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Divullgação Cien
ntífica
1. Riscos e bene
efícios produ
uzidos pelo u
uso de antiiinflamatórios
s: uma quesstão de pon
nto de
vista?
?
No dia 6 de outu
ubro, segund
do nota divu
ulgada pela Agência Nacional de Viigilância San
nitária
(ANV
VISA), foi su
uspensa a venda
v
dos m
medicamento
os antiinflam
matórios Pre
exige® (fabricado
pelo laboratório Novartis,
N
com
m princípio a
ativo lumiracoxib,) e Arc
coxia® (prod
duzido pela Merk,
Sharp
p & Dohme e com princíípio ativo eto
oricoxib) no país. De aco
ordo com a a
agência, “há
á mais
riscos
s do que benefícios
b
no
o uso desse
es medicamentos. Os consumidore
c
es que estiv
verem
fazen
ndo uso de qualquer um
m dos remé
édios suspen
nsos devem procurar se
eus médicos
s para
substtituí-los, sem
m interrompe
er o tratame
ento”.
Estes
s medicamen
ntos entram no mesmo ccaso do Viox
xx®, retirado do mercad
do há alguns
s anos
por causar grav
ves problem
mas cardiov
vasculares. Entretanto, no caso d
do Prexige®
®, foi
demo
onstrado que
e seu uso poderia induzzir problema
as hepáticos (o que levo
ou à proibiç
ção de
sua c
comercialização na Austtrália – veja Editorial do
o Mês de no
ossa edição 9
94). A suspensão
deste
es medicame
entos se enq
quadra exata
amente no que
q
dissemos em váriass ocasiões em
m que
abord
damos a possibilidade
p
do uso d
de medicam
mentos inibidores selettivos da enzima
cicloo
oxigenase-2 (COX-2) – como este
es em questão – causarem efeittos deletério
os no
organ
nismo. Assim
m, novamente salienta
amos a nec
cessidade da
as empresa
as terem cu
uidado
adicio
onal quando
o forem lançar medicam entos divulg
gados como verdadeirass promessas, mas
que p
podem se revelar, na verdade, poten
nciais bomba
as-relógio.
Fonte
e: http://notticias.terra.c
com.br/brasi l/interna/0,,,OI3230378-EI715,00.httml
2. Co
onfusão na hora
h
de dete
erminar o loccal de origem
m da dor po
ode dificultarr o diagnóstico de
doenças
Você sabe o que é “dor referrida”? Segun
ndo especialistas, é aque
ela dor que é sentida em
m uma
área do corpo diiferente daquela onde sse origina. Por
P
exemplo: a pontada
a de dor no braço
esque
erdo durante
e um ataque
e cardíaco, d
dores na região da boca causadas po
or torção na parte
superrior das cos
stas, etc. Iss
so pode ter implicâncias desastrosa
as na práticca, já que podem
p
“enga
anar o mé
édico na hora de detterminar um
ma doença”, afirma a professorra de
neuro
ociências da Universidad
de Estadual da Flórida, nos EUA, Ka
aren Berkley
y. De acordo
o com
diverrsos estudos
s, os caminh
hos que os i mpulsos nervosos perco
orrem duran
nte a estimu
ulação
muita
as vezes se sobrepõem,
s
o que pode gerar essa confusão
c
de localização de sua orige
em.
Além dessa, outrras explicaçõ
ões são sug
geridas por pesquisadore
p
es e especia
alistas da árrea de
dor, q
que demons
straram que a presença de uma lesã
ão ou dano em
e uma dete
erminada árrea do
corpo
o pode levar ao que se
e chama “m
memória da dor”,
d
e que essa memó
ória pode le
evar o
céreb
bro a interp
pretar estím
mulos de ma
aneira diferente e a pessoa a se
entir sensibilidade
dolorrosa em outrras áreas do
o corpo próx
ximas àquela
a onde havia
a a lesão. Alliás, esse as
ssunto
foi ab
bordado porr nós em div
versas ocasiõ
ões em noss
sos alertas. Para evitar certos problemas
que isso pode ge
erar, tem sid
do usada accupuntura e abordagens psicológicass, com o ob
bjetivo
de en
ncorajar os pacientes a se concen
ntrarem na origem da dor
d
e não n
no local que
e está
doendo. Assim, "Pacientes
"
e médicos igu
ualmente", diz
d a Dra. Be
erkley, "preccisam se rec
cordar
de qu
ue o local em
e que uma
a dor é senttida nem sempre será a origem do
o problema". Veja
mais no link abaixo.
Fonte
e: http://notticias.terra.c
com.br/cienccia/interna/0
0,,OI3231175
5-EI298,00. html
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3. To
oque carinhoso pode até aliviar a dorr
Um ttoque de carinho pode ajudar a ali viar a dor e a depressã
ão, segundo
o o neurocie
entista
Franc
cis McGlone,, participantte de uma pesquisa ap
presentada recentement
r
te no Festiv
val de
Ciênc
cias da Asso
ociação Britâ
ânica para o Avanço da
d Ciência, em
e
Liverpoo
ol, Inglaterrra. De
a, um siste
acord
do com o neurocientist
n
ema de fibra
as nervosas
s presentes na pele, qu
uando
estim
mulado, pode
e diminuir a atividade d
dos nervos que transpo
ortam a senssação de do
or. Os
e nervo conhecido com
cientistas descob
briram que um tipo de
m fibra C ((responsável pela
condu
ução da dor)), também responde
r
ae
estímulos de prazer. Mais ainda, qua
ando estimuladas,
parec
cem diminuir a atividade
e nas fibras exclusivame
ente conduto
oras de dor. Para o estu
udo os
cientistas constru
uíram um es
stimulador de
e tato rotativo e inserira
am microelettrodos nos nervos
n
da pe
ele, para reg
gistrar os sin
nais nervoso
os enviados da pele parra o cérebro . Agora, a equipe
e
prete
ende estudarr diversas co
ondições clín
nicas, como a depressão
o e o autism
mo, pois acre
editam
que o carinho pode ser usado
o para tratarr dores crônicas.
Fonte
e:
http://noticias.tterra.com.brr/ciencia/inte
erna/0,,OI31
177492-EI29
98,00Carin
nho+pode+a
aliviar+a+dor+diz+pesqu
uisa.html
4. Es
studo indica que grande parte dos p
pacientes com câncer nã
ão têm conttrole adequado da
dor
Um d
dos maiores problemas enfrentados
e
por médicos
s oncologista
as (que trata
am pacientes com
cânce
er) é a manutenção da qualidade d e vida e aus
sência de do
or nestes pa
acientes. A dor
d do
cânce
er é extremamente com
mum e norm
malmente de
e grande intensidade. E ntretanto, muitos
m
dos p
portadores da
d doença não
n
recebem
m terapias adequadas para amenizá
á-la, segund
do um
estud
do recente. De
D acordo co
om especialiistas, a dor pode ser gerada pelo prróprio cânce
er, por
muda
anças inflam
matórias crôn
nicas ou porr infecções. Além disso, tratamento
os como cirrurgia,
quimioterapia e radioterapia
r
podem tam bém serem fontes de do
or. O estudo foi realizado
o com
base em questionários nos quais
q
48% d
dos pacientes
s relataram dor causada
a pelo tratam
mento
e, 46
6%, por causa do cânce
er. Contudo, 80% dos entrevistados
e
s revelaram que não us
savam
medicação para o controle desse sinto
oma, inclusive por faltta de recom
mendação de seu
médico.
Fonte
e: Journal off Radiation Oncology
O
5. Pa
atch que lib
bera anestésico lentam
mente é efic
caz em redu
uzir a dor neuropática pósherpé
ética
O tra
atamento medicamento
m
oso das dorres neuropá
áticas sempre é difícil. Normalmente o
profis
ssional faz escolha
e
por drogas com
m ação no sistema
s
nerv
voso centra l, como opióides,
antico
onvulsivante
es ou antidepressivos, co
om ação com
mprovada so
obre a dor, m
mas nem sempre,
dependendo do caso,
c
alcanç
çando o suce
esso pretend
dido. Dessa forma, méttodos alternativos
ados, como o uso de fo
ormulações de
d lenta libe
eração de a nestésicos. Neste
têm sido procura
caso,, uma apre
esentação na forma de patch de lidocaína a 5% (Lidoderm, Endo
Pharm
maceuticals Inc) têm se mostra
ado eficaz na redução
o da intenssidade de dores
neuro
opáticas. De
e acordo com o Dr. Bradley Ga
aler, médico
o americano
o especialistta no
tratamento de dor e diretor de estudoss clínicos do Institute fo
or Education
n and Research in
Pain and Palliativ
provada pela
ve Care, em Nova York, EUA, esse patch
p
é a ún
nica droga ap
a FDA
(Food
d and Drug
g Administrration, órgã
ão controlad
dor de medicamentos nos EUA) para
tratamento da neuralgia pós
s-herpética, embora pareça ser efe
etiva em ou
utros tipos de
d dor
tamb
bém. A vanttagem dessa
a formulação
o é que não
o causa efeitos colatera
ais sistêmico
os e é
simplles de usar. Assim, os patches
p
de a nestésicos podem
p
ser co
onsiderados como “terap
pia de
prime
eira linha pa
ara esses casos, principa
almente em idosos”, completa o Drr. Galer. Con
ntudo,
ainda
a é cauteloso
o em afirmar que todos os casos de
e dores neurropáticas são
o tratáveis com
c
o
patch
h em questã
ão. Apesar de
d estar con
nduzindo vários trabalho
os que têm mostrado efeitos
e
positivos do prod
duto, ele co
onsidera que
e mais estudos são nec
cessários pa
ara confirma
ar sua

2

www
w.dol.innf.br
efetiv
vidade no tra
atamento da
as dores neu
uropáticas em
m geral. Aba
aixo disponib
bilizamos res
sumos
de alg
guns trabalh
hos sobre a eficácia
e
do p
patch de lido
ocaína 5% em
m reduzir a d
dor.
6. Estudo sugere que a enxaqueca pode estar associiada com depressão
A dep
pressão é a quarta caus
sa de incapa
acidade ao trabalho,
t
seg
gundo a Org
ganização Mundial
de Sa
aúde (OMS), que estima
a que cerca de 121 milh
hões de pess
soas sofram desse mal. É, de
fato, uma doença
a complexa que
q
afeta co
orpo e mente
e, podendo variar
v
de pesssoa para pe
essoa,
levan
ndo a sintom
mas emocio
onais como tristeza, pe
erda de inte
eresse, ansiiedade, ang
gústia,
estresse, culpa e até mesm
mo a idéias suicidas. Sintomas físicos, como baixa dispo
osição,
altera
ação no sono
o, dores inex
xplicáveis pe
elo corpo, do
or de cabeça
a (enxaqueca
a), dor na co
oluna,
entre
e outras, tam
mbém são ob
bservados e m pacientes
s deprimidos
s, sendo que
e estes interrferem
na ha
abilidade parra trabalhar,, estudar, co
omer, dormirr e apreciar atividades a
agradáveis.
A cau
usa da deprressão é des
sconhecida, embora a te
eoria mais aceita
a
seja u
uma disfunç
ção no
sistem
ma nervoso
o central, na qual a d iminuição dos
d
neurotra
ansmissores noradrenallina e
serottonina seria a responsável pelos sinttomas emociionais e físicos.
O doutor Renan Barros Dom
mingues, da Escola Supe
erior de Ciên
ncias da Saú
úde de Vitórria, no
Espírito Santo, e colegas da Clínica de C
Cefaléia do Hospital
H
Gera
al da Univers
rsidade Federal de
Minas
s gerais, em
m Belo Horiz
zonte, avalia
aram a deprressão em pacientes
p
com
m enxaquec
ca por
meio do teste psicológico Inventário de Depres
ssão Beck (do
(
inglês Beck Depre
ession
Inven
ntory, BDI). Foram utilizados três g
grupos e a média da po
ontuação ob
btida em tod
dos os
pacie
entes foi sup
perior à obse
ervada em i ndivíduos as
ssintomático
os, sugerindo
o, de acordo
o com
os pe
esquisadores
s, uma associação entre
e enxaqueca e depressão. Para ver mais detalh
hes do
estud
do, acesse o trabalho oriiginal abaixo
o.
Referrência do es
studo origina
al: Domingu es et al. Co
orrelation between migra
aine subtipe
es and
depre
ession. Arq Neuropsiquia
N
atr 2008;66((3-A):485-487.
o quanto a auto-medica
7. Dia
agnóstico pe
ela internet: tão perigoso
a
ção
Uma matéria ela
aborada porr uma repórrter no jorn
nal The New
w York Time
es alerta pa
ara os
perigos do auto--diagnóstico via interne
et. Muitos pacientes,
p
ao
o analisarem
m o que sentem,
uram informações na rede mundial de computa
adores, para evitar a vissita ao médiico ou
procu
por q
qualquer outtro motivo. De acordo com a autora, que exp
perimentou e
esse serviço
o para
saberr o que esta
ava acontece
endo com se
eu pé, muita
as são as op
pções sugerridas, assim como
muito
os são os tratamentos.. Da mesma
a maneira, para testar as informa
ações colhidas da
intern
net, a repórrter procurou diversos m
médicos, qu
ue apresenta
aram tratam
mentos difere
entes.
Finalm
mente, o qu
ue foi feito foi
f o tratame
ento mais sensato: o menos
m
invasi vo. Conside
erando
que n
nem sempre
e pode ser ev
vitada a ciru
urgia depend
dendo do cas
so, a mensag
gem que a autora
a
procu
ura passar é que, se um
m profissiona
al da saúde muitas
m
vezes
s pede uma segunda op
pinião,
ou s
seja, evita ele mesm
mo dar seu
u próprio diagnóstico, pacientess que proc
curam
esclarecimento por
p
outros meios não- profissionais
s podem es
star agindo como tolos
s, até
porqu
ue nem sem
mpre os sites que contém
m tais inform
mações foram
m elaboradoss por profissionais
ou es
specialistas. Do mesmo modo que a auto-medic
cação, um es
sforço conju nto deve ser feito
para que tal prática seja evittada.
Fonte
e: http://ww
ww.nytimes.c
com/2008/09
9/30/health//30seco.htm
ml?_r=1&oreff=slogin
Ciênc
cia e Tecno
ologia
8. Efe
eito periféric
co da morfina pode ser d
dependente da liberação
o de canabinó
óides endógenos
Estud
do realizado na Univers
sidade Federral de Minas
s Gerais (UF
FMG), publiccado no perriódico
Britis
sh Journal of
o Pharmacollogy, sugere
e que o efeito analgésic
co local-perriférico do opióide
morfiina durantte episódio
os inflamattórios pode ocorrer devido à liberação
o de
endocanabinóides. O estudo utilizou dro
ogas antago
onistas de re
eceptores ca
anabinóides e um
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inibid
dor da degra
adação de en
ndocanabinó ides, além de
d morfina e dois agonisstas seletivos
s para
recep
ptores do tip
po delta- e kappa-opióide
es. Apenas o efeito da morfina
m
(ago
onista preferrencial
de re
eceptores mu
u-opióides) foi inibido p elos antagonistas de rec
ceptores can
nabinóides, sendo
totalm
mente inibid
do pelo anta
agonista de receptores do tipo CB1
1 e parcialm
mente inibido
o pelo
antag
gonista de receptores
r
CB2.
C
A ação analgésica da morfina também foii aumentada
a pela
administração de
e um inibid
dor da degrradação de endocanabinóides, dad
do que refo
orça a
hipóttese de libera
ação de endocanabinóid es por esta droga.
Autorres e proced
dência do estudo: D da Fonseca Pac
checo, A Kle
ein, A de Casstro Perez, CM
C da
Fonse
eca Pacheco
o, JN de Fran
ncischi and IIDG Duarte - Departmen
nt of Pharm
macology, Ins
stitute
of Bio
ological Sciences, UFMG,, Av. Antônio
o Carlos, Belo Horizonte
e, Brazil;
Referrência: The mu-opioid receptor
r
ago
onist morphiine, but not agonists att delta- or kappak
opioid
d receptors,, induces peripheral
p
a ntinociceptio
on mediated
d by canna
abinoid receptors.
Britis
sh Journal off Pharmacolo
ogy (2008) 1
154, 1143–1
1149.
9. Es
stimulação da
d heme oxigenase-1: u
uma potenciial via terap
pêutica para o tratamen
nto da
dor in
nflamatória?
?
A he
eme oxigena
ase (HO) é uma enzim
ma que degrada o grupo pró-oxiidante heme em
bilive
erdina, monó
óxido de carrbono e ferro
o. Vários estudos têm demonstrado
d
o sua participação
omo, por exemplo,
em importantes funções fis
siológicas, co
e
na citoproteçã
ão no mode
elo de
estresse celular, na inflamação e na do
or. Embora existam demonstraçõess de que a HO-2
(cons
siderada um
ma isoforma constitutiva da HO) é associada
a
à nocicepção em nível es
spinal,
mediando dores
s neuropátic
cas e inflam
matórias crrônicas, não
o há evidê ncias direta
as da
partic
cipação da HO-1 na do
or. Nesse co
ontexto, pesquisadores espanhóis in
nvestigaram
m se a
induç
ção da HO-1
1 (pela proto
oporfirina co
obalto (CoPP
P)) produziria antinocice
epção no tes
ste de
forma
alina e se es
ste efeito se
eria regulado
o pelo fator de transcriç
ção Nrf2. Pa
ara isto utiliz
zaram
diverrsos recurso
os sofisticad
dos, como ensaio de luciferase, técnicas de
e western blot
b
e
imunohistoquímic
ca e animais
s-nocaute. F
Foi observado que a CoP
PP produziu a
antinocicepç
ção na
segun
nda fase da formalina por
p meio da indução loc
cal de HO-1. A CoPP ind
duziu a exprressão
de HO
O-1 pela reg
gulação do fa
ator de transscrição Nrf2, o que suge
ere que HO- 1 pode modular a
dor in
nflamatória, sendo este efeito regullado pelo fattor Nrf2. Os autores con
ncluem, com
m base
nos resultados, que o des
senvolvimentto de drogas capazes de induzirr HO-1 pode ser
essante com
mo alternativa para o trattamento da dor inflamattória.
intere
Autorres e proced
dência do es
studo: Ange
elo O. Rosa (a,*); Javier Egea (a); Silvia Lorrio
o (a);
Ana I. Rojo (b);; Antonio Cuadrado (b)); Manuela G. López (a,c) – (a) D
Departamen
nto de
Farm
macología y Terapéutica
a, Facultad de Medicin
na, Univers
sidad Autón
noma de Madrid,
M
Arzob
bispo Morcilllo, 4. 28029
9 Madrid, Sp
pain; (b) De
epartamento
o de Bioquím
mica, Faculttad de
Medic
cina, Univers
rsidad Autónoma de Mad
drid, Spain; (c) Servicio
o de Farmaco
ología Clínic
ca and
Instittuto Universitario de Inv
vestigación G
Gerontológic
ca y Metabóllica, Hospita
al Universitario de
la Priincesa, Madrrid, Spain;
Referrência: Nrff2-mediated haeme oxygenase-1 up-regullation indu
uced by cobalt
c
proto
oporphyrin has
h
antinocic
ceptive effeccts against inflammatory
i
y pain in the
e formalin test
t
in
mice.. Pain 137 (2
2008) 332–3
339.
10. M
Melatonina in
nduz antinoc
cicepção pel a ativação da
d via NO/GMPc/PKG/ ccanais de potássio
ATP-s
sensíveis e ativados
a
por cálcio
A me
elatonina é um importa
ante neuro- hormônio envolvido em
m várias fun
nções fisiológicas,
possu
uindo, segun
ndo diversos
s estudos, attividade ans
siolítica, antioxidante, an
nticonvulsiva
ante e
analg
gésica. Incllusive, experimentalme
ente, foi observado
o
que este hormônio induz
o pelo qual isso
antinocicepção em
e
vários modelos
m
de dor, embo
ora o exato
o mecanismo
aconttece não sejja totalmente conhecido
o. Procurando determinar pelo meno
os parte des
sta via
de aç
ção da mela
atonina, Hern
nandéz-Pach
heco e cols.,, investigara
am a possíve
el participaç
ção da
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via ó
óxido nítrico
o (NO)/GMPc
c/proteína q
quinase G (PKG)/ canais de potás sio ATP-sen
nsíveis
(K+AT
TP) e ativados por cálcio
o (K+Ca) na antinocicep
pção induzida
a por esse h
hormônio no
o teste
de formalina em ratos. Os au
utores do esttudo observaram que a administraçção subcutân
nea de
melattonina induz
ziu antinocic
cepção local de modo dose-depend
d
dente em am
mbas as fas
ses do
teste de formalin
na, tendo efe
eito maior n a segunda fase.
f
O pré-ttratamento ccom inibidorres da
enzim
ma NO sintas
se, da guaniilato ciclase ou da PKG, ou com bloqueadores d
de canais K+ATP e
+
K Ca de pequen
na e grande
e condutânccia preveniu
u o efeito antinocicepti
a
ivo induzido
o pela
melattonina na se
egunda fase da formalin
na. Os resulttados sugere
em que mel atonina periférica
induz
ziu antinocic
cepção na segunda fa
ase do testte de form
malina pela ativação da via
NO/G
GMPc/PKG/K+ATP e K+Ca, o que
e certamentte contribui para a d
determinaçã
ão do
meca
anismo de aç
ção antinocic
ceptiva deste
e hormônio.
Autorres e proced
dência do estudo: Alfon
nso Hernánd
dez-Pacheco (a), Claudiia Ivonne AraizaA
Salda
aña (b), Vin
nicio Granad
dos-Soto (b ), Teresa Mixcoatl-Zecu
M
uatl (c,*) - (a) Faculta
ad de
Cienc
cias, Univers
sidad Nacional Autónoma
a de México,, México, D.F
F., Mexico; ((b) Departam
mento
de Fa
armacobiología, Centro de Investig
gación y de Estudios Av
vanzados, S
Sede Sur, México,
M
D.F., Mexico; (c
c) Centro de
d Investigacción y de Estudios
E
Av
vanzados, Un
Unidad Monterrey,
Apod
daca, Nuevo León, Mexico;
Referrência: Possiible participa
ation of the nitric oxide--cyclic GMP-p
protein kinasse G-K+ cha
annels
pathw
way in the peripheral
p
antinociceptio
on of melato
onin. Europe
ean Journal of Pharmac
cology
596 ((2008) 70–7
76.
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