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1. Tra
atamento co
om ímãs pod
de ser efetivo
o no controle
e da dor pélv
vica
De ac
cordo com um
u estudo apresentado no Congress
so do Colégio Americano
o de Obstetrrícia e
Ginec
cologia, 60%
% das mulhe
eres tratadass com ímãs obtiveram redução
r
na d
dor pélvica. A dor
pélvic
ca crônica é um proble
ema comum
m que pode
e ser causad
do por endo
ometriose, bridas
b
cirúrg
gicas ou pod
de ter um componente psicológico decorrente de abuso se
exual. No es
studo,
14 m
mulheres enttre 18 e 50
0 anos foram
m dividas aleatoriamentte em dois grupos, um
m com
tratamento simulado (ímã in
nativo) e ou tro com ímã
ãs reais. Os ímãs foram
m fixados em
m dois
ponto
os de gatilh
ho por duas
s semanas e foram efic
cientes em reduzir a d
dor em 60%
% das
mulheres. A eficá
ácia dos ímã
ãs ainda não
o foi compro
ovada devido
o ao tamanh
ho da amosttra do
estud
do, mas um novo estudo
o com 30 mu
ulheres está em andame
ento.
2. An
ndar de bicicleta pode reduzir a perccepção da do
or
Segundo um esttudo aprese
entado no C
Congresso Anual do Colégio Americcano de Medicina
Esporrtiva, 25 miinutos de ex
xercício em uma bicicleta ergométrrica reduzem
m a percepção da
dor. A percepção
o dolorosa fo
oi medida co m o uso de força comprressiva nos d
dedos indica
adores
de in
ndivíduos saudáveis
s
ou
o portadore
es de dore
es nos músculos lomb
bares. Todo
os os
partic
cipantes rela
ataram redu
ução na dor pela comprressão até 30
3 minutos após o exercício.
Exerc
cícios podem
m, desta form
ma, ser úteiss no tratame
ento de dores
s crônicas.
3. O estresse aju
uda as mulhe
eres a vivere
em saudavelmente
As m
mulheres reagem ao estrresse de forrma diversa à do homem. Elas se e
envolvem co
om as
crianças e procurram os amigos em vez d
de usar o refflexo "luta -o
ou- morte".
4. Iniibidores da COX-2
C
podem
m ser úteis p
para o tratamento do câ
âncer
Pesqu
uisadores do
o Centro Médico da Univ
versidade de
e Vanderbiett, (Nashville,, Estados Un
nidos)
obserrvaram redu
ução dos tumores de p
pulmão e do
o desenvolvimento de v
vasos sangü
üíneos
respo
onsáveis pela
a oxigenação
o e nutrição dos tumore
es, em anima
ais deficiente
es do gene para
p
a
síntes
se da enzim
ma ciclooxig
genase do tipo 2 ou COX-2 (cuja expressão
o é induzida em
proce
essos inflamatórios). Os cientistas ta
ambém obse
ervaram que
e o tratamen
nto com inibidores
seletiivos da COX
X-2 também reduziu sig nificativame
ente os níveis desses fattores em an
nimais
cujo gene estav
va ativo. Os
O autores descreveram
m ainda qu
ue os nívei s de fatore
es de
cresc
cimento env
volvidos na angiogênesse são signiificativamente mais ba ixos em an
nimais
deficiientes do ge
ene da COX--2. Essa alte
ernativa tera
apêutica abrre novas pe
erspectivas para
p
a
cura do câncer, mesmo
m
em casos
c
de tum
mores em desenvolvimen
nto.
Referrência: Journ
nal Clinical Investigation
n, 105 (11): 1589-1594, Jun 2000.
5. Utilização da terapêutica genética
g
no ttratamento da
d dor
A infe
ecção de cam
mundongos com vírus H
Herpes Simplex recombin
nante, conte
endo o cDNA
A para
a pre
epoencefalina
a humana, precursor
p
pe
eptídico opióide, possibilita o aumen
nto deste pep
ptídeo
dos tterminais ce
entrais dos neurônios do glânglio
o da raiz do
orsal, mostrrando aprop
priada
trans
smissão e ex
xpressão do gene. Após a sensibilização com ca
apsaicina ou
u dimetilsulfó
óxido,
a res
sposta de rettirada da pa
ata foi reduzzida ou elimiinada nos an
nimais infecttados. O blo
oqueio
da se
ensibilização
o foi revertid
do pela adm
ministração de
d naloxone,, indicando sseletiva alte
eração
da função dos ne
eurônios opio
oidérgicos pe
ela terapêutica genética.
Referrência: PNAS
S, 96 (6): 32
211-3216, M
March 1999.
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6. No
ova alternativa de terapia para a dorr intratável
Zicon
notide, novo
o bloqueadorr de canais de cálcio tipo N, é a mais
m
nova a
alternativa para
p
a
terap
pia da dor in
ntratável des
senvolvida p
pela Elan Co
orportation. Em estudo ssubmetido à New
Drug Application
n (NDA) para a aprova
ação do com
mposto, a Elan descre
eve a eficác
cia de
utiliza
ação de zico
onotide por via
v intra-teccal em 700 pacientes po
ortadores de
e dor crônica
a, nos
quais
s o tratamen
nto com opióides por v ia sistêmica foi ineficaz
z ou observo
ou-se intolerância
aos e
efeitos colate
erais. Recentemente foi publicado um
u trabalho confirmando
o estes resultados
positivos e demo
onstrando a eficácia do ziconotide no tratamen
nto da dor. Porém, em outro
traba
alho foram relatados sérios efeito s colaterais
s, como agiitação e de
esorientação, que
levarram à suspen
nsão da adm
ministração d
da droga.
Referrência: Pain,, 85: 287-28
89; 291-296,, 2000.
7. Su
ubstituto parra a morfina
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade da Califó
órnia (São Francisco,
F
Es
stados Unido
os) liderados
s pelo
Profe
essor John Levine desenvolveram uma estra
atégia no combate
c
à dor com efeitos
e
colate
erais mínimos, o que representa u
uma alternattiva terapêutica à morfiina, a qual causa
tolerâ
ância e depe
endência. Os
s agonistas kappa-opióides (k-opióides) vêm se
endo empregados
clinicamente há mais
m
de 40 anos,
a
entrettanto, com má
m reputação
o como anallgésicos e efficácia
difere
enciada em relação à dor em h
homens e mulheres.
m
Estudos reallizados em 1996
demo
onstraram que
q
os k-opióides prom
movem efeito analgésico em mu
ulheres, as quais
prefe
erem os k-o
opióides à morfina, m
mas não em
m homens. Em um re
ecente estud
do os
pesqu
uisadores administrara
a
m os k-op
pióides asso
ociados ao naloxone ((antagonista
a dos
recep
ptores mi-op
pióides não específico),
e
o que causo
ou efeito ana
algésico prollongado tanto em
mulheres como em
e homens com
c
mínimo
os efeitos colaterais.
8. No
ova formulaç
ção da morfina facilita su
ua administrração
Em d
dezembro de
e 1999, a West
W
Pharma
aceutical Services anunciou o início
o dos testes
s para
uma nova formulação da mo
orfina que se
erá administtrada por via
a nasal. A m
morfina nasa
al terá
as mesmas prop
priedades farrmacológicass da morfina
a intravenos
sa, mas com
m maior facilidade
de ad
dministração
o. Os testes
s iniciais mo
ostraram que
e a nova fo
ormulação prroduziu analgesia
cinco
o minutos ap
pós sua admiinistração.
9. Qu
uem sente mais
m
dor, hom
mens ou mu lheres?
Pesqu
uisas recentes sugerem diferenças e
entre homen
ns e mulhere
es na sensib
bilidade dolorrosa e
tamb
bém na eficácia de vários
s agentes an
nalgésicos. Estas
E
diferen
nças estariam
m relacionad
das às
variações hormon
nais do ciclo
o menstrual, sendo as mulheres
m
mais sensíveis à dor. Entretanto,
duran
nte a gravid
dez os altos
s níveis horm
monais prom
movem um aumento do
o limiar dolo
oroso,
atingindo um pic
co próximo ao momentto do parto
o. Outros re
esultados de
emonstram que
q
a
analg
gesia produz
zida pela mo
orfina é ma is intensa em
e mulheres
s. Por outro
o lado, a ação do
ibuprrofeno é ac
centuada em
m homens. Estes acha
ados são de
d grande iinteresse pa
ara o
tratamento da dor,
d
porém há ainda muitos pon
ntos contrad
ditórios e i nconclusivos
s que
neces
ssitam de melhor investigação.
Referrência: Neurroscience and
d Biobehavio
oral Reviews
s, 24: 485-501, 2000.
10. R
Rofecoxib afe
eta função re
enal em paciientes idosos
A asp
pirina e outrros antiinflam
matórios não
o-esteroidais
s foram origiinalmente re
econhecidos como
inibid
dores da sínttese das pro
ostaglandina
as (PG) a partir do ácido
o araquidôni co. Hoje, sa
abe-se
que estas droga
as agem na
a inibição d
da ciclooxige
enase (COX
X) e, conseq
qüentementte, há
reduç
ção da síntes
se de PGG2 e PGH2. A C
COX-1 e COX
X-2 são isofo
ormas da en
nzima que diferem
na su
ua sensibilid
dade à inibiç
ção por dro
ogas antiinfla
amatórias. A inibição se
eletiva da COX-2
C
pode ter vantage
ens terapêutticas, visto que esta iso
oforma está provavelme
ente envolvida na
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produ
ução de PG nos sítios de
d inflamaçã
ão, mas não
o em outros sítios como
o, por exemplo, o
trato gastrointestinal. No entanto, o Roffecoxib, um novo inibido
or seletivo d
da COX-2, afeta a
funçã
ão renal de pacientes id
dosos, da m
mesma forma
a que os antiinflamatóriios não sele
etivos.
Swan
n et al (2000
0) utilizando dose única da droga, observaram
o
que
q
paciente
es que receb
beram
indom
metacina ou rofecoxib tiveram sign ificativa dim
minuição da taxa de filtrração glome
erular.
Os autores sugerem que há
á pouca dife
erença entre as alteraçõ
ões renais o
observadas com
c
a
utiliza
ação de inibidores da CO
OX-2 ou inib
bidores não seletivos,
s
as
ssim devemo
os estar aten
ntos a
possííveis efeitos colaterais de
ecorrentes d
do uso deste
es novos inibidores seletiivos da COX-2.
Referrência: Ann. Intern. Med
d., 133 (1):1
1-9, 2000
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