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Arq
quivo de ed
dições: Ju lho de 200
05 - Ano 5 - Número
o 60
Supleme
ento especi al do periódico "The Scientist"
S
1. A Essência da Dor: esta
e
seção discute a essência de
esta sensaçção / perce
epção,
considerada ao mesmo
m
temp
po uma realid
dade desgas
stante e um complexo o bjeto de esttudo –
o que é, como é gerada e a quais ob
bjetivos serv
ve. Dois arttigos podem
m ser destac
cados,
escrittos por influentes pesq
quisadores. Em "Em Busca
B
de novas
n
estra
atégias", Ronald
R
Dubn
ner, Professo
or e chefe do
d Departam
mento de Ciências Biom
médicas da Escola Denttal da
Unive
ersidade de Maryland, enfatiza o que
dade científic
ca deve faze
er para tradu
uzir os
e a comunid
avanç
ços na pesq
quisa básica em novas terapias. E em "Fé e narrativa",
n
David B. Morris,
M
Profe
essor da Univ
versidade de
e Virginia, e
explora o pap
pel da cultura, contexto
o e experiênc
cia na
elabo
oração central da experiência doloro
osa. Para que
e não pareça
a que estam
mos realizand
do um
simplles exercício
o acadêmico,, o artigo "H
Habituando
o-se a uma vida doloro
osa" aprese
enta a
história de uma mulher cuja
a vida foi to
otalmente re
eformulada pela
p
dor crô
ônica. Confirra nos
links abaixo.



1.1 Algu
umas palav
vras sobre o assunto: como estudar o que a
as palavras
s não
descreve
em? - Este capítulo disccute desde os
o aspectos econômico- sociais da dor, os
mecanism
mos e media
adores envo
olvidos, as bases
b
anatômicas, teori as, diferenç
ças na
percepção dolorosa, a importânccia em sentirr dor e os prroblemas da
a sua cronific
cação,
as droga
as utilizadas e as persp
pectivas para o seu tratamento, m
métodos utilizados
para avaliar a dor em
m humanos e a influência
a de diferenç
ças genética
as.



1.2 A vida sem dor: os pais
s somente imaginara
am que hav
via algo errado
quando viram as feridas
f
em seu filho - Casos raros de neuro
opatia senso
orial e
autonômica (HSAN) hereditária
a são exem
mplos da im
mportância da presenç
ça da
sensação
o dolorosa para
p
a manu
utenção da integridade
i
física e conttrole das funções
corporais
s.



1.3 Mod
delos anim
mais de do
or: animais
s são bons
s – mas n
não perfeittos –
modelos
s para pes
squisar a d
dor - É co
omum se utilizar mode
elos animais nas
pesquisas
s biomédicas. O uso de animais para avaliação
o da nocicepçção, nos quais os
sinais com
mportamenttais são os p
parâmetros para
p
determinação da d or, é uma prática
p
bastante comum. Apesar desstes modelos utilizare
em principa
almente rattos e
camundo
ongos, inverttebrados tam
mbém podem
m ser usados e os resul tados obtido
os por
meio destes modelo
os têm sido
o aplicados com suces
sso em esttudos feitos
s com
mamífero
os.



1.4 Em busca
b
de no
ovas estrattégias: melhor que um
ma abordag
gem simples
s, um
verdade
eiro arsenal deve ser utilizado para
p
proporcionar o a
alívio efetiv
vo da
dor – A pesquisa so
obre dor tem
m promovido
o consideráveis descoberrtas. Porém, nem
todas as
s terapias são
s
realmen
nte eficazes,, além de promoverem
m, muitas vezes,
v
efeitos ad
dversos. Parra o estudo dos mecanismos doloro
osos e o dessenvolvimen
nto de
tratamen
ntos eficazes
s contra a d or é necessário conside
erar diferençças nas cond
dições
dolorosas
s como sinais,
s
sinttomas, me
ecanismos e a próp
pria experriência
multidimensional de dor. Além disso, a caracterização
o genética d
do paciente ainda
pode rev
velar diferen
nças na exp
pressão gên
nica e proté
éica que deffinem o nív
vel de
susceptib
bilidade à dor e à analge
esia.
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1.5 Fé e narrativa
a: o entend
dimento da
a dor despr
rovido de s
suas dimen
nsões
culturais
s é lamenta
avelmente incompleto
o - David Mo
orris discute a importância da
inclusão de aspectos culturais pa
ara o comple
eto entendim
mento da do
or. De acordo
o com
o texto, apenas
a
o conhecimento sobre os me
ecanismos celulares e m
moleculares da
d dor
é insufic
ciente para explicar to dos os varriados estad
dos doloroso
os. Desta forma,
f
entenderr as caracterrísticas cultu
urais, tais co
omo a fé, os
s valores so
ociais e as fo
ormas
de narrattiva, pode se
er tão imporrtante quantto entender a ciência do
os neurônios
s e da
genética da dor.



1.6 Habiituando-se a uma vida
a dolorosa:: como uma
a síndrome
e crônica altterou
uma vid
da e moldou uma mis
ssão – O te
exto relata a vida de um
ma paciente
e com
Distrofia Reflexa do Nervo Simp
pático (RSD)), um tipo de síndrome de dor com
mplexa
regional, mostrando a difícil ex
xperiência da
a convivência com a do
or crônica, desde
problema
as com o diagnóstico da doença até a incompree
ensão familia
ar.

2. As
s Bases da
a Via Dolor
rosa: No sé
éculo XVII, René
R
Descarrtes, utilizan
ndo uma de
e suas
clássicas gravura
as, forneceu uma intere
essante desc
crição do mecanismo de
e transmissão da
dor, n
no qual "parrtículas” de fogo
f
colocarriam em mov
vimento uma
a região da pele dos pés
s que,
por m
meio de um “delicado filamento”,
f
a
abriria um “poro”
“
na ou
utra extremiidade, como
o uma
corda
a puxando um sino. Tal descrição
o é levada em conside
eração até o
os dias de hoje,
prova
avelmente por
p se aproximar do con
nceito conhecido de via de sinalizaçã
ão da dor do
o sítio
do e
estímulo até
é o encéfalo
o, no qual os nociceptores presentes nos te
ecidos perifféricos
trans
sduzem o estímulo em sinais
s
eletroq
químicos e os
o transmite
em para a m
medula espinal e o
céreb
bro. A modu
ulação ao longo desta v
via pode blo
oquear ou exacerbar esste sinal, alé
ém de
poder conduzir a estados crô
ônicos de do r. Entretanto
o, como Des
scartes suge
eriu, o cérebro é o
intérp
prete definittivo, capaz também de m
modular o siinal e, até mesmo,
m
de o
originar a dor sem
prese
ença de estímulo. Assim
m, as vias de
e condução e os processos envolvid
dos – transd
dução,
trans
smissão, inte
erpretação e modulação - são o tema principal desta
d
seção.



2.1 Sina
ais vindos das
d
fronteiiras: pesqu
uisadores lu
utam com a complexiidade
da percepção da dor
d
periférrica - Pesqu
uisadores do mundo in
nteiro lutam para
ar os complexos mecan
nismos de percepção da
d dor perifférica. Apes
sar de
desvenda
passado mais de um
m século do
o descobrimento das te
erminações e
especializadas na
os dolorososs (os nocicep
ptores), som
mente na últi ma década foram
recepção de estímulo
identifica
ados canais iônicos espe
ecíficos para
a responder aos estímullos nociceptiivos e
também canais respo
onsáveis pella regulação
o ou sensibilização dos n
nociceptores. Este
conhecim
mento trouxe
e significante
e aumento no
n interesse por melhor compreensã
ão dos
mecanism
mos perifériicos da dorr, o que ajudaria
a
no desenvolvim
mento de novos
métodos de tratamen
nto e controlle da dor com menos efe
eitos colaterrais.



2.2 Com
mo as pimen
ntas ajudarram David Julius
J
a faz
zer conexão
o com os canais
TRPs - Veja como um simple
es produto como a pim
menta levou
u ao estudo
o dos
mecanism
mos moleculares presenttes nos neurrônios senso
oriais envolviidos na dor.



2.3 A sensação mecânica
m
es
stá esclare
ecida? - O pesquisado
or David Co
orey e
colegas da
d Universidade de Harv
vard sugerem
m que o canal iônico do tipo TRP TR
RPA1 é
forte can
ndidato a me
ecanotransd utor em cílios presentes no ouvido
o interno. A partir
deste da
ado, propõe
e-se que e
este canal poderia serr também o transduto
or da
informaçã
ão mecânica
a em outros locais do sis
stema somattosensorial.
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3. P
Portais parra a Dor Patológica:: transdução de sinal e o sis
stema imu
une partiicipação da
as MAP quin
nases na do
or - Jill U. Adams
A
revisa
a a participaçção das protteínas
quina
ases ativada
as por mitó
ógenos (MA
AP quinases
s) na hiperrsensibilidade
e nociceptiv
va. O
enfoq
que é dado à proteína p38 (um tip
po de MAP quinase),
q
a qual é ativa
ada pelo Fattor de
Necro
ose Tumoral (TNF), indu
uzindo a sínte
ese e liberaç
ção de citocinas.



3.1 Dos nervos à imunidade: como um efeito colat
teral quimiioterápico levou
l
a uma importante
e descoberrta - A dem
monstração de vias de
e gênese de dor
diferentes das consid
deradas até agora mostrra um quadrro mais com
mplexo das vias de
processamento dos estímulos nocivos. Apesar
A
disto
o, a comp
preensão de
e tais
mecanism
mos nociceptivos e o desenvolv
vimento de
e novos trratamentos para
neuropattias e dores crônicas têm avanç
çado consideravelmente
e. Veja como o
envolvimento do sisttema imuno lógico na do
or forneceu pistas para a pesquisa sobre
neuropattias.



3.2 Hipe
ersensibilid
dade à dor e tolerânciia à morfina: mecanis
smos comu
uns? a influê
ência da gllia na resi stência à morfina - A administtração crônica de
morfina gera
g
tolerân
ncia e hiperssensibilidade
e à dor. Considerando q
que a estimu
ulação
da micró
óglia aumentta a sensaçã
ão de dor, o texto mos
stra que o u
uso crônico deste
opióide ativa
a
a glia espinal,
e
além
m de aumen
ntar o nível de
d citocinas próinflamattórias.
Inibidores destas citocinas resta
auram os effeitos da mo
orfina, sugerrindo participação
das célula
as gliais no fenômeno
f
de
e tolerância aos opióides
s.

4. O Intérprette: o cére
ebro se es
sforça para
a traduzir as várias
s natureza
as da
expe
eriência dolorosa - A dor é uma
a experiência que envo
olve compon
nentes senso
oriais,
cogniitivos e emo
ocionais. O papel do cére
ebro como modulador
m
e intérprete fi nal da nocicepção
tem s
sido estudad
do usando-se técnicas d
de análise de
e atividade cerebral
c
com
mo tomograffia por
emiss
são de pósittrons e ressonância mag
gnética func
cional. O des
safio atual é compreend
der os
meca
anismos env
volvidos no processame
ento dos diferentes tipo
os de dor, ccomo a agu
uda, a
crônica e a viscerral.



4.1 Utiliizando a hiipnose para
a compreender a dor - Embora a hipnose médica
m
seja um método tera
apêutico mu
uito question
nado, resulta
ados recente
es aliados ao
o fato
de que 85%
8
das pessoas são s usceptíveis à essa técnica podem d
dar relevânc
cia ao
uso dessa
a metodolog
gia na terapia
a para contrrole da dor.

5. Alltos e Baixo
os no Trata
amento da Dor: a com
mpreensão mais profu
unda da bio
ologia
da dor precede
eu uma ava
alanche de novas mod
dalidades de tratamen
nto? - Não ainda.
a
Os trratamentos mais
m
freqüen
ntemente prrescritos evo
oluíram com o progresso
o obtido des
sde as
época
as nas quais não havia
a nenhuma concepção de
d via dolorrosa descrita
a. Entretantto, tal
progrresso é ape
enas uma questão
q
emp
pírica ou de
e melhora dos
d
composttos já existtentes
utiliza
ados na pesquisa. Apesa
ar disto, o de
esenvolvime
ento racional das drogass está se torn
nando
um fa
ato concreto
o, baseado em pesquisass direcionada
as para tal. Além disso, é favorecido
o pela
próprria natureza, que continua oferecen
ndo boas surrpresas, e po
or drogas de
esenvolvidas
s para
outra
as finalidade
es que se mostram
m
eficcazes para o tratamentto da dor. A
Acompanhe nesta
seção
o uma viagem pela inósp
pita estrada da busca pe
elo alívio efetivo da dor.



5.1 A busca pelo alívio da d
dor: o qua
anto tivemo
os de suce
esso? - Melhores
formas de
d acesso pela
p
populaçção, raciona
alização da administraçção de drog
gas já
existente
es e a busca contínua po
or novas sub
bstâncias na
aturais analg
gésicas (com
mo por
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exemplo,, toxinas ex
xtraídas do caramujo Conus)
C
estim
mulam o ava
anço da pes
squisa
pelo suce
esso no alívio
o efetivo da dor.



5.2 A responsabil
r
lidade do Conus: co
omo este caramujo
c
v
venenoso pode
fornecerr um peptíd
deo que co mbate a do
or - A ziconotida, versã o sintética de
d um
peptídeo obtido de um caramu
ujo peçonhe
ento, parece
e promoverr alívio de dores
severas pelo
p
bloqueio de canais de cálcio tip
po N. Pesquisas com esttes peptídeo
os têm
revelado diferentes mecanism
mos de açã
ão, potencializando s ua utilidade no
tratamen
nto de outros
s tipos de do
ores.



operatória - Estudos tê
5.3 Nico
otina reduz a dor pós-o
êm demonsttrado a eficácia da
nicotina para aliviar a dor e, ma
ais importan
nte, sem apresentar os efeitos cola
aterais
usuais do
o uso deste produto, co
omo hiperte
ensão ou taq
quicardia. A ação da nicotina
em receptores colin
nérgicos foi sugerida pelos idealiza
adores dos estudos, que se
dizem an
nimados em procurar po
or outras drrogas semelhantes, poré
rém mais fortes e
seguras.



5.4 Maconha para dor - Além
m das propriedades psic
cotrópicas, a maconha possui
p
também propriedad
des analgéssicas. Com o intuito de dissocciar estas duas
proprieda
ades e oferrecer mais uma altern
nativa terapêutica conttra a dor, várias
v
pesquisas
s têm sido realizadas,, a despeito
o dos polêm
micos debattes em torn
no da
legalizaçã
ão do uso de
esta substân
ncia. Neste artigo
a
são de
escritas as prrincipais linh
has de
investigação e as descobertas
d
sobre o mecanismo
m
pelo qual ocorre analgesia
induzida pela ativaçã
ão de recepto
ores canabin
nóides ou por metabólito
os canabinóid
des.



5.5 Anttidepressiv
vos tricícliicos: analg
gésicos co
omplexos - Os pos
ssíveis
mecanism
mos de açã
ão analgésicca dos anttidepressivos
s triciclicos e as cond
dições
patológic
cas onde os mesmos po
ossuem eficá
ácia são apresentados n
no texto. Alé
ém da
ativação do controle descendente
e da dor, tem sido suge
erido que esttas drogas podem
p
bre canais de
d sódio volttagem-dependentes, contribuindo p
para a dimin
nuição
atuar sob
do limiar de excitabilidade de neu
urônios em quadros de neuropatias,, por exemplo.



5.6 O lo
ongo camin
nho à proc
cura do me
ecanismo de
d ação da
a gabapenttina Medicamento muito utilizado em
m quadros de
d dor neuro
opática, a g
gabapentina ainda
não tem
m seu me
ecanismo d
de ação to
otalmente conhecido. Embora alguns
a
pesquisad
dores acusem a emp
presa respo
onsável pela gabapenttina de prraticar
desenvolvimento de drogas “não
o racional”, já que prim
meiramente ffoi apresenttada a
ara depois ser
s
demonsttrado seu mecanismo
m
de
d ação – ccomo, diga-se de
droga pa
passagem
m, ocorre co
om a grande
e maioria do
os medicame
entos -, os estudos sob
bre tal
substância têm ajud
dado muito a desvendar vários outtros aspecto
os envolvido
os nos
mecanism
mos de ação de fármaco
os.

6. U
Um Delicad
do Balanço
o: o uso d
de opióides
s está ma
ais comum
m, mas tam
mbém
controverso co
omo nunca esteve - Neste artigo
o são revisa
ados os prin
ncipais fatos que
ocorrreram nos EU
UA nos últim
mos anos e o
opiniões de especialistas
e
em relação ao uso de drogas
d
opióid
des. O número de prescrições de a
analgésicos opióides,
o
inc
cluindo indiccações para dores
crônicas não-term
minais, aum
mentou e, ao
o contrário dos
d
países europeus,
e
essta tem sido
o uma
grand
de preocupação dos órgã
ãos fiscalizad
dores e regu
uladores do uso de mediicamentos.
7. Es
studos Sob
bre a COX-2 Bloquea
ados: os re
esultados causados
c
p
pela retirad
da do
merc
cado do me
edicamento
o Vioxx® le
evantaram importante
es questõe
es sobre o rumo
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da p
pesquisa fa
armacológic
ca - Quand
do a Merck, Sharp & Dome retiro
rou o Vioxx® do
merc
cado em sete
embro de 2004 devido a evidência
as de que a droga aume
entava o ris
sco de
ataqu
ues cardíaco
os e acidentte vascular cerebral, to
odos os outros inibidore
res específicos de
COX--2 (Celebra®
®, Bextra®,, Prexige® e Arcoxia®)) também fo
oram colocad
dos sob sus
speita.
No entanto, dive
ersos pesquisadores tem
mem que ou
utros benefícios desta cclasse de drrogas,
como
o por exemp
plo, a preve
enção do câ
âncer de cóllon, deixem de ser est udados. O futuro
f
desta
a classe aind
da é incerto, mas interrromper as pesquisas
p
co
om estas dro
ogas pode causar
c
preju
uízo a milharres de pesso
oas que aind
da podem se
e beneficiar dos efeitos destes inibidores
seletiivos de COX-2.
8. CO
OX-3 em Crise
C
de Ide
entidade? p
pesquisado
ores se esforçam para
a encaixar essa
varia
ante da cic
clooxigenas
se no conte
exto - Desd
de que as pesquisas carracterizaram
m esta
variante da enzim
ma ciclooxigenase, a CO
OX-3 tem es
stado em evidência. Por possuir ativ
vidade
utora de prostaglandin
nas efetivam
mente inibid
da pelo ace
etoaminofen o (Paraceta
amol),
produ
pesqu
uisadores te
em relaciona
ado a ação d
da COX-3 à atividade analgésica e antipirética desta
droga
a. No entanto, até o momento nenhuma demonstraçã
d
ão clara de
esta hipótes
se foi
demo
onstrada, em
mbora muitos estudos esstejam send
do realizados
s neste sentiido. O fato de
d ser
um s
splice do ge
ene da COX
X-1, a COX--3 é també
ém denominada COX-1b
b, o que le
evanta
debattes sobre a real identida
ade desta en
nzima.
9. Be
enefícios In
nstitucionaiis Vindos d
da Dor: a Un
niversidade
e de McGILL
L se firma sobre
s
sua h
herança – Nos
N
últimos anos houve uma mudan
nça na política de investtimento financeiro
na p
pesquisa no Canadá. Essa
E
mudan
nça foi nece
essária devido ao fato
o de que muitos
m
pesqu
uisadores ab
bandonaram esse país e passaram a viver e trab
balhar em o utros países
s onde
o inv
vestimento era maior. Alterando ssua política de investimento finan
nceiro, o Ca
anadá
torno
ou-se extrem
mamente attrativo para a pesquisa
a científica e iniciou o resgate de seus
pesqu
uisadores na
ativos, atrain
ndo pesquisa
adores de ou
utros países do mundo.
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