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1. Re
ecém-nascido
os sentem dor durante p
procedimenttos médicos de rotina
Muito
os médicos duvidam
d
que
e recém-nasccidos aprese
entam capacidade fisioló
ógica de senttir dor
ou ainda não são
o seguros qu
uanto à form
ma mais segu
ura de tratar a dor em b
bebês tão jo
ovens.
Segundo uma de
eclaração co
onjunta da A
Academia Am
mericana de Pediatria e da Sociedade de
Pedia
atria do Cana
adá, o fato dos
d
neonato
os serem sub
bmetidos a procediment
p
tos dolorosos sem
receb
berem alívio da dor está associado
o ao aumentto da mortalidade e afe
eta a respos
sta da
criança à dor no
o futuro. Um
m estudo pu
ublicado em fevereiro de 2000 na revista Pediatrics
mostrou que mu
udanças na freqüência cardíaca, re
espiratória e pressão sa
angüínea ocorrem
quando o neona
ato sente dor. Os pesq
quisadores sugerem qu
ue medidas simples co
omo a
sacarrose, sugar uma
u
chupeta
a ou ser seg
guro pelos pais ajudam a diminuir a dor e devem ser
adota
adas durante
e a realizaçã
ão de proced imentos de rotina como o teste do p
pezinho.
2. An
nalgesia depe
endente da raça
r
do paci ente
Pacie
entes negros
s e hispânico
os atendidoss em unidade
es de pronto
o-socorro no
os Estados Unidos
U
receb
bem menos medicamenttos para dorr que pacien
ntes brancos
s. De acordo
o com um estudo
e
public
cado na reviista Annals of
o Emergenccy Medicine, 43% dos pa
acientes neg ros portadorres de
fraturras de osso
os longos não
n
recebera
am analgés
sicos, enqua
anto que so
omente 26%
% dos
pacie
entes branco
os com lesõe
es similares n
não receberam. O líder da pesquisa
a, Dr. Knox Todd
T
,
acred
dita que a diferenciação racial n
na prescriçã
ão de analg
gésicos pod
de ser devido à
esterreótipos raciais e não às
s diferenças de sensibilidade ou tole
erância a do
or entre as raças.
Desta
a forma, os pesquisadorres sugerem a criação de critérios padronizados
p
s para a avaliação
da do
or. Além diss
so, outro esttudo publica do no The New
N
England Journal of M
Medicine, em
m abril
desse
e ano, mostrou que farm
mácias de ba
airros predominantemen
nte não bran
ncos da cida
ade de
Nova York, não possuem es
stoques de o
opióides sufficientes para o tratame
ento de pacientes
com dor severa.
3. Se
exo pode cau
usar dor de cabeça
c
Em a
algumas pes
ssoas o sexo causa um
ma intensa dor
d
de cabe
eça, que é cclassificada como
"cefaléia orgásm
mica". Segun
ndo a Dra. Maria Edu
uarda Nobre
e, neurologiista, a dor pode
come
eçar antes, durante
d
ou após
a
o orgassmo e acome
ete mais hom
mens que m
mulheres, pod
dendo
ocorrrer em qualq
quer fase da
a vida sexua
al ativa. As causas não são bem cla
aras, mas podem
p
estarr relacionada
as com a produção
p
de
e serotonina, contração dos múscu
ulos da cabeça e
pesco
oço, vasodila
atação e aum
mento da prressão sangüínea. A dorr geralmente
e cede com o uso
de an
nalgésicos vasoconstrito
v
ores. Como na maioria dos
d
casos o quadro oco
orre em pacientes
que s
sofrem de enxaqueca,
e
o tratamentto desta previne também
m o apareciimento da dor
d
de
cabeç
ça orgásmica
a.
4. Te
emperatura ambiente
a
alttera sensibili dade à dor
Um e
estudo recen
nte sugere que
q
a temp eratura amb
biente pode promover u
uma alteração no
limiarr nociceptivo
o térmico. Observações
O
realizadas em
e paciente
es voluntário
os mostraram
m que
o frio
o produz um
m aumento nos
n
níveis en
ndógenos de
e beta-endorrfina e esta seria respon
nsável
pela d
diminuição da
d resposta ao estímulo térmico noc
civo.
5. Priimeiro ambu
ulatório público para trattamento da cefaleia
c
Foi crriado em Belo Horizonte
e o primeiro ambulatório
o público esp
pecializado n
no tratamentto das
cefalé
éias. O ambulatório é fruto de u ma parceria
a entre a prefeitura
p
m
municipal de
e Belo
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Horiz
zonte e a So
ociedade Min
neira de Cefa
aléia. Os con
nsultórios, equipamento
e
os e material para
diagn
nóstico foram
m cedidos pela
p
prefeitu
ura, enquanto que os médicos,
m
qu
ue trabalharão de
forma
a voluntária, foram sele
ecionados p ela Sociedad
de. Inicialmente o amb
bulatório ate
enderá
30 co
onsultas por semana, nú
úmero que de
everá ser do
obrado nos próximos
p
me
eses.
6. A a
acupuntura é efetiva para o tratame
ento da dor crônica?
c
Após uma revisão
o sistemática, pesquisad
dores canade
enses e norte-americano
os concluíram
m que
não h
há evidência
as claras de que a acupu
untura seja efetiva
e
para o tratamentto da dor crônica.
A dorr, no entantto, é o princ
cipal motivo que leva ce
erca de um milhão de n
norte-americ
canos,
por a
ano, a procurrarem a acu
upuntura.
7. Iog
ga para o tra
atamento da
a síndrome d
do túnel do carpo
c
A sín
ndrome do tú
únel do carp
po é uma co
omplicação decorrente
d
de
d atividade
es repetitivas
s. Um
grupo
o de pacienttes com síndrome do tún
nel carpo rec
cebeu um tra
atamento qu
ue consistia de 11
postu
uras de Ioga
a por oito se
emanas. Outtro grupo de
e pacientes, o qual foi d enominado grupo
contrrole, recebeu
u apenas o tratamento usual, que consistia do
o uso de um
ma tala de punho.
p
Neste
e estudo pre
eliminar, os pacientes q
que recebera
am o tratam
mento com i oga tiveram
m uma
signifficativa melh
hora na forç
ça de agarra
ar e uma red
dução signifficativa da d
dor, o que não foi
obserrvado no gru
upo controle.
8. Iniibidor da CO
OX-2 (Celeco
oxib) e seus e
efeitos colatterais
Desde o início de sua comercialização, em outubro
o de 1999, até
a abril dessse ano a ADRAC
A
(Adve
erse Drug Reactions
R
Advisory Com
mmittee) já registrou 919
9
relatos sobre os efeitos
e
colate
erais relacio
onados com
m o uso do celecoxib (Celebrex). Poucos paccientes relataram
altera
ações gastriintestinais como
c
náusea
a, dor abdo
ominal, diarrréia e dispe
epsia. Entretanto,
outro
os efeitos colaterais têm sido pro eminentes com o uso do Celecox
xib, entre eles
e
a
urticá
ária, dor de cabeça, algu
um tipo de a
alergia (com
mo edema de
e língua e an
ngioedema),, além
de ou
utros efeitos adversos. Os
O efeitos co
olaterais do Celecoxib
C
têm um perfil muito simila
ar aos
dos a
antiinflamató
órios não estteroidais, co
om exceção no
n que se re
efere aos seu
us efeitos so
obre o
trato gastrintestinal.
9. So
orrir é um bo
om remédio para artrite
Uma paciente no
orte-americana que sofre
e com sua artrite reuma
atóide relato u que sorrir alivia
imediatamente a dor relac
cionada à ssua doença.. Desde então, ela se
e tornou as
ssídua
telesp
pectadora de
e programas
s humorísticcos. Este alív
vio da dor pelo sorriso ttem sido atribuído
à dis
stração e ex
xperiências positivas ob
btidas pela paciente. No
N entanto, parece que
e este
proce
esso espasm
módico tamb
bém ajuda p
por tornar mais
m
flácidos músculos não diretam
mente
envolvidos com o sorriso. Assim, o ssorriso seria
a bom para o alívio d
da dor na artrite
a
reum
matóide tanto
o por seu aspecto
a
emo
ocional positivo quanto pelo alívio
o muscular que
q
o
acom
mpanha.
10. O relaxamentto ajuda cria
anças no con
ntrole da enx
xaqueca
Na te
entativa de oferecer
o
um tratamento
o alternativo aos remédios no contro
ole da enxaqueca
infantil, a Funda
ação de Pes
squisa Alem
mã treinou crianças
c
a controlar
c
oss seus pote
enciais
cortic
cais lentos por meio de técnicass de relaxamento ou auto-sugestã
ão. Baseado em
evidê
ências de que
e a enxaque
eca pode oco
orrer quando
o há exagera
ada excitação
o de neurônios no
córte
ex cerebral, este
e
treinam
mento foi con
nduzido na tentativa
t
de controlar fu
uturas ocorrê
ências
de en
nxaqueca. Depois
D
de dez sessões de treiname
ento, o níve
el de ativida
ade cortical basal
dimin
nuiu e a ocorrência de enxaqueca no
os seis mese
es seguintes
s foi menor n
no grupo tre
einado
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que n
no controle. Este estudo
o indica a im
mportância do
d relaxamento no trata
amento proffilático
da en
nxaqueca em
m crianças.
11. N
Novas descob
bertas e trattamentos ofe
erecem ajuda
A em
mpresa Algos
s Pharmaceu
utical Corpo
oration comb
binou dextro
ometorfan co
om morfina (1:1,
v/v) e criou Morp
phiDex, uma
a droga que dobra a efic
cácia do opió
óide sem au mentar os efeitos
e
colate
erais, permitindo que os pacientes utilizem me
etade da dos
se usual de morfina. Frrank e
Carus
so (2000) mostraram
m
que pacientess, recebendo
o MorphiDex
x e submetid
dos à extraç
ção do
terceiro molar ou
o cirurgia ortopédica,
o
tiveram efe
eito analgés
sico significa
ativamente maior
quando comparados aos pac
modo, Morp
cientes que receberam apenas
a
morffina. Deste m
phiDex
parec
ce constituir uma alterna
ativa eficaz n
no tratamen
nto de dor se
evera à mode
erada.
12. M
Música e Dorr: novas alternativas coa
adjuvantes para
p
a dor pó
ós-cirúrgica
Pesqu
uisadores do
o Hospital de Salt Lake City, nos Estados Unidos, estão av
valiando o uso
u
da
músic
ca no tratam
mento da do
or pós-cirúrrgica. Neste estudo, na noite anterrior à cirurgia, os
pacie
entes ouviam
m músicas ou narrava
am histórias
s envolvendo sensaçõe s positivas. Este
proce
edimento prromovia uma distração frente à prroximidade da interven ção cirúrgic
ca. Os
pacie
entes permaneciam com
m fones de o
ouvido escuttando música
as durante a cirurgia, o que,
em a
alguns casos
s, promoveu um relaxam
mento e red
duziu a quan
ntidade de m
medicação para
p
o
tratamento da do
or pós-opera
atória.
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