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1. Pacientes com dor crônica não cancero
osa preferem
m fentanil tra
ansdérmico à morfina oral
Laure
e Allan (Serrviço de Do
or Crônica, Middlessex, U.K.), em um estudo envolvendo
o 212
pacie
entes com dor
d
crônica não cancerrosa, conclu
uiu que a maioria
m
prefferiu a apliicação
trans
sdérmica de fentanil ao
o uso de pre
eparação orral de morfiina de liberração prolon
ngada,
tendo
o sido a ma
aior eficácia do fentanil relatada co
omo a principal razão d
desta preferência.
Todav
via, o Dr. McQuay (Un
nidade de D
Dor do Churchill Hospittal, Oxford) questionou
u esta
conclusão, pois é possível que
q
a mais fácil aplicaç
ção transdérmica tenha
a sido a principal
razão
o de preferên
ncia dos pac
cientes.
Referrência: Britis
sh Medical Jo
ournal 322:1
1134-1135,1
1154-1158, 2001.
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2. Tra
atamentos da
d dor neuro
opática e do câncer base
eados no mec
canismo da dor
Esta foi uma das
s maiores diiscussões do
o 20th Annu
ual Meeting of the Amerrican Pain Society
realiz
zado em 01 de abril de
e 2001. A d
dor neuropá
ática engloba uma gran
nde variedad
de de
síndromes como
o a neurop
patia diabét ica e as neuralgias
n
trigeminal o
ou pós-herp
pética.
Recen
ntemente, a discussão
o era centrrada basicam
mente no envolviment
e
to dos neurrônios
primá
ários e secu
undários, no
os mediado res envolvid
dos na tran
nsmissão e nos mecanismos
iônico
os e metab
bólicos neurronais. Atua
almente, as
s células gliais passam
m a ser foc
co de
inves
stigação e parecem
p
terr um papell central na
a dor crônic
ca, tanto in
nflamatória como
nal por liberarem
neuro
opática . Estas células possivelmen
nte modulam
m a sensibilidade neuron
citociinas e outro
os mediadores responsá
áveis pela manutenção
m
da atividade
e espontâne
ea dos
neurô
ônios envolv
vidos.
Referrência: Prog
gram and ab
bstracts of tthe 20th An
nnual Scientific Meeting of the Ame
erican
Pain Society; Aprril 19-22, 20
001; Phoenix
x, Arizona. Abstract
A
744,, 629, 713, 7
732.
3. Fosforilação de
e neurofilam
mentos pela m
morfina em ratos depend
dentes à mo
orfina
Os ne
eurofilamenttos são partte integrante
e do citoesq
queleto neurronal. Muitoss neurofilam
mentos
fosforilados são vistos em cérebros
c
posst-mortem de humanos
s dependenttes a opióid
des. A
prese
ença de neurofilamentos
s anormais pode ser responsável pela alteração
o de funçõe
es que
mento agud
dependem de su
ua integridade. O tratam
do com morrfina resulta em aumen
nto da
imunomarcação de neurofila
amentos fosfforilados no córtex cere
ebral de rato
os. Além dis
sso, o
tratamento crôniico seguido de retirada da droga mostra
m
declínio tempo-d
dependente desta
marc
cação. Como
o há aumen
nto e declín
nio progressivos na fo
osforilação d
destes filam
mentos
duran
nte o uso e retirada de opióides, respectivam
mente, esta hiperfosforiilação pode estar
atuan
ndo como fator de reforç
ço em huma nos depende
entes do uso
o opióide.
Referrência: Neurroscience Lettters 304 (1--2): 37-40, 2001.
4. An
ngiogênese terapêutica
t
alivia
a
angina em pacientes com isquemia do mio
ocárdio
Uma nova técnic
ca de transfe
erência gêniica desenvolvida por mé
édicos da Esscola de Medicina
de Tu
ufts (Boston, Estados Unidos), prom
move o alívio da angina e da obstru
ução vascula
ar em
árdio. O estudo piloto demonstrou q
pacie
entes com isq
quemia crôn
nica do miocá
que paciente
es que
sofreram a inserção de um
m catéter co
ontendo gen
nes que cod
dificam fato
ores indutores de
angio
ogênese (ex
x: ph VEGF-2) diretam
mente no músculo card
díaco, relata
aram melhora da
angin
na e menor necessidade
n
do uso de n
nitrovasodila
atadores, alé
ém de aprese
entarem aum
mento
do flu
uxo sangüíne
eo cardíaco. Nenhum do
os pacientes
s tratados ap
presentou altterações no ritmo
cardía
aco, infarto do miocárdio ou perfura
ações no tec
cido cardíaco
o, o que indicca a efetivid
dade e
a seg
gurança do uso
u clínico de
essa técnica .
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Referrência: Circu
ulation, 103: 2138-2143 , 2001.
5. No
ovos análogo
os dos peptíd
deos opióide
es
Vário
os são os esttudos realiza
ados na tenttativa de des
senvolver no
ovos composstos opióides
s que,
além de alta afin
nidade por receptores
r
µ e ð, sejam
m resistentes à degrada
ação enzimática e
tenha
am alta permeabilidade, especialm
mente atrav
vés da barreira hemattoencefálica. Nos
últimos anos de
esenvolveram-se análo
ogos dos pe
eptídeos op
pióides com alta resisttência
enzim
mática. No entanto,
e
o aumento da permeabilida
ade destas novas droga
as ainda é motivo
m
de e
estudo. Rece
entemente, Lipkowski e colaboradores criara
am composstos propepttídeos
opióid
des, especia
almente pep
ptídeos opió ides ligados
s à fenilalan
nina. Estes novos comp
postos
geram
m peptídeos
s opióides ativos com alta ativid
dade biológiica e maiorr facilidade para
atrav
vessar barre
eiras biológic
cas. Porém, o mecanism
mo exato do
o metabolis mo destas novas
droga
as ainda é de
esconhecido
o, e os estud os ainda esttão em andamento.
Referrência: Life Science
S
68:9
969-972, 20 01.
6. Re
eposição hormonal pós-m
menopausa i nfluencia a sensibilidade
s
e dolorosa
As d
diferenças relacionadas
r
s ao sexo quanto à sensibilida
ade dolorossa têm rec
cebido
considerável aten
nção nos últimos anos ( veja mais DOL
D
1, DOL 5 e DOL 9). Várias evidê
ências
sugerrem que os
s hormônios ovarianos influenciam a percepçã
ão da dor a
ao longo do
o ciclo
mens
strual feminiino. Na déca
ada de 80 d
demonstrou--se que mulheres que n
não fazem uso
u
de
contrraceptivos orais
o
aprese
entam maio
or sensibilid
dade à dorr quando ccomparadas com
mulheres que usam contrace
eptivos oraiss ou com ho
omens (Perce
ept Psychop
phys, 27:499
9-504,
1980). Recentem
mente, estu
udo realizad
do na Univ
versidade da
a Flórida ( Estados Un
nidos),
mostrou que a re
eposição horrmonal em m
mulheres pós
s-menopausa diminui o limiar nocice
eptivo
à esttimulação té
érmica. A re
elevância cl ínica destes
s achados ainda
a
não esstá clara, nem
n
o
meca
anismo pelo qual isto oc
corre. No en
ntanto, é um
m ponto a ser considera
ado, pois es
studos
demo
onstram que
e a terapia de reposiçã
ão hormonal aumenta o risco de q
quadros dolo
orosos
assoc
ciados a des
sordens temporomandib
bulares (Pain
n, 69: 153-160, 1997). Além disto, entre
as mulheres pós--menopausa portadoras de dor orofa
acial, a reposição hormo
onal é associiada a
ento da sinto
omatologia clínica
c
da do r (Clin J Pain
n, 16: 121-1
126, 2000).
aume
Referrência: Pain 92: 229-234
4, 2001.
7. Efe
eito duplo de
e doador de óxido nítrico
o (NO) na no
ocicepção
Injeç
ção intrateca
al de baixas doses do do
oador de NO, SIN-1, reduziram a hip
persensibilid
dade a
estím
neuropática em ratos, enquanto
mulos mecânicos no mod
delo de dor n
e
que
e altas dose
es não
tivera
am efeito ou aumentarram a sensiibilidade. No
o teste da retirada de cauda, as doses
testadas produziram somentte efeitos an
ntinociceptivos. O L-NOA
ARG e L-NM MA, inibidorres da
NO-sintase reduz
ziram a hipersensibilida
ade evocada
a pela injúria do nervo e o aumen
nto da
latência no teste de retirada de cauda, re
espectivame
ente. O ODQ
Q, inibidor da
a guanilato ciclase
c
(Gc) aboliu os efeitos
e
antinociceptivos em ambos os testes e reduziu oss efeitos de altas
doses
s de SIN-1 em
e ratos neu
uropáticos. E
Esses resulta
ados indicam
m que o SIN -1 e inibidorres da
NO s
sintase reduz
zem a dor por mecanissmos espina
ais que envo
olvem a ativ
vação da Gc
c . Os
efeito
os do SIN-1 variam depe
endendo da dose e do modelo
m
de do
or utilizados , sendo os efeitos
e
antinociceptivos predominantes, embora doses altas
s possam inte
ensificar a d
dor.
Referrência: Brain
n Research 897:9-19,
8
20
001.
Divullgação Cien
ntífica
8. An
nalgesia pré--emptiva que
estionada
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Pesqu
uisadores do
o Hospital de
e Hvidovre ((Dinamarca)), analisaram
m mais de 40
0 estudos cllínicos
contrrolados, nos
s quais fora
am bloquea
ados os esttímulos dolo
orosos dura nte a cirurrgia e
rio. A analg
concluíram que não houve diminuição da dor no pós-operató
p
gesia pré-em
mptiva
baseiia-se na adm
missão de que o bloque
eio dos sinais dolorosos durante a ccirurgia evitaria o
desen
nvolvimento de processos centra
ais (potenciiação de lo
onga duraçção) que seriam
s
respo
onsáveis pela manutenção da intenssidade dolorrosa pós-cirú
úrgica. Esta teoria contrrapõese à idéia de que o mecanismo
m
básico da dor inflam
matória poss-cirúrgica deriva
d
funda
amentalmente da sensib
bilização dos neurônios primários
p
periféricos.
9. Fis
sioterapia: a melhor esco
olha para am
menizar os sintomas
s
da artrose
Aprox
ximadamentte 3% da população mundial sofre com as
s dores e limitações físicas
f
decorrrentes da artrose, do
oença causa
ada por altteração na produção d
de colágeno
o nas
cartilagens artic
culares. Seg
gundo a Drra. Vera Lúcia Szeinfe
eld (Unifesp
p) o tratam
mento
fisiote
erápico, que
e inclui nataç
ção, hidrogin
nástica, mus
sculação, ultra-som, apliicações de calor
c
e
cines
sioterapia, além de ame
enizar os siintomas, pode retardar a progresssão da doen
nça. A
acupu
untura, aplic
cações de ca
alor e ultra-ssom são boas armas para o alívio da
a dor.
10. N
Novas perspe
ectivas para alívio da do r
Uma companhia britânica está na última
a fase de tes
stes de uma
a droga deriv
vada da maconha
(Cann
nabis sativa
a) em pacien
ntes que so
ofrem de esc
clerose múlttipla e outra
as formas de
d dor
severra. As plan
ntas são su
ubmetidas a tratamentos destinad
dos a maxi mizar seu efeito
analg
gésico. Os pe
esquisadores
s explicam q
que a droga vai produzir alívio da do
or sem a pre
esença
dos e
efeitos psicoativos. O princípio attivo da drog
ga é conhe
ecido como canabinóide
e e a
indús
stria espera que em 2003, o produto
o já esteja disponível para comerciallização.
11. In
a COX-2 pode
em dificultarr a cura de úlceras
ú
nibidores da
Um grupo de pesquisadore
p
es norte-am
mericanos realizou testtes em teccidos de ratos e
consttatou que os
s inibidores seletivos
s
da COX-2 impe
edem o dese
envolvimentto de novos vasos
sangü
üíneos (angiiogênese) qu
ue, em gera
al, está relac
cionado à rec
cuperação d
da lesão e cu
ura da
úlcera. Esses res
sultados são preocupanttes, uma vez
z que a pres
scrição dessses medicam
mentos
é fre
eqüentementte feita a pacientes
p
qu
ue já fizera
am uso prolongado de antiinflama
atórios
conve
encionais, ou seja, paciientes nos q
quais o risco
o de problem
mas gastrinttestinais dev
ve ser
considerado.
12. A
Autoconfiança ameniza dor
d de parto
Mulhe
eres que con
nfiam em su
ua capacidad
de de lidar com
c
a dor na
a hora de da
ar à luz pode
em se
sair melhor dura
ante o trabalho de pa rto, revela uma pesquisa feita co
om 280 mulheres
primiigestas. A uttilização de técnicas
t
de rrespiração e relaxamentto reduz o te
emor e aume
enta a
confia
ança da mulher, diminuiindo a dor d urante o nas
scimento do bebê.
mpulsos eléttricos atenua
13. Im
am dor do m
membro fantasma
A cha
amada "dorr do membro fantasma"" pode ser atenuada po
or um novo
o tratamento
o com
impulsos elétrico
os de baix
xo limiar. A pesquisa foi realizad
da com sesssões diária
as de
treina
amento de discriminaçã
d
o sensorial, em que os pacientes fo
oram treinad
dos a identifficar a
localização e a frreqüência do
os choques. Ao fim do período
p
da pesquisa
p
e ttrês meses depois
d
do té
érmino do es
studo, a dor do membro
o fantasma diminuiu
d
em todos os pa
acientes do grupo
de trreinamento, o que não foi obserrvado no grupo contro
ole (pacienttes tratados
s com
analg
gésicos e co
om estimulação químicca ou física
a do coto). Os pesquiisadores tam
mbém
desco
obriram que
e as alteraç
ções na rep
presentação cortical associadas à dor do me
embro
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fanta
asma diminu
uíram nos pacientes q
que receberram terapia
a de impulssos elétricos em
comp
paração com os que tiveram o tratam
mento conve
encional.
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