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1. Po
or que dói ma
ais levar um
ma pancada n
no frio?
A con
ntração dos vasos sangu
uíneos e doss músculos ao redor dos nervos é a explicação
o mais
prová
ável para a maior sensa
ação de dorr causada po
or pancadas
s quando a temperatura
a está
mais baixa. Segu
undo matéria publicada na revista Mundo Estra
anho (Editorra Abril, junho de
artigos científicos
2008), não existte consenso entre os m
médicos especialistas ne
em muitos a
dando de maneira clara
a o assunto. Entretanto,, alguns estudiosos acre
editam que o frio
abord
altera
a a maneira
a como as fibras nervo
osas respon
ndem à estimulação po
or fazer com
m que
eleme
entos como canais iônicos ativadoss em baixas
s temperaturas ou estru
uturas recep
ptoras
nos neurônios responsáveis
r
s pela sensa
ação fiquem
m mais fáce
eis de serem
m ativadas nesta
ginal no link abaixo.
condiição. Veja a matéria orig
Fonte
e: Revista Mundo Estranho, junho 20
008. www.m
mundoestranho.com.br
2. Be
enefícios múltiplos do vinho: o co
onsumo mo
oderado, alé
ém de melh
horar o hum
mor e
dimin
nuir a tensão
o, pode ajudar a diminuiir a ocorrênc
cia de doenças
Um e
estudo public
cado recente
emente no p
periódico científico Annalls of the Rhe
eumatic Dise
eases,
mostrou que tom
mar cinco taç
ças de vinho por semana
a pode reduz
zir em até 50
0% as chanc
ces de
desen
nvolver artriite reumatóiide (AR). Esssa doença é considerad
da de caráte
er auto-imun
ne, ou
seja, uma reação do organismo aos co
omponentes do próprio indivíduo, e é caracterizada,
principalmente, por inflama
ação nas a
articulações. A pesquis
sa realizada
a envolveu 2750
volun
ntários que responderam
r
m questionárrios sobre se
eus estilos de vida e tive
eram amostrras de
sangu
ue coletadas
s para investtigar os fato
ores genético
os. Os autore
es do estudo
o observaram
m que
os pa
acientes que
e tomavam o equivalente
e a cinco taç
ças de vinho
o durante a semana tinh
ham a
chanc
ce de dese
envolver AR
R reduzida p
pela metade. O coordenador do trabalho, Henrik
H
Kallberg, salienttou também
m que fum
mar aumen
nta significa
ativamente as chance
es de
desen
nvolvimento da artrite, e que o con
nsumo moderado de álc
cool não cau
usa danos, sendo
em a
alguns caso
os até mesm
mo benéfico
o. Outros estudos
e
já haviam dem
monstrado que
q
o
consu
umo de beb
bidas alcoólicas estava associado à redução de
d outros tip
pos de proc
cessos
deletérios, como
o doenças ca
ardiovascula
ares, por ex
xemplo. Poré
ém, a razão
o pela qual esses
efeito
os ocorrem ainda
a
não es
stá evidente
e, sendo necessário outras pesquisass para comp
provar
que o consumo de
d álcool pod
de prevenir a AR. Mesmo assim, é interessante observar qu
ue um
bom vinho pode
e ter também efeito be
enéfico sobrre outros sistemas além
m de melho
orar o
humo
or e diminuirr a tensão.
Referrência do artigo origina
al: Alcohol consumptio
on is associa
ated with d
decreased riisk of
rheum
matoid arthritis: results
s from two Scandinaviian case–control studie
es. H Kallbe
erg, S
Jacob
bsen, C Ben
ngtsson, M Pedersen, L Padyukov
v, P Garred, M Frisch, E W Karls
son, L
Klare
eskog, L Alfre
edsson. Annals of the Rh
heumatic Dis
seases. Junh
ho/ 2008.
3. Be
ebês recém-n
nascidos sen
ntem mais do
or do que de
emonstram, segundo esttudo britânic
co
A mo
onitoração da
a atividade cerebral
c
de b
bebês duran
nte o teste do pezinho - um procedim
mento
médico doloroso realizado pa
ara detectarr doenças em
m bebês - por
p uma equ
uipe do Univ
versity
ge London, na Inglaterra, mostrou q
que os bebês demonstra
am que estã o sentindo dor
d ou
Colleg
desco
onforto não apenas qu
uando chora
am, mas ta
ambém quando dobram
m pés e pe
ernas,
arque
eiam as cos
stas, esticam
m os dedos e fazem ca
aretas. As ex
xpressões fa
aciais obserrvadas
duran
nte o teste já eram suficientes pa ra indicar que
q
os bebê
ês estavam sentindo do
or e o
choro
o significava que a dor estava
e
muito
o forte. Entre
etanto, um fato importan
nte foi que alguns
a
bebês
s recém-nas
scidos apres
sentaram re ações cereb
brais associa
adas à dor ssem express
sarem
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respo
ostas físicas
s. Segundo os pesquisa
adores, isso
o sugere que “os médi cos podem estar
subes
stimando o quanto
q
os be
ebês sofrem com dores".
Fonte
e:
Terra
Notícias
s:
http:///noticias.terrra.com.br/ciencia/intern
na/0,,OI2968019EI298
8,00.html
4. Há
ábitos da vid
da moderna: exercícios específicos podem ajudar a aliviar a dor no pe
escoço
causa
ada pelo uso
o do computa
ador por lon
ngo tempo
Quem
m vive sem o computador, se vendo
o obrigado a usá-lo durrante horas a fio? Nossa
a vida
mode
erna trouxe,, além de diversos
d
ben
nefícios, háb
bitos que po
odem levar a conseqüê
ências
basta
ante desagrradáveis. Atualmente,
A
as dores no pescoç
ço (cujo m
músculo é parte
desce
endente do trapézio)
t
têm
m sido relata
adas com freqüência e severidade
s
ccada vez ma
aiores.
Uma das alternativas mais recomendada
r
as para seu alívio é a re
ealização de
e exercícios, tanto
antes
s quanto durrante a ativid
dade. No en
ntanto, qual o tipo de exercício seria
a o mais indicado?
Qualq
quer um serrviria? Para responder a estas ques
stões, o Dr. Lars Anderrsen e coleg
gas da
Dinam
marca fizera
am um estu
udo com um
m grupo de 48 mulhere
es voluntári as que possuíam
dores
s crônicas no músculo do
d pescoço. Divididas em
m três grupos, as volun
ntárias realiz
zaram
exerc
cícios especííficos para este
e
músculo
o, exercícios
s gerais - co
omo ciclismo
o, por exem
mplo -,
que ttambém rela
axavam os ombros, ou tratamento
os que não incluíam exe
ercícios. Seg
gundo
obserrvado, as mulheres
m
que
e realizaram
m exercícios específicos para o mú sculo do pe
escoço
tivera
am redução na dor, enq
quanto as qu
ue realizaram exercícios
s gerais apre
esentaram menor
m
reduç
ção nestas dores.
d
ercícios?”, pergunta
“Gosttaria de sab
ber como sã
ão estes exe
p
o Dr Lars. “Fa
aça elevação dos
ombrros, relaxam
mento, movim
mentos circu
ulares com os
o braços, e você verá os resultado
os em
pouco
o tempo”, completa
c
o pesquisador
p
. Outros exe
ercícios podem ser conh
hecidos no artigo
comp
pleto, publicado em 15 de junho de
este ano na revista Artthritis and R
Rheumatism,, e na
reporrtagem de George
G
Lundb
berg, publica
ada no The Medscape
M
Journal of Med
dicine.
Fonte
e: http://ww
ww.medscape
e.com/viewa
article/57189
90
Referrência: Effec
ct of Two Contrasting
C
T
Types of Ph
hysical Exerc
cise on Chro
onic Neck Muscle
M
Pain. Lars L. And
dersen, Micha
ael Kjær, Ka
aren Søgaard
d, Lone Hans
sen, Ann I. K
Kryger and Gisela
G
Sjøga
aard. Arthrittis & Rheum
matism (Arth
hritis Care & Research). Vol. 59, No
o. 1, Januarry 15,
2008, pp 84–91.
5. An
ntiinflamatórrios do tipo da
d aspirina: bons não so
omente para a dor!
A rev
vista Neurollogy publico
ou um interressante esttudo que su
ugere que o
os medicam
mentos
antiin
nflamatórios não-esteroidais (AINEs ), aqueles do tipo da aspirina (inclu indo o ibuprrofeno
e o n
naproxeno), podem tam
mbém ajudarr a prevenirr doenças degenerativass como o mal
m de
Alzhe
eimer. Além disso, o trabalho indica
a que este efeito preventivo ocorre do mesmo modo,
m
indep
pendente do tipo de AINEs utilizado.. A doença de
d Alzheimerr é uma doen
nça degenerrativa,
progrressiva, que
e compromete o cére bro causando perda da
d memória
a, dificuldad
de no
racioc
cínio e pens
samento, e alterações ccomportame
entais. Dado
os de seis e
estudos diferrentes
foram
m utilizados por pesquisadores, qu
ue analisara
am 13449 pessoas sem
m demência
a que
utiliza
avam AINE
Es. Ao long
go da pesq
quisa, foi observado que 820 d
dos particip
pantes
desen
nvolveram a doença de
e Alzheimer. A partir do
os resultados observado
os, os autorres do
estud
do concluíram
m que as pe
essoas que ttomam esse tipo de med
dicamento tê
êm risco cerrca de
30% menor de desenvolve
er a doença
a que as pessoas que nunca usa
aram AINEs, não
importando qual tipo é usad
do. O líder da pesquisa
a, Chris Szekely, comen
nta no artigo que
ainda
a existe mu
uito a ser descoberto sobre o pa
apel dos AINEs com rrelação tanto ao
tratamento quan
nto à preve
enção do m
mal de Alzhe
eimer e outras doença
as degenera
ativas.
Contu
udo, o estu
udo fornece
e pistas sob
bre outros papéis benéficos dos AINEs além
m dos
conhe
ecidos efeito
os sobre os
s processos inflamatório
os, podendo
o direcionar novas linhas de
pesqu
uisa com ess
se objetivo.
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Referrência: No advantage
a
off Aβ42-lowerring NSAIDs
s for preventtion of Alzhe
eimer demen
ntia in
six po
ooled cohortt studies. C.A
A. Szekely e
et al. Neurolo
ogy 70, 2291
1-2298 (200
08).
6. Vo
ocê sabe qua
ais são os principais tipo s de anestes
sia?
Uma matéria bastante interessante sob
bre os princiipais tipos de
d anestesia
a foi publicada na
revistta Mundo Estranho (Editora Abril) de junho deste ano. Antes
A
de com
mentar como são
feitas
s as aneste
esias local, geral e re
egional, inclusive com ilustrações para faciliitar o
enten
ndimento, o texto dá uma pequena
a explicação
o sobre como
o acontece a transmissão da
dor. A matéria foi
f elaborada por Luiz Fujita, Alessandra Kalk
ko, Luciano Veronezi e Fabio
Volpe
e, com cons
sultoria dada
a pelos anesstesiologistas do Hospital das Clíniccas de São Paulo
Irima
ar de Paula Posso
P
e Maria Carmona. Veja a maté
éria no link abaixo.
a
Referrência: Revis
sta Mundo Estranho, jun
nho 2008. ww
ww.mundoestranho.com
m.br
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Inibidores da enzima pros
staglandina E sintase-1 microsomal: uma nova
a alternativa
a para
dimin
nuir os efeito
os indesejados das droga
as analgésic
cas?
A inibição da sííntese de prostaglandin
p
nas durante
e o processo inflamató
ório é o principal
meca
anismo pelo
o qual as drogas
d
antiiinflamatórias
s do tipo da
d aspirina reduzem a dor
inflam
matória. Ess
ses medicam
mentos inibe
em a síntese de todos os tipos de
e prostaglan
ndinas
(PGE2, PGI2, etc
c). Há algum
m tempo a indústria farmacêutica vêm procurrando alternativas
para substituir estas
e
drogas
s, devido à grande varriedade de efeitos
e
colatterais obserrvados
após seu uso. Um
ma destas alternativas sseriam as drrogas com ação inibitória
a seletiva so
obre a
síntes
se da PGE2, considerad
da a prostag
glandina ma
ais importante neste pro
ocesso. A enzima
prosttaglandina E sintase-1 microsomal é a respon
nsável pelo último passso na síntese da
PGE2
2, o que a torna um possível a
alvo terapêu
utico. Neste sentido, p
pesquisadore
es da
comp
panhia Merck
k Frosst desenvolveram um inibidorr seletivo desta enzima, o MF63. Alé
ém de
inibirr seletivame
ente a produ
ução de PG
GE2 in vitro,, este inibid
dor foi efetiivo em redu
uzir a
hiperralgesia inflamatória em vários mode
elos experim
mentais in viv
vo. Por outro
o lado, e de modo
benéffico, este fármaco
f
não
o produziu nenhum effeito tóxico gastrintestiinal. Cabe agora
obserrvar se os próximos re
esultados de
e estudos sobre
s
essa droga possi bilitarão seu uso
clínico.
Autorres e proced
dência do es
studo: Xu D
D, Rowland SE,
S Clark P,, Giroux A, Cote B, Guiiral S,
Salem
m M, Ducharrme Y, Friese
en RW, Meth
hot N, Mancini J, Audoly L, Riendeau
u D - Merck Frosst
F
Cente
er for Therap
peutic Resea
arch;
Referrência: MF6
63 {2-(6-c
chloro-1H-ph
henanthro[9,,10-d]imidaz
zol-2-yl)isop
phthalonitrile
e}, a
selec
ctive microso
omal prosta
aglandin E ssynthase 1 inhibitor, relieves
r
pyrresis and pa
ain in
precliinical models
s of inflamm
mation. J Pha
armacol Exp Ther. 2008 Jun 4.
8. Ale
erta! Anesté
ésicos gerais podem tam
mbém ter açã
ão pró-nociceptiva – cap
pacidade de ativar
canaiis do tipo TR
RPA1 em neu
urônios nocicceptores pod
de contribuirr para a dor pós-operató
ória
Os a
anestésicos gerais perte
encem a um
m grupo de
e substância
as químicas que possuem a
capac
cidade de su
uprimir a ativ
vidade do siistema nervo
oso central (SNC)
(
e cau sar um esta
ado de
incon
nsciência rev
versível, pos
ssibilitando m
mais de 100
0 milhões de
e cirurgias e
em todo o mundo
m
por a
ano. Inúme
eras evidênc
cias científiccas relacion
nam essa capacidade a
anestésica à sua
atuaç
ção discreta em canais iônicos prese
entes na me
embrana de células do S
SNC, sobretu
udo os
neurô
ônios GABAé
érgicos, ou seja,
s
aqueless ativados pe
elo GABA.
Apesa
ar deste efe
eito supresso
or, muitos d
destes anesttésicos parecem também
m ser capaz
zes de
ativar neurônios especializa
ados em de
etectar estím
mulos de altta intensida
ade (nocivos
s), os
cham
mados neurô
ônios nocice
eptivos, pre
esentes nos tecidos pe
eriféricos. E
Essa ativaçã
ão foi
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obserrvada em hu
umanos e em
m modelos e
experimenta
ais animais. Tais efeitos pró-nocicep
ptivos,
comb
binados com o dano tecidual cirúrgicco, podem le
evar ao aum
mento da dorr pós-operattória e
à inflamação.
Explo
orando os mecanismos
m
envolvidos
e
n
neste efeito nociceptivo,, um grupo de pesquisa
adores
amerricanos, da Universidade de Georg
getown, em Washington
n, EUA, dem
monstrou que as
conce
entrações clínicas de anestésicos
a
gerais, adm
ministrados por via inttravenosa ou por
inalaç
ção, são cap
pazes de ativar seletiva
amente cana
ais iônicos do
d tipo TRPA
A1, envolvidos na
trans
sdução de estímulos relacionados
r
à sensaçã
ão nociceptiva. Experim
mentalmente
e, foi
obserrvado que, em camundongos gen
neticamente modificados
s para não expressare
em os
canaiis TRPA1, a ativação
a
das
s fibras relaccionadas à dor pelos ane
estésicos foi abolida.
O tra
abalho, publiicado na con
nceituada re
evista PNAS (Proceedings of the Nattional Academy of
Scien
nces), ainda demonstra o aumento na intensid
dade da infla
amação neu rogênica ind
duzida
pela ativação de TRPA1 quando
q
são utilizados anestésicos gerais de odor pung
gente,
etudo o iso
oflurano. Es
stes dados são basta
ante importtantes e po
odem ter sérias
sobre
conse
eqüências se
e considerarrmos que attualmente os
o Comitês de Ética em
m Experimen
ntação
Animal de divers
sos institutos de pesquiisa têm reco
omendado este
e
anestés ico como o único
perm
mitido para uso
u
em proce
edimentos rrealizados em
m modelos experimenta
e
ais in vivo. Assim,
A
enfattizamos a im
mportância deste trabalh
ho e alertam
mos para a necessidade d
de revisão destas
d
diretrrizes em vista
v
das evidências apresentadas, recome
endando ao
os pesquisa
adores
envolvidos nestes Comitês, que
q
recebem
m nossa pub
blicação men
nsal, que accessem o tra
abalho
origin
nal e promovam o deba
ate sobre o assunto em suas respectivas unida
ades. A equipe do
DOL alerta!
Autorres e proced
dência do es
studo: Matta
a JA, Cornett PM, Miyares RL, Abe
e K, Sahibza
ada N,
Ahern
n GP - Dep
partments of
o Pharmaco
ology and Physiology
P
and
a
Biophyssics, George
etown
Unive
ersity, Washington, USA;
Referrência: Gene
eral anesthe
etics activatte a nocicep
ptive ion ch
hannel to e
enhance pain
n and
inflam
mmation. Pro
oc Natl Acad
d Sci U S A. 2
2008 Jun 24
4;105(25):87
784-9.
9. Proteína inibid
dora da diferrenciação de
e células de Schwann po
ode influencciar diretame
ente a
ologia e a fu
unção transdutora de neu
urônios sens
soriais perifé
éricos
morfo
As células de Schwann
S
são importan tes compon
nentes do conjunto
c
de
e células da
a glia
entes ao red
dor dos axôn
nios, sendo responsáveis pela mielinização das fibras neuronais.
prese
Essa mielinização
o é fundame
ental para d efinir a velo
ocidade de trransmissão da informaç
ção ao
longo
o dos axônio
os, de modo
o que, quan
ndo em maior quantidade, a mielin
na permite que a
a Alemanha
condu
ução ocorra de maneirra “saltatória
a”. Um grup
po de pesqu
uisadores da
a vem
estud
dando a re
elação células de Sc hwann-axôn
nios de neurônios pe
eriféricos e suas
conse
eqüências pa
ara a diferen
nciação celullar durante o desenvolvimento e/ou
u lesões de nervos
n
perifé
éricos. De acordo
a
com os últimos resultados obtidos
o
por estes pesqu
uisadores, o gene
p57kip2, o quall codifica um inibidor da quinase dependente de ciclina
a, descrito como
regulador negativ
vo do ciclo celular,
c
pode
e também re
egular negattivamente a diferenciaçã
ão das
célula
as de Schw
wann e, com
m isso, afeta
ar significatiivamente prrocessos com
mo expressã
ão de
mielin
na e a mo
orfologia ce
elular, influe
enciando diiretamente a maneira como estímulos
nocic
ceptivos são detectados e transduzid
dos pelos neurônios perifféricos.
Autorres e proced
dência do es
studo: André
é Heinen, Da
avid Kremerr, Peter Götttle, Fabian Kruse,
K
Birgitt Hasse, He
elmar Lehma
ann, Hans Peter Hartung and Pattrick Küry* - Departme
ent of
Neuro
ology, Heinrrich Heine Un
niversity, Dü
üsseldorf, Ge
ermany;
Referrência: The cyclin-depen
c
ndent kinase
e inhibitor p5
57kip2 is a negative regu
ulator of Sch
hwann
cell differentiatio
on and in vitro myellination. Proc Natl Ac
cad Sci U S A. 2008
8 Jun
24;10
05(25):8748
8-53.
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