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1. O efeito não esperado
e
da
a terapia an algésica com
m maconha: altas dosess podem pio
orar a
dor
As prropriedades analgésicas da maconha
a são amplamente conhecidas, send
do que, em vários
v
paíse
es, como o Canadá
C
e a Holanda,
H
porr exemplo, há
h permissão
o para o uso
o desta substtância
para fins medicinais. Entretanto, uma pesquisa realizada
r
na
a Universida
ade da Califórnia
onsumo de altas
a
doses d
de maconha com objetiv
vo terapêuticco pode aum
mentar
aponttou que o co
as do
ores ao inv
vés de aliviá-las. A pe
esquisa analisou quinze voluntárioss saudáveis, que
receb
beram uma injeção su
ubcutânea d
de capsaicina (uma substância q
que provoca
a dor
encon
ntrada nas pimentas) e fumaram maconha em
e
doses de
eterminadass pela análise da
quantidade do princípio
p
ativ
vo tetraidroccanabinol. Quarenta
Q
e cinco
c
minuto
os mais tard
de, os
pacie
entes que fumaram dose
es moderada
as de macon
nha relataram alívio con
nsiderável da
a dor,
enquanto os volu
untários que
e fumaram doses mais altas sentirram dores a
ainda mais fortes.
f
Segundo os autores do estud
do, o resulta
ado observad
do sugere qu
ue a chave p
para obter o efeito
terap
pêutico desejjado com o uso
u da maco
onha está na
a quantidade
e consumida do produto..
Nota da redaçã
ão: Apesar dos dadoss apresentad
dos, alguns
s especialisttas, no entanto,
questtionam o fatto destes te
estes terem sido feitos em
e pacientes saudáveiss e não acre
editam
que o
os resultados podem ser aplicados p
para entender a ação da maconha no tratamen
nto de
pacie
entes com câ
âncer e escle
erose múltip
pla. A sugestão é que te
estes semelh
hantes devem ser
realiz
zados em pacientes portadores desta
as patologias.
Fonte
e: http://ww
ww.bbc.co.uk
k/portuguese
e/reporterbb
bc/story/2007/10/07102
24_maconhadoses
_fp.shtml
2. In
nflamação, e não a produção
p
de
e ácido lático após ex
xercícios, ca
ausaria as dores
musc
culares
uríbio Leite de Barros, em matéria
O fisiologista do time do Sã
ão Paulo, Tu
a apresentad
da no
al de notíciias do site Globo.com
m, fez comentários intteressantes sobre as dores
porta
musc
culares que aparecem após
a
exercíccios físicos. Segundo ele
e, a dor terria relação com
c
a
libera
ação, na co
orrente sang
guínea, da enzima cre
eatina quina
ase (CK). E
Essa enzima
a está
prese
ente em várrios tecidos animais e a
auxilia na tra
ansformação
o (por um p
processo cha
amado
“fosfo
orilação”) da
a creatina em fosfocrea tina, converrtendo ATP em
e ADP, ou seja, “gasttando”
energ
gia durante a atividade muscular. Em tecidos que consom
mem energia
a rapidamen
nte, a
fosfoc
m reservató
ório de energia, facilitan
ndo a rápida
a regeneração do
creatina serrve como um
ATP. Desta form
ma, a CK é uma enzzima bastante importan
nte em teccidos muscu
ulares.
Entre
etanto, sua liberação ca
ausaria um processo infflamatório, que seria o real respon
nsável
pelas
s dores do dia
d seguinte
e. Ainda, o fisiologista desmistifica idéia de q ue o ácido lático
produ
uzido pelos músculos se
eria o causad
dor dessas dores
d
e afirm
ma que solu ção poderia estar
na “a
administraçã
ão de vitam
minas e mine
erais, que protegeria
p
os
o músculos dos traumas do
exerc
cício intenso ao impe
edir o rom
mpimento da
as membra
anas celularres a parttir da
neutrralização dos
s radicais livres”.
Fonte
e: http://g1..globo.com/N
Noticias/Cien
ncia/0,,MUL171260-5603,00.html
3. Cie
entistas mos
stram que fo
oto de Paris H
Hilton pode aliviar dor em camundo ngos macho
os
Um trabalho apre
esentado no evento “20 07 Neurosciience Meeting”, em San Diego, Califfórnia,
nos E
EUA, concluiu, de maneira bastante humorada, que a foto da
d herdeira da rede de hotéis
Hilton
n é capaz de
e aliviar a do
or em camun
ndongos. Os
s autores do trabalho ut ilizaram testtes de
laborratório para avaliar a do
or após a a
aplicação de uma substâ
ância irritan te aos tecid
dos (o
teste de injeção de formalina
a) ou após a aplicação de
d calor intenso na pata de camundongos
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mach
hos e fêmea
as, e determ
minaram a in
nfluência da presença de um obserrvador, ou de
d um
boneco ou fotogrrafia da cele
ebridade Parris Hilton sob
bre as respo
ostas dolorossas apresenttadas.
O fatto interessan
nte foi que os camundon
ngos machos
s exibiram menor
m
dor du
urante a apliicação
dos ttestes dolorrosos enqua
anto um ex
xperimentado
or ou o boneco ou fottografia de Paris
estav
vam visíveis
s. A aplicaçã
ão de uma substância que bloque
eia a atuaçã
ão de endo
orfinas
libera
adas durante
e o estímulo doloroso (os chamad
dos “opióides
s endógenoss”) – Naloxone –
impediu essa dim
minuição da
a dor causad
da pela “presença” da Paris Hilton
n no local, o que
sugerriu, segundo
o os pesquisadores, “q
qual process
so biológico pode estarr participand
do do
efeito
o causado pe
ela celebrida
ade Paris Hil ton nos anim
mais”, completa com bo
om-humor um
m dos
partic
cipantes do trabalho.
t
Ve
eja mais na m
matéria publlicada no jorrnal Folha de
e São Paulo.
Fonte
e: http://ww
ww1.folha.uo
ol.com.br/fol ha/ilustrada/ult90u3433
348.shtml
Referrência: Sex
x-dependent fear of h
human expe
erimenters and facsim
miles there of in
laborratory mice
e. 2007 Ne
euroscience Meeting Planner.
P
Sa
an Diego, CA: Society for
Neuro
oscience, 20
007.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Ele
etroacupuntu
ura pode serr alternativa para alívio da dor de câ
âncer ósseo
O tra
atamento me
edicamentos
so da dor em
m pacientes com câncer nem semp
pre é eficaz, além
de apresentar muitos
m
efeito
os colaterai s. Neste se
entido, um grupo de p
pesquisadore
es da
Unive
ersidade de Maryland, em
e Baltimore
e, nos EUA,, investigou o efeito da eletroacupu
untura
na do
or de câncerr ósseo e na
a expressão de interleucina(IL)-1β em um mod
delo experim
mental
or injeção, na
animal. Para tal, o câncer foi induzido po
n tíbia de ratos, de célu
ulas cancerígenas
da prróstata. Os animais
a
fora
am tratados com pulsos de eletroac
cupuntura (1
10Hz/2mA/0,4ms)
por 30 minutos
s diariamente entre o
os dias 14 e 18 após
s a inocula
ação das células
c
cance
erígenas. A resposta hiperalgésica
h
a foi avaliada por meio do teste
e de hiperalgesia
térmiica, que mostrou aumento do lim
miar nocicep
ptivo térmic
co. Além diisso, também foi
avalia
ada por PC
CR e imuno
ohistoquímicca a expres
ssão de RNAm para IIL-1β, a qu
ual se
apres
sentou reduzida após a aplicação da eletroacupuntura. De
D maneira complementar, a
injeçã
ão intrateca
al de IL-1ra
a (antagoniista de IL-1
1) também causou au
umento do limiar
hiperralgésico térmico. Os res
sultados sug
gerem que a eletroacupu
untura é efe
etiva em reduzir a
dor d
de câncer, se
endo que es
ste efeito pa
arece ser dev
vido à supre
essão da exp
pressão de IL-1β.
I
Mais ainda, os dados aponta
am para a p
possível utiliz
zação clínica
a da eletroa cupuntura para
p
o
or no câncer.
tratamento da do
Autorres e procedência do estudo:
e
ZHA
ANG RX, LI A, LIU B, WANG L, R
REN K, QIA
AO JT,
BERM
MAN BM, LA
AO L – Centter for Integ
grative Med
dicine, Schoo
ol of Mediciine, Univers
sity of
Marylland, Baltimore – USA;
Referrência: Electtroacupunctu
ure Attenuattes Bone Can
ncer Pain an
nd Inhibits S
Spinal Interle
eukin1β Ex
xpression in a Rat Modell. Anesth An alg 2007;10
05:1482–8.
5. Estudo sugere que os mec
canismos de dor podem ser diferente
es em um m
mesmo tecido
o
A dorr muscular na
n região cra
aniofacial afe
eta grande parte
p
da população. Entrretanto, apes
sar da
alta p
prevalência, os mecanis
smos fisiopa
atológicos sã
ão pouco com
mpreendidoss e vários grupos
g
de pe
esquisa tenttam determinar os eve
entos biológiicos relacion
nados a ess a sintomato
ologia.
Nesse
e sentido, pesquisadore
p
es da Univerrsidade do Texas,
T
nos EUA, investig
garam se injjeções
de um
m estímulo inflamatório intenso – n
no caso o CF
FA (Adjuvante Completo
o de Freund)) - ou
salina
a ácida diretamente no músculo m
masseter seriiam capazes
s de induzir comportam
mentos
nocic
ceptivos e altterações na expressão d
de neuropepttídeos no gâ
ânglio trigem
minal em rato
os. De
fato, foi observado, após a injeção d
do CFA, tan
nto hipernocicepção co
omo aumento da
expre
essão de CG
GRP (Peptíde
eo Relaciona do ao Gene da Calciton
nina) no gân
nglio trigeminal, o
que n
não foi verifficado após injeções úniicas ou repe
etidas de salina ácida em
m diferentes
s pHs.
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Considerando qu
ue a injeção
o de salina á
ácida em músculos
m
é utilizada
u
parra induzir do
or em
certo
os modelos experimenttais, os auttores sugerrem que, apesar dos estímulos serem
s
aplica
ados no mes
smo tipo de tecido (tecid
do muscular), existem diferenças no
os mecanism
mos de
induç
ção da dor, o que pode ser uma informação de grande valia, já q ue pode pe
ermitir
difere
entes aborda
agens terapê
êuticas depe
endendo da região
r
a ser tratada.
Autorres e proce
edência do estudo: R
R. AMBALAV
VANAR (a*); C. YALLA
AMPALLI (b
b); U.
YALLA
AMPALLI (b)) AND D. DE
ESSEM (a) - (a) Departm
ment of Biom
medical Scien
nces and Pro
ogram
in Ne
euroscience, University of Maryland,
d, Baltimore, USA; (b) Department
D
of Obstetric
cs and
Gyne
ecology, Univ
versity of Tex
xas, Galvestton, USA;
Referrência: Injec
ction of Adjjuvant But Not Acidic Saline Into
o Craniofacia
al Muscle Evokes
E
Nocic
ceptive Beha
aviors And Neuropeptide Expression.. Neuroscience 149 (200
07) 650–659
9.
6. D
Dores nas costas: uso de anal gésicos e exercícios são opçõess melhores
s que
antiin
nflamatórios e terapias alternativas
a
Um e
estudo public
cado no periiódico Lance
et de novemb
bro mostra que
q
o tratam
mento de primeira
linha em pacienttes com dore
es nas costa
as, que cons
siste na adm
ministração d
de paracetamol e
manu
utenção das atividades físicas, apre
esenta bons resultados e favorece a redução do
d uso
de an
ntiinflamatórrios. Em pacientes cuja
a resposta ao
a tratamentto de prime
eira linha é lenta,
recom
menda-se o tratamento de segunda
a linha, com o uso de an
ntiinflamatórrios e técnic
cas de
manipulação da coluna.
c
O esttudo, realiza
ado por pes
squisadores da Universidade de Sid
dney, na Au
ustrália, obje
etivou
verificar a melhora que o antiinflamattório produz
zia em pacie
entes que jjá faziam uso da
terap
pia inicial. Duzentos
D
e quarenta
q
paccientes que estavam fazendo uso d
de paracetamol e
perm
maneciam co
om as atividades física
as normais, isto é, nã
ão faziam re
repouso, seg
gundo
presc
crição médic
ca, foram divididos alleatoriamentte em quatro grupos,, que receb
beram
dicloffenaco e té
écnicas de manipulação
o da coluna; placebo e as mes mas técnica
as de
manipulação da coluna;
c
diclo
ofenaco e té
écnicas “falsa
as” de manipulação da ccoluna; e placebo
e técnicas “falsas
s”.
De acordo com os
o dados ob
btidos, todoss os pacienttes se recup
peraram de maneira igu
ual no
final dos tratam
mentos adicio
onais, indica
ando, porta
anto, que não houve b
benefícios cllínicos
oriun
ndos da terrapia de segunda linh
ha. Ainda assim, os autores ob
bservaram dados
importantes a pa
artir dos resultados, poiss o estudo mostra
m
que tanto
t
as tera
apias alternativas
quanto os antiinfflamatórios podem
p
produ
uzir efeitos, de modo que sugere-se
e que os pacientes
podem ser trata
ados com confiança
c
e sem a necessidade de
d aumento
o de gastos
s com
medicamentos, embora
e
não se saiba se o
os mesmos resultados podem
p
ser ap
plicados em casos
de do
ores crônicas
s.
Um fa
ato importan
nte que deve
e ser ressalttado é que as
a técnicas de
d manipulaçção da colun
na são
comp
plexas e rarramente pro
oduzem efe
eitos colaterrais quando realizadas por profissionais
devid
damente hab
bilitados, e podem
p
incluiir também mudanças
m
po
osturais e no
o estilo de vida,
v
o
que p
pode contribuir para a diiminuição da
as dores.
Autorres e proced
dência do es
studo: Back
k Pain Resea
arch Group (Hancock,
(
M
M.J., Maher, C.G.,
Latim
mer, J., Spind
dler, M.F. an
nd McAuley, J.H.), Facullty of Pharmacy (McLach
hlan, A.J.), Centre
C
for E
Education an
nd Research on Aging ((McLachlan, A.J.) and Discipline
D
off General Prractice
(Coop
per, C.W.),, University
y of Sydn
ney, Sydne
ey, Australia
a; Departm
ment of Clinical
C
Pharm
macology, University
U
off Sydney, S
Sydney, Austtralia (Day, R.O.); and Australia and St
Vince
ent’s Hospita
al, Sydney, Australia
A
(Da
ay, R.O.);
Referrência: Asse
essment of diclofenac
d
orr spinal man
nipulative the
erapy, or bo
oth, in addittion to
recom
mmended firrst-line trea
atment for a
acute low ba
ack pain: a randomised
d controlled
d trial.
Lance
et, v.370, n..9599, Nov, p. 1638-164
43. 2007.

3

www
w.dol.innf.br
7. Ra
adicais livres participam da tolerânci a induzida pelo
p
uso prolongado de m
morfina
Um g
grupo de pes
squisadores italianos dem
monstrou um
m papel esse
encial de esp
pécies reativ
vas de
oxigê
ênio (radicais livres) no desenvolvim
mento de tollerância pelo
o uso prolon
ngado de mo
orfina.
Atrav
vés de expe
erimentos re
ealizados em
m camundon
ngos que re
eceberam injjeções diárias de
morfiina, percebe
eu-se que diversas prroteínas enc
contravam-s
se nitradas em resíduo
os de
tirosina. Os resultados indica
am que a e xposição pro
olongada à morfina leva
a à produçã
ão das
moléculas reativ
vas superóxido e óxido
o nítrico. A reação destas duas m
moléculas le
eva à
forma
ação de perroxinitrito, uma
u
moléculla extremam
mente reativ
va e que cau
usa dano ce
elular.
Um a
agente que inibe a forma
ação do pero
oxinitrito, as
ssim como drogas que in
nibem a form
mação
de su
uperóxido e óxido nítrico, inibe o desenvolvimento de tolerância
t
n
nos animais.. Este
traba
alho sugere que o uso de
d drogas q
que inibem a formação de peroxinittrito em con
njunto
com a morfina, quando
q
usada cronicame
ente, pode se
er uma estra
atégia intere
essante para inibir
o des
senvolvimento da tolerân
ncia.
Autorres e proced
dência do esttudo: Caroli na Muscoli (1,2);
(
Salvattore Cuzzocrrea (3,4); Michael
M. Nd
dengele (5);; Vincenzo Mollace
M
(1,6) ; Frank Porrreca (7); Fra
ancesca Fabrrizi (8); Ema
anuela
Espos
sito (4); Emanuela Masini (8); Georrge M. Matus
schak (5) and Daniela Sa
alvemini (5) – (1)
Facullty of Pharm
rmacy, Univ
versity of C
Catanzaro “M
Magna Grae
ecia,” Rocce
elletta di Borgia,
B
Catan
nzaro, Italy;; (2) Centro
o di Neurofarrmacologia Sperimental
S
le, IRCCS M
Mondino-Univ
versità
Tor V
Vergata di Ro
oma, Rome, Italy; (3) D
Department of
o Clinical an
nd Experime
ental Medicin
ne and
Pharm
macology, School
S
of Me
edicine, Univ
versity of Me
essina, Mess
sina, Italy; ((4) IRCCS Centro
C
Neuro
olesi “Bonino-Pulejo,” Messina,
M
Itally; (5) Depa
artment of Internal
I
Med
dicine, Division of
Pulmonary, Critic
cal Care and
d Sleep Med
dicine, Saint Louis Unive
ersity Schoo
ol of Medicin
ne, St.
Louis
s, Missouri, USA; (6) IRCCS
I
San Raffaele Piisana, Rome
e, Italy; (7
7) Departme
ent of
Pharm
macology, University
U
off Arizona, T
Tucson, Arizo
ona, USA; (8)
(
Departm
ment of Prec
clinical
and C
Clinical Pharm
macology, University
U
of Florence, Fllorence, Italy
y.
Referrência: Thera
rapeutic man
nipulation off peroxynitritte attenuate
es the develo
opment of opiateinduc
ced antinocic
ceptive tolerrance in mice
e. J Clin Inve
est. Nov 1;117(11):3530
0-3539, 200
07.
8. Prrodução de GABA
G
espinal estimulad
da por aume
ento da exp
pressão da e
enzima gluta
amato
desca
arboxilase (G
GAD65) no gânglio
g
da ra
aiz dorsal ate
enua a dor neuropática
n
Estud
do realizado
o por Boyou
ung Lee e cols. mostrra que a in
njeção diretta de adeno
ovírus
conte
endo a enziima glutama
ato descarn
noxilase 65 (rAAV-GAD6
65) nos gân
nglios das raízes
dorsa
ais (GRDs) dos
d
nervos L4
L e L5 indu
uz expressão
o constitutiv
va de GAD65
5. Esta exprressão
trans
sgênica de GAD65 resultou em l iberação es
spinal de GABA e red uziu de ma
aneira
durad
doura os co
omportamen
ntos de alod
dinia mecân
nica e hiperralgesia térm
mica em modelo
m
experrimental de dor neurop
pática. Os re
esultados fo
ornecem evidências de que a exprressão
persis
stente de GAD65,
G
e subseqüente
s
e expressão
o de GABA na medula
a espinal, atenua
a
efetiv
vamente a dor neuropática periférica
a por longo período de tempo.
Autorres e proced
dência do esttudo: Boyou
ung Lee (a,b
b,1); Jaehyung Kim (a,b,,1); Sung Jin Kim
(c); H
Heuiran Lee (c,d,*); Jin
n Woo Chang
g (a,b,*) – (a) Departm
ment of Neurrosurgery, Yonsei
Y
Unive
ersity Colleg
ge of Mediciine, Seoul, Republic off Korea; (b)
) Brain Kore
ea 21 Proje
ect for
Medic
cal Science & Brain Re
esearch Instiitute, Yonse
ei University
y College off Medicine, Seoul,
S
Repu
ublic of Korea
a; (c) Department of M
Microbiology, University of Ulsan Colllege of Med
dicine,
Seou
ul, Republic of
o Korea; (d
d) Research Institute forr Biomacrom
molecules, Un
University of Ulsan
Colleg
ge of Mediciine, Seoul, Republic
R
of K
Korea;
Referrência: Con
nstitutive GA
ABA expresssion via a recombin
nant adeno--associated virus
consiistently atttenuates neuropathic
n
pain. Bio
ochemical and Bioph
hysical Res
search
Comm
munications 357 (2007) 971–976.
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Re
evisão do Mês
M
9. O papel de can
nais de sódio
o na nocicep
pção: implica
ações nos mecanismos d
da dor
A parrticipação do
os canais de
e sódio na d or é extensa
amente inve
estigada por vários grup
pos de
pesqu
uisa. O tópico foi discuttido em rece
ente trabalh
ho de revisão, publicado
o na revista Pain,
pelo grupo do Prrof. Cummin
ns, do Deparrtamento de
e Farmacolog
gia e Toxico
ologia do Ins
stituto
de Pe
esquisa em Neurociência
N
a Stark, loca lizado na Faculdade de Medicina
M
de Indiana, EUA.
Os ca
anais de sód
dio dependentes de volttagem (Nav) são importantes para a eletrogên
nese e
condu
ução de im
mpulsos nerv
vosos. A ex
xistência de
e isoformas exclusivas que podem
m ser
reguladas dinamicamente pe
ela inflamaçção e danos no sistema
a nervoso se
ensorial periférico
assoc
ciado à dor torna
t
estas isoformas im
mportantes alvos para drrogas.
Estes
s canais são
o proteínas transmemb rana comple
exas que pe
ermitem o influxo rápid
do de
sódio
o, o que é a base para a gênese do s potenciais
s despolariza
antes em céllulas excitáv
veis, e
diverrsos experim
mentos transgênicos em
m camundo
ongos já im
mplicaram oss canais Na
av1.7,
Nav1.8 e Nav1.9 tanto na dor de or igem inflam
matória quan
nto neuropá
ática. Estudo
os de
doenças genetica
amente here
editárias tam
mbém mostra
aram que mutações no gene respon
nsável
pela expressão da isoforma Nav1.7 ssão encontrradas em duas
d
síndrom
mes autossomais
dominantes de dor crônica distintas e qu
ue mutações
s recessivas desses gene
es eliminam a sua
funcio
onalidade, resultando
r
fiisiologicame
ente em indiiferença com
mpleta e esp
pecífica à do
or em
huma
anos.
O ca
anal de sód
dio do subtipo Nav1.3
3 também merece esttudos adicio
onais, embo
ora a
partic
cipação destte canal não
o pareça oco
orrer em alguns modelos experime
entais anima
ais de
dor inflamatória mas, sim, esteja
e
apare
entemente mais
m
implica
ado na dor neuropática. Esta
isoforrma existe em abund
dância em neurônios em desenv
volvimento, mas são pouco
expre
essos em ne
eurônios adultos. Mudan ças na taxa de expressã
ão deste can
nal após axo
otomia
sugerrem que ele
e pode contrribuir para a
alterações na
a excitabilidade de nerv
vos do gâng
glio da
raiz d
dorsal e, con
nseqüenteme
ente, para ne
europatias.
Farmacologicame
ente, não ex
xistem droga
as bloqueado
oras seletivas para as iso
oformas de canais
c
de só
ódio, o que dificulta
d
a ex
xploração ex
xperimental de todos os
s subtipos co
onhecidos. Muitos
M
deste
es são fisiollogicamente e em gran
nde quantid
dade expressos nos gâ nglios das raízes
dorsa
ais dos neurrônios aferen
ntes primári os, o que os
s relaciona bastante às vias nociceptivas
perifé
éricas, além de sugerir excelentes
e
a lvos para co
ontrole farma
acológico da dor.
o que conce
Uma distinção ex
xiste entre os
o canais de
e sódio depe
endentes de voltagem no
erne à
susce
etibilidade fa
armacológica
a à tetrodoto
oxina (TTX).. Usualmente
e, fibras nerrvosas resisttentes
à es
sta toxina, obtida do peixe bai acu, são também
t
fib
bras de pe
equeno calib
bre e
desm
mielinizadas, característic
cas do sistem
ma nociceptivo periférico
o.
Recen
ntemente fo
oram descobertos pote ntes inibido
ores seletivo
os para can
nais resisten
ntes à
tetrod
dotoxina (TT
TX-resistente
es, ou TTX-rr). Um deles é o peptídeo μ-O-conottoxina, que é de 8
a 10 vezes mais potente em neutralizar correntes de sódio do canal
c
Nav1.8
8 (um canal TTX-r
importante para a dor) do que
q
de canaiis tetrodoxin
na-sensíveis (TTX-s). Ou
utro é a molécula
identtificada por A-803467, que, além de demonstrar a habillidade de se
er um pote
ente e
seletiivo inibidor dos canais Nav1.8, mo
ostrou ter im
mportância clínica
c
ao terr ação analg
gésica
em m
modelos expe
erimentais de
d dores tan
nto inflamató
órias quanto neuropática
as. Neste se
entido,
a iso
oforma Nav1
1.8, observada estar en
nvolvida em diversos modelos de d
dor inflamató
ória e
considerada a maior respons
sável pela g
gênese dos picos
p
de pottencial de açção em neurrônios
de p
pequeno calibre do co
orno da raiiz dorsal, parece esta
ar também participand
do da
trans
smissão da dor
d de origem
m neuropáticca.
Finalm
mente, a rev
visão faz um
m apanhado g
geral do atual quadro de
e conhecime
ento sobre o papel
dos c
canais de sódio nos proc
cessos nocicceptivos, sug
gerindo-os ser alvos inte
eressantes para
p
o
desen
nvolvimento de novas ab
bordagens fa
armacológicas para o co
ontrole da do
or.
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