
a
através de re
essonância magnética
m
fu
uncional, as áreas
cereb
brais ativad
das por esttímulo dolo
oroso de mesma
m
inten
nsidade em
m pacientes com
fibrom
mialgia, rela
acionando es
stas áreas e a intensidad
de dolorosa reportada p
pelos pacienttes ao
nível de depressão diagnosticada. O asp
pecto intere
essante obse
ervado peloss autores é que a
depre
essão não interfere co
om os asp ectos senso
oriais e dis
scriminatório
os (localizaç
ção e
intensidade da dor reportada
a), mas está
á relacionada
a com um aumento da a
ativação de áreas
cereb
brais que pro
ocessam o aspecto afetiv
vo e emocio
onal da dor. O estudo su
ugere que ex
xistem
proce
essamentos paralelos, e de certa forma independentes,, dos aspecctos sensoriais e
emoc
cionais da do
or e que talvez o tratam
mento com antidepressivos em paccientes com dores
crônicas atue som
mente no aspecto emociional da dor..
Autorres do original: Thorste
en Giesecke,, Richard H. Gracely, David
D
A. Willliams, Michael E.
Geiss
ser, Frank W.
W Petzke and
d Daniel J. C
Clauw.
Nota da redação: Esse traba
alho é intere
essante tanto
o pela relaçã
ão entre a d
dor e a deprressão
quanto pela dife
erenciação entre
e
o aspe
ecto sensorial e emocio
onal da dor.. Por este estudo
e
pode-se imagina
ar que uma pessoa de
eprimida tem
m a mesma
a sensação dolorosa que os
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dema
ais, mas es
sta dor seriia mais dessagradável devido ao aumento do
o processam
mento
emoc
cional.
Referrência: Rela
ationship Be
etween Deprression, Clin
nical Pain, and Experim
mental Pain in a
Chron
nic Pain Coh
hort. Arthritis
s & Rheumattism, 2005;5
52(5):15771
1584.
8. Estudo prospectivo mostra
a relação enttre dor e con
nsumo de álcool
O alc
coolismo é uma das pato
ologias que mais afligem
m indivíduos e coletivida
ades e, pelas
s suas
partic
cularidades e história através doss tempos, é tão antigo
o quanto o próprio homem.
Atuallmente a pre
evalência da
a dependênccia de álcool no Brasil é de aproxim
madamente 12%,
sendo
o muito ma
aior na pop
pulação com
m mais de 50 anos. Em vista d
disso, um estudo
e
prosp
pectivo longiitudinal de 3 anos, inclu
uindo 401 indivíduos dep
pendentes o
ou não de álcool e
relacionando a dor ao co
onsumo etíl ico nos ad
dultos com idade maiis avançada
a, foi
recen
ntemente pu
ublicado. O consumo
c
de
e álcool no mês
m
anterior ao estudo foi avaliado
o pelo
méto
odo descrito no “Health and Daily Living Form
m” e a dor foi
f determin
nada pelo método
m
descrrito no “Med
dical Outcom
mes Study”, no qual os pacientes
p
re
elataram a q
quantidade de
d dor
que sentiram no
o mês ante
erior segund
do uma esc
cala de cinc
co itens qu
ue variava desde
nenhuma dor até
é dor muito severa.
s
Os rresultados de
emonstraram
m que os ind
divíduos com
m mais
dor u
usavam maior quantida
ade de álcoo
ol para trattá-la, sendo esta relaçã
ão mais forrte na
população com dependência alcoólica, independente do gên
nero (home ns = mulheres).
Concluindo, o estudo ressalta a imporrtância de monitoração
m
o do consum
mo de álcoo
ol em
indivííduos que ap
presentam dor, especialm
mente aqueles com dependência do
o álcool.
Autorres do origin
nal: Penny L.
L Brennan, Kathleen K. Schutte & Rudolf H. M
Moos - Centter for
Healtth Care Evalluation and Program Eva
aluation and
d Resource Center,
C
Palo
o Alto Health
h Care
Syste
em and Stan
nford Univers
sity Medical Center, CA.
Referrência: Pain and use of alcohol
a
to m
manage pain:: prevalence and 3-year outcomes among
a
olderr problem an
nd non-problem drinkerss. Addiction, 100. 777-78
86.
9. Co
ombinação de opióides
s e antiinfla
amatórios não-esteroida
ais (AINEs) apresenta efeito
sinérgico com gra
ande utilidad
de no tratam
mento da dorr
umas combin
nações de op
piódes com antiinflamattórios não-essteroidais (A
AINEs)
Sabe-se que algu
apres
sentam sine
ergismo e são utilizada
as na clinica
amente para
a o tratame
ento de dorr póscirúrg
gica. Entreta
anto, existem poucos e
estudos dem
monstrando esse
e
sinergi smo por an
nálises
isobo
olográficos em
e
modelos algesiométticos em animais. Estud
do recentem
mente realizado e
public
cado na revista Brain Re
esearch ava
aliou o tipo de
d interação da morfina administrad
da por
via intratecal (i.t.)
(
e alguns AINEs com diferrentes selettividades p
para as enzimas
oxigenase (C
COX) 1 e 2. A atividad
de analgésic
ca foi avaliada pelo tesste de conto
orções
cicloo
abdominais, um modelo de dor
d visceral induzida po
or injeção intraperitonea
al de 10 ml//kg de
o acético 0.6
6%. Os resu
ultados demo
onstraram que
q
a admin
nistração i.t.. de mofina e um
ácido
AINEs não-seletiivo para as diferentes COX aprese
enta sinergismo, sendo
o este sinergismo
possivelmente explicado
e
tanto por intterações farrmacocinétic
cas quanto por mecanismos
centrrais que envo
olvem a ativ
vação da via do óxido níttrico (NO)/GMPc.
Autorres do original: Hugo F.
F Miranda, Juan Carlos Prieto, Gianni Pinardii - Phramac
cology
versity of Ch
Progrram, ICBM, Faculty
F
of Medicine, Univ
hile, Santiago, Chile.
Referrência: Spin
nal synergy between no
onselective cyclooxygen
c
ase inhibito
ors and morrphine
antinociception in
n mice. Brain
n Research ((2005) articlle in press.
10. L
Lesão de ne
ervo perifériico diminui a concentra
ação de cálcio citossóliico em neurrônios
senso
oriais de rato
os
Dores
s neuropátic
cas são difíc
ceis de trattar e seus mecanismos
m
em nível ccelular são pouco
conhe
ecidos. Emb
bora o cálc
cio citoplas mático regu
ule de form
ma crítica diversas funções
neuro
onais, os efeitos
e
de danos de nervos pe
eriféricos so
obre sua cconcentração
o são
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desco
onhecidos. Neste estud
do, determ inou-se a concentraçã
ão citoplasm
mática de cálcio,
c
atrav
vés de micro
ofluorometria
a, em neurôn
nios dissocia
ados do gânglio da raiz d
dorsal de an
nimais
com hiperalgesia
a mecânica após
a
ligadurra e secção das
d
raízes L5 e L6 do n ervo ciático e em
ratos
s falso-operrados. Foi observado que a liga
adura seguida de secçção deprimiu as
conce
entrações citoplasmática
as deste íon
n nos neurô
ônios sensoriais e, maiss ainda, que
e essa
dimin
nuição foi mais
m
expressiva em neurrônios não nociceptivos
n
(nos grand es mieliniza
ados e
nos in
nsensíveis à capsaicina).
Autorres: Andreas
s Fuchs, Philipp Lirk, Che
eryl Stucky, Stephen E. Abram, Quin
nn H. Hogan
n.
Nota da redação
o: Surgem cada
c
vez ma
ais trabalhos
s comprovan
ndo a imporrtância das fibras
grand
des mieliniza
adas não noc
ciceptivas na
as dores neu
uropáticas.
Referrência: Pain
nful Nerve Injury
I
Decre
eases Restin
ng Cytosolic
c Calcium C
Concentratio
ons in
Senso
ory Neurons
s of Rats. Anesthesiology
y 2005; 102:1217–25.
Re
evisão do Mês
M
11. R
Revisão disc
cute os mecanismos da
a nocicepçã
ão induzida por altas d
doses de morfina
intrattecal
Nesta
a revisão são
s
discutid
dos os posssíveis mecanismos farmacológico
os envolvido
os na
nocic
cepção induz
zida por alta
as doses de morfina, fen
nômeno que
e parece serr independen
nte de
recep
ptores opióid
des e ter parrticipação de
e neuromodu
uladores com
mo substânccia P e glutamato.
Além de prover subsídios
s
para um melho
or tratamento de episód
dios de dor iinduzida porr altas
doses
s do opióide
e, também divulga um fe
enômeno qu
ue pode ser confundido clinicamente
e com
a pró
ópria dor do paciente.
Autorres: Sakurad
da, T; Komatsu, T.; Sak urada, S.
Referrência: Mec
chanisms of
o Nociceptiion Evoked by Intratthecal High
h-dose Morp
phine.
Neuro
otoxicology, 2005; articlle in press.
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