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Divullgação Cien
ntífica
1. Pe
esquisadores
s da Hewlettt Packard uttilizam tecno
ologia de im
mpressoras j ato de tinta
a para
desen
nvolver injeç
ção sem dorr – equipam
mento monito
orado por ch
hip administrra drogas attravés
da pe
ele por micro
o-agulhas
Pesqu
uisadores dos laborató
órios da em
mpresa Hewlett Packard
d (HP labs)) projetaram
m um
meca
anismo capaz de injetar medicamen
ntos na pele através das
s micro-agullhas minúsculas e
sem causar dor. Para tanto, os idealizado
ores do projjeto usaram a mesma te
ecnologia utilizada
para produzir cabeçotes de impressorass jato de tin
nta. O protóttipo é uma peça de cerrca de
uma polegada quadrada,
q
com
c
400 a
agulhas de 150 micrômetros de comprimento (1
micrô
ômetro corre
esponde a 1 milésimo de
e milímetro)), cada uma conectada a um reserv
vatório
com capacidade de 1mm cú
úbico de vollume, que podem
p
ser acionadas
a
in
ndividualmen
nte. A
idéia é que um chip
c
presente
e no equipam
mento monitore a ativid
dade vital do
o paciente e reaja
de a
acordo com as inform
mações ana lisadas. Segundo os projetistas, tudo de forma
“transparente e sem dor”. Como cada reservatório pode conter uma drroga específfica, o
equip
pamento pod
de ser versáttil e barato, desde que não
n
seja facilmente “inva
adido” por piratas
p
de co
omputador, ou
o seja, hac
ckers, o que seria possív
vel devido à tecnologia sem fio. Seg
gundo
um p
porta-voz, “n
não deve se
er interessan
nte estar em
m um trem apertado
a
ind
do pra casa e um
engra
açadinho inv
vadir os imp
plantes de to
odo mundo e despejar Viagra
V
na co
orrente sang
guínea
dos p
passageiros””, completa com bom humor. Vejja mais sob
bre o equipa
amento nos links
abaix
xo.
Fonte
es:
 www.tech
hnologyrevie
ew.com/Biottech/19365/page2/
 www.meiobit.com/ha
ardware/tecn
nologia_da_hp_pode_virrar_inje_o_ssem_dor
2. An
nestésicos com alvos es
specíficos diiminuem o risco
r
de efeitos colatera
ais indesejáveis saberr por que os
s anestésicos
s atuais são tão potente
es e muitas vezes
v
perigo
osos levará a uma
nova geração de drogas mais
s seguras
A rev
vista Scientiffic American
n Brasil de jjulho de 200
07 apresentou uma inte
eressante matéria
na qu
ual discutiu o atual esttágio de con
nhecimento sobre os an
nestésicos. O autor do artigo
come
enta a nece
essidade de
e se avança
ar nas pesquisas sobrre os meca
anismos nerrvosos
envolvidos na an
nestesia, o que
q
possibili taria um me
elhor contro
ole dos efeito
os colaterais
s pelo
uso d
de drogas co
om ações ma
ais específiccas. O fato de
d existir mu
uitos relatos de paciente
es que
acord
dam durante
e os procedim
mentos cirúrrgicos – a ch
hamada “con
nsciência intrra-operatória
a” – e
o alto risco de causar
c
problemas indessejáveis que
e alguns ane
estésicos offerecem – muitas
m
vezes
s até maior que o próprio procedim
mento cirúrgico -, justificam alguma
as proposiçõ
ões do
autorr. A relação destes medicamentos com as via
as do sistem
ma nervoso conhecidas como
GABA
Aérgicas – as
ssim chamad
das por sere
em mediadas pelo neuro
otransmissorr GABA – tam
mbém
é com
mentada, já que pesquisas têm de
emonstrado que drogas anestésicass com ação sobre
recep
ptores tipo GABA
G
poderia
am oferecer menores ris
scos que os anestésicos
a
convenciona
ais, os
quais
s são basead
dos, ainda, nos princípiios descoberrtos nos idos do século
o XIX, completa o
autorr. Veja o artiigo completo
o no link aba
aixo.
2007.
Fonte
e:
Scientiffic
Americ
can
Brasil
–
ano
6
–
n°
62
julho
www.sciam.com.br
3. Suplementos nutricionais
s naturais glicosamina e metilsulfonilmetano (MSM) tam
mbém
podem ajudar a melhorar
m
a dor
d e a inflam
mação
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As s
substâncias glicosamina
a e metilsu
ulfonilmetano
o (MSM) sã
ão supleme
entos nutric
cionais
naturrais utilizados também como trattamentos alternativos para
p
algunss tipos de dor e
inflam
mação. Estud
dados desde
e o início de 1980, sua ação
a
sobre o processo d
de reparo tecidual
tem aumentado o interesse
e dos pesq
quisadores, que demonstraram qu e a glicosa
amina,
precu
ursor da fo
ormação de condroitina
a, estimula células da
a cartilagem
m a sintetiz
zarem
glicos
saminoglican
nas e proteo
oglicanas, o que é essen
ncial para reconstituição da cartilage
em de
articu
ulações perd
dida por trau
umas, osteo artrite ou do
oenças dege
enerativas, a
acompanhad
das de
dor. Por ser uma
a molécula pequena,
p
é facilmente absorvida,
a
sendo que 98
8% do sulfa
ato de
glicos
samina adm
ministrado é absorvido (cerca de 1%
1
dos pac
cientes apre
esentaram efeitos
e
indes
sejáveis com
mo dor epigástrica, diarré
éias, náusea
as e outros efeitos
e
colate
erais segund
do um
estud
do recente). Pode ser ad
dministrada e
em pílulas, líquidos, inje
eções intram
musculares e,, mais
recen
ntemente, ta
ambém pode
e ser enconttrada na form
ma para uso
o tópico. Um
m estudo realizado
há pouco tempo
o na Europa
a, chamado GUIDE (de
e “Glucosam
mine Unum IIn Die Efficacy”),
parou 300 indivíduos com
c
osteoarrtrite no joe
elho tratado
os aleatoriam
mente durante 6
comp
mese
es com sulfato de glicosa
amina (SG) - por via ora
al, na dose de
d 1500 mg,, uma vez por dia
- ou com o antiin
nflamatório não-esteroid
dal paracetamol - por viia oral, na d
dose de 1000 mg,
três v
vezes ao dia
a - e revelou que os gru pos tratados
s com o SG apresentara m menor do
or que
os tra
atados com paracetamo
ol. Segundo os autores do estudo, os resultado
os indicam que a
prote
eoglicana é eficaz
e
para o controle d a dor na osteoartrite, além de tam bém mostra
ar que
indivííduos tratados com SG precisam de
e menos med
dicamentos (ibuprofen e
em crises ag
gudas,
por e
exemplo) e fisioterapia,
f
pois o medi camento pre
evine não só
ó a degradaçção da cartillagem
como
o também a dor e a rigidez associa
adas à doença. Este tratamento com
m glicosamina foi
nosso Baú (alerta
valida
ado pelo Am
merican Colle
ege of Rheum
matology em
m 1999. Veja mais em n
3, Ed
dição 74 de 2006;
2
alerta 11, Edição 3
34 de 2003;; alerta 10, Edição
E
12 de
e 2001).
Com relação ao suplemento metilsulfoniilmetano (MSM), é um produto
p
natu
ural, presente em
todos
s os organismos vivos, incluindo os fluidos do corpo
c
human
no e tecidos,, e obtido attravés
da dieta. Interes
ssantemente, o compostto, que poss
sui em sua composição
c
o enxofre (sendo
cham
mado também
m de “comp
posto natura
al de enxofrre”), é tão importante p
para o organismo
quanto a vitamin
na C em nossa dieta. En
ntretanto é im
mportante le
embrar que esta substância é
o diferente dos
d
sulfitos usados
u
para preservar alimentos
a
e não deve se
er confundida
a com
muito
as drrogas à base
e de sulfa, ca
ausadoras de
e alergias em
m algumas pessoas.
p
Pesqu
uisas têm mostrado que
e o MSM facillita a passag
gem de fluido
os através d
dos tecidos e pode
atuarr como repa
arador de pe
ele danificad
da, sendo qu
ue seu declíínio, de aco rdo com a idade,
i
resultta em fadiga
a, má funçã
ão de tecidoss e órgãos e aumento da
d suscetibillidade a doe
enças.
Considerando seu efeito sobre a dor, fo i observada redução dos sintomas e melhora da
d dor
80% dos pac
cientes que usaram MSM
M. Segundo o livro “O milagre
m
do M
MSM”, escrito
o pelo
em 8
médico M. Lawrrence, Professor Clínico
o Assistente da Univers
sidade da C
Califórnia em
m Los
ou mais de 1
1000 pacientes com MSM, esse sup
plemento pod
de ser
Angeles (UCLA), que já trato
um rremédio nattural para osteoartrite,
o
artrite reum
matóide, fibromialgia, ttendinite, bu
ursite,
lesõe
es esportivas
s, síndrome do túnel do
o carpo, inflamação pós
s-traumática
a e dor, incluindo
dor d
de cabeça, dor nas cos
stas e alerg
gias, além de
d outros benefícios
b
ta
ambém relattados.
Apare
entemente, o MSM seria "tão seg
guro quanto
o a água, e o corpo usaria apen
nas o
neces
ssário, eliminando o resttante em 12
2 horas", com
mpleta.
É pos
ssível encon
ntrar compostos que co
ontenham glucosamina ou MSM asssociadas a outros
o
diverrsos suprime
entos dispon
níveis comerrcialmente. Embora
E
a litteratura cien
ntífica tenha dado
suporrte ao uso da
d glucosamina e MSM ccomo reduto
or dos sintom
mas e reparrador de tecidos e
músc
culos danific
cados e artic
culações, ce
ertamente ainda são ne
ecessários m
mais estudos
s, nos
quais
s diferentes
s formulações, dosage ns e condições musculoesquelétiicas possam
m ser
comp
paradas, a fim de comp
preendermoss melhor as limitações destes
d
produ
utos suplem
mentos
nutric
cionais.
Fonte
e: Back Pain Site ( www.1backpain.ccom ); GOOG
GLE ( www.g
google.com )
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Referrências: 1. Encyclopediia of Nutrici
cional Supple
ements, p. 341; 2. MJJ Tapadinha
as, IC
Riverra, AA Bigna
amini. Oral glucosamine
g
sulphate in the manage
ement of art
rthrosis: repo
ort on
a mu
ulti-centre open
o
investig
gation in Po
ortugal. Pha
armacotherapeutica 198
82 3: 157-6
68; 3.
Minde
ell EL. The MSM
M
Miracle,, Enhance yo
our health with
w
organic sulfur; 4. M . Lawrence, M.D.,
Ph. D
D, Sanchez, D. C., C.C.S.P.,Grossma
an, D.C. Lign
nisul. MSM(M
Methylsulfony
ylmethane) in the
treatm
ment of acutte athletica injuries.
4. Alternativas contra
c
a dorr da fibromiialgia – dois
s artigos, re
eproduzidos aqui na íntegra,
traze
em informaç
ções úteis sobre a fib
bromialgia e como a doença dev
ve ser focalizada
atualmente
A: A
Alternativa contra
c
a do
or - Tratam
mento para fibromialgia vai além
m dos remé
édios;
espec
cialistas indicam exercíícios físicos e terapias complementares, como
o ioga, tera
apia e
acupu
untura, para
a aliviar crise
es:
“Para
a descrever as
a dores que
e sente, a c uidadora de idosos Bene
edita Apareccida Anselmo, 51,
evoca
a um quadrro de Frida Kahlo (190
07-1954). No
N auto-retra
ato "A Colu
una Quebrad
da", a
artistta mexicana refletiu o so
ofrimento de
ecorrente de
e um problema grave na
a coluna pin
ntando
seu c
corpo todo perfurado porr pregos.
Benedita tem fibromialgia, síndrome carracterizada por
p fisgadas dolorosas q
que aparecem em
diverrsas partes do
d corpo. De
epois de con
nfundir as dores com as
s relacionada
as a uma cirurgia
de qu
uadril, ela re
ecebeu o diag
gnóstico porr meio dos pontos
p
de pre
essão.
Hoje,, sete anos depois do diagnóstico, e
ela aprendeu a usar via
as alternativ
vas para ame
enizar
as dores e a conviver
c
com
m a síndrom
me. Para ficar bem, conta
c
com m
medicamenttos e,
principalmente, com ativida
ades físicass. "Há um ano e meio, faço se
essões curta
as de
along
gamento e de
d caminhad
da, além de hidroginásttica uma vez
z por seman
na. Quando estou
ativa, sinto meno
os dor", contta.
Em m
média, a fib
bromialgia attinge 2,5% dos brasileiros e apare
ece com ma
ais freqüência em
ada homem), principalm
mulheres (na pro
oporção de nove
n
para ca
mente dos 3 0 aos 50 an
nos de
idade
e.
Suas causas aind
da são pouco
o conhecidass. "Sabe-se que fatores genéticos e estresses do diaa-dia desempenham um pa
apel no dessenvolvimentto da síndrome" disse à Folha Riichard
Harris, pesquisad
dor do centro
o de dor crô nica e fadiga
a da Univers
sidade de Micchigan, nos EUA.
A instituição divu
ulgou, na semana passa da, um estu
udo que mos
stra que os ffibromiálgico
os não
respo
ondem a an
nalgésicos comuns,
c
esp
pecialmente aos opiáce
eos, porque seus recep
ptores
cereb
brais, responsáveis porr processar e amortec
cer os sinais de dor, atuam de forma
difere
ente da de outras
o
pessoa
as.
Em o
outro artigo,, divulgado em dezemb
bro de 2006, Harris cito
ou que os fiibromiálgicos têm
ativid
dade cerebra
al mais eleva
ada e anoma
alias nas esttruturas centrais do cére
ebro. "Acred
dita-se
que haja um erro na interp
pretação do sistema ne
ervoso centrral que gera
a uma percepção
anorm
mal da dor, mas ainda é uma hipóte
ese", acresce
enta o reumatologista R
Roberto Heym
mann,
presid
dente da com
missão de dor, fibromiallgia e outras
s síndromes dolorosas de
e partes moles da
Socie
edade Brasile
eira de Reum
matologia.
Apesa
ar de a desc
coberta da cura
c
para a síndrome pa
arecer distante, especia
alistas preconizam
ar que alivie
um trratamento multidisciplin
m
e as dores.
Entre
e os medicamentos, os
o antidepre
essivos apre
esentam os
s melhores resultados, mas
provo
ocam efeitos
s colaterais e são de diffícil adequação, o que ac
caba exigind
do que o paciente
troqu
ue de substância várias vezes,
v
até en
ncontrar um
ma com a qua
al se adapte melhor.
Segundo Heyman
nn, os remédios podem ser eficientes em casos
s leves - ma
as a melhor forma
de tra
atar os sinto
omas é focarr na qualidad
de de vida e buscar outrras terapias.
Conheça a seguir alguns tra
atamentos q
que podem ajudar
a
a aliv
viar a dor - e saiba com
mo os
fibrom
miálgicos po
odem tirar o melhor prov
veito deles.
E
Entenda a sín
ndrome:
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Ating
ge 5% da população mun
ndial;
Afeta
a mais as mu
ulheres (90%
% dos casos));
É ma
ais freqüente
e dos 30 aos 50 anos de idade;
Não tem
t
causa co
onhecida;
Dores
s difusas no corpo, fadig
ga física ou mental sem
m causa aparrente e alterrações
no so
ono são os sintomas maiis comuns;
 Outro
os incômodos freqüenttes são dis
stúrbios intestinais, dissfunção da ATM
(artic
culação temp
poro-mandib
bular) e dore
es de cabeça
a.
Alguns trratamentos:
Exercícios: um
ma das cara
acterísticas do
d fibromiálg
gico é a fadig
ga constante
e, que
pode ser ame
enizada com
m a atividade
e física. A sec
cretária Auriineide de Almeida
M
Manoo,
35, praticava
p
nattação, mas parou
p
e o co
orpo sentiu. "Quando na
adava,
se
entia-me ma
ais disposta.. Parei e volltei a me sentir cansada
a. Preciso vo
oltar a
m exercitar."
me
Da
O
reumatologista
aniel
Feldm
man,
profe
essor-adjuntto
da
Unifesp
(U
Universidade
e Federal de
e São Paulo), afirma que
e a atividade
e física é ess
sencial
e melhora a qualidade
e de vida do pacien
nte em 20%
%, feito que
q
o
m
medicamento
o, sozinho, não conseg
gue. Exercícios aliados ao medicam
mento
m
minimizam
os sintomas e
em até 80%
% dos casos. "A experiên
ncia mostra que a
ca
aminhada te
em os melho
ores resultad
dos com esse
es pacientes ", compleme
enta.
O fibromiálgiico deve te
er disciplina e ser pers
sistente. Alg
guns especia
alistas
acreditam qu
ue 30 minuttos de caminhada em ritmo
r
conforrtável, no mínimo
m
trrês vezes po
or semana, traga bons resultados. Outros dize
em que a sessão
s
deve durar o tempo qu
ue o paciente agüentarr. "Pode com
meçar com cinco
m
minutos
e prrogredir de acordo com
m a evolução
o do condicio
onamento físico",
diz o reuma
atologista Jo
osé Knoplich
h, autor do
o livro "Fibrromialgia: Dor
D
e
Fadiga" (ed. Yendis).
Y
M
Muitos
pacien
ntes prefere
em a hidrog
ginástica, po
ois sentem m
menos impa
acto e
m
mais
conforto
o dentro d'á gua. Outras
s atividades mais intensa
as, como na
atação
e musculação
o, também podem traz
zer benefício
os, mas os limites do corpo
devem ser re
espeitados. ""A pessoa de
eve começarr aos poucoss a caminhad
da e ir
e acordo co
om o preparo físico. Se
e, depois de
d um
aumentando a carga de
te
empo, ela se
e sentir bem
m com exerc
cícios de mé
édio impacto
o, nada a im
mpede
de praticá-lo
os", diz Felldman, que
e aponta co
ontrovérsiass com relaç
ção à
m
musculação.
"Os estudoss são bastante controverrsos. É preciiso equilíbrio
o para
não provocarr ainda mais dor."
Exercícios de
e alongamen
nto aumentam a flexibilidade e mel horam a postura.
"A
A conscienttização corrporal ajuda
a o pacien
nte a reco
onhecer onde a
m
musculatura
está mais contraída. Ele aprende
e a relaxá--la e fica com
c
a
postura mais correta", diiz a reumato
ologista Laís
s Verderame
e Lage, do se
erviço
de reumatolo
ogia do Hosp
pital das Clínicas da USP (Universidad
de de São Paulo).
Io
oga e meditação: recenttemente, pe
esquisadores
s da Univers idade da Basiléia,
na Suíça, pro
opuseram m
meditação pro
ofunda como
o forma de aliviar as do
ores e
m
melhorar
a qualidade de vida dos fib
bromiálgicos. O estudo, realizado co
om 58
m
mulheres
com
m a síndrom
me, mostrou que a práttica as ajudo
ou a lidar melhor
m
co
om as fases dolorosas e a diminuir a percepção da dor.
"T
Toda técnica
a de relaxam
mento é benéfica para o tratamen
nto, uma vez que
propicia a con
nscientização
o corporal", explica Laís Lage, do HC
C.
A ioga tamb
bém tem sse mostrado
o eficaz pa
ara minimizzar os sinto
omas,
especialmente por facilittar a medita
ação. O rela
axamento prroporcionado
o pela
té
écnica melho
ora o quadro
o do pacientte e promove
e a autoconssciência do corpo.
c
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No entanto, é preciso re
N
espeitar os limites: não
o se deve ccompetir com
m o a
pessoa que está do lado nem forçar a barra para
a ficar em po
osições que sejam
s
desconfortáve
eis.
T
Terapia:
Os médicos concordam que a fibromialgia
f
atinge pe
essoas
perfeccionista
as, que ten
ndem a centralizar as responsabilid
dades. Isso gera
ansiedade e pode levar a uma contrração muscu
ular intensa e constante
e, que
piora as dores.
É aí que a te
erapia pode ajudar o paciente
p
a se
e sentir mellhor. Ao se autoavaliar, ele aprende a ser menos exigente e se sente m
mais relaxad
do. O
trratamento psicológico n ão alivia diretamente a dor, mas ajjuda a melho
orar a
re
elação com a síndrome,, o que pode
e fazer com que ele sin
nta menos dor. "A
se
ensação de perda de um
m corpo saud
dável é um tipo
t
de luto, e a análise ajuda
a trabalhar melhor
m
essa situação", afirma o psic
canalista Arm
mando Colog
gnese,
ento de form
mação em ps
sicanálise do Instituto Se
edes Sapienttiae.
do departame
T
Todas
as correntes psico
oterapêuticas
s podem tra
azer bons re
esultados, mas
m
os
especialistas afirmam q
que a tera
apia cognitivo-comporta
amental é mais
objetiva e tra
az respostass mais rápid
das. "Ela sug
gere que a p
pessoa aprenda a
lidar com as
a
conseqü
üências de seu proble
ema, e issso melhora
a seu
re
elacionamen
nto com a ssíndrome. Mas
M
é mais superficial", diz Feldma
an, da
U
Unifesp.
D acordo com José Osswaldo de Oliveira
De
O
Jr., neurocirurg
gião funcion
nal do
grupo de dorr crônica do Hospital Ale
emão Oswald
do Cruz, a h
hipnose tamb
bém é
eficiente e dim
minui o uso de medicam
mentos.
O grupo de dor
d do hosp ital utiliza ainda o cham
mado "biofee
edback". Seg
gundo
O
Oliveira
Jr., o procedim
mento auxilia
a a monitorrar a contra
atura muscu
ular e
fu
unciona com
mo um treina
amento para
a manter os músculos m
mais relaxad
dos, o
que também pode ameni zar a dor.
M
Massagem
e calor: Em
m geral, as técnicas de
d massage
em trazem alívio
te
emporário e são indicad
das para rellaxar a mus
sculatura. Co
omo não há
á uma
m
modalidade
que
q
comprov
vadamente supere
s
as ou
utras, o impo
ortante é esc
colher
as que trazem bem-esta
ar - e busca
ar terapias mais
m
suavess, para não sentir
or.
ainda mais do
O
Outro
método
o muito utiliizado para relaxar
r
os músculos é essquentar a região
r
dolorida. O calor propo rciona dilata
ação dos va
asos sangüííneos, melhora a
nutrição do músculo
m
e ccausa relaxa
amento. Muittos paciente
es observam
m que,
quando o corrpo está muiito rígido, um
m banho quente ou uma
a bolsa com água
aquecida pode ajudar.
Para Feldman
n, da Unifessp, entretan
nto, o calor não é efica
az para dorres da
fibromialgia. Segundo o reumatolo
ogista, o método
m
aliv ia apenas dores
decorrentes de
d outros pro
ocessos, com
mo maljeito muscular e iinflamações.
A
Acupuntura:
a técnica tem
m se mostra
ado benéfica em cerca d e 40% dos casos,
c
se
e aplicada em conjunto com outros tratamentos
s.
U novo esttudo realizad
Um
do durante dois
d
anos co
om 58 mulh
heres pela médica
m
R
Rosa
Targino
o de Araújo ttambém apo
ontou que a técnica me
elhora a qualidade
de vida dos fibromiálgico
os. A pesqu
uisa, feita pa
ara sua tese
e de doutorado e
defendida em
m agosto n
na Faculdade
e de Medic
cina da USP
P, indica qu
ue 20
se
essões, realizadas duas vezes por semana, podem trazer effeitos por atté três
m
meses.
A agulhas ativam
As
a
o sisstema nervoso periféric
co e provoccam liberaçã
ão de
endorfina, do
opamina e serotonina, substâncias
s com efeitto analgésic
co, de
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acordo com Hong
H
Jin Pai,, médico acu
upunturista do
d centro de
e dor da clínica de
neurologia do
o Hospital da
as Clínicas da USP.
O efeitos, segundo o e
Os
especialista, duram em média quat ro dias. Porr isso,
sã
ão indicadas
s duas sesssões semana
ais no primeiro mês de
e tratamentto. "A
acupuntura te
em efeito cu
umulativo e o paciente pode
p
receberr alta do seg
gundo
ao quarto mê
ês."
A
Amélia
Pasqu
ual Marques,, professora de fisioterapia da Faculldade de Medicina
da USP e autora princip
pal do livro "Fibromialgia e Fisiotera
apia: Avalia
ação e
(ed. Man ole), também ressalta que pessquisas rec
T
Tratamento"
centes
m
mostraram
melhora
m
na q
qualidade do sono dos fib
bromiálgicoss - que costu
umam
te
er problema
as para dorrmir bem e se sentem
m cansados, como se nunca
re
epousassem profundame
ente.
ece bons resultados a todos os fibrromiálgicos, deveC
Como
a técniica não ofere
se
e observar o progresso do tratamento. "Os res
sultados com
meçam a apa
arecer
depois da terceira sessã
ão, com pico
o de melhorra a partir d
da sexta. Se não
houver melho
ora até entã
ão, provavelmente a ac
cupuntura nã
ão será o melhor
m
trratamento para esse pacciente", expllica Feldman
n, da Unifesp
p.
Fibromiálgico
os que não sse sentem co
onfortáveis com
c
as agullhas devem evitar
a acupuntura
a, uma vez q
que podem ficar mais tensos e dessenvolver qu
uadros
de dor mais intensa.” (Ju
ulliane Silveirra)
B: Lib
berdade
"De rrepente, solttaram-se os grilhões e e le se libertou".
Mesm
mo sem uma
a despedida formal, afasstou-se rapid
damente. De
eixou tudo q
que não foss
se ele,
inclus
sive o própriio corpo, poiis, de agora em diante, nada disso ter-lhe-ia
t
qu alquer utilidade.
Sabía
amos que isso iria acontecer em brreve, mas, diante
d
do fatto consumad
do, sempre fica o
espan
nto. Nunca estamos
e
plen
namente pre
eparados para uma cond
dição definitiiva, o que a torna
semp
pre inesperad
da. Consegu
uiu atingir oss 80 anos.
Não ffoi a idade, porém, que
e o limitou. Foi o tempo de doença
a, precocem
mente manife
esta e
inade
equadamente
e tratada na
n fase iniccial, que de
eterminou esses
e
três últimos ano
os de
limita
ação. Serááá
ááá? (como ele sempre q
questionava, prolongand
do a vogal fiinal). Hoje não
n
há
mais dúvidas.
Uma mesma enffermidade crrônica causa
a piores con
nseqüências quando perrdura mal trratada
dos 4
40 aos 60, por exemplo, do que qua
ando é bem cuidada
c
ou se
s manifesta
a após essa idade.
i
São bons exem
mplos o dia
abetes, a h
hipertensão arterial, a obesidade e a depre
essão.
Curio
osamente, porém, as do
oenças crôniicas são, em
m geral, muiito mais valo
orizadas enttre os
idoso
os, visto que
e, erroneamente, entend
de-se que os
o mais jove
ens podem cconviver com
m elas
sem prejuízos.
a nos escond
demos, muitos, na ilusã
ão de que os
o problemas
s de saúde dos outros nunca
Ainda
ocorrrerão conosc
co. Assim ele
e viveu maiss da metade de sua vida, visto que jjá fora avisa
ado de
que a
algo precisav
va de atençã
ão especial d
desde os 36, sofreu o primeiro susto
o aos 46 e, daí
d em
diantte, a cada período, um
m novo ev
vento lhe avisava de que os lim
mites estavam se
restriingindo.
Se an
nalisada à lu
uz do conhe
ecimento atu
ual, torna-se
e evidente que essa evo
olução poderria ter
sido d
diferente, co
ontendo a vo
oracidade da
a doença e se
s preparand
do para uma
a liberdade menos
m
ampla no futuro. Esses conce
eitos, porém
m, não eram tão claros po
oucas décad
das atrás.
Certa
amente, isso
o fez com que
q
a dieta
a ficasse sempre para amanhã, o uso correto dos
remé
édios fosse re
espeitado só
ó nos períod os pós-comp
plicações e a tolerância aos novos limites
nunca
a fosse levad
da a sério.
Quem
m o conheceu entende is
sso facilmen te. Ele, que sempre valo
orizou o pra
azer de ir e vir,
v de
estarr a cada insttante em um
m lugar dife rente, de nã
ão se prender à nenhum
ma outra vo
ontade
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que n
não à sua, não
n
admitia ter de se ssubmeter àq
quilo que, na
a época de poucos sinto
omas,
parec
cia-lhe injusttificado.
Nos a
anos recente
es, porém, quando
q
cada
a ação precis
sava de uma
a ajuda, a v
vida lhe deix
xou de
ser p
prazerosa. Assemelhava
A
-se a uma a
ave acostum
mada a longo
os vôos aprrisionada em
m uma
minúscula gaiola
a. Dessa co
ondição só poderia adv
vir uma ins
satisfação, m
manifesta com
c
a
rejeiç
ção por tudo
o e por todos
s que repres entavam as malhas de sua
s
cerca fun
ncional.
Mesm
mo desconte
ente, permitiu-nos come
emorar o se
eu octogésim
mo aniversá
ário. Seu espírito,
porém
m, ansiava por
p ser liberrto do corpo doente que
e o aprisiona
ava. Assim a
aconteceu, poucas
p
sema
anas depois, serenamentte, cercado pelos seus e ainda com planos de v
voltar a dirig
gir seu
carro
o.
Se nã
ão conseguim
mos fazê-lo entender a tempo a im
mportância de
e planejar o futuro, creio que
fomo
os capazes de
e lhe permitir ser fiel ao
o seu passado.” (Wilson Jacob Filho))
Fonte
Paulo,
quinta-feira,
e:
Folha
de
São
04
de
e
outubro
de
200
07
http:///www1.folh
ha.uol.com.b
br/fsp/equilib
brio/eq0410200701.htm
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. A
Analgesia se
em perda de
d movimen
nto: combin
nação de substâncias
s
tira a dorr sem
comp
prometer ou
utras funções – novo composto anestésico atuaria ap
penas em fibras
respo
onsáveis pela
a condução da dor
Estud
do realizado
o por cientis
stas norte-a mericanos pode
p
dar orrigem a um
ma anestesia local
capaz
z de inibir a dor sem cau
usar paralisi a ou prejudiicar outras sensações
s
do
o paciente. Testes
T
pré-c
clínicos mosttraram que a injeção da
a mistura de um derivad
do do anesté
ésico lidocaín
na e a
substtância capsaicina bloqu
ueia seletiv
vamente a atividade dos
d
neurôniios associad
dos à
trans
smissão da sensação
s
da dor, porém sem afetar outros neurrônios senso
oriais ou motores,
difere
entemente das
d
anestesias atualmen
nte disponív
veis. Os anestésicos atu
uais interfere
em na
ação de todos os neurônios e geram
m efeitos colaterais
c
co
omo paralissia temporá
ária e
dorm
mência. Seus componentes consegue
em penetrar através das
s membrana s das células sem
dos neurônios, os
passa
ar pelos canais de sódio presentes e
em sua supe
erfície. Uma vez dentro d
anesttésicos inibe
em a ativação desses ccanais de só
ódio, os qua
ais têm pap
pel importan
nte na
trans
smissão do impulso elé
étrico no si stema nerv
voso. A nov
vidade neste
e anestésico
o é a
utiliza
ação da molécula QX-314, um deri vado inativo
o da lidocaín
na, desprovid
do da capac
cidade
de pe
enetrar nas membranas
s celulares d os neurônio
os. Entretantto, se tiver a
acesso ao in
nterior
das c
células, ess
sa molécula consegue bloquear os
s canais de sódio. A g
grande estra
atégia
utiliza
ada no estu
udo foi usar uma subsstância que facilitasse a entrada d
dessas molé
éculas
apena
as nos neurô
ônios nocice
eptivos. A ca
apsaicina, capaz de abrirr os canais T
TRPV1, espec
cíficos
desse
es neurônios
s, foi a ferramenta usada
a, pois perm
mitiria a entra
ada da QX-3
314 nos neurrônios
nocic
ceptivos, que
e ficariam im
mpedidos de
e serem ativ
vados devido
o ao bloqueiio de seus canais
c
de s
sódio. A va
antagem de
esta anestessia é a se
eletividade aos neurôn
nios nocicep
ptivos,
elimin
nando, destta forma, as
a deficiênccias motora
as que acom
mpanham a anestesia local
conve
encional.
Autorres e proce
edência do estudo: Bin
nshtok AM, Bean BP, Woolf CJ - Departme
ent of
Anestthesia and Critical
C
Care
e, Massachu
usetts Generral Hospital and Harvard
d Medical School,
Charllestown, Mas
ssachusetts 02129, USA
A;
by TRPV1-m
Referrência: Inhiibition of nociceptors b
mediated en
ntry of imp
permeant so
odium
chann
nel blockers.. Nature 200
07 Oct 4;449
9(7162):607
7-10
6. Ab
bertura de canais de potássio
p
sen
nsíveis ao ATP
A
reduz a excitabilida
ade de neurrônios
senso
oriais sensibilizados – demonstra
ação experiimental porr registros eletrofisioló
ógicos
confirrma envolvim
mento desse
es canais no efeito da prrostaglandina
a E2
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A lite
eratura científica tem sug
gerido que o principal mecanismo
m
de
e ação de an
nalgésicos co
omo a
dipiro
ona e opióid
des administrados periffericamente ou na med
dula espinal é a abertu
ura de
canaiis de potássio sensíveis ao ATP (K+
+ATP) a parttir da estimu
ulação da via
a do óxido nítrico
n
(NO) e, conseqüentemente, do segundo
o-mensageiro guanosina
a monofosfatto cíclico (G
GMPc).
Acred
dita-se que o resultado
o final dessse processo seja a hip
perpolarizaçã
ão da membrana
neuro
onal e redução do disp
paro de pottenciais de ação pelos neurônios ssensoriais. Dessa
mane
eira, ocorre então o res
stabelecimen
nto da excitabilidade ne
euronal prev
viamente altterada
por m
mediadores inflamatório
os, como a prostaglandina E2 (PG
GE2), por e
exemplo. Em
m um
importante estud
do recentem
mente publica
ado por pesquisadores da
d Faculdad
de de Medicina de
Indianápolis, EUA
A, este para
adigma foi d
demonstrado
o eletrofisiologicamente
e. Inicialmen
nte os
autorres mostrara
am que neurrônios isolad
dos de gânglios das raízes dorsais ccorresponden
ntes à
região L4 a L6 po
ossuem RNA
Am correspon
ndente às prroteínas resp
ponsáveis pe
ela expressã
ão das
subun
nidades dos
s canais K+
+ATP. A ex
xposição destes neurôn
nios à PGE2
2 aumentou
u sua
excita
abilidade, que havia sid
do revertida
a pelo tratam
mento com um agonistta específico
o para
estes
s canais, o diazóxido.
d
Um análogo do segundo-mensageiro
o GMPc perm
meável às células
c
mime
etizou o efe
eito do diazó
óxido, send o que seu efeito foi re
evertido pelo
o antagonis
sta de
canaiis K+ATP glibenclamida.. Em conclussão, os autores sugerem
m que a ativa
ação de corrrentes
de po
otássio sensíveis ao ATP
P pode ser im
mportante para modularr o aumento
o da excitabilidade
que a
acompanha a inflamação
o ou outras ccondições de
e injúria.
Autorres e proce
edência do estudo: Ch i, X.X.; Jiang, X.; Nicol, G.D - D
Departamento de
Farmacologia e Toxicologia,
T
Faculdade
F
de
e Medicina, Indianápolis, EUA.
Nota da Redaçã
ão: este é o primeiro trabalho a comprovar in vitro da
ados obtidos
s com
experrimentos comportamenttais que se iiniciaram no
o final da dé
écada de 70,, quando o grupo
do Prrof. Dr. Sérg
gio Henrique
e Ferreira (Fe
erreira & Na
akamura, 1979, a, b, c),, da Faculda
ade de
Medic
cina de Ribe
eirão Preto – USP, sug
geriu que a sensibilizaç
ção dos nocciceptores ocorria
o
devid
do ao aumento nos níve
eis de cálcio
o e do segu
undo-mensageiro adeno
osina monofo
osfato
cíclico
o (AMPc). Em
E contrapartida à senssibilização, também foi sugerido qu
ue o aumentto nos
níveis
s de GMPc poderia res
stabelecer a excitabilid
dade neuron
nal. A partirr de então, uma
seqüê
ência de tra
abalhos dem
monstrou que
e o aumentto nos níveis de GMPc é dependen
nte da
síntes
se de NO e que o final desta via d
de sinalizaçã
ão é a ativaç
ção de uma proteína qu
uinase
dependente de GMPc,
G
a qua
al fosforila ccanais K+AT
TP (Ferreira e cols., 199
91; Sachs e cols.,
4; Rodrigues & Duarte, 2000).
2
2004
Referrências citad
das:
a) Fe
erreira SH, Nakamura M. I - Pro
ostaglandin hyperalgesia, a cAMP//Ca2+ depe
endent
proce
ess. Prostagllandins. 1979 Aug;18(2)):179-90;
b) Fe
erreira SH, Nakamura M. II - Prrostaglandin hyperalges
sia: the perripheral ana
algesic
activiity of mo
orphine, en
nkephalins and opioiid antagonists. Prosta
aglandins. 1979
Aug;18(2):191-2
200;
c) Fe
erreira SH, Nakamura
N
M.
M III - Prosstaglandin hyperalgesia:
h
: relevance of the perip
pheral
effectt for the ana
algesic action
n of opioid-a
antagonists. Prostaglandins. 1979 Au
ug;18(2):20
01-8;
d) Fe
erreira SH, Duarte
D
ID, Lorenzetti
L
B B. The mole
ecular mecha
anism of acction of perip
pheral
morp
phine analge
esia: stimulation of th
he cGMP system via nitric oxide
e release. Eur J
Pharm
macol. 1991 Aug 16;201
1(1):121-2;
e) Sa
achs D, Cunha FQ, Fe
erreira SH. Peripheral analgesic
a
bllockade of h
hypernocicep
ption:
activa
ation of arg
ginine/NO/cG
GMP/protein kinase G/A
ATP-sensitive
e K+ chann
nel pathway.. Proc
Natl A
Acad Sci U S A. 2004 Ma
ar 9;101(10)):3680-5;
f) Ro
odrigues AR,, Duarte ID. The periph
heral antino
ociceptive efffect induced
d by morph
hine is
assoc
ciated with ATP-sensitive
A
e K(+) chann
nels. Br J Ph
harmacol. 20
000 Jan;129((1):110-4.
Referrência: ATP--sensitive po
otassium cu
urrents redu
uce the PGE
E2-mediated enhanceme
ent of
excita
ability in adu
ult rat senso
ory neurons. Brain Resea
arch. 1145, 28-40,
2
2007
7.
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7. Es
studo mostra
a que a morffina altera o componentte afetivo da
a dor mais q
que o compo
onente
senso
orial - segun
ndo os auto
ores, essa d iferença no perfil de aç
ção pode se
er considerada na
clínica a fim de melhorar
m
a efetividade
e
d
de protocolo
os terapêutic
cos que utilizzam essa drroga e
dimin
nuir efeitos colaterais
c
pe
ela redução d
da dose
e o efeito an
Embo
ora atualmen
nte seja considerado que
nalgésico da morfina esttá associado tanto
à mo
odulação do sistema se
ensorial noc iceptivo qua
anto do sisttema afetivo
o, a sensibilidade
deste
es dois comp
ponentes à morfina
m
aind a não é bem
m compreend
dida. Em um
m recente tra
abalho
public
cado no pe
eriódico Paiin, Elizabeth
h van der Kam e colegas demo
onstraram que
q
o
tratamento de ra
atos com mo
orfina em ba ixas doses é capaz de modular
m
o co
omponente afetivo
a
avalia
ado pela capacidade qu
ue os anima is têm de evitar
e
lugare
es aversivos em situaçõ
ões de
inflam
mação. Com
m esta mesm
ma dose a m
morfina não alterou o componente
c
sensorial da
d dor
inflam
matória. De acordo com os autorres do trab
balho, estes resultados sugerem que
q
o
comp
ponente afetivo da dor é mais sensív
vel à morfina
a do que o componente sensorial.
Autorres e procedência do estudo:
e
Eliza
abeth Louise van der Kam(*),
K
Jea
an De Vry, Klaus
Schie
ene, Thoma
as Michael Tzschentke
e - Grünen
nthal GmbH
H, Preclinica
al Research
h and
Deve
elopment, De
epartment off Pharmacolo
ogy, Zieglers
strasse 6, 52
2078 Aachen
n, Germany;;
Referrência: Diffe
erential effec
cts of morph
hine on the affective an
nd the senso
ory compone
ent of
carra
ageenan-indu
uced nocicep
ption in the rrat. Pain. 20
007 Sep 5 – article in pre
ess.
8. Liição não ap
prendida: mesmo
m
apóss a publicação de trabalhos mosstrando os riscos
apres
sentados pellos medicam
mentos inibid ores seletivo
os da COX-2
2, a indústria
a ainda estim
mula a
busca
a por novas substâncias do tipo
Pesqu
uisadores ja
aponeses lid
derados por Shigeru Us
shiyama rea
alizaram en saios pré-cllínicos
para avaliar o pe
erfil farmaco
ológico de u m novo inib
bidor seletivo
o da enzima
a ciclooxigen
nase-2
(COX
X-2), o CS-70
06. Foi verifficado que essta droga é mais seletiva para a iso
oforma COX--2 que
para COX-1, o que também foi observa
ado quando comparado com outros antiinflama
atórios
não-e
esteroidais (AINEs)
(
não
o-seletivos ccomo a indo
ometacina, o naproxeno
o e o diclofe
enaco.
Esta seletividade
e pareceu ser
s
também
m semelhantte à aprese
entada pelo celecoxib, outro
inibid
dor seletivo da COX-2. Em relação
o à capacida
ade de ação
o sobre a d
dor, o CS-706 se
mostrou capaz de
d aliviar a dor inflama
atória aguda
a e a dor crônica
c
artic ular induzid
da por
administração de estímulo inflamatóriio local, mostrando
m
efeitos antin
nociceptivos mais
poten
ntes que o celecoxib
c
e o rofecoxib (outro AINE
Es COX-2 se
eletivo). Seu
us efeitos so
obre a
inflam
mação artic
cular també
ém foram o
observados quando ad
dministrado previamentte ao
estím
mulo inflama
atório, supriimindo o ed
i
sua
a progressão
o. Em adiç
ção, a
dema, ou inibindo
administração ún
nica de uma
a dose alta ((cerca de 10
00mg/kg) não induziu llesão gástric
ca em
s. Com base
e nestes resultados, os autores con
ncluem que o CS-706 é uma droga
a com
ratos
poten
nte atividad
de antiinflamatória e antinocicep
ptiva por in
nibição sele
etiva da COX-2,
apres
sentando também um bom perfil de seguran
nça gástrica.. No entantto, ainda re
esta a
questtão: sabend
do que os
s medicame
entos inibid
dores espec
cíficos da COX-2 pos
ssuem
meca
anismos de ação
a
semelhantes, será que o CS-70
06 não possuiria a mesm
ma capacida
ade de
induz
zir graves prroblemas carrdiovasculare
es, como os
s apresentados por outro
os medicame
entos,
levan
ndo à sua retirada do me
ercado? Esse
e é um impo
ortante ponto a ser conssiderado, já que o
grand
de poder mercantilista das indústriias farmacêuticas, aliad
do à falta de
e informação dos
profis
ssionais da saúde, esttimula a b usca por novas
n
droga
as seletivas para a COX-2,
medicamentos estes
e
que pa
arecem con tinuar a ser uma gran
nde fonte de
e lucro para
a tais
emprresas.
Autorres e procedência do estudo:
e
Shig
geru Ushiyama (a,*); Tomoko
T
Yam
mada (a); Yukiko
Y
Murakami (a); Se
ei-ichiro Kum
makura (a); Shin-ichi Inoue (b); Keiisuke Suzukii (c); Akira Nakao
N
(c); A
Akihiro Kaw
wara (c) and
d Tomio Kim
mura (c) – (a)
(
Biologica
al Research Laboratories
s; (b)
Drug Metabolism
m and Pharrmacokineticcs Research Laboratorie
es; (c) Med
dicinal Chem
mistry
Resea
arch Laborattories, Daiich
hi Sankyo Co
o., Ltd., Tok
kyo, Japan;
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Referrência:Preclinical pharm
macology pro
ofile of CS-7
706, a nove
el cyclooxyge
enase-2 sellective
inhibiitor, with po
otent antinociceptive an
nd anti-inflam
mmatory efffects. Eur J Pharmacol. 2007
Sep 1
11; article in
n press.
9. PG
GE2 facilita respostas
r
mediadas pelo
os receptore
es P2X3 via ativação de receptores EP3 e
estim
mulação do AMPc/proteín
A
na quinase A em neurôniios do gânglio da raiz do
orsal
Demo
onstrações
experimen
ntais
real izadas
po
or
vários
pesquisad
dores
mostram
indisc
cutivelmente
e o papel do
d mediado
or prostaglan
ndina E2 (P
PGE2), liberrado durantte um
proce
esso inflamatório ou apó
ós uma injúr ia tecidual, na
n sensibilização de neu
urônios senso
oriais.
Entre
e os recepto
ores express
sos nestes n
neurônios en
ncontramos os receptorres para ATP tipo
P2X3, também demonstrad
dos particip
parem da sensibilizaçã
ão nocicepttiva. Contud
do, a
ação da PG
GE2 com os P2X3 ain
nda não es
stá totalmen
nte descrita
a. Um grup
po de
intera
pesqu
uisadores da
d Universid
dade do Te
exas, em Galveston,
G
EUA, verificcou aumentto na
amplitude da corrrente de ío
ons, ativada pela ação de
d ATP em receptores P
P2X3, pela PGE2,
porém
m sem caus
sar mudança
as na cinéticca de correntes na maio
oria dos neu rônios do gânglio
da ra
aiz dorsal de
e médio e pe
equeno diâm
metros. O au
umento da resposta
r
ao ATP pareceu não
ocorrrer devido a mudanças na afinidade
e do ATP pe
elo receptor, mas, sim, pela ativaç
ção da
prote
eína quinase
e A (PKA) por
p
PGE2. E
Esta hipótes
se, testada in vitro, fo
oi suportada
a pela
capac
cidade de attivadores de
e PKA mimettizarem a aç
ção da PGE2
2, e pelo blo
oqueio da aç
ção da
PGE2
2 por inibido
ores desta proteína quin
nase. Em sin
ncronismo co
om os expe rimentos in vitro,
obserrvações com
mportamentais sugeriram
m que um an
nálogo do AT
TP aumenta a hipernocicepção
e a alodinia ind
duzidas porr PGE2, sen
ndo este efeito
e
reverttido por iniibidores da PKA.
Finalm
mente, os autores
a
verifficaram tam bém o envo
olvimento de
e receptoress prostanóid
des EP
neste
e efeito, utillizando drog
gas agonista
as e antagonistas espec
cíficas para estes recep
ptores
(EP1,, EP2, EP3 e EP4), e concluíram
c
que a ativa
ação e o dis
sparo de po
otenciais de ação
induz
zidos pela PG
GE2 são med
diados pelo rreceptor do subtipo EP3.
Autorres e proced
dência do estudo: Congy
ying Wang, Guang-Wen
G
Li and Li-Ye
en Mae Huan
ng (*)
- De
epartment of
o Neuroscie
ence and C
Cell Biology,, University
y of Texas Medical Brranch,
Galve
eston, TX 77
7555-1069, USA;
U
Referrência: Prosttaglandin E2
2 potentiatio
on of P2X3 receptor
r
med
diated curre
ents in dorsa
al root
ganglion neurons
s. Molecular Pain 2007, 3
3:22.
10. D
Degranulaçã
ão de mastó
ócitos prese
entes nas meninges
m
pode ser um dos mecanismos
envolvidos nas migrâneas
m
Cefaléias associadas a migrâneas (enxaq
quecas) afeta
am grande parte
p
da pop
pulação e são
o alvo
de vá
ários estudo
os que procu
uram compre
eender os mecanismos
m
que levam à sua ocorrência.
Atuallmente se co
onsidera que
e fibras dolo
orosas que inervam a ca
amada exterrna das men
ninges
onhecida com
mo dura ma
ater) seriam um dos principais elem
mentos envo
olvidos
(a membrana co
nesta
as dores. Es
sta camada meníngea, além de se
er ricamente
e inervada por nociceptores,
tamb
bém possui uma
u
rica po
opulação de células imunes, como mastócitos.
m
Estas célula
as são
norm
malmente ass
sociadas a processos
p
no
ociceptivos após
a
sua deg
granulação. Com base nestes
n
dados, Dan Lev
vy e colega
as do Depa
artamento de
d Anestesia do Harva
ard Instituttes of
Medic
cines, exam
minaram a hipótese de q
que as fibra
as nocicepto
oras presenttes nas men
ninges
poderiam ser ativ
vadas por es
sses mastóciitos presente
es na dura mater
m
após ssua degranulação,
o que
e poderia se
er um dos mecanismos
m
envolvidos nas cefaléia
as enxaqueccosas. Os au
utores
provo
ocaram degranulação de
d mastócito
os pela adm
ministração intraperiton eal do com
mposto
49/80
0 (2 mg/kg)) e verificara
am, por meio
o de registro
os eletrofisio
ológicos reallizados no gânglio
trigem
minal, intens
sa ativação dos nocicep tores menin
ngeais. Para relacionar e
essa degranu
ulação
de m
mastócitos à ativação de
d nocicepto
ores mening
geais, foi re
ealizada a m
marcação para a
expre
essão da pro
oteína quina
ase ativada por mitógen
no ERK (pER
RK), a qual m
mostrou serr mais
intensa nas proximidades do
os locais ond
de ocorreu de
egranulação de mastócittos, sendo inibida
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por s
sódio cromo
oglicato, um
m estabilizad
dor de mem
mbrana de mastócitos,
m
que impede sua
degra
anulação. Além
A
disso, foi observ
vada relaçã
ão entre a ativação d
dos nocicep
ptores
meningeais por degranulaçã
ão de masttócitos e a ativação do
d núcleo e
espinal trige
eminal
(evidenciada por aumento na expres são de pro
oteína c-Fos
s nos corpo
os celulares
s dos
neurô
ônios aí pre
esentes). Se
egundo os a
autores, pod
de-se sugeriir a partir d
dos resultad
dos, a
existê
ência de um
ma relação direta entre a ativação de
e nociceptore
es presentess na dura mater e
a deg
granulação de
d mastócito
os. Mais aind
da, o trabalh
ho é interess
sante por, a
além de mos
strar a
ativação do núcleo trigeminal após a a tivação desttes nocicepttores, demo
onstra a inte
eração
entre
e o sistema imune e as dores
d
de cab
beça/migrâne
eas.
Autorres e proce
edência do estudo:
e
Dan
n Levy (*), Rami Burs
stein, Vanesssa Kainz, Moshe
M
Jakub
bowski, And
drew M. Strrassman - Departmentt of Anesthe
esia, Critica
al Care and
d Pain
Medic
cine, Beth Is
srael Deacon
ness Medicall Center and Harvard Me
edical.
Referrência: Mastt cell degran
nulation activ
vates a pain
n pathway un
nderlying miigraine head
dache.
Pain 130 (2007) 166–176.
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