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1. Diclofenacos: mais um me
edicamento para controle da dor e inflamação a
acusado de trazer
riscos
s ao coração
o
Um e
estudo publiicado pela pesquisadora
p
a da Univerrsidade de Newcastle
N
(A
Austrália) Pa
atricia
McGe
ettigan mosttrou que o diclofenaco, u
um dos med
dicamentos antiinflamató
a
órios mais usados
do m
mundo, aumenta em cerca de 40% a chance de ocorrência
a de problemas
cardio
acos e mortte súbita, o que o torrnaria quase tão
ovasculares,, como ataques cardía
perigoso quanto o mal-afama
ado Vioxx®.. Lembrando
o que este último foi rettirado do me
ercado
esta mesma razão, este trabalho vem
m acirrar os debates env
volvendo os efeitos cola
aterais
por e
dos m
medicamenttos utilizados para conttrolar a dor e a inflamação. O esttudo em qu
uestão
consiste de uma análise que reuniu e av
valiou os res
sultados de 23
2 outros tra
abalhos, de modo
que o
os dados reffletem inform
mações obtid
das a partir de mais de 1,6 milhão de paciente
es. No
entan
nto, apesar da repercussão trazida
a pelo estud
do, a agênc
cia american
na regulado
ora de
medicamentos (F
FDA – Food and
a
Drug Ad
dministration
n) não pretende alterar a regulamen
ntação
dos a
antiinflamató
órios no país
s.
Autorres e proced
dência do esttudo: McGetttigan P, Hen
nry D.. Cardiovascular R
Risk and Inhiibition
of Cy
yclooxygena
ase: A Syste
ematic Reviiew of the Observation
nal Studies of Selective
e and
Nons
selective Inhiibitors of Cy
yclooxygenasse 2. JAMA, 2006.
2. Villões ou mociinhos? Afinal, os “coxibss” possuem um
u lado bom
m?
Na co
ontramão do
os trabalhos recentemen
nte publicados que indic
cam a possív
vel toxicidad
de dos
medicamentos an
ntiinflamatórrios inibidore
es seletivos da enzima ciclooxigenas
c
se (COX)-2, como
o Vio
oxx®, por ex
xemplo (veja
a mais sobre
e o caso do VIOXX® em
m nossas ed
dições anteriores),
um e
estudo realiz
zado no Hospital do Cân
ncer, em São
o Paulo, mostrou que é possível pre
evenir
as lesões que lev
vam ao câncer de cólon
n e reto com
m o celecoxib, outro rep
presentante desta
classe
e de antiinflamatórios, comerci almente co
onhecido co
omo Celeb
bra®. O estudo
e
acom
mpanhou 1.5
561 paciente
es e, entre o
os 933 que tomaram o remédio, 3
33,6% voltarram a
apres
sentar as les
sões. Entreta
anto, entre o
os pacientes que não tom
maram o me
edicamento, cerca
de 4
49% aprese
entaram recidivas dass lesões. De
D
maneira similar, p
pesquisadore
es do
departamento de
e gastroenterologia do h
hospital da universidade chinesa de Sichuan, tam
mbém
obserrvaram que o celecoxib inibe o cre scimento e aumenta a morte celula
ar – um pro
ocesso
conhe
ecido como apoptose - de célula
as de cânce
er de cólon
n. No entan
nto, especia
alistas
acred
ditam que dificilmente o uso deste medicamento como rottina nestes ccasos aconte
ecerá,
principalmente devido
d
ao prreocupante g
grau de pro
oblemas card
diovasculare
es observado
os em
pacie
entes que tom
maram antiinflamatórioss inibidores seletivos
s
da COX-2.
Autorres e proced
dência do esttudo: Wang CH, Ouyang
g Q, Tang CW
W, Huang M H, Li X. Effe
ects of
selec
ctive and non-selective cyclooxygen
c
nase-2 inhibiitor on the growth
g
of co
colon cancer cells.
Sichu
uan Da Xue Xue
X
Bao Yi Xue
X
Ban. 37((4):547-50, 2006.
3. No
ovo medicam
mento traz allívio “ardido”” para dor nas juntas
No último mês, o pedido de registro de patente de um novo medicamento
m
o para tratam
mento
ores articula
ares (causadas por lesõe
es, osteoartrrite, etc) foi apresentado
o no escritório de
de do
paten
ntes europeu
u. O novo medicamento
m
o, utilizado na forma de
e injeções lo
ocais, combiina as
ações
s das glicos
saminoglican
nas e da ca psaicina, o princípio responsável p
pela ardência das
ecidas por serem
pimentas, para o controle da
d dor. Enqu
uanto as glic
cosaminoglic
canas, conhe
s
eleme
entos constitutivos da matriz
m
celula r, aparentem
mente possu
uem a capaccidade de dim
minuir
a deg
gradação de
e cartilagens, a capsaiccina, um attivador de receptores
r
d
do tipo vanilóides
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prese
entes em fibras neuron
nais do tipo
o Aδ e C re
esponsáveis pela detecçção de estímulos
nociv
vos, é capaz
z de induzir morte neurronal, o que
e levaria à diminuição
d
d
da dor. Esta nova
inven
nção certamente contrib
buirá para o
os bons resu
ultados apresentados po
or outras terapias
para controle da dor nas artiiculações utiilizadas rotin
neiramente, como a fisio
oterapia, o uso
u de
anesttésicos sistê
êmicos (AIN
NS), a subsstituição da articulação e correção
o cirúrgica, entre
outra
as.
Leia mais sobre a invenção
o em: (WO//2006/069452) Use of a vanilloid receptor ag
gonist
togetther with a glycosamin
noglycan or proteoglyca
an for prod
ducing an ag
gent for tre
eating
articu
ular pains an
nd method fo
or applying ssaid agent.
4. Us
so de analgésicos mata mais
m
que o u
uso de cocaín
na e heroína
a nos EUA
Desde a década de 90 do século XX o aumento da mortalidade por env
venenamentto por
droga
as vem aum
mentando de
evido à utilizzação de an
nalgésicos op
pióides para
a controle da
a dor.
Pesqu
uisadores do National Center for Injury Prev
vention and
d Control, e
em Atlanta, EUA,
verificaram que, além do núm
mero de mo
ortes devido ao abuso de
e drogas parra controle da
d dor
aume
entar ano a ano, tal cres
scimento - 9
91% de aum
mento entre 1999 e 2002
2 - é muito maior
que as mortes causadas pelo
p
uso "re
ecreacional" de cocaína
a e heroína (12% e 22,8%
2
respe
ectivamente)), e se equipara ao crrescimento nas
n
vendas de analgéssicos opióide
es, de
modo
o que pode ser
s considera
ado praticam
mente uma epidemia
e
nac
cional de env
venenamentto.
Autorres e procedência do estudo:
e
Leo
onard J. Pau
ulozzi, Danie
el S. Budnittz and Yong
gli Xi.
Incre
easing death
hs from opio
oid analgesiccs in the Un
nited States. Pharmacoe
epidemiology and
drug safety (artic
cle in press).
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Te
estes compo
ortamentais de sensibi lidade à estimulação dolorosa
d
sug
gerem a po
ossível
existê
ência de empatia entre animais
a
de u
um mesmo grupo
g
Embo
ora a empatia seja con
nsiderada u ma caracterrística exclu
usiva de pri matas supe
eriores
como
o o homem
m, comporta
amentos ob
bservados por
p
pesquisadores can adenses du
urante
experrimentos com camundongos sugerirram a existê
ência de empatia nestess animais e,, mais
ainda
a, um possív
vel papel des
sta empatia na modulaçã
ão da dor. Neste
N
caso, sse realmente
e essa
empa
atia existir, camundongo
os que obse
ervam compo
ortamentos indicativos d
de dor em outros
o
camu
undongos podem apres
sentar alterrações em suas reaçõ
ões à estim
mulação dolorosa
seme
elhantes às apresentad
das pelo grrupo observ
vado. Utiliza
ando o testte de conto
orções
abdominais indu
uzidas por administraçã
a
ão intraperittoneal de ácido acético
o, os autore
es do
do observarram que os
o animais que viam um animal familiar se contorcendo
estud
ntos doloro
apres
sentavam comportame
c
osos exacerbados em relação a
aos animais
s que
obserrvavam indivíduos estra
anhos sendo
o submetido
os aos teste
es. Embora tenham utilizado
barre
eiras à visão, ao toque
e, ao cheiro
o e ao som
m, somente o bloqueio
o visual abo
oliu a
hiperralgesia evocada pela observação
o
dos companheiros. O estudo aind
da sugere que
q
a
comu
unicação enttre os anima
ais por ferorrmônios não pode ser de
escartada co
omo causa destes
d
comp
portamentos. A realizaçã
ão de um te
este de hipe
ernocicepção
o ao estimul o térmico in
ndicou
que o sistema de
e dor pareceu
u ser sensib ilizado, de uma
u
forma geral, pela sim
mples obserrvação
da do
or em um an
nimal familia
ar. Os resulta
ados obtidos
s nesse trabalho aponta m para a po
ossível
existê
ência de em
mpatia entrre animais familiares, mas os au
utores deixa
am claro qu
ue as
obserrvações realizadas não
o podem se
er facilmente
e explicadas
s por estre sse, imitaçã
ão ou
condiicionamento, nem depe
endem, ou necessariam
mente indicam, a prese
ença de sim
mpatia,
repre
esentações conscientes
c
ou
o altruísmo
o, característticas essas exclusivamen
nte humanas
s.
Autorres e proced
dência do esttudo: Dale JJ. Langford, Sara E. Crag
ger, Zarrar S
Shehzad, Sh
had B.
Smith
h, Susana G.
G Sotocinal, Jeremy S . Levenstadt, Mona Lis
sa Chanda, Daniel J. Le
evitin,
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Jeffre
ey S. Mogil* - Departm
ment of Psy
ychology an
nd Centre fo
or Research
h on Pain, McGill
Unive
ersity, Montrreal, Canada
a.
Referrência: Socia
al modulatio
on of pain ass evidence fo
or empathy in mice. Sci ence, 312: 19671970, 2006.
6. Ap
pipuntura, a acupuntura realizada co
om veneno de
d abelha, diminui
d
dor a
articular porr meio
da attivação de re
eceptores alffa-2 adrenérrgicos
A me
edicina tradiicional tem se confronta
ado freqüen
ntemente com técnicas alternativas
s para
comb
bater a dor e inflamação
o. Neste sen
ntido, terapia
as como o uso de venen
no de abelha
a para
traze
er alívio para
a a dor e tra
atar doençass de origem inflamatória
a, como a arrtrite reuma
atóide,
por e
exemplo, têm tido relattiva aceitaçã
ão. Pesquisa
adores da Coréia
C
do Su
ul investigarram o
efeito
o antinociceptivo e o mecanismo
m
d
de ação da terapia de acupuntura
a com veneno de
abelh
ha sobre a dor
d
inflamató
ória, especia
almente no modelo exp
perimental d
de artrite ind
duzida
por iinjeção de colágeno tipo II bovin
no na articu
ulação. Três
s semanas após a primeira
imunização, os animais foram
m submetido
os à acupunttura com veneno de abe
elha (0,25 mg/kg)
m
no “a
acuponto Zusanli” (situ
uado na tíb
bia), e, por meio do teste
t
de im
mersão da cauda,
c
apres
sentaram an
nalgesia, a qual foi blo
oqueada pelo
o pré-tratam
mento com o antagonis
sta de
recep
ptores α2-ad
drenérgicos ioimbina (2 mg/kg, i.p.), mas não
o pelo pré-trratamento com
c
o
antag
gonista de receptores
r
opióides nalo
oxone (2 mg
g/kg, i.p.). Os
O resultado
os sugerem que a
acupu
untura asso
ociada ao veneno de abelha, procedimento
o também conhecido como
apipu
untura, pode
e aliviar a do
or no modelo
o de artrite induzida por colágeno, e que este effeito é
mediado por rece
eptores α2-a
adrenérgicoss.
Autorres e proced
dência do es
studo: Yong Hyeon Baek (a), Jeong
g Eun Huh ((b), Jae Don
ng Lee
(a), Do Young Choi (a), Dong
D
Suk P
Parka (a,*) – (a) Depa
artment of A
Acupuncture
e and
Moxib
bustion, Colllege of Orie
ental Medicin
ne, Kyung Hee
H
University, Seoul, S
South Korea
a; (b)
Orien
ntal Medicine
e Research Center
C
for B one and Join
nt Disease, Kyung Hee U
University, Seoul,
S
South
h Korea;
Referrência: Anttinociceptive effect an
nd the me
echanism off bee ven
nom acupun
ncture
(Apip
puncture) on
n inflammato
ory pain in th
the rat mode
el of collagen
n-induced arrthritis: Med
diation
by α2
2-Adrenocep
ptors. Brain Research
R
10 73-1074 (20
006) 305-310.
7. O Fator Neu
urotrófico Derivado
D
de
e Linhagem de Célula Glial (GDN
NF) particip
pa da
sensibilização dos nociceptorres e do dese
envolvimentto da hiperalgesia térmicca
entificação dos
d
fatores envolvidos no crescim
mento e des
senvolvimen
nto neuronal é o
A ide
objettivo de vário
os estudos e suas relaç ões com a sobrevivênci
s
ia e a manu
utenção neuronal,
além da participa
ação em proc
cessos de pllasticidade e transmissão
o sináptica, mostram qu
ue tais
fatore
es neurotróficos podem
m também e
estar associiados aos fe
enômenos d
de hiperalge
esia e
hiperrnocicepção. Devido ao fato de que
e essas molé
éculas podem
m exercer effeitos trófico
os em
sub-p
populações neuronais específicas,
e
normalmentte são agrupadas e/ou classificada
as em
famílias de acordo com se
eu grupo d
de ação. Dois tipos de fatores n
neurotróficos
s são
encon
ntrados nos
s neurônios sensoriais primários de camundongos e ra
atos: o Fator de
Cresc
cimento Neu
ural (NGF) e o Fator N
Neurotrófico Derivado de
d Linhagem
m de Célula
a Glial
(GDN
NF). Atualme
ente sabe-se
e que o NGF participa do
o desenvolvim
mento da do
or inflamatórria por
sensibilizar neurô
ônios aferentes primário
os perante es
stímulos térm
micos, mecâ
ânicos e quím
micos,
como
o, por exemplo, durante
e a estimula
ação com o agonista de receptores vanilóides tipo
t
1
(TRPV
V1) capsaiciina, e tamb
bém por se apresentar em níveis elevados
e
du
urante o pro
ocesso
inflam
matório. Pesquisadores da Univerrsidade de Pittsburg, na Pensilvâ
ânia, testaram a
capac
cidade dos membros
m
da família do G
GDNF (artem
mina, neurturina e GDNFF) de potencializar
a res
sposta da capsaicina
c
em
e
receptorres TRPV1 e induzir hiperalgesia,
h
, comparand
do os
resulttados com os obtido
os com o NGF. Utilizando téc
cnicas de biologia ce
elular,
imunohistoquímic
ca e o teste comportame
ental de apliicação de estímulo térm ico na pata (teste
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de Ha
argreaves), os autores observaram
o
que os mem
mbros da fam
mília do GDN F, em partic
cular a
artem
mina, são capazes de modular a atividade do TRPV1 e causar hipe
eralgesia té
érmica
quando administtrados na pa
ata de camu
undongos. A combinação
o de artemin
na e NGF in
nduziu
hiperralgesia prolongada. Alé
ém disso, fo
oi observado
o que a exprressão desse
es fatores estava
e
aume
entada na pa
ata durante a inflamaçã o, o que sug
gere que age
em em com binação, pod
dendo
ser particularmen
nte importan
ntes na regu lação da res
sponsividade
e dos neurôn
nios nocicepttores.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Sach
ha A. Malin (1); Derek
k C. Molliverr (1); H. Riichard
Koerb
ber (2); Pam
mela Cornue
et (1); Rebe
ecca Frye (1); Kathryn M. Albers (1
1,2) and Brian M.
Davis
s (1,2) - Departments
D
s of 1Mediccine and 2Neurobiology, Universitty of Pittsb
burgh,
Pittsb
burgh, Penns
sylvania;
Referrência: Gliial Cell Lin
ne-Derived Neurotroph
hic Factor Family Me
embers Sen
nsitize
Nocic
ceptors In Viitro and Prod
duce Therma
al Hyperalge
esia In Vivo. The Journall of Neuroscience,
August 16, 2006; 26(33):858
88–8599.
8. Estudo coreano mostra qu
ue o surgime
ento de alodiinia mecânic
ca está direta
amente asso
ociado
à perrda de receptores μ-opió
óides após le
esão dos nerrvos
Estud
do realizado por Back e cols., pesq
quisadores do Colégio Universitário
o da Medicina da
Coréiia, mostrou, por meio de técnicass de imuno
ohistoquímica
a e western
n blot que, duas
sema
anas após a cirurgia de secção de n
nervos, os ra
atos que des
senvolviam a
alodinia mec
cânica
apres
sentavam ta
ambém redução na exprressão de re
eceptores µ-opióides qua
ando compa
arados
aos ratos que não desen
nvolviam altterações na
a sensibilida
ade à dor.. Além disso, a
administração do
o antagonista não-seletiv
vo de receptores opióides naloxone
e ou de CTOP, um
antag
gonista seletivo para re
eceptores µ--opióides, in
nduziu alodinia mecânicca neste seg
gundo
grupo
o. Por outro
o lado, da mesma
m
form
ma como nos
s animais não-submetid
dos à secção dos
nervo
os, não se observou nem
m perda de receptores µ-opióides
µ
nem aumento
o na sensibilidade
a estímulos mecâ
ânicos induz
zido por anta
agonista nos
s animais que se recupe raram da alodinia
mecâ
ânica. Tais resultados
r
são
s
indicativ
vos de que a perda de
e receptoress µ-opióides após
injúriia de nervos está diretam
mente relaci onada com a alodinia mecânica obse
ervada.
Autorres e proced
dência do esttudo: Seung
g Keun Back
k, Jaehee Lee
e, Seung Kil Hong and Heung
H
Sik N
Na - Medicall Science Re
esearch Cen ter and Dep
partment of Physiology, Korea Univ
versity
Colleg
ge of Mediciine, Seoul, Republic
R
of K
Korea;
Referrência: Loss
s of spinal mu-opioid
m
recceptor is associated with mechanicall allodynia in
n a rat
mode
el of periphe
eral neuropatthy. Pain. 23
3(1-2):117-2
26, 2006.
9. No
ovos indícios
s sobre os mecanismos b
bioquímicos envolvidos na
n tolerância
a à morfina
Um ttrabalho rec
centemente publicado n a conceituada revista Journal
J
of P
Pharmacology
y and
Experrimental Therapeutics mostrou qu e o tratamento crônico
o com morffina envolve
e vias
bioqu
uímicas regu
uladas pelas
s enzimas q
quinase dep
pendente de
e ciclina 5 (ciclin depe
endent
kinas
se 5 - CDK5)) e quinase glicogênio-ssintase 3 (gllycogen syntthase kinase
e 3 - GSK3). Mais
ainda
a, o estudo mostrou
m
que
e a inibição d
destas enzim
mas por inibid
dores especííficos foi cap
paz de
preve
enir a tolerrância à mo
orfina em ra
atos, além de também
m reverter, após uma única
administração, a tolerância já instalada
a pelo tratam
mento crônico. Os auto
ores sugerem
m que
este efeito estarria relacionado à quebrra da interaç
ção entre re
eceptores do
o tipo N-me
etil-Dasparrtato (NMDA
A) e a enzim
ma CDK5. O envolvimento de CDK5, GSK3 e a interação entre
recep
ptores opióid
des e glutamatérgicos no desenvo
olvimento da tolerância
a à morfina teria
algum
ma similarid
dade com os
o efeitos p
postulados da cocaína na função
o sinalizadora da
dopamina.
Autorres e proc
cedência do
o estudo: JJan Rodrigu
uez Parkitna, Ilona O
Obara, Agniieszka
Wawrrzczak-Bargiela, Wioletta
a Makuch, B
Bárbara Przewlocka, Rysz
zard Przewlo
ocki - Deparrtment
of Mo
olecular Neu
uropharmaco
ology (J.R.P.., A.W.B., R.P.);
R
Departtment of Pa
ain Pharmaco
ology,
Instittute of Pharm
macology Po
olish Academ
my of Science
es, Krakow, Poland (I.O. ,W.M., B.P.));
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Referrência: Effec
cts of GSK3β
β and Cdk5 Kinase Inhib
bitors on Morrphine-inducced Analgesiia and
Tolerrance in Rats. JPET
T Fast Fo
orward. Pu
ublished on August 10, 2006
6 as
DOI:10.1124/jpe
et.106.10758
81.
Re
evisões do Mês
M
10. R
Revisão com
menta os tratamentos farmacológic
cos utilizado
os para alív
vio das dores de
origem neuropátiica
Pacie
entes que so
ofrem de dorres de origem
m neuropática frequente
emente são informados pelos
profis
ssionais de saúde das
s limitaçõess e das dúvidas quanto ao prog
gnóstico de bons
resulttados a serrem obtidos
s pelos trattamentos prropostos. Co
om base ne
este fato, Robert
R
Helm
me, professor do departamento de medicina da
a Universida
ade de Melb
bourne, Austrália,
revisa
a o uso clín
nico de drog
gas antideprressivas, antticonvulsivan
ntes e opióiides, assim como
suas interações medicamenttosas, para o tratamentto de neurop
patias, focaliizando tamb
bém a
abord
dagem multiidisciplinar para
p
paciente
es com dores neuropátic
cas crônicas..
Autorres e procedência do estudo:
e
Rob
bert D. Helm
me, Professo
or, Departm
ment of Med
dicine,
Royal Melbourne Hospital, University
U
of Melbourne, and Directo
or, Departme
ent of Neuro
ology,
Westtern Health, Melbourne;
Referrência: Drug
g Treatment of Neuropatthic Pain. Australian Pres
scriber 29 (3
3): 72-75(20
006).
11. R
Revisões Com
mentadas: O Papel dos C
Canais Iônic
cos na Dor – série de arttigos aprese
entada
no Th
The Journal of
o Pain revisa o que se
e sabe até o momento sobre a pa
articipação destas
d
estruturas na dor,
d
tanto do
d ponto d
de vista experimental quanto clín
nico. Neste mês:
Trans
sformando a pesquisa básica
b
sobre
e canais de sódio em re
esultados pa
ara tratamen
nto de
dores
s neuropáticas em huma
anos
Um g
grande número de estu
udos experim
mentais em animais mo
ostra que oss canais de sódio
ativados por volttagem partic
cipam ativam
mente das dores
d
de orig
gem neurop
pática. Entretanto,
os m
mecanismos fisiopatológi
f
cos descrito
os nestes es
studos são difíceis
d
de se
erem transp
postos
para situações clínicas
c
hum
manas. Assim
m, Nadine Attal e Didier Bouhasssira comenttam a
r
de
e estudos cllínicos que confirmem
c
dados
d
da pe
esquisa básic
ca, de
importância da realização
mane
eira a integrrar a experim
mentação bá
ásica com a clínica diária. Também é discutido o uso
de inibidores des
stes canais para
p
estudarr vários sinttomas clínico
os associado
os às neurop
patias,
além da necessidade de de
esenvolvimen
nto de inibidores mais seletivos p ara identific
car os
subtipos destes canais
c
envolv
vidos nestass condições dolorosas.
d
Autorres e proced
dência do esttudo: Nadine
e Attal and Didier
D
Bouha
assira - Centtre d’Evaluattion et
de trraitement de
e la Douleur,
r, Hôpital Am
mbroise Paré
é, AP-HP and Université
é Versailles-S
SaintQuen
ntin, France.
Referrência: Translating basic
c research o
on sodium channels
c
in human
h
neuro
rophatic pain
n. The
Journ
nal of Pain, vol
v 7, No 1S (January), S
Supplement 1, 2006: pp
p S31-S37.
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