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1. No
ovos triptano
os para o tra
atamento da enxaqueca
De acordo com um estudo publicado n
na revista Obstetrics
O
an
nd Gynecolo
ogy, a enxaqueca
mens
strual pode ser eficiente
emente conttrolada pelo rizatriptan. Esse agonissta de recep
ptores
5HT 1B/1D foi te
estado em 335
3
mulhere
es que relata
aram alívio da
d dor, redu
ução da foto
ofobia,
fonoffobia e incap
pacidade fun
ncional. Outrro recente medicamento
m
o da classe dos triptano
os é o
eletriptano. Segundo a neurologista Y
Yara Fragos
so (Unifesp)
), 80% doss pacientes com
enxaq
queca que usaram a droga aprresentaram melhora. Eletriptano
E
é indicado para
interrromper o pro
ogresso da crise,
c
visto q
que apresentta efeito 30 minutos apó
ós a ingestão
o.
Referrência: Obstet Gynecol 96:
9 237-242 , 2000
2. Me
elhor procedimento para
a circuncisão
o
O uso
o da pinça Mogan
M
e analgesia com binada, que
e consiste em
m bloqueio d
do nervo pe
eniano
dorsa
al com lidoca
aína, sucrose
e e lidocaína
a-prilocaína tópica,
t
consttituem o mé
étodo mais in
ndolor
para a realização
o da circuncis
são em lacte
entes.
Referrência: Arch Pediatr Adolesc Med 15 4: 620-623,, 2000
3. Me
ecanismos de ação da su
ulfasalazina
O fattor de necros
se tumoral (TNF)
(
e interrleucinas (IL
L), como a IL-8 e IL-1be
eta, participa
am do
proce
esso inflama
atório e, particularmen
p
nte, da ins
stalação da hiperalges ia. Assim, estas
substtâncias são alvos potenc
ciais para a ação antiinfflamatória e analgésica de novas drrogas.
A sulfasalazina é uma droga utilizada no
o tratamento
o de doenças
s inflamatóriias como a artrite
a
reum
matóide em pacientes que
q
não resspondem be
em aos antiinflamatório
os não-esterroidais
conve
encionais. Tsai
T
e colabo
oradores (2 000) observ
varam que essa
e
droga inibe a ativ
vidade
fagoc
citária de polimorfonuclleares, assim
m como red
duz a expre
essão de ILL-8 induzida
a pelo
Lipop
polissacaride
e (LPS). Rodenburg e colaboradorres (2000), estudando
o os mecanismos
o (in vitro
antiin
nflamatórios da sulfas
salazina, de
eterminaram
m que a pré-incubaçã
p
o) de
macrrófagos com a droga iniibe a expresssão de TNF
F também in
nduzida pelo
o LPS. Os au
utores
atribu
uíram esse efeito
e
como sendo decorrrente da ind
dução de apo
optose.
Referrência: Arthritis Rheumatoides, 43((9): 1941-1950, 2000. Life Science
e, 67(10): 11491161, 2000
4. Ov
variohisterec
ctomia em ratas:
r
um m
modelo de do
or cirúrgica para avaliarr a analgesia
a préempttiva?
Gonz
zales e colab
boradores, da
d Universid
dade de Cam
mbridge, pro
opuseram em
m estudo re
ecente
que a ovariohiste
erectomia é um modelo para estudo
o dos mecanismos envol vidos na dor pósopera
atória. Os autores observaram que após esse procedimentto ocorria o desenvolvim
mento
de contorções abdominais
a
e alodinia mecânica referida
r
nas
s patas trasseiras das ratas.
Some
ente a administração de múltiplas doses de morfina
m
(anttes e depoiss da cirurgia) foi
capaz
z de abolir o desenvolvimento das ccontorções abdominais
a
e da alodinia
a por pelo menos
m
2 dias. Esses dad
dos sustentam o conceito
o da analges
sia pré-empttiva.
Referrência: Pain,, 88(1): 79-8
88, 2000
5. Hip
peratividade
e do sistema colicistoniné
érgico pode estar associada à baixa
a responsivid
dade a
opióid
des na dor neuropática
n
Um e
estudo public
cado recente
emente no p
períodico Pain, revela que a hiperativ
vidade do sis
stema
colec
cistoninérgico
o na medula
a espinhal p
pode ser o responsável
r
pela baixa responsividade a
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opióid
des na dor de
d origem neurogênica. Os autores observaram
m que a adm
ministração de
d um
antag
gonista de receptores para colescisttonina (CCk
k) do tipo B, o CI-988, iinibiu de ma
aneira
signifficativa a alo
odinia e a hiiperalgesia m
mecânica em
m ratos diabé
éticos e mon
noneuropátic
cos, o
que n
não foi obserrvado em an
nimais norma
ais.
Referrência: Pain , 88(1):15-2
22, 2000
6. Ma
acrófagos e mastócitos
m
contribuem
c
p
para a nocice
epção
Ribeiro e colaborradores (200
00) observarram que céllulas inflama
atórias resid entes, participam
da no
ocicepção no
o teste de co
ontorções ab
bdominais in
nduzidas porr zimosan ou
u ácido acético. O
núme
ero de conto
orções induz
zidas pelo áccido acético foi reduzido
o após pré-ttratamento com
c
o
comp
posto 48/80,, o qual depleta o conteú
údo granularr dos mastóc
citos, indican
ndo a importtância
dessa
as células no
n processo álgico. Alé
ém disso, o aumento da
d população
o de macró
ófagos
dessa
as células pe
eritoneais, após
a
a admiinistração de
e tioglicolato
o, produziu maior núme
ero de
conto
orções abdominais nos camundong
gos. O estud
do sugere que
q
essas cé
élulas reside
entes,
podem lib
macrrófagos e mastócitos,
m
berar interle
eucinas e fator de n
necrose tum
moral,
mediadores relac
cionados ao desencadeam
mento da do
or inflamatórria.
Referrência: Eur J Pharmacol , 387(1): 11
11-118, 2000
Divullgação Cien
ntífica
7. En
nxaqueca infa
antil
As crrianças tamb
bém sentem dor de cabe
eça. Estudos internacionais indicam que mais de
e 40%
das c
crianças com
m até 8 anos já sofreram desse mal e até 4% delas sofrem d
de enxaqueca.
8. A c
caminhada alivia
a
dor lom
mbar
Um e
estudo desenvolvido na Universidad
de Federal de
d São Paulo (UNIFESP
P) mostrou que a
a detectada entre
camin
nhada, quan
ndo praticada
a com freqü ência, comb
bate a dor lombar crônica
a últtima costela
a e o início
o da perna. Sessenta pacientes co
om dor lom
mbar crônica
a não
decorrrente de prroblemas grraves como tumores, hérnias ou in
nfecções, forram dividido
os em
dois g
grupos: um deles pratic
cou 40 minuttos de camin
nhada 3 vez
zes por sema
ana e o outrro não
realiz
zou nenhuma ativida
ade física. Todos os
s pacientes foram medicados com
antiin
nflamatórios. Entre as pessoas
p
que caminharam
m, 92% relataram alívio
o da dor e apenas
40% dos que nã
ão caminharram, melhorraram. O re
eumatologistta Jamil Nattour, respon
nsável
pelo estudo, afirma que a ca
aminhada se
erá, de agorra em diante
e, indicada n
no tratamen
nto de
pacie
entes com es
sse mal.
9. No
ovas perspec
ctivas para alívio
a
da dor no câncer ósseo
A dorr do câncer ósseo pode ser aliviada pelo bloque
eio do crescimento das ccélulas tumo
orais e
pela preservação
o das células
s sadias. Pattrick Mantyh
h, professor do departam
mento de Ciê
ências
Preve
entivas da Universidade de Min
nnesota, é um dos cientistas que estuda
am a
osteo
oprotegerina. Esta é um
ma proteína d
de ocorrência natural que pode red
duzir a destruição
óssea
a por inibir seletivamente o efeito
o deletério dos osteoclastos ativad
dos pelas células
c
tumo
orais, proporcionando assim,
a
conssiderável an
nalgesia. Em
m camundon
ngos, a pro
oteína
parec
ce interromp
per a destruição óssea e aliviar a dor
d em dois dias. Os tesstes em hum
manos
inicia
aram-se em 1999.
10. U
Uma alternattiva para o trratamento d
da Angina
Angin
na ou dor no
o peito é um
m dos primeiiros sintoma
as das doenç
ças cardíaca
as, que acom
metem
um g
grande núm
mero de pessoas no mu
undo. Uma técnica não
o-invasiva uttilizada há muito
temp
po na China tem sido, atualmente,, uma altern
nativa para o tratamen
nto da mesm
ma. O
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méto
odo, denomiinado "External Counte
er Pulsation ou ECP" (pulsação ex
xterna contrrária),
utiliza
a um sistem
ma de comp
pressão e de
escompressã
ão das pern
nas cujo cic lo acompanha os
batim
mentos cardíacos, e tem sido descrit o por proporrcionar um grande
g
alívio
o da dor. Seg
gundo
o carrdiologista Dr.
D Frederic Van
V
Dis, ap ós 35 sessõ
ões com duração de 1 h
hora cada, muitos
m
pacie
entes relatarram uma me
elhora signifiicativa das dores
d
no peitto e também
m uma dimin
nuição
da frreqüência de
este sintoma
a. Esta técn ica, portanto, seria uma boa altern
nativa para casos
em q
que há conttra-indicação
o para ciru rgia ou enttão, em que
e a utilizaçã
ão de mediicação
ocasiona efeitos colaterais
c
indesejáveis.
11. N
Níveis altos de
d colesterol mascaram o efeito da Aspirina
A
O uso
o diário de aspirina
a
redu
uz o risco de
e ataque card
díaco em 75
5%, porém, e
em cerca de
e 25%
das p
pessoas porrtadoras de doenças ca
ardíacas, o uso desta droga
d
não o
oferece nen
nhuma
prote
eção. Pesqu
uisadores da
a Universid
dade do Ce
entro Médic
co de Mary
yland, Baltimore,
propu
useram na 73ª
7
Sessão Científica
C
da Associação Americana do Coração em New Orleans,
Louis
siana, em novembro
n
desse ano, que os alto
os níveis de colesteroll poderiam estar
masc
carando a effetividade da
a aspirina. O
Os resultados demonstra
aram que 60
0% dos pacientes
com colesterol acima de 220
2
mg/dL apresentarram aumentto do temp
po de agregação
plaqu
ortanto, que
uetária apesa
ar do uso diiário da aspiirina. Os pes
squisadores sugerem, po
e esse
teste pode ser uma importante ferrame
enta para av
valiar a eficá
ácia da aspirrina em reduzir o
risco de ataques cardíacos e que medida
as como conttrole do cole
esterol total ou doses ma
aiores
de as
spirina podem
m ser recom
mendadas.
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