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1. Injjúrias articulares aumen
ntam o risco de osteoartrose
Uma publicação recente (settembro de 2
2000) do perriódico Annals of Interna
al Medicine revela
r
que injúrias de
e joelho e ombro, o
ocorridas na
n
juventud
de, aumenttam o risc
co de
desen
nvolvimento posterior de
d osteoartrrite. A prev
venção, porttanto, pode
e ser iniciad
da em
grupo
os de risco por
p simples redução
r
de e
exercícios de
e alto impactto.
Referrência: Ann Intern Med 2000,
2
133: 3
321-328
2. Do
or de cabeça é sintoma de
d hipertenssão moderada
Uma equipe mulltinacional realizou estu
udos clínicos
s, randômico
os e duplo-ccegos e obs
servou
que a incidência de dor de ca
abeça está rrelacionada com o aume
ento da presssão diastólic
ca em
pacie
entes com hipertensão leve, mod
derada ou severa. O tratamento com ibesa
artana
(bloq
queador de receptores de
e angiotensi na II) reduz
ziu significativamente a d
dor de cabeç
ça. Os
pesqu
uisadores ac
creditam que
e a hiperten
nsão leve não seja, portanto, assinttomática e que
q
os
médicos devam encarar
e
a cefaléia como um dos seus possíveis sintomas.
s
Referrência: Arch Intern Med 2000, 160: 1645-1658
3. A a
analgesia ind
duzida por placebo
p
é anttagonizada por
p naloxona
a
Segundo um estu
udo publicad
do na revista
a Pain, a ana
algesia induz
zida por placcebo em pacientes
saudá
áveis é prevenida pelo antagon ista de rec
ceptores op
pióides, nalloxona. O limiar
nocic
ceptivo (escala de 0-10
0) foi avalia
ado em 340 voluntário
os saudávei s utilizando
o-se a
técnic
ca de dor isq
quêmica no membro su perior. Os grupos receberam injeçõ
ões de salina
a, mas
a um
m dos grupos
s informou-se que se tra
atava de um
m potente analgésico de ação rápida. Este
último grupo foi dividido em dois subgru
upos: um de
eles recebeu
u apenas o p
placebo, e re
elatou
meno
or intensidad
de de dor, demonstrand
d
do analgesia induzida po
or placebo. O outro subgrupo
receb
beu o placeb
bo e naloxona e observ
vou-se que naloxona iniibiu a analg
gesia induzid
da por
place
ebo.
Referrência: Pain 1996, 64: 535-543
4. En
ncapsulação em liposso
omos aumen
nta a duração do efeito
o antinocice
eptivo da morfina
intrattecal
A adm
ministração intratecal da
a morfina prroduz uma analgesia pottente que pe
erdura conforme a
uer no entanto, a
distribuição da droga. O aum
mento da du
uração do efeito antinociceptivo requ
e altas dose
es, as quai s podem ge
erar uma série de efeiitos colatera
ais. A
administração de
soluç
ção para ess
se problema foi recentem
mente propo
osta por pes
squisadores do Departam
mento
de A
Anestesiologia da Universidade de
e Tóquio em colaboração com p
pesquisadore
es da
Unive
ersidade de Washington
n. O grupo o
observou qu
ue a adminis
stração intra
atecal de morfina
encap
psulada em
m lipossomos feitos de
e L- ou D- di palmito
oil fosfatidil colina pro
olonga
ivo da morffina frente a estímulos térmicos agudos
signifficativamentte o efeito antinocicepti
a
aplica
ados em patas de ratos
s. A adminisstração da morfina
m
enca
apsulada red
duziu també
ém os
efeito
os colaterais
s avaliados como catalep
psia, agitação
o, disfunção motora ou a
alodinia.
Referrência: Anes
sth Analg 200
00, 91: 423--428
5. Hipersensibilidade crônic
ca do nocicceptor resultante da sensibilizaçã
s
ão inflamató
ória é
mediada pela pro
oteína kinase
eC
A inflamação agu
uda, resultante da adm inistração de carragenin
na na pata ttraseira de ratos,
induz
z hiperalgesia mecânica
a observada até 72 horras após sua administra
ração. Entretanto,
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três s
semanas ap
pós a administração de carragenina
a, a injeção de mediado
ores inflama
atórios
como
o a prostaglandina do tipo
t
E2 , 5--hidroxitripta
amina ou ag
gonista de a
adenosina A2,
A
no
mesm
mo sítio, prromove uma hiperalge
esia muito mais prolon
ngada (> 2
24 horas qu
uando
comp
parada a 5 horas
h
ou menos dos anim
mais controles, os quais
s não foram pré-tratados com
e isoenzimas de PKC ou o inibidor sseletivo da enzima
carra
agenina). Um
m inibidor não seletivo de
PKCe
e reverteram
m essa hiperalgesia prolongada.. A hiperalgesia agud
da induzida
a por
carra
agenina pode ser inibid
da por anta
agonistas de
e PKA e PK
KG, os quaiis não atuam na
hiperrsensibilidade
e a mediado
ores inflamattórios. Esses
s dados indic
cam que há d
diferentes vias de
segun
ndos mensageiros envolvidos na dorr inflamatóriia aguda e prolongada.
Referrência: J Neu
urosci 2000, 20(12): 468
80-4685
6. Re
elaxamento e auto-hipno
ose para o trratamento da
a dor
Na te
entativa de oferecer
o
um tratamento
o alternativo para o conttrole da enx
xaqueca infantil, a
Fundação de Pesquisa Alem
mã treinou ccrianças a controlarem
c
os seus po
otenciais corticais
lentos através de
e técnicas de
e relaxamen
nto ou auto-s
sugestão. Ba
aseado em e
evidências de
d que
a enx
xaqueca pod
de ocorrer quando há ex
xagerada ex
xcitação de neurônios
n
no
o córtex cerrebral,
este treinamento
o foi conduzido na tenta
ativa de controlar futura
as ocorrência
as de enxaq
queca.
Depo
ois de dez sessões
s
de treinamento
o, o nível de
d atividade cortical ba
asal diminuiu
u e a
ocorrrência de en
nxaqueca no
os seis messes seguinte
es foi menor no grupo treinado qu
ue no
contrrole. Este estudo indica
a a importâ
ância do relaxamento no
n tratamen
nto profilático da
enxaq
queca em crianças. Outro
O
estudo
o, comanda
ado por um
ma pesquisa dora de Bo
oston,
Massachusetts, revelou que
e o relaxam
mento auto
o-hipnótico de paciente
es submetid
dos a
proce
edimentos médicos
m
invasivos reduz a necessidade de medic
cação para o alívio da do
or e o
temp
po necessário
o para a realização doss procedime
entos. Esses dados foram
m relatados
s após
estud
do que conttou com a participação
p
de 241 pacientes, alea
atoriamente
e distribuídos, em
grupo
os que rece
ebiam: cuida
ados padrão
o (administrração de drrogas para o alívio da dor);
atenç
ção estrutura
ada (além de drogas parra o alívio da
a dor, o paciente era ou vido atentam
mente
e sug
gestões neg
gativas relac
cionadas à d
dor eram re
efreadas) ou
u relaxamen
nto auto-hipnótico
(drog
gas para alívio da dor e técnicas d
de relaxame
ento e auto-hipnose). O
Os pesquisa
adores
relata
aram ainda que os pacientes do grrupo que se submeteu à auto-hipno
ose apresentaram
quadro hemodinâ
âmico mais estável.
e
Referrências:




Pain
Lancet, 2000,
2
355:14
486-90
Divullgação Cien
ntífica

7. Po
ossível causa
a para a Narc
colepsia
Uma pesquisa re
ealizada porr Jerome M. Siegel, proffessor de ps
siquiatria da
a Universidade da
Califó
órnia, revela
a que a falta
a de neurôn ios contendo um neurotransmissor,
r, a hipocretina, o
qual regula o ape
etite e o son
no, é respon
nsável pela narcolepsia,
n
uma doença
a que afeta cerca
de 13
35.000 pesso
oas nos EUA
A.
8. Glicopeptídeo sintético tem potente e
efeito analgé
ésico e caus
sa menos de
ependência que a
morfiina
Segundo um tra
abalho apres
sentado no encontro anual
a
da Sociedade Quíímica Americana,
glicop
peptídeos sintéticos aná
álogos da en
ncefalina, pro
oduzem efeitos analgésiicos cerca de 100
a 200
0 vezes maiis potentes que os da m
morfina e ind
duzem quatro vezes me
enos depend
dência
física. Estes com
mpostos atra
avessam a barreira hem
mato-encefá
álica de form
ma efetiva e são
seletiivos para o receptor
r
deltta opióide. U
Um dos compostos testados, o SAM1
1095, produziu os
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melhores resultados ao longo dos testess. Novos experimentos com este co
omposto, alé
ém de
outro
os, estão em andamento
o.
9. O tratamento da enxaquec
ca pode caussar dor de cabeça
A dorr de cabeça rebote é um
m fenômeno pouco comp
preendido, qu
ue pode deco
orrer do con
nsumo
exage
erado de cafeína
c
ou de
d drogas usadas no tratamento da enxaqu
ueca. Segun
ndo o
neuro
ologista Ran
ndolph Evans (EUA), to dos os med
dicamentos atualmente
a
utilizados para
p
o
contrrole da enxa
aqueca pode
em tornar-se
e uma causa
a de dor de
e cabeça. Ge
eralmente, com
c
a
reduç
ção da dosagem ou suspensão do ttratamento, a dor cessa
a. Entretanto
o, os mecanismos
respo
onsáveis porr este fenômeno são aind
da desconhe
ecidos.
10. A
Aspirina polim
merizada terrá efeito maiis localizado
Foi anunciada na
a reunião anu
ual da Amerrican Chemic
cal Society a nova forma
a da aspirina
a, que
torna
ará possível o tratamen
nto da dor e inflamação em sua origem.
o
O á
ácido salicílico foi
isolad
do e quimica
amente ligad
do entre si fo
formando lon
ngas cadeias
s poliméricass. O polímerro cria
fibras
s que se aderem às superfícies pod
dendo ser usado
u
para revestir sutu
uras, articullações
proté
éticas e outro
os aparelhos
s, permitindo
o que a inflamação seja tratada loca
almente.
11. N
Novo anestés
sico dental
Al Re
eader, pesqu
uisador da Universidade de Ohio, patenteou uma nova fórm
mula de anestésico
denta
al, considera
ada mais efetiva que as atualmente disponív
veis. A com
mposição com
mbina
avaliou a eficácia
anesttésico local com álcoo
ol. Reader a
e
de diferentes combinaçõe
es em
pacie
entes subme
etidos a leve
es choques na base do dente, região previame
ente anestesiada,
considerando tottal anestesia
a quando e stes pacienttes não rela
atavam dor até determ
minado
aume
ento de volttagem. A an
nestesia mai s eficaz, alc
cançando 90
0 % dos paccientes, foi obtida
o
pela combinação de lidocaína
a e manitol. Este aumento na eficácia do anesttésico pela adição
a
de m
manitol é atribuído a ab
bertura da cobertura de
d nervos se
ensoriais, p ermitindo melhor
m
acess
so do anesté
ésico.
12. D
Droga pode ajudar
a
alcoólatras
Uma droga utiliizada para controle da
a náusea que
q
freqüentemente accomete pacientes
cance
erosos (ondansetron) re
eduz significcantemente a compulsã
ão para inge
estão de be
ebidas
alcóo
olicas por alcoólatras. Segundo o Dr. Bankoll Johnson, psiquiatra responsávell pelo
estud
do, esta com
mpulsão esttá relaciona
ada ao dese
equilíbrio de
e dopamina e serotonin
na no
céreb
bro. A habilidade do on
ndansetron em regular a interação
o dopamina--serotonina pode,
porta
anto, explicar esse efeito
o benéfico em
m alcoólatras.
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