www
w.dol.innf.br
Cafeín
na e dor: u
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O café é originário
o
da
a Etiópia e participa
p
da dieta human
na há pelo menos
m
1.200
0 anos. A partir
p
do con
ntinente afri cano, seu consumo
c
logo se difund iu para o oriente
médio e Turquia e, com o pa
assar dos sé
éculos, para a Europa e demais regiõ
ões do plane
eta. A
palav
vra café deriv
va do vocábulo árabe qa
ahwa, que siignifica vinho
o.
A cafeína (1,3,7-trim etilxantina) é o alcaloid
de natural rresponsável pelas
proprriedades neu
uroestimulan
ntes do café . Esse alcalo
oide é encon
ntrado em m
mais de 60 plantas
e, alé
ém do próprio café, esttá presente em uma grrande varied
dade de beb
bidas e alim
mentos
consu
umidos por pessoas
p
de todas
t
as ida des, tais com
mo chocolates, refrigera
antes, energéticos
e chá
ás. Nos EUA,, mais de 87
7% da popullação consom
me em média 193 mg/d
dia de cafeín
na. Tal
consu
umo varia co
onforme o grupo
g
etário,, com estimativa de 1,0
0 mg/kg/dia na infância e 3,0
mg/k
kg/dia na população
p
ad
dulta. Em a
alguns paíse
es europeus
s, como No
oruega, Sué
écia e
Finlân
ndia, o consumo médio por pessoa ultrapassa 400mg/dia.
4
Pode-se
P
afirm
mar que a ca
afeína
é a substância ps
sicoativa mais consumid a no mundo
o.
Devido a seus efeitoss psicoativos, a cafeína
a é considerrada por alg
gumas
religiões (por ex
xemplo, mórrmons, adve
entistas, hind
dus) um forrte estimula nte dos sen
ntidos,
junta
amente com o álcool, a nicotina
n
e ou
utras drogas.
A principa
al fonte de ccafeína, o ca
afé, também
m contém trraços de teo
ofilina,
mas não teobrom
mina. A inge
estão crônica
a ou aguda de cafeína pode afetar os receptorres de
adeno
osina de dife
erentes man
neiras.
Após a ingestão crôn ica de cafeíína, a cessação do conssumo leva a uma
síndrome de abstinência em que a dor d
de cabeça e a fadiga são proeminen
ntes; os sinttomas
tem início entre 12 e 24 ho
oras, pico en
ntre 24 e 48 horas, com duração de cerca de
e uma
sema
ana. Além disso,
d
o ca
afeinismo (i ntoxicação pelo uso prolongado
p
ou excessiv
vo de
substtâncias que contêm cafe
eína) combin
na dependên
ncia de cafeína com um
ma vasta gam
ma de
desag
gradáveis co
ondições físicas e menttais, incluind
do nervosism
mo, irritabiliidade, ansie
edade,
tremo
ores, espasm
mos muscula
ares, hiperre
eflexia, insôn
nia, dores de
e cabeça, alccalose respirratória
e palpitações carrdíacas. Além
m disso, a ccafeína aume
enta a produ
ução de succo gástrico, sendo
ado duradou
uro pode cau
usar úlcera péptica, esofagite erossiva e doença do
que o uso eleva
reflux
xo gastroeso
ofágico.
na foi elucid
dada no fim do século 19 por Herrmann
A estruturra da cafeín
Fischer, possuind
do semelhança estrutura
al com a ade
enosina.
ngerida, a ca
afeína é com
mpleta e rapidamente abssorvida pelo
o trato
Quando in
gastrrointestinal, com pico de
e concentraçção plasmática entre 30 e 45 minuto
os e meia viida de
2,5 a 4,5 horas
s. A cafeína possui vol ume de dis
stribuição se
emelhante à água e, assim,
a
difunde-se ampla
amente pelo
os órgãos e tecidos do corpo, inclu
uindo os do sistema ne
ervoso
centrral. O metab
bolismo hepá
ático da cafe ína envolve o citocromo
o P450 (CYP1
1A2), levand
do aos
metabólitos ativos (dimetilx
xantinas): p
paraxantina, teobromina e teofilin
na. Além da
a alta
afinid
dade frente aos recepto
ores A1 e A
A2A, os rece
eptores de adenosina cclonados tam
mbém
inclue
em o receptor A3 de altta afinidade,, e o recepto
or A2B de ba
aixa afinidad
de. A cafeína
a atua
como
o antagonistta competitiv
vo dos rece ptores de adenosina A1
1, A2A e A2
2B, com ativ
vidade
biológ
gica no siste
ema nervoso
o central, carrdiovascular, urinário e muscular.
m
Além do antagonismo
a
o dos recepto
ores de aden
nosina, as x
xantinas, incluindo
cafeín
na, têm outras ações biiológicas, ta is como a in
nibição das fosfodiestera
f
ases (até 40
0% de
inibiç
ção das fos
sfodiesterase
es - este e
efeito é obs
servado em concentraçções bem abaixo
a
daquelas que ca
ausam efeittos tóxicos)); promoção
o da liberaç
ção de cálccio dos estoques
intrac
celulares; e bloqueio do
os receptore
es GABA-A. Todavia, no
o caso da ca
afeína, os efeitos
e
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obserrvados em doses
d
muito baixas, obttidos durante
e o consumo
o normal, sã
ão principalm
mente
devid
do ao antago
onismo dos receptores
r
d e adenosina
a.
Durante algum
a
tempo
o, a cafeína foi adiciona
ada às form ulações con
ntendo
ácido
o acetilsalicíílico, acetam
minofeno e outros antiinflamatórios não-esterroidais (AINEs) e
origin
nalmente es
ssa associaçã
ão teve o in
ntento de co
ompensar os
s potenciais efeitos sedativos
dos a
analgésicos, mas agora a cafeína é cconsiderada um analgésiico adjuvantte.
Atualmentte há uma extensa literatura prré-clínica so
obre a ativ
vidade
efeitos da cafeína
antinociceptiva da
d cafeína. Embora
E
os e
c
depe
endam da na
atureza do teste,
dose e espécies testadas,
t
vá
ários estudoss relatam an
ntinocicepção
o em doses de 25-100m
mg/kg.
O efe
eito antinociceptivo é atribuído
a
ao bloqueio do
os receptore
es de adeno
osina A2A e A2B,
contrribuindo tam
mbém para a analgesia a
adjuvante. Mecanismos
M
adicionais n
não-adenosíínicos,
tais c
como mudan
nças na sínte
ese e ativida
ade da enzim
ma cicloxigen
nase (COX) em determinados
locais
s também es
stão implicad
dos na analg
gesia adjuvante.
Na última
a década, um
m número crescente de estudos p
pré-clínicos relata
que d
doses de ca
afeína menores do que aquelas que
e exibem effeitos analgé
ésicos adjuv
vantes
inibem
m a antinoc
cicepção resu
ultante de v ários agente
es. Estes res
sultados são
o interpretad
dos de
modo
o a refletir o envolvim
mento dos receptores de adenosina A1, po is agonistas
s dos
recep
ptores A1 prroduzem antinocicepção em testes nociceptivo
n
(inflamatório
(
o e neuropáttico) e
antag
gonistas sele
etivos dos re
eceptores A 1 mimetizam
m o efeito bloqueador d
da cafeína. Baixas
B
doses
s de cafeíína inibem os efeito
os antinocic
ceptivos da
a amitriptiliina, venlafa
axina,
carba
amazepina e oxcarbazep
pina, todos o
os quais são
o atualmente
e utilizados como analgé
ésicos
no tra
atamento da
a dor neurop
pática em hu
umanos.
Similarme
ente, a cafeín
na pode inte
erferir no efe
eito de outra
as modalidad
des de
terap
pias não farmacológicas
s. A acupunttura é utiliz
zada amplam
mente no trratamento da
d dor
crônica, uma ve
ez que a ba
ase mecânicca da acupuntura expe
erimental, p
particularmente a
eletro
oacupuntura
a, envolve vários me
ediadores endógenos
e
(por exem
mplo, endorrfinas,
mono
oaminas, pe
eptídeos, hormônios).
h
A acupuntura na medicina
m
tra
adicional ch
hinesa
(acup
puntura manual) envolve a inserçção e rotaçã
ão de agulh
has e pode
e envolver outros
o
mediadores e mecanismos
m
periféricos. Análises te
eciduais da consequênccia da inserção e
elam envolviimento das fibras de co
olágeno e fib
broblastos, assim
manipulação da agulha reve
como
o mudanças
s na cinétiica de ten
nsão dentro
o do tecido
o conectivo . Recentem
mente,
demo
onstrou-se que
q
a inserç
ção e a ma
anipulação da
d agulha le
evam ao aum
mento dos níveis
or acupuntura via
tecidu
uais de ATP,, ADP, AMP e adenosina . A adenosin
na medeia a analgesia po
ativação dos re
eceptores A1,
A
pois a inibição do
o metabolis
smo da ad
denosina (usando
deoxiicoformicina para inibir a adenosin
na deaminas
se) aumenta
a a magnitu
ude e duração da
analg
gesia, e a an
nalgesia é eliminada pe la deleção do
d gene do receptor
r
A1.. Ainda, a ca
afeína
pode bloquear os
o receptore
es de aden
nosina A1 em
e
doses moderadas,
m
podendo inibir a
analg
gesia por acu
upuntura.
No entanto, a impl icação da adenosina periférica n
na analgesia
a por
acupu
untura nece
essita de algumas
a
no vas perspectivas na avaliação
a
d a eficácia dessa
moda
alidade em ensaios clín
nicos. Logo, estudos futturos deverã
ão determin
nar se a ing
gestão
crônica de cafeína altera a efficácia da accupuntura.
Em um pequeno
p
en saio de dor experimen
ntal em hu
umanos (n = 17
indivííduos), a cafeína
c
(20
00 mg), in
nibiu a efic
cácia da es
stimulação elétrica ne
ervosa
trans
scutânea (TENS) quand
do administtrada antes da estimu
ulação. Toda
avia, a pottencial
influê
ência da inge
estão de cafe
eína crônica sobre analg
gesia por TEN
NS também merece aten
nção.
Correlacionando o usso de cafeín
na e analge
esia, a messma possui efeito
analg
gésico agudo
o bem docum
mentado. El a é muito utilizada
u
em associaçõess com analgé
ésicos
comu
uns no tratam
mento da do
or aguda, da
a enxaqueca, cefaleia tensional e ceffaleia pós-punção
dural. Adicionalm
mente, a caffeína faz com
m que os analgésicos sejam
s
40% mais eficaze
es em
alivia
ar dores de cabeça.
c
Ela é também ussada em ass
sociação com
m o vasoconsstritor ergota
amina
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no trratamento da enxaqueca e cefaleia
a em salvas (a mais do
olorosa de to
odas as dorres de
cabeç
ça), bem com
mo para sup
perar a sonollência causa
ada por anti-histamínicoss.
Encontra-s
se bem esstabelecido que os rec
ceptores A2
2A são pottentes
vasod
dilatadores e,
e assim, a influência da
a cafeína na enxaqueca provavelmen
p
nte ocorre attravés
do an
ntagonismo dos recepto
ores A2A. Po
orém, outros mecanismos também podem coe
existir.
Antag
gonistas dos
s receptores
s do peptíde
eo relacionad
do ao gene da calcitoniina (CGRP-R
R) são
úteis no tratamento da enxaqueca, e com
mo os efeito
os do CGRP sobre
s
a tran
nsmissão sináptica
são ffortemente aumentados
a
pela ativaçã
ão dos recep
ptores A2A, é especulad
do que o blo
oqueio
dos receptores A2A e consequente a tenuação da ativação dos CGRP--R pode tam
mbém
contrribuir para a capacidade
e da cafeína em aliviar esta
e
dor. É provável
p
que
e a associaç
ção da
cafeín
na com os antagonistas
s dos recep
ptores do CG
GRP seja útil para trata
ar a enxaqueca e
substtancialmente
e aumentarrá a eficá
ácia destas drogas no
n
tratamen
nto da do
or de
cabeç
ça/migrânea
a.
o das inegá veis proprie
edades analg
gésicas agud
das da cafeína, a
A despeito
sua in
ngestão hab
bitual, em do
oses superio res a 200mg
g/dia deve ser evitada n
nos pacientes com
síndromes doloro
osas crônicas
s.
nsidere seguro o
Ainda que
e o FDA (F
Food and Drrug Adminis
stration) con
consu
umo diário de até 300m
mg/dia de ccafeína, essa quantidad
de já é suficciente para gerar
sintomas como ansiedade, irritabilidade
e, insônia, prejuízo no aprendizad
do e depend
dência
física. A classific
cação interna
acional das cefaleias (ICHD II) des
screve um ttipo específico de
cefale
eia por priv
vação de caffeína, que sse desenvolv
ve nas 24 horas
h
após a interrupção do
consu
umo mínimo
o de 200mg//dia por maiss de duas se
emanas. Tam
mbém se som
mam os trab
balhos
que c
correlacionam
m o consumo crônico de
e cafeína com
m enxaqueca
a e cefaleia ccrônica diária.
Uma notíícia recente
e, com rela
ação à inve
enção de u
um professo
or de
engenharia biom
médica, David Edwards, gerou polêm
mica e divid
diu opiniões sobre o prroduto
AeroS
Shot; nome de um basttão vendido no mercado
o americano que contém
m cafeína para ser
sugad
da pela boca
a. Do taman
nho de um b
batom, o pro
oduto começ
çou a ser ve
endido em ja
aneiro
em M
Massachusettts e Nova York,
Y
pelo p
preço de US
S$ 2,99 (cerrca de R$ 5
5,00). Na Frrança,
tamb
bém já está disponível. O senador democrata Charles Schumer, de Nova York, já se
posic
cionou contra
a a cafeína. Ele teme qu
ue o AeroSho
ot seja adota
ado por jove
ens com men
nos de
18 an
nos como se
e fosse uma droga sintéttica vendida em clubes noturnos. Oss cem miligrramas
em p
pó equivalem
m a um copo
o grande de
e café líquido e são enriquecidos co
om vitamina
a B. O
AeroS
Shot não passou
p
por uma revisã
ão do FDA porque até então erra vendido como
suple
emento alime
entar. O FDA
A afirmou qu
ue investigará se o cons
sumo do AerroShot é seg
guro e
se o ffabricante poderá anunc
ciá-lo como ssendo um su
uplemento alimentar.
Por fim, dada
d
a utilizzação genera
alizada da cafeína
c
bem como as demais
situaç
ções descrittas acima, que tornam a relação ca
afeína e dor uma faca d
de muitos gu
umes,
torna
a-se necessá
ário expandir a atenção para os efe
eitos da cafeína bem allém de seu papel
como
o um analgés
sico adjuvan
nte.
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