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1. Re
elação extrac
conjugal pod
de causar, litteralmente, dores de cab
beça
De ac
cordo com o médico ne
eurologista ittaliano Lore
enzo Pinessi, uma das ccausas de ce
efaléia
nos h
homens pod
de ser o esfforço e o sttress provoc
cados pela manutenção
o de uma re
elação
extra
aconjugal. Allém disso, esses pacienttes provavellmente já ap
presentavam
m dores de cabeça
provo
ocadas por diversos fa
atores, como
o alimentos
s afrodisíaco
os e reméd ios estimula
antes,
porém
m, o cansaço
o físico e o desgaste
d
psiicológico pod
dem desenca
adear os sin
ntomas com maior
freqü
üência. Segu
undo o médico, é imporrtante que os
o pacientes
s nessas con
ndições proc
curem
um p
profissional com
c
o qual possam fala
ar abertame
ente para ex
xpor sua con
ndição e pro
ocurar
um tratamento adequado
a
– “embora os sintomas po
ossam dimin
nuir drastica
amente com o fim
elacionamentto”, completta.
do re
Fonte
e: www.uol.c
com.br
Links
s originais:
http:///www1.folh
ha.uol.com.b
br/folha/equiilibrio/noticia
as/ult263u450973.shtm l
http:///cienciaesaude.uol.com
m.br/ultnot/2
2008/10/01//ult4477u101
13.jhtm
2. Be
eijo analgés
sico: um an
nalgésico na
atural muito
o mais pode
eroso do qu
ue a morfin
na foi
encon
ntrado na sa
aliva humana
a
Um a
analgésico natural
n
muitto mais pod eroso do qu
ue a morfina, denomina
ado opiorfin
na, foi
identtificado por cientistas
c
fra
anceses na ssaliva de serres humanos
s. A equipe de pesquisa
adores
do In
nstituto Pastteur, na Fra
ança, liderad
da por Catherine Rouge
eot, já havia
a identificad
do um
poten
nte inibidor da dor em
m ratos, cha
amado sialo
orfina, e descobriram q
que um peq
queno
peptíídeo presentte na saliva de
d humanoss possuía esttrutura simila
ar e sua açã
ão era semelhante
à da sialorfina. Os
O testes do efeito da op
piorfina foram realizados
s em ratos e foi demons
strado
que h
houve dimin
nuição da sensação da d
dor induzida tanto por in
nflamações a
após aplicaç
ção de
produ
utos químico
os quanto em
m casos de d
dores físicas agudas.
Referrência do estudo
e
original: Wisnerr A, Dufourr E, Messao
oudi M, Nej
ejdi A, Marc
cel A,
Unge
eheuer MN, Rougeot
R
C. Human
H
Opio
orphin, a nattural antinoc
ciceptive mo
odulator of opioido
depen
ndent pathw
ways. Proc Natl Acad Scii U S A. 200
06 Nov 21;10
03(47):1797
79-84. Epub 2006
Nov 1
13;
Link a
adicional:
http:///www.edk.ffr/reserve/re
evues/ms_p apier/e-docs
s/00/00/0A/2E/documen
nt_article.md
d
3. Do
or nas costas
s é a dor ma
ais freqüente
e e inconveniente para os brasileiross
Na vida dos bras
sileiros a do
or mais forte
e, mais freq
qüente e que mais inco moda é a dor
d
na
na, segundo os resultado
os da pesqu
uisa “Dor no Brasil”, realizada com 1
1400 pessoa
as por
colun
uma parceria en
ntre a emprresa Pfizer e o instituto
o Ibope. Segundo a pe
esquisa, 64%
% dos
evistados qu
uando senttem dor re
eincidente procuram
p
alívio
a
sozinh
hos utilizan
ndo a
entre
autom
medicação. Porém, quando a orige
em da dor é desconheciida, a maiorria procura ajuda
médica. Esse dad
do não surpreende, de a
acordo com a médica anestesiologissta Rioko Sa
akata,
da U
Universidade
e Federal de
d São Pau
ulo (UNIFES
SP), pois não existem
m muitas cllínicas
espec
cializadas em
m dor no país.
p
“A dorr na coluna é provocad
da pela posstura inadeq
quada,
carre
egar peso, se
edentarismo e artrose”, diz. Essas são
s
condiçõe
es bastante ccomuns em nossa
população, daí a grande inc
cidência desste problema. De acord
do com a O
OMS (Organiização
Mund
dial de Saúde), 85% da população v
vai viver ao menos um episódio
e
de d
dor nas costtas ao
longo
o da vida. En
ntretanto, é importante ffrisar que a automedicaç
ção não é de
e maneira allguma
recom
mendada, mesmo em ca
asos de dore s reincidente
es.
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Fonte
e:Folha on line,
link: http://www1.folha.uol.c
com.br/folha
a/equilibrio/n
noticias/ult263u468496. shtml
4. Do
ores de dente: contribuin
ndo para o a
aumento da prática da automedicaçã
ão
Entre
e as dores mais
m
prevalen
ntes e incôm
modas entre a população
o, certamentte a dor de dente
ocupa
a um lugarr de destaq
que. Ainda, quando ap
parece, exerrce um imp
pacto enorm
me na
qualid
dade de vida do indivíduo, levando
o-o, muitas vezes,
v
a se automedicarr. Uma equipe da
Faculldade de Od
dontologia da
d Universid
dade do Esttado de Perrnambuco lid
derada pela
a Dra.
Flávia
a Duarte analisou o nív
vel de conhe
ecimento dos
s profissiona
ais farmacêu
uticos do Re
ecife e
verificou que o tempo
t
de atividade no setor e a formação
f
prrofissional co
ontribuem para
p
o
aume
ento da prática da autom
medicação. D
De acordo co
om a Associa
ação Brasile
eira das Indú
ústrias
Farmacêuticas (A
ABIFARMA), cerca de 8 0 milhões de
d pessoas fazem
f
uso d
de medicam
mentos
sem prescrição médica.
m
Este fato reforça
a a necessidade de inforrmar a popu lação sobre o uso
adequado de rem
médios e a im
mportância d
do aconselha
amento profissional com
m relação ao uso –
tanto
o preventivo
o quanto curativo.
c
Co
onsiderando que em casos de dores denttais o
proce
edimento ma
ais comum é justamente
e a escolha de
d remédios sem ajuda de um dentiista, o
traba
alho evidenc
cia a importâ
ância do pla
anejamento de ações de promoção
o de saúde bucal,
principalmente devido
d
ao fa
ato de que a população
o brasileira mais pobre não tem grande
acess
so aos serviç
ços odontoló
ógicos.
Fonte
e: Medcenter.com – Odo
ontologia - h ttp://www.o
odontologia.c
com.br
Link: http://www
w.cir.com.br//?pg=artigoss-all&id=193
36
5. Se
erá que a fibromialgia nã
ão é mais um
ma doença in
nvisível?
A fib
bromialgia é caracteriza
ada por dor muscular generalizada
g
a, fadiga e pontos dolo
orosos
sensííveis à peq
quena press
são, localizzados no pescoço,
p
nas costas, n
nas clavículas e
extre
emidades superiores
s
e inferioress. Pesquisa
adores fran
nceses, usa
ando tomo
ografia
comp
putadorizada
a, um méto
odo que m
mede o flux
xo sanguíne
eo no cére
ebro, detectaram
anorm
malidades
localizadas
s
em
determinadas
regiõe
es
cerebrrais.
E
daí?
O fatto de que, na fibromia
algia, as im
magens musc
culoesquelétticas são ne
egativas, lev
vou à
denominação de “síndrome invisível”. T
Todavia, já se
s observara
a anteriorme
ente que alg
gumas
áreas
s cerebrais de pacienttes fibromiá
álgicos apresentavam fluxo de sa ngue exage
erado,
enquanto que, em outras re
egiões, esse fluxo estava
a bastante diminuído.
d
O líder do es
studo,
Eric G
Gueldj, estud
dando estatisticamente as imagens obtidas de todo o céreb ro, e comparando
sua atividade funcional
f
co
om vários parâmetros relacionado
os com a dor (ansie
edade,
depre
essão, desab
bilidades, po
or exemplo)), confirmou
u estas obse
ervações inicciais. Além disso,
relacionou esses dados à serriedade dos casos, obse
ervando que havia maio
or fluxo sang
guíneo
nas á
áreas cerebrrais que disc
criminam a intensidade da dor, porrém circulaçção diminuíd
da nas
áreas
s que consid
deradas sere
em associad as às respo
ostas emocio
onais à dor. Contudo, não foi
encon
ntrada relaçã
ão entre ano
ormalidades no fluxo san
nguíneo e de
epressão e a
ansiedade.
Fonte
e: Science Centric, 3, No
ovember 200
08
Come
entário original: http://w
www.science
ecentric.com/news/article.php?q=08
8110336
6. Se
eparação de marido agressivo não ccura dor de cabeça. Gra
ande parte d
das mulhere
es que
se separam de maridos agressivos
a
ccontinua ain
nda com dores de ca
abeça crônic
cas e
incap
pacitantes, descrevem pe
esquisadoress canadense
es
Apesa
ar de ampla
as evidências de que do
or crônica é um sério problema
p
pa
ara mulheres
s com
história de marid
dos abusado
ores e agresssivos, pouco
o se sabe a respeito da
a severidade
e e do
tipo de dor nestas paciente
es. Um estu
udo feito co
om quase trezentos ca
asos de mulheres
maltrratadas pelo
os maridos e separada
as há mais de 20 me
eses mostro
ou que 35%
% das
mulheres que so
obreviveram à violência íntima do parceiro aprresentavam dores crônicas e
incap
pacitantes, sentiam do
or em pelo
o menos 3 locais no corpo e, freqüentem
mente,
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apres
sentavam arrticulações inchadas e d
doloridas. Ou
utros dados mostram aiinda que o stress
pós-ttraumático causado
c
pelo
o parceiro v
violento des
sequilibra os
s níveis do hormônio co
ortisol
nesta
as mulheres
s, conseqüen
ntemente le
evando ao aumento
a
na resposta in
nflamatória autoimune. Esta dor crônica pós-traumática exacerba, por
p sua vez, o stress e ansiedade, o que
pode interferir na habilida
ade de tom
mar medida
as necessárias para ccontrolar a dor.
Indep
pendente do seu grau de educcação, mais da metad
de destas mulheres estava
e
desem
mpregada. Interessante
emente, em
mbora algum
mas destas pacientes u
usassem opióides
como
o medicamento analgésico, seu uso
o não foi maior
m
do que
e na popula
ação feminin
na em
geral.
Referrência do es
studo origina
al: Wuest J,, Merritt-Gra
ay M, Ford-Gilboe M, LLent B, Varc
coe C,
Camp
pbell JC. Ch
hronic pain in
i women ssurvivors of intimate pa
artner violen
nce. J Pain. 2008
Nov;9
9(11):1049--57. Epub 20
008 Aug 13.
Fonte
e: Science Centric, 19, November
N
20
008
Come
entário original: http
p://www.scie
encecentric.c
com/news/article.php?q =08111956--highrate-chronic-pain
n-women-sep
parated-from
m-abusing-p
partners
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. No
ovos inibidores seletivos
s da COX-2 : os lucros e os desasttres com os assim cham
mados
inibid
dores seletiv
vos da COX2
2 têm levado
o os laborattórios a proc
curarem nov
vas drogas. Agora
temo
os mais uma!
Pesqu
uisadores su
uíços realizarram estudoss pré-clínicos
s em ratos com uma nov
va droga inib
bidora
seletiiva da enzim
ma ciclooxigenase-2 (CO
OX-2), deno
ominada robenacoxib. D
De acordo co
om os
autorres, experim
mentos in vitrro comprova
aram que o robenacoxib
r
inibe, de fa
ato, seletivam
mente
a CO
OX-2. Em te
estes realiza
ados in vivo
o, a droga inibiu a pro
odução de p
prostaglandin
na E2
induz
zida pela ad
dministração de zymosa
an ou de LP
PS. Além dis
sso, inibiu o edema da
a pata
induz
zido por carrragenina, a febre prod
duzida por LPS e a do
or avaliada pelo métod
do de
Randall-Selitto. Ainda,
A
o rob
benacoxib prrovocou menos ulceraçõ
ões gástricass e alteraçõ
ões na
perm
meabilidade intestinal qua
ando compa
arado ao anttiinflamatório
o não-estero
oidal inibidorr nãoseletiivo da COX diclofenaco, e não prov
vocou efeito
os relevantes na função
o renal. Os dados
perm
mitiram aos pesquisadore
p
es concluíre m que essa nova droga
a inibidora sseletiva da COX-2
C
possu
ui excelente perfil farma
acológico pa
ara uso em espécies com
mo gatos e cães. Entretanto,
são n
necessários mais
m
estudos
s para verificcar a real se
egurança e eficácia
e
deste
e fármaco qu
uando
comp
parado aos demais inibidores selettivos da COX-2 disponíveis no me rcado (veja mais
m nosso Baú
sobre
e os inibidore
es seletivos da COX-2 em
ú do DOL).
Autorres e proce
edência do estudo: J. N. KING*,, J. DAWSO
ON**, R. E
E. ESSER**
**, R.
FUJIM
MOTO***, E.
E F. KIMBLE
E***, W. MA
ANIARA***, P. J. MARSHALL***, L.. O’BYRNE**
**, E.
QUAD
DROS***, P. L. TOUTAIN
N§, P. LEES#
# - *Novartiis Animal He
ealth Inc., Ba
asel, Switzerrland;
**No
ovartis Instittutes for Bio Medical Ressearch, Base
el, Switzerlan
nd; ***Nova
artis Instituttes for
Bio M
Medical Rese
earch, East Hanover, N
NJ, USA; §IN
NRA, UMR18
81 de physiiopathology et de
toxico
ology expe´
´rimentales, Ecole Natio
onale Ve´te´rinaire de Toulouse, T
Toulouse, Frrance;
#The
e Royal Veterrinary Colleg
ge, North My
ymms, Hatfie
eld, Hertford
dshire, UK;
Referrência: Prec
clinical pha
armacology of robenacoxib: a novel
n
selecttive inhibitor of
cyclooxygenase-2
2. J. Vet. Pharmacol. Th erap. 32, 1–
–17.
8. An
nestésicos ge
erais podem induzir dem
mência e doença de Alzhe
eimer
Vário
os estudos epidemiológic
cos e també
ém experime
entais in vitrro têm suge rido que ciru
urgias
e a a
anestesia ge
eral podem aumentar
a
o risco de de
esenvolvimen
nto da doen
nça de Alzhe
eimer.
Public
cado recente
emente na revista
r
Neurrological Rev
views, um arrtigo elabora
ado por um grupo
de pe
esquisadores
s do Massac
chusetts Gen
neral Hospittal, nos EUA
A, mostra, p
pela primeira
a vez,
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que o anestésico
o geral isoflluorano pod
de produzir mudanças associadas
a
ccom a doença de
Alzhe
eimer em ma
amíferos.
Essa doença, classificada com
mo degenera
ativa, é cara
acterizada pe
ela deposiçã
ão de proteín
nas βamiló
óides (forma
ando as chamadas pla
acas amilóid
des) no sisttema nervosso central. Estas
prote
eínas são forrmadas quan
ndo o precurrsor amilóide
e é clivado pelas
p
enzima
as secretases -β e
-γ. A
Ao contrário,, quando a clivagem d o precursorr protéico é feita pela ssecretase-α,, uma
prote
eína não-tóxica é produz
zida.
Segundo o trabalho, o anesté
ésico geral i sofluorano é capaz de in
nduzir a ativ
vação de cas
spases
(enzimas críticas para a ocorrrência de ap
poptose) e aumentar
a
o nível
n
de protteínas β-amilóides
em camundongos
s. A ativação
o dos evento
os que levam
m à morte ce
elular e os n
níveis aumen
ntados
das p
placas amiló
óides nesses
s animais tra
atados com isofluorano são fortes indícios de que o
anesttésico pode,, de fato, lev
var ao dese
envolvimento
o da doença ou, no mín
nimo, aumen
ntar o
risco de seu aparrecimento.
O tra
abalho ainda
a precisa ser validado ccom dados obtidos
o
a pa
artir de sere
es humanos, mas
serve
e como indicação de que o isofluo
orano pode não ser um
m anestésicco ideal parra ser
utiliza
ado em pac
cientes que já
j possuam altas conce
entrações de
e proteínas β
β-amilóide (como
(
idoso
os e paciente
es com doen
nça de Alzhe
eimer). Aind
da, esta valid
dação deve ser feita tam
mbém
pela avaliação do impacto do
d uso de issofluorano nos
n
níveis de biomarcad
dores (como
o, por
exem
mplo, as próprias pro
oteínas β-a milóides) diretamente
d
no plasm
ma e no líquido
cefalo
orraquidiano
o de paciente
es.
Fonte
e: Artigo em early public
cation, sem pdf
Link: http://www
w3.interscien
nce.wiley.com
m/cgi-in/fullttext/121511
1597/HTMLST
START
Referrência adicio
onal: Alzheim
mer's disease
e and anestthesia: out of
o body, out of mind...orr not?
Harris RA, Eger EI
E 2nd. Ann Neurol. 2008
8 Dec;64(6):595-7.
9. Um
m novo meca
anismo espin
nal de analg esia endóge
ena
Ao e
estudar deriivados de eicosanóides
e
s, pesquisad
dores califo
ornianos se depararam com
resulttados muito interessantes, que apon
ntam para um
u mecanism
mo de analg esia endóge
ena no
sistem
ma nervoso central dife
erente dos ssistemas op
pióides e endocanabinói des. Durantte um
proce
esso inflama
atório, os me
esmos proce
essos que le
evam à conv
versão do áccido araquid
dônico
(cons
stituinte das membran
nas celulare
es) em prostaglandina
as pró-infla
amatórias, levam
tamb
bém à form
mação de outras biom
moléculas com
c
atividades distinta
as. Uma dessas
d
biomoléculas é o ácido epox
xieicosatrienó
óico e seus derivados, formados
f
a partir da aç
ção de
mas do citoc
cromo P450. Esses com
mpostos, em conjunto com elevado
os níveis de AMPc
enzim
(um mediador en
nvolvido na sinalização intracelular)), são capazes de produ
uzir analgesia
a, por
anismos centtrais distinto
os, em mode
elos experimentais de do
or periférica induzida por LPS.
meca
O primeiro mecanismo verific
cado foi a su
upressão da indução da enzima ciclo
ooxigenase(C
COX)ambém foi verificada
v
ráp
pida modula
ação positiva
a do gene SttARD1, um gene produttor de
2. Ta
neuro
oesteróides, o que pode contribuir p
para o efeito analgésico.
O aumento da transcrição
t
do
d gene StA
ARD1 é acom
mpanhado de
d aumento na progestterona
circullante, um produto
p
analgésico preccursor de outros neuroesteróides ccapazes de atuar
como
o agonistas de receptore
es GABA, de
emonstrados
s por diversos trabalhoss participare
em de
proce
essos endóg
genos de in
nibição da d
dor. Uma vez que a influência in
nibitória do tônus
gabaé
érgico na transmissão da
d informaçã
ão ascenden
nte da dor é bem conhe
ecida, a regu
ulação
positiva destes mediadores
m
pode aumen
ntar a eficiê
ência da tran
nsmissão ga
abaérgica es
spinal,
resulttando no controle desce
endente da d
dor.
a Inceoglu (a), Steven L. Jinks (b
Autorres e procedência do estudo:
e
Bora
b), Arzu Ulu
u (a),
Chris
stine M. Hegedus (a), Ka
atrin Georgi (a), Kara R.
R Schmelzerr (a), Karen Wagner (a), Paul
D. Jo
ones (a), Ch
hristophe Mo
orisseau (a),, and Bruce D. Hammoc
ck (a,1) – (a
(a) Departme
ent of
Entom
mology and UC Davis Cancer
C
Centter and (b) Departmentt of Anesthe
esiology and
d Pain
Medic
cine, School of Medicine,, University of California
a;

4

www
w.dol.innf.br
Referrência: Soluble epoxide hydrolase a
and epoxyeiicosatrienoic
c acids modu
ulate two diistinct
analg
gesic pathwa
ays. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Dec 2;105(4
48):18901-6
6. Epub 2008 Nov
21.
10. A
Ausência de efeitos colatterais em no
ovo opióide: agonista se
eletivo para receptores deltaopióid
des tem pottente ativida
ade analgéssica e não produz
p
depre
essão respirratória, tolerância
farma
acológica e dependência
d
a física
Os analgésicos seletivos
s
parra receptore
es opióides do
d tipo µ sã
ão muito utiilizados na clínica
c
para o tratamen
nto de dores
s agudas e crônicas de diferentes origens. Co
ontudo, prod
duzem
inúmeros efeitos colaterais como
c
constip
pação, depre
essão respira
atória e dep
pendência fís
sica, o
que llimita bastante seu uso
o por longo prazo. Diversos estudos recentes ttêm demons
strado
que a indução de
e uma inflam
mação promo
ove aumento
o da express
são de recep
ptores opióid
des do
tipo d
delta, com conseqüente
c
e aumento d a eficácia te
erapêutica dos agonistass específicos
s para
estes
s receptores
s. Assim, a busca por novos analg
gésicos sele
etivos para receptores deltaopióid
des tornou--se inevitável. O comp
posto JNJ-20788560 é um agonissta seletivo para
recep
ptores delta
a-opiódes, com efeito
os antinociceptivos observados
o
nos testes de
hiperrnocicepção térmica ind
duzida por administraç
ção de zym
mosan ou C
CFA, no teste de
conto
orção abdom
minal e sobre
e a dor neu ropática ind
duzida por lig
gadura do n
nervo espina
al. Em
adiçã
ão, não indu
uz tolerância em mode
elos experim
mentais noc
ciceptivos, n
não produz lesão
gástrrica, convulsão, depressã
ão respirató ria e depend
dência física. Somente d
doses elevad
das do
comp
posto foram capazes de reduzir mod
deradamente
e a motilidad
de gastro-in
ntestinal. Ass
sim, o
JNJ-2
20788560 su
urge como uma droga co
om grande potencial
p
para uso no allívio e tratam
mento
da do
or, principalm
mente daque
elas de orige
em inflamató
ória.
Autorres e proced
dência do es
studo: Codd
d EE, Carson
n JR, Colburrn RW, Ston
ne DJ, van Besien
B
CR, Z
Zhang SP, Wade
W
PR, Gallantine EL
L, Meert TF, Molino L, Pullan
P
S, Ra
azler CM, Da
ax SL,
Flores CM - Rese
earch and Ea
arly Develop
pment, John
nson & Johns
son Pharma
aceutical Res
search
and D
Developmen
nt, Spring House,
H
PA, U
USA (E.E.C., J.R.C., R.W
W.C., D.J.D.,, C.R.vB., S-P.Z.,
S
P.R.W
W., L.M., C.M
M.R., S.L.D., C.M.F.) and
d Beerse, BE
E (E.L.G., T.F
F.M., S.P.);
Referrência: JNJ--20788560, a selective
e delta opio
oid receptorr agonist, is a potentt and
effica
acious antih
hyperalgesic
c agent th
hat does not produ
uce respirattory depre
ession,
pharm
macologic to
olerance, or physical
p
dep
pendence. J Pharmacol Exp
E
Ther. 20
009 Jan 16.
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