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1. Se
em contra-in
ndicações: óleo
ó
de horttelã pode se
er usado para aliviar do
ores de cab
beça e
consttipações
O óle
eo de hortelã
ã pode ser utilizado com
m finalidade analgésica,
a
segundo
s
mattéria publica
ada no
site w
www.perform
mance.clix.pt. Segundo o texto, qua
ando utilizad
do topicamen
nte, o óleo excita
os ne
ervos sensorriais, reduzin
ndo a sensa
ação de dor. Além disso
o, os recepto
ores presenttes na
pele especializados em detec
ctar o frio sã
ão ativados, produzindo então a sen sação refres
scante
carac
cterística. Em
E
seguida ocorre esspessamento
o dos vasos capilares (vasodilata
ação),
origin
nando calor e aliviando
o as dores presentes em
e
músculos e articula
ações. Segun
ndo o
artigo
o, o óleo pode também aliviar dore s de cabeça
a e enxaquec
cas relaciona
adas a problemas
diges
stivos.
Vale
Fonte
e:
Inform
mação
mo
odificada
do
artigo
de
Pedro
Lo
obo
do
http:///performan
nce.clix.pt/httml/fitoterap
pia_desc.asp
p?id=390
2. Es
studo feito com
c
gêmeos
s mostra que
e a genética
a influencia as dores na
as costas ma
ais do
que s
se pensava
Um e
estudo bastante abrang
gente sobre degeneraçã
ão do disco interverteb
bral, estrutura da
colun
na vertebral que ajuda a amortecer o impacto entre as vérte
ebras gerado
o pelo esforç
ço, foi
recen
ntemente prremiado pela Academia
a Americana
a de Cirurgia Ortopédicca. A importtância
desta
a doença deg
generativa é o fato dela limitar mov
vimentos e gerar muita d
dor. O estud
do que
teve início em 1991, e envo
olveu o tota
al de 600 pa
articipantes. Destes, hav
via 147 parres de
gême
eos idênticos
s e 153 pare
es de gêmeoss fraternos, todos da comunidade fin
nlandesa.
Pesqu
uisadores do
o Canadá, Estados
E
Unid
dos, Finlândia e Inglate
erra, comparraram os gê
êmeos
expos
stos a difere
entes situações de risco
o como, porr exemplo, quando
q
um d
deles possuía um
emprrego sedentá
ário e, o outro, era expo
osto a trabalhos pesados
s. Ou quando
o um dos gê
êmeos
era m
motorista e o outro não. Segundo oss organizado
ores da pesquisa, os resu
ultados suge
eriram
que c
componente
es genéticos influenciam
m muito mais na degene
eração do d
disco vertebral do
que s
se pensava até então. Porém,
P
mesm
mo quando a diferença ocupacional entre os gê
êmeos
era g
grande, surp
preendentem
mente uma p
pequena dife
erença no grrau e tipo da
a degeneraç
ção do
disco
o era observa
ada quando as imagens da coluna dos pares de gêmeos era
am colocadas lado
a lado.
Agora
a, os pesquisadores que
erem identifiicar quais sã
ão os genes específicos e os mecanismos
nte associad
biológ
gicos que lev
vam à degeneração do d
disco, já que
e esse é um fator bastan
do aos
sintomas. Com is
sso, eles esperam enten
nder como a degeneraç
ção progride e como oco
orre a
difere
enciação do estado norm
mal para mud
danças que levam às terrríveis doress nas costas..
Fonte
e: Pain Site; 16/05/2008
8
3. Po
or que falamo
os um palavrão toda vezz que nos machucamos?
?
Quan
ntas vezes trropeçamos em
e uma ped
dra e, para “revidar”
“
(ap
pesar da ped
dra não cons
seguir
“ente
ender” noss
sa indignaçã
ão), a xing
gamos de algo
a
bem, digamos, ““cabeludo”? Uma
reporrtagem publicada na Rev
vista Superi nteressante mostra a Ciência do pa
alavrão. Pesq
quisas
recen
ntes têm mo
ostrado que as
a palavras ““sujas” nasc
cem no nosso cérebro em
m uma regiã
ão que
contrrola nossas emoções, o chamado ssistema límb
bico. Trata-se de uma zzona primitiv
va, da
qual fazem parte
e várias esttruturas cere
ebrais como
o o hipocampo, a amígd
dala, o tálam
mo, o
hipottálamo, entre
e outras. A emoção sen tida e expre
essa ao se trropeçar em u
uma pedra, como
menc
cionado acim
ma, é inconsc
ciente, pois,, se depende
esse do pens
samento con
nsciente, nin
nguém
nunca
a ofenderia um ser inan
nimado. Mass qual a rela
ação que ex
xiste entre a dor e o sis
stema
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límbic
co? As sens
sações dolorosas converrgem para o tálamo, qu
ue funciona como um ciircuito
de in
nterpretação das sensaç
ções, e em alguns de seus
s
núcleos
s é possível a consciênc
cia da
sensa
ação doloros
sa, ou seja, este é o mo
omento neurral após o qu
ual a dor po
ode ser perce
ebida.
O tálamo envia os impulsos
s para o córrtex, que é onde ocorre
e a percepçã
ão da dor. Dessa
forma
ma coisa e sentimos dor, falar um
a, toda vez que batemos em algum
m palavrão traduz
t
exata
amente as emoções
e
em
m uma inten
nsidade inig
gualável, como um “pro
otesto” por estar
havendo dor. Alé
ém disso, ne
esse sentido é mais coerrente a reaç
ção relaciona
ada a coisas ruins
(como à dor, no
o caso) do que
q
express ar a emoção com palav
vras amena s como "Oh
h, que
dor!". Certamentte quem diz isso fica com
m a dor por mais
m
duas horas latejand
do no dedão
o.
Fonte
e: revista Su
uperinteressa
ante, fevere iro de 2008,, Editora Abrril
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. En
nzimas meta
aloproteinases são fund
damentais para
p
a gêne
ese da dor neuropática após
injúriia de nervos periféricos
O tra
atamento da
as dores neuropáticas é um desafiio constante
e na clínica uma vez que os
meca
anismos env
volvidos em
m sua gênesse não são bem comp
preendidos. Em um re
ecente
traba
alho publicad
do no perió
ódico Nature
e Medicine, considerada
a a principa
al revista médica,
pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Harv
vard, nos EUA, demons
straram de forma inequ
uívoca
que a
as enzimas metaloprote
einases (MM
MP), principa
almente do tipo MMP-9
9 e MMP-2, estão
envolvidas no ap
parecimento dos fenôme
enos associados a lesões
s de nervos periféricos, como
hiperralgesia e alodinia. As MMPs
M
são im
mportantes no
n remodela
amento tecid
dual e participam
tamb
bém em prrocessos infflamatórios. Os autore
es mostrara
am que esstas duas MMPs
desem
mpenham papéis diferentes no dese
envolvimentto de quadro
os neuropátiicos, sendo que a
MMP--9 estaria envolvida na indução, e
enquanto a MMP-2 seria
a importante
e na manutenção
deste
e quadro. Os
s mecanismos pelos qua
ais estas en
nzimas contrribuem para a gênese da
d dor
neuro
opática pare
ecem envolver a estim
mulação da produção da citocina pró-inflamatória
interlleucina-1β (IL-1β),
(
que
e também desempenha
a papel importante na
a gênese da dor
neuro
opática. Com
m estes achados, os a
autores sug
gerem que as MMPs p
poderiam se
er um
intere
essante alvo
o para o dese
envolvimentto de drogas para tratar neuropatiass.
Autorres e proced
dência do estudo: Kawassaki Y, Xu ZZ, Wang X, Park JY, Zh uang ZY, Ta
an PH,
Gao Y
YJ, Roy K, Corfas
C
G, Lo EH, Ji RR - P
Pain Researc
ch Center, Department o
of Anesthesio
ology,
Brigh
ham and Wo
omen's Hos
spital and H
Harvard Med
dical School,, 75 Franciss Street, Medical
M
Resea
arch Building
g, Room 604
4, Boston, M
Massachusettts 02115, US
SA;
Referrência: Disttinct roles of matrix metallopro
oteases in the early- and late-p
phase
devellopment of neuropathic
n
pain. Nat Me
ed. 2008 Ma
ar;14(3):331
1-6. Epub 20
008 Feb 10.
5. Attivação de re
eceptores ad
drenérgicos α2c inibe a liberação de
e opióides n
na medula espinal
de ra
atos
Recep
ptores que interferem
i
na
n liberação de opióides na medula espinal pod
dem desemp
penhar
importante pape
el na modullação da do
or. Sabe-se que a noradrenalina lliberada porr vias
desce
endentes tem
m forte ação
o analgésica espinal e tem sido relatada a presen
nça de recep
ptores
α-adrrenérgicos em neurônios
s opioidérgiccos no corno
o dorsal da medula.
m
Wen
nling Chen e cols.,
de Lo
os Angeles, EUA, mostrraram que a ativação de
d receptore
es adrenérg icos α2c espinais
inibe a liberação local de op
pióides. A pa
artir disso, sugerem
s
que
e esta ação pode servirr para
evitar excessiva inibição da
a transmisssão nocicepttiva que po
oderia advirr se os sisttemas
opioid
dérgico e ad
drenérgico es
spinais fosse
em ativados ao mesmo tempo.
t
Autorres e proced
dência do es
studo: Wenlling Chen (a
a, b), Bingbing Song (a
a, b, 1) and
d Juan
Carlo
os G. Marvizón (a, b) – (a) Center for the Neu
urobiology off Stress and
d CURE: Digestive
Disea
ases Researc
rch Center, Division of Digestive Diseases,
D
Dep
partment off Medicine, David
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Geffe
en School of
o Medicine at UCLA, L
Los Angeles,, USA; (b) Veteran Aff
ffairs Greate
er Los
Ange
eles Healthca
are System, Los Angeles,
s, USA;
Referrência: Inhib
bition of opiioid release in the rat spinal
s
cord by
b a2C adre
energic receptors.
Neuro
opharmacolo
ogy 54 (2008) 944-953.
6. To
oxina Botulín
nica A pode ajudar a aliv
viar a dor de
e origem neuropática se
em afetar o tônus
musc
cular
Diverrsos trabalho
os têm dem
monstrado o efeito analg
gésico da to
oxina botulín
nica indepen
ndente
de su
ua ação sob
bre o tônus muscular, possivelmen
nte por agirr diretamen te na inflam
mação
neuro
ogênica. Pe
esquisadores
s da França
a investigaram os efe
eitos analgé
ésicos da toxina
t
botulínica em 29 pacientes com dores de
e origem neuropática. Estes pacienttes tiveram toxina
t
nistrada porr via intrad érmica na área onde apresentava
am dor e foram
botulínica admin
avalia
ados, no pe
eríodo de 2,, 12 e 24 ssemanas, qu
uanto à inte
ensidade de dor esponttânea,
perce
epção doloro
osa mecânic
ca e térmica
a e alodinia
a. Os resulta
ados mostra
aram melho
ora na
alodin
nia e reduç
ção dos limiares doloro sos para o frio sem affetar o limia
ar de perce
epção.
Algun
ns pacientes
s relataram dor
d durante as injeções,, mas não fo
oi observado
o o surgimen
nto de
efeito
os colaterais
s locais ou sistêmicos. S
Segundo os autores do estudo,
e
este
es dados sug
gerem
que a toxina bo
otulínica A apresenta
a
effeitos analg
gésicos direttos em paciientes com dores
neuro
opáticas crô
ônicas independentes do
os efeitos so
obre o tônu
us muscular,, o que pod
de ser
uma nova indicaç
ção da toxina botulínica para induzirr analgesia.
Autorres e proced
dência do es
studo: Ranou
ux D, Attal N,
N Morain F,, Bouhassira
a D. - Servic
ces de
Neuro
ologie, Neurrochirurgie et
e Soins Pallliatifs, Centtre Hospitaliier Universittaire de Lim
moges,
Limog
ges, France;;
Referrência: Botu
ulinum toxin type a ind
duces direct analgesic effects in chrronic neurop
pathic
pain. Ann Neurol. 2008 Jun 10.
1
Link: http://www
w3.interscien
nce.wiley.com
m/cgi-bin/fulltext/11981
18405/HTMLS
LSTART
7. Grrupo de cienttistas relacio
ona diferente
es mutações
s em canais de sódio Nav
v1.1 à enxaqueca
hered
ditária
A en
nxaqueca hemiplégica familiar do
o tipo 3 é uma desordem genéttica autossômica
dominante causa
ada por mutações em ca
anais de sód
dio sensíveis
s a voltagem
m do tipo Na
av1.1.
um esforço para
p
determiinar defeitoss moleculare
es que induzem essa pattologia, um grupo
Em u
de cientistas do
os Estados Unidos, da Itália, de Portugal e da Holanda
a apresentou um
essante estu
udo na conceituada revi sta científica
a PNAS. Trabalhando co
om três muttações
intere
difere
entes destes
s canais, foi observado q
que duas de
estas levavam à perda ttotal ou parc
cial da
corre
ente gerada em células
s tsA201. A terceira mutação
m
estu
udada levou
u ao aumento da
funçã
ão do canal.. Todas esta
as mutaçõess são encon
ntradas em indivíduos ccom a enxaqueca
hemiplégica familiar do tipo
o 3, e, a qu
ue apresenttou ganho de
d função ta
de ser
ambém pod
relacionada à ocorrência de epilepsia. O
Os autores concluem
c
que uma varie
edade de de
efeitos
nos c
canais Nav1..1 pode leva
ar à enxaque
eca congênitta e enfatiza
am a possíve
el relação en
ntre a
enxaq
queca e a epilepsia,
e
sugerindo que
e elas podem
m compartilhar mecanissmos moleculares
seme
elhantes.
Autorres e proced
dência do es
studo: Kristo
opher M. Ka
ahlig, Thoma
as H. Rhode
es, Michael Pusch,
P
Tobia
as Freilingerr, José M. Pereira-Mon
nteiro, Mich
hel D. Ferra
ari, Arn M. J. M. van
n den
Maag
gdenberg, Martin
M
Dichga
ans, and Alffred L. George, Jr. - Departments
D
s of Medicine
e and
Pharm
macology, Vanderbilt
V
Un
niversity, Na
ashville; Istittuto di Biofis
sica, Consiglilio Nazionale
e delle
Ricerrche, Genoa,, Italy; Dep
partment off Neurology, Ludwig-Maximilians-Un
niversity, Mu
unich,
Germ
many; Institu
uto de Ciên
ncias Biomé
édicas Abel Salazar, Un
niversidade do Porto, Porto,
Portu
ugal; Serviço
o de Neuro
ologia, Hosp
pital Geral de
d Santo An
ntónio, Portto, Portugal;; and
Depa
artments of Neurology and
a
Human Genetics, Leiden University Medica
al Center, Le
eiden,
The N
Netherlands;;

3

www
w.dol.innf.br
Referrência: Diverrgent sodium
m channel de
efects in fam
milial hemiplegic migrain
ne. Proc Natll Acad
Sci U S A. 2008 Jul
J 15;105(2
28):9799-80
04. Epub 200
08 Jul 9.
8. Antinocicepçã
ão induzida por ocitoc ina produzida na med
dula espinal é mediada
a por
amplificação da inibição gabaérgica po
or neurônios
s glutamatérgicos prese
entes na ca
amada
gelatinosa
Evidê
ências recentes sugerem
m que a ocittocina, um hormônio
h
secretado tam
mbém nas lâminas
superrficiais do corno dorsal por axô
ônios descendentes do
o núcleo pa
araventricula
ar do
hipottálamo, prod
duz antinocicepção. Em
m trabalho de liderado por Jean-D
Didier Breton, da
Franç
ça, Fo dem
monstrado que a libera
ação de ocitocina dura
ante estimu
ulação do núcleo
n
parav
ventricular do
d hipotálam
mo ativa es pecificamente uma sub
bpopulação d
de interneurônios
glutamatérgicos presentes nas lâmina I//II do corno
o dorsal da medula
m
espin
nal. Esta ativação
perm
mite recrutarr interneurô
ônios gabaé rgicos na lâ
âmina II que, por sua
a vez, prod
duzem
inibiç
ção sináptica
a local. Isto pode expli car o efeito
o antinocicep
ptivo da oci tocina espin
nal de
modo
o que esta via pode vir a ser um posssível alvo te
erapêutico para controle
e da dor.
Autorres e proced
dência do es
studo: Jean--Didier Breto
on, Pierre Ve
einante, San
ndra Uhl-Bro
onner,
Angela Maria Verrgnano, Marie José Freu nd-Mercier, Rémy Schlic
chter, and P
Pierrick Poisb
beau Depa
artment Noc
ciception and
d Pain, Insttitut des Ne
eurosciences
s Cellulairess et Intégra
atives,
Unité
é Mixte de Recherche 7168,
7
Centrre National de la Rech
herche Scien
ntifique/Univ
versité
Louis
s Pasteur, Sttrasbourg, Frrance;
Referrência: Oxy
ytocin-induce
ed antinociiception in the spinal cord is mediated by a
subpo
opulation off glutamaterrgic neuronss in lamina I-II which amplify
a
GAB
BAergic inhib
bition.
Mol P
Pain. 2008 May
M
29;4:19..
9. A p
prostaglandiina E2 produ
uzida pela CO
OX-2 tem pa
apel importante na dor n
neuropática?
?
Uma mini revis
são publica
ada recente
emente no periódico Neurosciencce Letters tenta
corre
elacionar a prostaglandin
na E2 (PGE2)) produzida pela enzima
a ciclooxigen
nase(COX)-2 e dor
neuro
opática, seg
guindo a tendência
t
d
de uma grrande parte
e de estud
dos relacion
narem
comp
ponentes inflamatórios às
à neuropati as. Segundo
o o texto, o estabelecim
mento e a du
uração
da n
neuropatia depende
d
da
as alteraçõe
es plásticas das vias nociceptivass e da açã
ão de
mediadores inflamatórios pro
oduzidos pellos nervos danificados,
d
que influencciariam na gênese
ondição neu
uropática. Após
A
o dano
o nos nervo
os, ocorre a degeneraçã
ha de
da co
ão na bainh
mielin
na, ativação
o de células de
d Schwamm
m e fluxo de células infla
amatórias pa
ara o local le
esado.
Uma das quimioc
cinas envolv
vidas, MCP-1
1, leva à migração e differenciação de monócito
os em
macrrófagos. Esta
as células sã
ão responsá
áveis pela re
emoção dos fragmentoss axonais ge
erados
pela lesão e, de
ependendo da
d maneira como forem ativadas, poderão p
produzir inúm
meros
mediadores inflam
matórios, co
omo a PGE2 produzida pela COX-2.
Os au
utores argum
mentam sobre várias po ssibilidades,, desde o fra
aco desempe
enho de inibidores
de CO
OX-2 no trattamento da dor neuropá
ática, até os vários efeito
os desencad
deados pela PGE2,
que p
podem ser correlaciona
c
dos ao esta
abelecimento
o da condiçã
ão neuropáttica. Estes efeitos
e
vão d
desde a estim
mulação e se
ensibilização
o aguda de axônios
a
no lo
ocal da lesão
o, ativando canais
c
de só
ódio e cálcio,, até a inibiç
ção de canai s de potássio e facilitaçã
ão da liberaçção de glutamato,
substtância P e fa
atores neuro
otróficos, alé
ém do aume
ento da atividade e estim
mulação dire
eta de
canaiis iônicos rellacionados à dor, como o Nav1.8 e Nav1.9. Apa
arentemente
e, PGE2 tamb
bém é
capaz
z de, ao atu
uar cronicam
mente, aume
entar a sínte
ese de todo
os estes med
diadores e canais
c
iônico
os, além de outros efeito
os.
A conclusão que
e os autores
s propõem é a de que
e a PGE2 ge
erada pelo dano aos nervos
n
desem
mpenha um papel impo
ortante na pllasticidade de
d nocicepto
ores em long
go prazo, e que o
eixo de sinalizaç
ção COX-2-P
PGE2-recepto
ores EP dev
ve ser considerado com
mo um importante
alvo tterapêutico para tratamento da dor neuropática
a.
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Come
entário da redação:
r
Em
mbora o tex
xto faça uma revisão da relevância
a da ativação de
recep
ptores EP e a mediação da PGE2 em
m processos inflamatórios e danos ne
euronais, fallha ao
amento intraplantar em
desco
onsiderar um
m fato releva
ante: o trata
m ratos, com
m doses diáriias de
PGE2
2,capazes de
e sensibiliza
ar os nocicceptores, prromove um quadro de
e hipernocicepção
persis
stente após
s 14 dias de
d tratamen
nto consecu
utivo. Este estado é ccaracterizado
o por
dimin
nuição do lim
miar nociceptivo semelha
ante ao indu
uzido pela ad
dministração
o aguda da PGE2,
e dura mais de 45 dias, se
endo inibido apenas por fármacos que atuam em neurônios já
sensibilizados, como
c
a mo
orfina e a dipirona só
ódica. Este modelo de
e hipernocicepção
persis
stente existte há mais de 15 ano
os e pode ser
s
obtido com vários mediadores
s que
prom
movam a liberação de PGE2.
P
Mais ainda, pode ser relacionado às d
dores crônicas de
origem inflamató
ória, mas não podem se r considerad
das dores ne
europáticas. Assim, cabe
e aqui
obre o cuidado que de
eve ser tom
mado por alguns
a
autorres, que ac
cabam
uma reflexão so
sucum
mbindo à armadilha do reducio nismo científico, sem se preocu
upar com dados
importantes da literatura, baseando artigos (c
como nesse
e exemplo)) em defin
nições
incom
mpletas ou, mesmo, equivocadas. A
Assim, é im
mportante qu
ue as discusssões sejam cada
vez m
mais afastad
das da aplica
ação da apro
oximação cartesiana a processos
p
bio
ológicos, já que a
nista seja de
próprria biologia não é uma Ciência exa
ata. Embora
a a abordagem reducion
d um
certo
o ponto de vista
v
desejáv
vel, o condiccionamento a um único
o fator desen
ncadeante de
d um
quadro patológic
co como a dor neurop
pática, em suas inúme
eras formass, é, no míínimo,
ingên
nua, e deve ser encarada
a com o máx
ximo de cuid
dado.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Weiy
ya Ma (a,*)), Rémi Quiriona (b) – (a) The Do
ouglas
Menta
tal Health Un
niversity Insttitute, Montrreal, Quebec
c, Canada; (b)
( Departm ent of Psych
hiatry,
McGilll University,, Montreal, Quebec,
Q
Can
nada;
Referrência: Does
s COX2-dep
pendent PGE
E2 play a role in neuropathic pa
ain? Neurosc
cience
Letters 437 (2008) 165–169.
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