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1. Effeito medicin
nal da maco
onha: pesqu
uisa mostra que depend
dendo da do
ose seu uso pode
piorar a dor
As prropriedades analgésicas da maconh
ha são ampllamente con
nhecidas e, e
em alguns países
p
como
o Canadá e Holanda, se
eu uso é pe
ermitido para
a fins medic
cinais. Entre
etanto, de acordo
a
com pesquisadorres americanos, o efeitto da macon
nha está relacionado co
om a quanttidade
umida do produto.
p
Um
m estudo p
publicado no
o periódico Anesthesiollogy analiso
ou 15
consu
volun
ntários saudá
áveis que re
eceberam um
ma injeção subcutânea
s
de capsaicin
na (princípio
o ativo
encon
ntrado na pimenta
p
que causa do
or) e, em seguida,
s
fum
maram macconha, em doses
deterrminadas pe
ela quantidad
de de ∆-9-T
THC (delta-9
9-tetraidroca
anabinol, priincipal substtância
ativa presente na
a droga) enc
contradas no
o plasma. Qu
uarenta e cin
nco minutos após a expo
osição
à ma
aconha, os voluntários que fumaram
m doses mod
deradas disse
eram que a dor induzida
a pela
capsa
aicina havia sido aliviad
da, enquantto que os qu
ue fumaram
m doses alta
as sentiram dores
ainda
a mais fortes
s. O autor do
d estudo, M
Mark Wallace
e, acredita que essas ob
bservações podem
p
ter im
mplicações nas
n
formas como
c
a maco
onha é utiliz
zada para fin
ns medicinaiss, já que este é o
prime
eiro estudo a utilizar dife
erentes dose
es de macon
nha para avaliar sua ação
o terapêutica
a.
Referrência do esttudo original: Wallace e
et al, Dose-d
dependent Efffects of Smo
oked Cannab
bis on
Capsa
aicin-induced Pain and
d Hyperalge
esia in Hea
althy Voluntteers. Anestthesiology 2007;
107:7
785–96.
2. Me
edo e preco
onceito na aceitação
a
de
e morfina po
or pacientes
s com cânce
er – a prescrição
desse
e medicame
ento normalmente é re
elacionada à falta de trratamentos eficazes e morte
próxima
Um e
estudo que entrevistou pacientes ccom câncer mostrou qu
ue o maior problema para
p
a
aceita
ação do trattamento com
m drogas op
pióides (do tipo da morfina) não é a possibilidade de
efeito
os adversos e dependência, mas, sim
m, a idéia prreconcebida de que este
es analgésico
os são
utiliza
ados apenas
s para confo
orto de pacie
entes em fase terminal da doença. Muitos pacientes
acred
ditam que os opióides, principalmen
nte a morfin
na, sejam uttilizados ape
enas como último
ú
recurrso, quando nada mais funcionou,
f
e
e, por isso, associam
a
este tratamen
nto à morte. Cabe
ao prrofissional da
a saúde esclarecer os pa
acientes qua
anto à eficácia e seguran
nça do uso desses
d
medicamentos, que
q
ainda é um dos m
melhores tratamentos no caso da d
dor causada
a pelo
cânce
er. Além de aumentar a aceitação d
do tratamentto, a informação adequa
ada dos pacientes
vai diminuir a an
ngústia deste
es em relaçã
ão à sua doe
ença, especialmente em casos de câ
âncer,
e já traz por si uma ca
arga de reaç
ções e expectativas mu ito negativa
as nos
uma doença que
pacie
entes, mesmo com recen
nte melhora no tratamen
nto e possibilidade de cu
ura.
Referrência do estudo origina
al: Reid CM, Gooberman
n-Hill R, Han
nks GW. Opio
ioid analgesiics for
cance
er pain: sym
mptom contrrol for the liv
ving or comfort for the dying? A qu
ualitative stu
udy to
inves
stigate the fa
actors influen
ncing the de
ecision to acc
cept morphine for pain ccaused by ca
ancer.
Ann O
Oncol. 2008 Jan;19(1):4
44-8.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Diipirona indu
uz analgesia em animaiis com dor neuropática: será que estamos de
e fato
saben
ndo interpre
etar os mode
elos experim entais de do
or?
Em ttrabalho pub
blicado em 2006,
2
Fábio Reis e Noe
eli Rocha, do
o Instituto d
de Biociências da
UNES
SP de Botuc
catu, mostrram a eficá cia da dipirona em induzir analg
gesia em an
nimais
subm
metidos ao modelo exp
perimental d
de neuropattia produzida por consstricção do nervo
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ciátic
co. A adminis
stração da dipirona,
d
em dose única de 80 μg, na pata dos a
animais, foi capaz
de diiminuir a hiperalgesia avaliada
a
no método de Randall & Sellitto. Esssa analgesia
a teve
longa
a duração e a administrração de dro
ogas que influenciavam as diversas etapas da via
v do
óxido
o nítrico (NO
O) mostrou a participaçã
ão desta via no efeito induzido pela dipirona. Ta
anto a
administração de
e L-NAME (in
nibidor da en
nzima sintas
se do NO) e de hemoglo
obina (que in
nibe o
NO endógeno), quanto
q
de OD
DQ (bloquea
ador da enzim
ma guanilato
o ciclase, pro
odutora de GMPc)
G
ou gllibenclamida
a (bloqueado
or de canaiss de potássiio ATP-sensíveis) bloque
earam a ação da
dipiro
ona. A administração do
d doador d
de NO nitroprussiato de
e sódio teve
e efeito bas
stante
seme
elhante ao da
d dipirona. Neste senttido, os auto
ores sugerem que a an
nalgesia de longa
duraç
ção da dipiro
ona neste modelo
m
experrimental ocorra por ativa
ação da via do NO, leva
ando à
desse
ensibilização
o dos nocicep
ptores, e disscutem a rele
evância destte fato no qu
ue concerne à sua
utilidade no trata
amento de dores crônica
as.
Nota da redação: Um interessante pontto a ser reallçado neste trabalho é ssua discussã
ão em
torno
o da presenç
ça do fenôm
meno hipera lgesia persis
stente neste
e modelo co
onsiderado de
d dor
neuro
opática. De fato, norm
malmente nã
ão se considera que fármacos
f
an
ntiinflamatórrios e
analg
gésicos não
o-esteroidais (AINEs) ttenham eficácia sobre
e quadros de neurop
patias,
entre
etanto, neste
e caso, o que
e o trabalho parece salie
entar é que este
e
modelo
o induz um quadro
mais relacionado à dor persis
stente, susc eptível à dip
pirona, que neuropática.
n
Esse é um ponto
a ser observado
o e discutid
do em trab
balhos futurros que utillizem esse protocolo. Outra
obserrvação a ser feita é que este artig
go poderia ter
t
sido publicado em u
um periódico
o com
maior impacto, devido
d
à qualidade do tra
abalho, onde
e teria, certa
amente, mai or visibilidad
de.
Autorres e proced
dência do es
studo: Fábio José Reis e Noeli Pereiira Rocha - Departamen
nto de
Farmacologia, Instituto de Biiociências, IB
BB/UNESP, Botucatu
B
– SP.
S
Referrência: Efeito analgésico
o de longa d
duração da dipirona sob
bre a hipera lgesia persis
stente
induz
zida pela co
onstrição do nervo ciáti co em ratos
s: participaç
ção do óxid o nítrico. Revista
Brasileira de Ciên
ncias Farmacêuticas - B
Brazilian Jourrnal of Pharrmaceutical S
Sciences, vo
ol. 42,
n. 4, out./dez., 2006
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4. Drrogas com aç
ção sobre re
eceptores ca nabinóides podem
p
auxiliar no alívio
o para as dorres do
cânce
er
A dorr do câncer é pouco com
mpreendida, de modo que seu tratam
mento ainda é bastante difícil.
Cerca
a de 75 a 90% dos pacientes
p
co
om câncer terminal
t
são
o resistente
es à terapia
a com
medicamentos op
pióides. Além
m disso, 80%
% dos pacien
ntes com câncer têm do
or severa em
m seus
dias terminais. A fim de bus
scar terapia s alternativa
as para a dor oncológicca, pesquisa
adores
amerricanos inves
stigaram o efeito
e
de dro
ogas agonista
as dos recep
ptores canab
binóides (seletivos
e não
o-seletivos) no modelo de dor cau sada por ca
arcinoma em
m camundon
ngos. O tum
mor foi
induz
zido no dorso
o da pata do
os animais p
pela administtração de cé
élulas de orig
gem cancero
osa da
muco
osa oral de humanos. Quatro
Q
dias após a indu
ução do tum
mor foi verifficado o limiar de
retira
ada da pata
a à estimulação mecân
nica (pelo método
m
de von Frey e
eletrônico) destes
d
animais e consta
atou-se redução neste limiar, indic
cando, então, presença
a de dor. Após a
ocal dos ago
onistas cana
abinóides, o limiar de retirada da pata aume
entou,
administração lo
indica
ando que estas drogas
s induziram antinocicepção. A parttir desses d ados, os au
utores
sugerrem que agonistas cana
abinóides sã
ão capazes de
d produzir antinocicepçção neste modelo
m
de do
or induzida por
p carcinom
ma.
Nota da redação: A antinocicepção indu
uzida pela ad
dministração
o destas dro
ogas agonisttas de
recep
ptores canab
binóides deve
e ser encara
ada com a po
ossibilidade de estar hav
vendo interrupção
da trransmissão da informa
ação nocicep
ptiva (como
o a induzida pelas dro
ogas do tip
po da
morfiina), não de
evendo, apes
sar do mode
elo utilizado, ser encara
ada como um
m efeito exc
clusivo
sobre
e dores do tipo oncológic
cas.
Autorres e proced
dência do es
studo: Andrre V. Guerre
ero (a), Phuong Quang (a), Nusi Dekker
D
(b), Richard C.K
K. Jordan (b
b,c,d), Brian L. Schmidtt (d,e) – (a
a) UCSF Sch
hool of Dentistry,
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Unive
ersity of Callifornia, Unitted States; (b) Departm
ment of Orofacial Sciencces, Univers
sity of
Califo
ornia, United States; (c)
(
Departm
ment of Path
hology, Uniiversity of C
California, United
U
State
es; (d) Com
mprehensive Cancer Ce
enter, Unive
ersity of Ca
alifornia, Un
nited States
s; (e)
Depa
artment of Oral and Maxiillofacial Surrgery, Univerrsity of Califfornia, United
d States;
Referrência: Periipheral cann
nabinoids a
attenuate ca
arcinoma-ind
duced nocicception in mice.
Neuro
osci Lett. 20
008 Mar 12;4
433(2):77-8 1.
5. Im
munossupressores podem
m ser uma no
ova arma pa
ara tratamen
nto da dor ne
europática
do demonsttrando
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Harv ard, nos EU
UA, publicara
am um estud
que o metotrexa
ato, um imunosupressorr utilizado frrequentemen
nte em doen
nças auto-im
munes
como
o artrite reumatóide, em
e
baixas doses princ
cipalmente pela via in
ntratecal red
duz a
nocic
cepção de ratos após a in
njúria de ne rvos perifériicos, um modelo de neu ropatia perifférica.
Foi ta
ambém dem
monstrado qu
ue o efeito d
do metotrexa
ato está ass
sociado à ini bição da ativação
das c
células da glia espinais, as quaiss, como já mencionado
o diversas v
vezes em nossos
n
boletins, desemp
penham papel fundamen
ntal na indução e manu
utenção da d
dor pós-injúria de
nervo
os. Estes res
sultados sug
gerem que o uso do me
etotrexato po
ode ser uma
a excelente opção
para o tratamentto de síndrom
mes dolorosa
as causadas por lesão de nervos perriféricos.
Autorres e proced
dência do estudo: Joach im Scholz (a
a), Andrea Abele
A
(b), Cllaudiu Marian (b),
geder (a,b) – (a)
Anne
ett Haüssler (b), Teri A. Herbert (a)), Clifford J. Woolf (a), Irmgard Teg
Neura
al Plasticity Research Grroup, Departtment of Ane
esthesia and
d Critical Carre, Massachu
usetts
Gene
eral Hospital and Harv
vard Medica
al School, Charlestown,
C
, USA; (b)) Pharmazen
ntrum
Frank
kfurt, Institu
ut für Kliniische Pharm
makologie/(Z
ZAFES), Klin
nikum der JJohann Wollfgang
Goeth
he-Universittät, Frankfurrt am Main, G
Germany;
Referrência: Low--dose metho
otrexate redu
uces periphe
eral nerve in
njury-evoked
d spinal micrroglial
activa
ation and ne
europathic pa
ain behaviorr in rats. Pain xxx (2008) xxx–xxx (a
article in pre
ess)
6. Do
or e hiperalg
gesia térmica
a, mas não mecânica, provocada
p
pe
elo veneno d
de abelha en
nvolve
ativação de MAPK
K em neurôn
nios perifériccos
O ven
neno de abe
elha purificad
do tem sido amplamente
e utilizado co
omo ferrame
enta experim
mental
para o estudo do
os mecanism
mos envolvid
dos na dor in
nflamatória. A melitina é um polipep
ptídeo
prese
ente nesse veneno considerada
c
a principa
al substânc
cia causado
ora das re
eações
nocic
ceptivas e hiperalgésica
h
as induzidas pela sua injeção em animais. Re
ecentemente
e, um
grupo
o de pesquis
sadores chin
neses demon
nstrou que sua
s
ação se deve à ativa
ação de protteínas
quina
ases ativada
as por mitóg
genos (MAP K), levando à redução do limiar d
de dor. Utilizando
inibid
dores específficos dos trê
ês tipos de M
MAPK - a ER
RK, a JNK e a p38 -, ad ministrados tanto
previamente com
mo o após a indução d
de nocicepç
ção pela me
elitina na p ata de rato
os, foi
obserrvada analg
gesia térmica, mas não
o mecânica, nos anima
ais. A nociccepção maniifesta,
provo
ocada pela injeção de melitina na pata do animal e qua
antificada p
pela contage
em do
núme
ero de “flinc
ches” (sacud
didas da pa
ata), também
m foi significativamente
e atenuada pelos
inibid
dores. Com base nesttes resultad
dos e tamb
bém em es
studos real izados utilizando
capsa
aicina, os au
utores do es
studo acrediitam que a via de ativa
ação das MA
APK presente
es em
neurô
ônios perifé
éricos, pelo
o menos n
nestes mod
delos experimentais, e
está diretam
mente
relacionada à noc
cicepção térm
mica observ ada.
Autorres e proced
dência do es
studo: J. HAO
O (a), M.-G. LIU (b), Y.-Q. YU (a), F.-L. CAO (a), Z.
LI (a), Z.-M. LU (a) and J. CHEN (a,b) – (a) Instittute for Biom
medical Scie
ences of Pain and
Instittute for Functional
F
Brain
B
Disorrders, Tang
gdu Hospita
al, Fourth Military Medical
M
Unive
ersity,China;;(b) Institute
e for Biome dical Scienc
ces of Pain, Departmentt of Neurobio
ology,
Capittal Medical University,
U
#10 You’anm enwai Xitouttiao, Fengtaii, Beijing 10
00069, PR Ch
hina;
Referrência: Role
es of perip
pheral mitog
gen-activate
ed protein kinases in melittin-induced
nocic
ception and hyperalgesia
h
a. Neuroscien
nce (2007), doi:10.1016
6/j.neuroscie
ence.2007.12.038
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7. Fo
osforilação de receptores
s NMDA na medula espinal após lib
beração de in
nterleucina (IL)-1
por c
células da glia facilitariam
m a dor dura
ante a inflam
mação
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Mary land, nos EU
UA, demonstraram que,, após inflam
mação
perifé
érica – em patas de ratos – ocorrre síntese e liberação da citocina
a pró-inflamatória
interlleucina-1 (IIL-1), que seria,
s
por ssua vez, ca
apaz de ind
duzir a fosfforilação de uma
subun
nidade dos receptores para
p
glutam
mato do tipo N-metil-D-a
aspartato (N
NMDA), faciliitando
sua a
ativação. Os receptores NMDA e o g lutamato são amplamen
nte descritoss como envo
olvidos
no prrocesso de transmissão
t
da dor na m
medula espiinal. Contudo, o dado in
nteressante neste
traba
alho é a sug
gestão pelos
s autores de
e que a IL--1 é sintetiz
zada por asttrócitos, ou seja,
célula
as da glia prresentes na medula
m
espi nal.
Nota da redaçã
ão: Os efeitos da IL- 1 em induzir a libera
ação de ou
utros media
adores
inflam
matórios, co
omo as pros
staglandinas , por exemplo, têm sid
do demonstrrados em te
ecidos
perifé
éricos desde
e a década de
d 90. Além disso, na medula
m
espin
nal estes efe
eitos também
m têm
sido e
estudados e parecem se
er importante
es para a se
ensibilização após a adm
ministração por
p via
intrattecal da próp
pria citocina.
Autorres e proced
dência do es
studo: Rui-X
Xin Zhang (a
a), Aihui Li (a),
(
Bing Liu
u (a), Linbo Wang
(a), K
Ke Ren (b), Haiqing Zh
hang (a), Brrian M. Berm
man (a), Lix
xing Lao (a) – (a) Centter for
Integ
grative Mediicine, Schoo
ol of Mediccine, Univerrsity of Marryland, Balttimore, USA
A; (b)
Depa
artment of Biiomedical Sc
ciences, Den
ntal School, University
U
off Maryland, B
Baltimore, USA;
U
Referrência: IL-1rra alleviates
s inflammato
ory hyperalg
gesia through
h preventing
g phosphory
ylation
of NM
MDA receptor NR-1 subu
unit in rats. P
Pain 135 (20
008) 232–239.
8. Presença de dores
d
crônica
as pode alte
erar o funcio
onamento de
e regiões ce
erebrais dura
ante o
repou
uso – essa pode
p
ser a explicação
e
p
para os distú
úrbios de attenção e com
mportamento que
acom
mpanham as dores de lon
nga duração
Pacie
entes com dores
d
crônic
cas sofrem mais que aqueles
a
que
e apresentam
m dores ag
gudas.
Depre
essão, ansie
edade, distú
úrbios do so
ono também
m contribuem
m para a diiminuição de sua
qualid
dade de vida
a. Interessantemente, e
estudos recentes têm mo
ostrado que as dores crô
ônicas
não têm rela
danifficam áreas cerebrais co
orticais que n
ação com a dor, embora
a não se saiba se
esses
s danos e as
s dores de lo
onga duraçã
ão se relacio
onem pelo mesmo
m
meca
anismo. Em nossa
ediçã
ão passada já
j havíamos publicado m
matéria abordando alterações cereb
brais enconttradas
em p
pacientes com migrânea
as, apesar d
de não se saber ainda qual a relaçção causal destes
d
quadros. Este trrabalho, pub
blicado por Baliki e cols
s., da Escola de Medic ina Feinberg
g, em
ago, EUA, propõe
p
que dores de lo
onga duraçã
ão alteram a conectivid
dade funcion
nal de
Chica
regiões corticais que normalmente, durrante o repo
ouso, estão ativas. Em estados norrmais,
c
pelos autores d
de “rede de modo padrão”, funciona
a em uma es
spécie
essa atividade, chamada
de equilíbrio enttre atividade
es excitatórrias e inibitó
órias em re
egiões cereb
brais. Porém
m, em
várias desordens, esse equilíbrio se romperia. Utilizando metodologia
m
a de resson
nância
magn
nética funcio
onal por im
magem, os a
autores com
mpararam pa
acientes com
m dores crô
ônicas
lombares e pacie
entes sadios
s (pacientess-controle) e observaram que dura
ante uma simples
tarefa
a de atenção
o visual, ape
esar de realiizarem a tarrefa tão bem
m quanto o g
grupo-contro
ole, os
pacie
entes com dores mosttraram alte rações em determinad
das regiões importante
es do
céreb
bro, sugerind
do que a dorr crônica pod
de ter um im
mpacto difuso sobre toda
a função cerrebral,
de m
modo que altterações na “rede de m
modo padrão”” podem explicar os défficits cognitiivos e
comp
portamentais
s que acomp
panham as d
dores crônica
as.
Autorres e proced
dência do esttudo: Baliki MN, Geha PY
Y, Apkarian AV, Chialvo DR - Deparrtment
of Ph
hysiology, Fe
einberg School of Medicin
ne, Northwes
stern Univerrsity, Chicag
go, USA;
Referrência: Beyo
ond feeling: chronic p
pain hurts the
t
brain, disrupting tthe default--mode
netwo
ork dynamic
cs. J Neurosc
ci. 2008 Feb 6;28(6):1398-403.
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