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1. As
s vantagens da laparosco
opia no diag nóstico da dor
d abdomina
al aguda
Pesqu
uisadores do
o Reino Unid
do desenvolv
veram um estudo
e
duran
nte 3 anos e
em 120 pacientes
com dor abdominal aguda de etiologia
a incerta, co
om a finalid
dade de com
mparar o método
m
tradic
cional não in
nvasivo com a laparosco
opia para fins de diagnós
stico. A lapa
aroscopia permitiu
o esttabelecimentto do diagnó
óstico em 81
1% dos pacientes enqua
anto a obse rvação clínic
ca em
apena
as 36% dos
s casos. Os índices de bem estar medidos 6 semanas ap
pós a intervenção
mostraram melh
hor qualidad
de de vida nos pacientes cuja terapêutica fo
oi orientada
a pelo
diagn
nóstico laparroscópico.
Referrência: J Neu
urosurg, 85((3):458-67, 1996
2. Ev
vidências da participação
o do sistema dopaminérg
gico na dor crônica
c
Algun
ns estudos sugerem
s
que
e os gânglioss da base po
odem estar envolvidos
e
n
no processam
mento
da informação dolorosa. Achados
A
an
natômicos mostraram
m
a existênccia de projjeções
puram
mente nocic
ceptivas de neurônios d
da substânc
cia nigra pa
ara o striatu
um. As prim
meiras
evidê
ências do envolvimento dos
d gânglioss da base e do sistema dopaminérgi
d
ico na dor crrônica
em humanos fora
am recentem
mente publiccadas por Jää
äskeläinen e colaborado res (2001). Neste
estud
do, paciente
es portadore
es da síndro
ome de queimação da boca, caractterizada pella dor
contínua da muc
cosa oral onde não ex
xistem sinais
s clínicos de
e lesões, ap
presentaram
m uma
dimin
nuição da re
ecaptação da fluoroDOP
PA no sistem
ma estriatal avaliada pe
ela tomografia de
emiss
são de po
ositrons (PE
ET). Estes resultados sugerem uma
u
disfun
nção do sis
stema
dopaminérgico nigro-estriata
n
al nestes p
pacientes. Assim, novas
s possibilida
ades terapêuticas
podem ser desen
nvolvidas parra o tratame
ento da dor crônica.
c
Referrência: Pain,, 90: 257-26
60, 2001
3. V
Via alternatiiva para administração
o de agonistas de re
eceptores d
da somatos
statina
produ
uzindo analg
gesia
A ad
dministração
o central (intratecal, iintracerebroventricular, epidural) ou sistêmic
ca de
soma
atostatima (p
polipeptídeo encontrado nas fibras aferentes
a
priimárias) pro
oduz analges
sia em
várias situações clínicas nas quais o tra
atamento com opióides mostrou-se inefetivo. Porém,
este tratamento pode estar associado a lesões da medula espinhal, que in
ncluem nucleólise
das c
células do corno
c
dorsa
al e ventral , desmielinização focal e inflamaçção. Um tra
abalho
recen
nte avaliou o efeito an
nalgésico do
o Octreotide
e (OCT, Sa
andostatin), um agonista da
soma
atostatina, administrado
a
o perifericam
mente em ratos
r
no teste da form
malina. Em outro
experrimento, pro
omoveu-se a sensibilizaçção das fibra
as aferentes primárias p
pela administtração
de brradicinina e foram feito
os registros eletrofisiológ
gicos do nervo após esstímulos térm
micos,
químicos e mecânicos. Os re
esultados mo
ostraram que
e a administtração subcu
utâneo do OCT na
pata posterior diminuiu os
s comporta mentos noc
ciceptivos desencadead
d
dos pela in
njeção
intrap
plantar de formalina, e também reduziu a resposta do
os nocicepto
ores excitad
dos e
sensibilizados pe
ela bradicinin
na. A adminiistração perriférica, subc
cutânea e lo cal pode serr uma
altern
nativa para a utilização da SST e se
eus análogos
s, visto que os
o efeitos ne
eurotóxicos foram
elimin
nados, mas preservada a analgesia decorrente da
d ativação periférica de
estes recepto
ores.
Referrência: Pain,, 90: 233-24
44, 2001
4. Ce
efaléia em sa
alvas tem co
ontrole circad
diano realiza
ado pelo hipo
otálamo
A ceffaléia em sallvas ou 'clus
ster headach
he' é uma espécie de enx
xaqueca desscrita há duz
zentos
anos e considera
ada pelas mulheres piorr que a dor do parto. É sempre un
nilateral, sev
vera e
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come
eça no ramo oftálmico do
o nervo trigê
êmio, resultante da ativação do ram
mo parassimpático
do 7..º nervo craniano. A dor tem uma rregularidade
e horária dependente da
a estação do
o ano,
que é pouco co
ompreendida
a. May e co
olaboradores do Hospittal Universittário de Lo
ondres
concluíram, em estudo rece
ente com p
pacientes crrônicos, que
e esse contrrole circadia
ano é
realiz
zado pelo hip
potálamo, ex
xcluindo a h
hipótese de que
q
a cefaléia em salvass seja apena
as um
distúrbio vascular.
Referrências:




Comment in: Lancet 1998 Jul 25
5;352(9124):253-5
Neurology , 55(9): 1328-35, 200
00

5. Us
so de antiinfflamatórios não esteroid
dais por mulheres grávidas pode ca
ausar hipertensão
pulmonar persisttente em rec
cém-nascidoss
O uso
o de antiinflamatórios não-esteróide
es (AINES) como
c
a aspirina, ibuproffeno e napro
oxeno
por m
mulheres grá
ávidas é freq
qüente e de acordo com um trabalho
o recenteme
ente publicad
do por
Alano
o e colaborradores, está altamentte associado ao desenvolvimento
o de hipertensão
pulmonar persisttente em rec
cém-nascidoss. A maioria das mulheres não se re
ecorda de ter feito
uso d
desses mediicamentos, não
n
sabia qu
ue eram AIN
NES, ou que
e poderiam ccausar dano
os aos
fetos. Com base nesses dad
dos, os auto
ores desse trabalho
t
sug
gerem que a
as advertênc
cias e
contrra-indicações
s com relaçã
ão ao uso de
e AINES, durrante a gravidez, devem ser mais cla
aras.
Referrência: Pedia
atrics, 107: 519-523, 20
001
6. Re
edução da mortalidade
m
e morbidade
e pós-operatória com o uso de ane
estesia epidural e
espin
nhal
Um e
estudo realizado por Rodgers e se
eu grupo, mostrou
m
que
e o bloqueio
o neuroaxial com
anesttesia epidurral ou espin
nhal reduz a mortalida
ade e outras graves co
omplicações
s pósopera
atórias com
mo o tromboembolism o venoso, infarto do
o miocárdio
o, sangrame
entos,
pneumonia, dep
pressão resp
piratória e falência re
enal. A real dimensão desse ben
nefício
perm
manece ainda
a incerta, e mais estudo
os são nece
essários para
a determinarr se estes efeitos
e
são d
decorrentes apenas do bloqueio ne
euroaxial ou
u por minim
mizar os efeiitos colatera
ais da
anesttesia geral.
Referrência: Bristish Medical Journal,
J
321
1: 1-12, 2000
7. Pre
escrição inad
dequada de analgésicos
Um e
estudo realizado no Ho
ospital Gera l do Distrito
o de Stafforrd - (Staffo
ord, Stafford
dshire,
Reino
o Unido) ava
aliou o suporrte analgésicco oferecido para pacien
ntes que soffreram algum
m tipo
de trraumatismo e para os quais
q
foi ind
dicado tratamento cirúrgico. O perííodo de avaliação
comp
preendeu de
esde o mom
mento da in
nternação até o momento da ciru
urgia. Os au
utores
obserrvaram que 9% dos pacientes
p
nã
ão receberam qualquer prescrição analgésica ou o
analg
gésico foi prrescrito mas
s não admin
nistrado em 14% dos pacientes,
p
e
evidenciando
o uma
inade
equada analg
gesia pré-op
peratória.
Referrência: Injurry, 27: 539-5
541, 1996
8. Ne
ervosismo e sensibilidade
e à dor
Psiqu
uiatras austtríacos dese
envolveram estudo em
m 40 volun
ntários dem
monstrando haver
corre
elação positiv
va significativa entre ne
ervosismo e limiar para a dor, ou se
eja, quanto maior
o nerrvosismo de
eclarado pelo
o paciente, m
maior a sua
a sensibilidad
de à estimu
ulos doloroso
os. Os
autorres considerram, ainda, que nervossismo está intimamente
e relacionad
do à atividad
de do
sistem
ma nervoso
o autônomo
o. Assim, p
propõem qu
ue uma va
ariável que leve em conta
nervo
osismo e se
ensibilidade à dor seria útil para medir
m
quanto
o os mecan ismos endógenos
antinociceptivos dependem da
d ativação d
do sistema nervoso
n
autô
ônomo.
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Referrência: Psych
hiatry Resea
arch, 79: 51--53, 1998
Divullgação Cien
ntífica
9. In
nfusão intrattecal crônica
a de morfin
na: analgesiia eficiente com peque na ocorrênc
cia de
tolerâ
ância
A ad
dministração intratecal de morfina por meio de bombas implantáve
eis tornou-s
se um
proce
edimento rottineiro para o tratamentto de pacien
ntes com dorr crônica. Mu
uitos estudo
os que
avalia
aram a efic
cácia deste procedimen
nto foram inconclusivo
os devido a diversas falhas
meto
odológicas. Um
U
estudo recente re
ealizado na Califórnia reavaliou a eficiência deste
proce
edimento na analgesia de
d 40 pacien
ntes com dorr lombar crônica intratáv
vel. Os resultados
mostraram que a morfina intratecal adm
ministrada via bomba de
e infusão é m
mais eficiente em
reduz
zir a dor e in
ncapacidade física dos p
pacientes que a medicaç
ção oral. Alé m disso, seg
gundo
um e
estudo public
cado em 1996 no periód
dico J. Neurrosurgery, a infusão intrratecal crôniica de
morfiina leva ao
o desenvolvimento de tolerância apenas em uma pequ
uena parcela
a dos
pacie
entes. Dos 28 paciente
es do estud
do, que foii realizado ao longo d
de 4 anos, 64%
manttiveram a do
ose inicial de
e morfina e 3
36% tiveram
m aumento da
d dosagem,, mas entre esses
apena
as 3 desenvolveram tole
erância.
10. Ó
Óleo de prímula: uma op
pção contra o
os sintomas da enxaqueca durante a TPM
A prím
mula é uma planta de flores amarellas nativa da
a América do
o Norte cujo
o princípio attivo, o
ácido
o gamalinolê
ênico, vem sendo utiliizado no trratamento dos
d
sintoma
as da TPM. Uma
pesqu
uisa realizad
da recentem
mente em 68
8 mulheres norte-americ
canas mostrrou que 61%
% das
pacie
entes que fiz
zeram uso do
o óleo de prrímula apresentaram alív
vio completo
o dos sintom
mas da
TPM como enxaq
queca, irrita
abilidade e depressão, 23% tiveram melhora parcial e apenas
16% não relatara
am melhora. No Brasil, o produto fo
oi testado no
o Hospital da
as Clínicas de São
Paulo
o e mostrou bons resulta
ados.
11. N
Nova técnica para auxilia
ar a anestesiia em cirurgiia de mama em mulhere
es
Um n
novo proced
dimento, de
enominado d
de bloqueio paraverteb
bral, tem sid
do utilizado para
anesttesia durantte a cirurgia
a de mama em mulhere
es. Um estu
udo apresenttado no enc
contro
anual da Socieda
ade America
ana de Anesstesiologia de 2001 mos
strou que 98
8% das pacientes
que rrealizaram mastectomia
m
a ou cirurgia
a reconstruttutiva, utiliza
ando o méttodo de anestesia
geral, necessitarram de agen
ntes analgéssicos narcótiicos para o alívio da do
or pós-opera
atória,
enquanto que apenas 24
4% das p
pacientes que realizarram bloque
eio paraverrtebral
neces
ssitaram des
sta medicaç
ção. Esta téccnica utiliza uma série de injeções anestésicas
s para
paralisação do ne
ervo que em
merge da me
edula espinhal para suprrir a região d
do tórax, sem, no
entan
nto, alterar o funcionamento do pulm
mão e do coração.
12. D
Descoberta pode
p
conduziir a novos trratamentos para
p
a dor
Em 1
1996, pesquisadores da Universidad
de de Ciências e Saúde
e de Oregon
n descobriram
m um
sistem
ma sinalizad
dor que tem
m como pep
ptídeo naturral o orphan
nin. Há indíc
ícios de que
e este
peptíídeo possa agir de mo
odo a se o
opor às mu
udanças celulares dese
encadeadas pelos
analg
gésicos opió
óides, diminuindo o seu
u efeito ana
algésico e também
t
ten
ndo uma po
ossível
partic
cipação na tolerância e dependênccia física decorrentes do
o uso freqü
üente da mo
orfina.
ntemente, pesquisadore
Recen
p
es da Compa
anhia Farmac
cêutica Bany
yu sintetizara
am uma mo
olécula
que p
parece bloqu
uear o recep
ptor ORL-1 q
que é ativad
do pelo orphanin. Assim
m, esta desco
oberta
pode representar uma nova alternativa para a pes
squisa dos mecanismos
m
da dor e poderá
p
tamb
bém contribu
uir para o de
esenvolvimen
nto de uma nova classe de drogas p
para o tratam
mento
da mesma.
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13. A
Aumento do limiar de dor após a elettroacupuntura
O gru
upo da Liga
a de Pesquis
sa de Acupu
untura da Faculdade
F
de
e Medicina d
da USP avaliou o
limiarr de dor anttes e após a eletroacupu
untura em pontos
p
espec
cíficos da fa ce dorsal da
a mão
de oito pacientes
s voluntários
s. Foram tesstados ponto
os de acupuntura (AP) e pontos forra dos
ponto
os de acupuntura (NAP). Os autoress concluíram
m que o limia
ar de dor au mentou em todos
ontos testados mas o efeito anallgésico foi predominante nos pon tos contidos nos
os po
merid
dianos de acupuntura.
a
Apesar dessses achado
os, pesquisa
adores cana
adenses e norten
amerricanos, apó
ós uma reviisão sistemá
ática, questtionaram a eficiência d a acupuntura no
tratamento da do
or crônica (P
Pain 83 (3):2
217-25,2000
0).
14. G
Glúten pode causar dor de
d cabeça re
ecorrente
O glú
úten é uma
a proteína encontrada no trigo, aveia,
a
cevad
da, malte e centeio. Alguns
A
indivííduos são se
ensíveis ao glúten
g
e a in
ngestão de alimentos
a
ric
cos nessa pro
roteína decorrre no
desen
nvolvimento de alguns efeitos ind esejáveis co
omo dor de
e cabeça e tontura. Re
ecente
traba
alho publicad
do na revis
sta Neurolog
gy relatou que
q
10 pac
cientes com sensibilidad
de ao
glúten, nos quais
s o teste de
e ressonânci a magnética
a indicou infflamação do
o sistema ne
ervoso
centrral, sofriam de dores de cabeça oca
asionais. Apó
ós a suspens
são do glúte
en de suas dietas,
d
nove entre dez pacientes
p
rela
ataram uma
a melhora co
ompleta ou parcial
p
das do
ores de cabe
eça. A
modificação da dieta
d
representa uma in
ntervenção terapêutica
t
indicada pa ra pacientes
s com
dores
s de cabeça ocasionais decorrentes
d
d
da ingestão de glúten.
15. T
Tratamento da
d esclerose múltipla
A esc
clerose múltipla é uma das
d
doençass do sistema nervoso ma
ais comuns em jovens depois
d
da ep
pilepsia. Em um estudo recente, pessquisadores da Escola de
e Medicina d
de Yale, utilizando
célula
as de Schwa
ann humana
as retiradas de membros amputados, consegu
uiram restau
urar a
entais de es
condu
ução nervos
sa em modelos experime
sclerose múlltipla em rattos. As células de
Schw
wann humanas após serrem congela
adas, recons
stituídas e in
njetadas na medula espinhal
lesad
da de ratos, reconstituírram a bainh
ha de mielin
na e a condução nervossa foi restau
urada.
Esses
s dados indicam a possibilidade do
o uso dessa
a técnica nã
ão só para o tratamen
nto de
doenças desmie
elinizantes, mas també
ém para o tratamento
o da dor n
neuropática, cuja
fisiop
patologia inclui perda de mielina.
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