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1. Do
oses homeop
páticas de ho
ormônios aju
udam a aliviar dores de difícil tratam
mento
De a
acordo com resultados de um esttudo anunciado por pe
esquisadoress americano
os do
Instittuto Roby, doses hom
meopáticas (ou seja, em
e
quantidades basta
ante diluídas
s) do
horm
mônio proges
sterona aprresentam bo
ons resultad
dos no alívio da tensã
ão pré-men
nstrual
(TPM), de sintom
mas de fibrom
mialgia, da d
dor “fantasm
ma”, ansiedad
de e perda d
de memória. Além
o, resultados
s positivos fo
oram observ
vados també
ém em casos de doença
as como diab
betes,
disso
artritte, endomettriose, entre outras. S
Segundo o cientista Russell
R
Rob
by, esse tip
po de
tratamento “redu
uz a concenttração de ad
drenalina co
orporal capaz
z de ativar v
vários proble
emas,
entre
e os quais a dor “fantasm
ma”, que é u
uma exacerb
bação da dorr causada pe
elo excesso desse
horm
mônio no org
ganismo”. O tratamento proposto “rreduz a dor exarcebada
a pela adren
nalina,
uma vez que age
e na região da
d dor no cé rebro”, completa. O uso
o da terapia hormonal, que
q
foi
paten
nteada pelos
s pesquisadores do Insstituto, auxiilia até mes
smo a terap
pia de síndrromes
difíce
eis de tratar,, como a fibromialgia, a qual atinge mais de 4 milhões
m
de p
pessoas no Brasil,
B
sendo
o que 90% destes
d
pacientes são mu
ulheres acima dos 40 anos de idade..
2. Priimeira droga
a específica para
p
o tratam
bromialgia é aprovada no
os EUA
mento da fib
O órg
gão respons
sável pela av
valiação e a
aprovação de
e drogas nos Estados U
Unidos, a FD
DA (de
Food and Drug Administrati
A
on), aprovo
ou recentemente a drog
ga Lyrica (ou
u pregabalin
na), a
prime
eira droga específica
e
pa
ara o tratam
mento da fib
bromialgia, uma desord
dem caracterizada
por d
dor, fadiga e problemas do sono. A eficácia do medicamen
nto foi testad
da em um estudo
e
do tipo “duplo-cego” (no qual nem os paciente
es nem os pesquisado
ores sabiam
m que
medicamento es
stava sendo
o administra
ado), envollvendo cerc
ca de 1800
0 pacientes,, que
mostrou que dos
ses de 300 a 450 mg/d ia do Lyrica reduziram a dor melho
orando, assim, as
funçõ
ões diárias de alguns pac
cientes com essa doença
a. No entantto, pouco se sabe ainda sobre
os mecanismos pelos
p
quais ela
e produz esstes efeitos.
3. Do
or do crescim
mento: guia on line pode
e ajudar a tranqüilizar os
s pais
As do
ores de crescimento são
o um dos ma
ais freqüente
es motivos de
d reclamaçã
ão de desconforto
nos m
membros infferiores das crianças. Essta denominação, apesa
ar do fato de
e essas dore
es não
terem
m relação co
om o crescimento, teve
e seu uso consagrado
c
na literatura
a além de deixar
d
implíc
cito seu caráter benigno
o e transitórrio. Sem terr sua causa determinada
a nem expliicação
para sua origem, sua presença pode trrazer preocu
upações para
a os pais. N
Neste sentido
o, um
mento foi pu
ublicado on line
l
pelo Se rviço de Ped
diatria
pequeno guia sobre as dores do crescim
do H
Hospital de São
S
Marcos de Braga, em Portuga
al. Confira o material completo no link
abaix
xo.
4. Ba
ase de dados
s para pesqu
uisa de gene
es envolvidos
s na dor está
á disponível na internet – site
direcionado para interessado
os na área au
uxilia pesquisadores
uisadores canadenses disponibiliza
aram na intternet um banco de d
dados dos genes
Pesqu
relacionados à dor. Este ban
nco foi conffeccionado com
c
base em
m estudos p
publicados no site
dline” realizados com aniimais transg
gênicos, nos quais um ge
ene de intere
resse era delletado
“Med
(anim
mais “knock
kout”) e, as
a
conseqü
üências sob
bre a dor, observada
as. A página é
sema
analmente atualizada e, até o mom
mento, o ban
nco de dado
os já conta ccom mais de 200
s, que foram
genes
m identificad
dos em estu
udos realizad
dos com mo
odelos experrimentais de
e dor,
hiperrnocicepção ou analgesia
a. As ferram entas de busca e as info
ormações dissponibilizada
as são
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basta
ante úteis pa
ara os pesqu
uisadores da área de dorr e o banco pode
p
ser ace
essado atrav
vés do
site: http://paing
geneticslab.c
ca/4105/06_
_02_pain_ge
enetics_database.asp
Referrência: Lacro
oix-Fralish ML,
M Ledoux JB, Mogil JS
S (2007). Th
he Pain Gen
nes Databas
se: An
intera
active web browser
b
of pain-related
p
transgenic knockout
k
stu
udies. Pain. 2007 Sep;1
131(12):3.e1-4.
5. Em
mpresa Eli Lilly pede libe
eração de me
edicamento antidepressivo para trattamento de casos
de fib
bromialgia
A em
mpresa Eli Lilly encam
minhou pedi do de liberração do medicamento
m
o Cymbalta para
tratamento de casos
c
de fibromialgia. Este medic
camento possui como princípio attivo a
Dulox
xetina, um antidepressiv
a
vo que tem sido sugerid
do possuir ação
a
sobre ccasos de dorres de
difícill tratamento
o. Publicado
o pelo site www.farmac
cia.com.pt , a matéria exposta no
o link
abaix
xo aborda com ênfase
e essa nov
va opção para
p
alívio dos sintom
mas associad
dos à
fibrom
mialgia.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Qu
uanto os gen
nes influencia
am nossa se
ensibilidade à dor?
Existe
e uma gran
nde variação individuall na sensibilidade à do
or. Esta va riação dificu
ulta o
diagn
nóstico médico e també
ém pode se
er importante no desenvolvimento ou não de dores
crônicas. Embora
a se saiba que
q
parte de
esta variaçã
ão depende de fatores g
genéticos, não
n
se
conhe
ece em que grau estes fatores influ
uenciam essa variabilida
ade. Para ten
ntar determinar a
influê
ência do ge
enótipo na sensibilidad
de à dor, pesquisadore
p
es da Noru ega avaliarram a
sensibilidade a es
stímulos dolorosos de ca
alor ou de frrio em 53 pares de gême
eos idênticos
s e 39
pares
s de gêmeos
s fraternos. Os gêmeoss fraternos sofreriam
s
influência doss mesmos fa
atores
ambientais, assiim como os
o gêmeos idênticos, porém, esttes últimos teriam tam
mbém
influê
ência dos mesmos
m
fattores genétiicos. A aná
álise estatís
stica dos re
esultados obtidos
perm
mitiu sugerir que aproximadamente
e 60% da variação
v
ind
dividual na sensibilidade aos
e apenas 26
estím
mulos doloros
sos frios serria mediada por fatores genéticos, enquanto
e
que
6% da
variação na sensibilidade ob
bservada ap
pós aplicaçã
ão de estímulos dolorossos quentes teria
influê
ência genétic
ca. Os fatorres ambienta
ais explicaria
am 5% da variação
v
na sensibilidad
de aos
estím
mulos frios e 8% em rela
ação aos esttímulos quen
ntes. A corre
elação entre
e as sensibilidades
aos d
dois tipos de
e estímulos dolorosos é pequena, o que signific
ca que uma
a pessoa pod
de ser
mais sensível a um tipo de estímulo, ssem necessa
ariamente se
er mais senssível aos de
emais.
Porta
anto, além de
d determina
ados tipos d
de estímulos
s, como o frrio por exem
mplo, serem mais
influe
enciados pelo genótipo que outross estímulos, os genes que determ
minam uma maior
sensibilidade a um tipo de es
stímulo pode
em não alterrar a sensibilidade a outrros tipos.
Autorres e proced
dência do estudo: Nielse
en CS, Stubh
haug A, Price
e DD, Vasse
end O, Czajk
kowski
N, Ha
arris JR.
Referrência: (200
07) Individu
ual differencces in pain sensitivity: Genetic an
nd environm
mental
contrributions. Pain. Aug 8; article in presss.
7. Es
studo desven
nda novos fa
atos sobre o efeito place
ebo e sua rellação com a atividade opióide
duran
nte a dor
Pesqu
uisadores no
orte-america
anos investig
garam o efeiito placebo durante
d
a pe
ercepção dolorosa
provo
ocada por ca
alor. O place
ebo (palavra
a derivada da
d primeira pessoa do ssingular no futuro
f
do indicativo do verbo
v
latino placere, que
e significa litteralmente "agradarei")
"
é um tratam
mento
inerte
e, que pode
e, inclusive, ser adminiistrado na forma
f
de um
m fármaco, e que apre
esenta
efeito
os terapêutic
cos devido aos
a
efeitos ffisiológicos da
d crença do
o paciente d e que está sendo
tratad
do. Tal efeitto, no que se
s refere à p
percepção dolorosa, foi demonstrad
do ser passív
vel de
reverrsão pela ad
dministração
o de naloxo ne - um fármaco usado em casoss de overdose de
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opióid
des para ev
vitar depres
ssão respira
atória fatal -, o que in
ndica que sseu mecanis
smo é
dependente da liberação de fatores
f
opióiides endógenos.
Os au
utores do es
studo, utiliza
ando tomogrrafia de emis
ssão de pósitrons (PET) e um agonis
sta de
recep
ptores μ-opió
óides radiom
marcado adm
ministrado em doses sub
b-farmacológ
gicas, exploraram
etidos à apliicação
a libe
eração de op
pióides endóg
genos no cé
érebro de pac
cientes saud
dáveis subme
tópica
a de um crreme placeb
bo antes da exposição a estímulos
s quentes d olorosos ou nãodolorrosos, assim como a influ
uência da an
ntecipação ao estímulo.
O esttudo foi cap
paz de deterrminar áreass ricas em receptores
r
opióides
o
no cérebro, alé
ém de
tamb
bém mostrar o aumen
nto e dimin
nuição da conectividad
de destas á
áreas duran
nte a
experriência dolorosa, permittindo a iden
ntificação da
as áreas ma
ais importan
ntes para o efeito
place
ebo.
Este fenômeno pode
p
levar à analgesia p
por três prin
ncipais meca
anismos, seg
gundo o trab
balho:
1) po
or meio da potencializaçã
ão da liberaçção de opióid
des endógen
nos no mom ento do estíímulo;
2) pe
elo aumento da liberação
o inespecíficca após o estímulo; e 3) pela diminu
uição de libe
eração
de opióides dura
ante a antecipação ao estímulo e conseqüente maior libe
eração dura
ante o
estím
mulo.
Um a
aspecto inte
eressante mostrado
m
pello estudo é que os ind
divíduos com
m maior nív
vel de
libera
ação de opióides endóg
genos devid o ao efeito placebo nã
ão foram oss que reportaram
ara o efeito. Mais
maior analgesia, o que indica que difere
enças individ
duais são importantes pa
ainda
a, se cogita que,
q
em futu
uros estudoss, a caracterização dos sujeitos
s
resp onsivos a placebo
por v
via opióide po
ode ser interessante.
Autorres e proced
dência do esttudo: Tor D.. Wager (*†); David J. Scott
S
(‡) and
d Jon-Kar Zu
ubieta
(‡§) – (*) Deparrtment of Ps
sychology, C
Columbia Un
niversity, 1190 Amsterd
dam Avenue,, New
York,, NY 10027;; and Deparrtments of ((§) Radiolog
gy and (‡) Psychiatry
P
an
nd Molecula
ar and
Behavioral Neuro
oscience Insttitute, Unive
ersity of Mich
higan, 205 Zina
Z
Pitcher Place, Ann Arbor,
A
MI 48
8109-0720;
Referrência: Place
ebo effects on
o human μ
μ-opioid activity during pain.
p
PNAS. June 26, 2007
2
vol. 1
104 - no. 26, 11056–110
061.
8. De
escoberto rec
ceptor relaciionado com a transmissã
ão da sensaç
ção da coceiira
A coc
ceira ou pru
urido é a pe
ercepção de uma sensaç
ção que, da mesma ma
aneira que a dor,
prote
ege o indivíd
duo do conttato com ag
gentes poten
ncialmente nocivos.
n
No entanto, ex
xistem
patologias em que a coceirra se torna um problem
ma, como a dermatite atópica e outros
o
o. Embora os mediadores ressponsáveis pelo
problemas de pele, por exemplo
desen
ncadeamentto da coceira
a sejam con
nhecidos, ainda pouco se
s sabe sob
bre a transm
missão
desta
a sensação no
n nível do sistema
s
nerv
voso central. Em um estu
udo publicad
do na conceiituada
revistta Nature, os
o autores ve
erificaram q ue o receptor para o pe
eptídeo liberrador de gas
strina,
em in
nglês “gastrrin-releasing peptide recceptor”, pos
ssui papel im
mportante na
a transmissão na
medu
ula espinal da sensaçã
ão de coce
eira. Esse peptídeo
p
foi encontrad
do em neurrônios
senso
oriais primárrios e seu re
eceptor está presente na
as sinapses com
c
os neurô
ônios secund
dários
no c
corno dorsa
al da medu
ula espinal. Os resultados obtido
os mostrara
am que an
nimais
genetticamente modificados
m
para
p
não exp
pressarem o receptor cittado apresen
ntavam resp
postas
nocic
ceptivas norm
mais, tanto à estimulaçção térmica quanto mec
cânica em ccondições no
ormais
ou d
de inflamaçã
ão e neuro
opatia. No e
entanto, es
stes animais
s apresenta
aram reduçã
ão no
comp
portamento de coceira induzido p
pela administração de um agente
e que degrranula
mastócitos (composto 48/80
0), liberando
o histamina e serotonina
a. Esta é a p
primeira descrição
de um
ma via respo
onsável pela transmissão
o da coceira que difere das
d vias nociiceptivas.
Autorres e proce
edência do estudo: Ya
an-Gang Su
un(1) & Zhou-Feng Ch
hen(1,2,3) – (1)
Depa
artment of Anesthesiolog
A
gy; (2) Depa
artment of Molecular
M
Biology and P
Pharmacology
y; (3)
Depa
artment of Psychiatry,
P
Washington
W
U
University School
S
of Me
edicine Pain Center, St Louis,
Misso
ouri 63110, USA;
U
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Referrência: A ga
astrin-releas
sing peptide receptor mediates
m
the itch sensattion in the spinal
cord. Nature. 200
07 Aug 9;44
48(7154):700
0-3.
9. Re
elação entre o fator do sistema
s
com
mplemento C5a
C
e dores neuropáticass: um novo papel
para um velho attor
O sis
stema comp
plemento foi reconhecid
do como ten
ndo importante papel n
no sistema imune
i
inato, principalm
mente no que
q
diz resspeito ao controle
c
das infecçõess. Um dos mais
importantes integ
grantes destte sistema é o C5a. No entanto, re
ecentemente
e, o C5a tem
m sido
relacionado à pa
atogênese de
d várias do
oenças inflamatórias, co
omo a artritte reumatóiide, a
sepse
e, entre outras. A principal função descrita parra o C5a é sua
s
capacida
ade de recru
utar e
ativar neutrófilos
s, os quais, embora sejjam indispensáveis no controle de certas infec
cções,
bém são os
o
responsá
áveis pelass lesões observadas
o
nas doençças inflama
atórias
tamb
menc
cionadas. Estudo apresentado por G riffin e cols. demonstrou
u que, após a lesão de nervos
n
perifé
éricos, ocorrre aumento na síntese de compone
entes do sistema compllemento no corno
da ra
aiz dorsal, e que este aumento pode
e estar relacionado com um papel in
nflamatório destes
d
mediadores no lo
ocal, sendo então
e
respon
nsáveis pelo aumento da
a sensibilizaçção dos neurrônios
nocic
ceptivos. Refforçando estta hipótese, os autores observaram
o
que animaiss deficientes
s para
o C5, o peptídeo
o que dá origem ao C5 a, não apre
esentavam sinais
s
de neu
uropatia (alodinia
térmiica ao frio)). Além dis
sto, também
m foi obserrvado que a injeção iintratecal de um
antag
gonista selettivo do receptor para C5
5a também foi capaz de
e reduzir estte sintoma. Estes
achad
dos levaram
m os autores
s a sugerir que drogas que inibem
m a ação do
o C5a podem
m ser
ferram
mentas terapêuticas inte
eressantes p
para o contro
ole das dores de origem neuropática
a.
Autorres e procedência do estudo:
e
Rob
bert S. Griffin (1*), Mic
chael Costig
gan (1*), Ga
ary J.
Brenn
ner (1), Ch
hi Him Eddie Ma (1), Joachim Scholz (1), Andrew Mosss (1), Andrrew J.
Allcho
orne (1), Grregory L. Sta
ahl (2) and Clifford J. Woolf
W
(1) – (1)
( Neural P
Plasticity Res
search
Group
p, Department of Anes
sthesia and Critical Carre, Massach
husetts Gene
eral Hospita
al and
Harva
ard Medical School, Ch
harlestown, Massachuse
etts 02129; (2) Center for Experim
mental
Thera
apeutics and
d Reperfusio
on Injury, De
epartment of
o Anesthesio
ology, Periop
perative and
d Pain
Medic
cine, Brigh
ham and Women’s H
Hospital an
nd Harvard
d Medical School, Bo
oston,
Massa
achusetts 02
2115;
Referrência: Com
mplement Ind
duction in S
Spinal Cord Microglia Re
esults in An
naphylatoxin C5aMedia
ated Pain Hy
ypersensitiviity. The Jourrnal of Neuro
oscience, August 8, 2007
8699–
7 • 27(32):8
8708.
10. Pesquisadores americanos propõe m modelo experimental químico de alodinia
a que
mitiria a avaliiação da açã
ão de drogass sem influên
ncia de proce
essos inflam
matórios pres
sentes
perm
em m
modelos cirúrrgicos
Um g
grupo de pes
squisadores americanoss liderados por
p DW Gil propôs,
p
em u
um recente artigo
public
cado no perriódico Britis
sh Journal o
of Pharmaco
ology, um novo modelo
o experimenttal de
alodin
nia, provoca
ado pela administração intraperiton
neal ou intra
atecal, em ccamundongo
os, de
doses
s crescentes
s de três diiferentes ag
gonistas de receptores presentes e
em neurônio
os (Nmetil-D-Aspartato [NMDA], um
u agonista
a de recepto
ores prostanóides do tip
po EP1/EP3, e um
agonista de rece
eptores adrenérgicos do tipo α1). Pa
ara avaliar a alodinia uttiliza-se um teste
de to
oque com uma escova, sendo que o comporta
amento nociceptivo é g raduado em
m uma
escala arbitrária,, variando de
d 0 a 2. Ta
ambém são utilizados filamentos de
e von Frey nesta
avalia
ação.
Difere
entes fármacos com açã
ão demonstrrada sobre estados
e
de alodinia (com
mo a gabapentina,
a am
mitriptilina, a clonidina e a morfina) também forram explorad
dos no artigo
o, com o ob
bjetivo
de va
alidar o modelo proposto
o.
De acordo com os autores, este mode lo visa subs
stituir modelos cirúrgico
os de indução de
alodin
nia, como por
p
exemplo, o modelo de ligadura do nervo ciático,
c
já qu
ue estes mé
étodos
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sabid
damente pos
ssuem componentes infl amatórios, que
q
podem influenciar n
no resultado final,
de m
modo que pro
ovavelmente
e não mimettizam totalm
mente um es
stado patológ
gico alodínic
co, no
qual estímulos não-nocivos
n
passam a s er interpretados como estímulos no
ocivos. Assim, os
autorres propõem
m que o mod
delo desenvo
olvido pode ser utilizado para o scr
creening de novos
fárma
acos que atu
uem neste tipo de dor.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
DW Gil, CV Cheevers and JE Donello - Departme
ent of
Biolog
gical Science
es, Allergan Inc., Irvine,, CA, USA;
Referrência: Tran
nsient allody
ynia pain m
models in mice
m
for earrly assessm
ment of ana
algesic
activiity. British Jo
ournal of Pharmacology (2007), 1–6
6.
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