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1. En
nxaqueca com
mo fonte de inspiração
A enx
xaqueca (migraine) é um
u problema
a comum e metade dos
s casos não tem diagnó
óstico.
Segundo um trab
balho realiza
ado na Unive
ersidade Phiilips Marburg
g, na Aleman
nha, a enxaqueca
é aco
ompanhada de depressão, melanco
olia, desamp
paro e sentiimento de cculpa e, porr isso,
discute-se que alguns
a
tipos dor de cabe
eça podem caracterizar um perfil p
psicológico, sendo
ca de escrito
ores como M
Miguel de Cerrvantes, Virg
ginia Woolf, Sigmund Frreud e
uma característic
o esc
critor inglês
s Charles Lu
utwidge Dod
dgson, mais
s conhecido pelo pseud
dônimo de Lewis
Carro
oll, autor dos
s famosos “A
Alice no País das Maravillhas” e “Alice
e Através do
o Espelho”.
No c
caso de Lew
wis Carroll, a dor era intensa e com
c
aura, um
u
sintoma que antece
ede a
enxaq
queca (fenômenos visua
ais como luzzes, figuras e linhas móv
veis). Ele prrecisava faze
er uso
de um
ma tintura de
d ópio (láu
udano), tend
do descrito em
e diário as
s alucinaçõe
es decorrenttes do
uso d
deste psicotrrópico. As fo
ortes dores de cabeça o levaram a consultar u m oftalmolo
ogista,
que llhe recomen
ndou ler menos. O que é intrigante
e são as situ
uações aluciinatórias que não
faltam
m nas aventturas de Alic
ce, ela aume
enta ou dim
minui de tamanho, vê um
m gato sorriidente
que d
de repente fiica reduzido só ao sorrisso. Por causa
a disso, usa-se a expresssão “síndrom
me de
Alice no país da
as maravilh
has”, cunhad
da pelo mé
édico inglês John Todd
d em 1954, para
descrrever as alucinações vis
suais que prrecedem a enxaqueca
e
e que podem
m ocorrer tam
mbém
sem d
dor de cabeç
ça.
Segundo Virginia
a Woolf: “o idioma inglê
ês, que pode
e expressar tão bem oss pensamenttos de
Hamllet e a tragé
édia do Rei Lear,
L
não tem
m palavras adequadas
a
para
p
a enxaq
queca. Se allguém
tiver de descreve
er essa dor para
p
o médicco, logo cons
statará que as
a palavras lhe faltam”.
Talve
ez tenham fa
altado também a Lewis Carroll; talv
vez, por isso, ele tenha
a recorrido a uma
criativa ficção. De
D seu sofrimento e de
e sua perpllexidade bro
otou uma litteratura que nos
encan
nta e que até
a
hoje insp
pira artistas . O excêntrico e imagin
nativo direto
or americano Tim
Burto
on está pro
oduzindo um
ma versão ccinematográffica da obra, com Joh
hnny Depp, Anne
Hatha
away e Hele
ena Bonham Carter nos papéis principais. Pode
e ter sido um
ma dor de cabeça
(ou e
enxaqueca?)) adaptar um
m livro tão inusitado pa
ara as telas
s, mas certa
amente será
á para
nós, espectadore
es, uma expe
eriência no m
mínimo curio
osa e talvez até arrebata
adora.
Fonte
e:
http:///www2.uol.com.br/vive
ermente/artiigos/enxaqueca_como_ffonte_de_insspiracao.htm
ml
Referrências:
 Romanoss M. Z. Mig
grainous com
mplex halluc
cinations in 10-year old
d patient--a
a case
report an
nd review. Kiinder Jugend
dpsychiatr Psychother. 2004
2
Jul;32((3):201-7;
 Drysdale GR. Kaethe
e Kollwitz (1
1867-1945): the artist who
w
may ha
ave suffered
d from
Alice in Wonderland
W
Syndrome.
S
M
Med Biogr. 2009
2
May;17
7(2):106-10;;
 Corral-Ca
aramés MJ,, González -López MT, López-Ab
bel B, Táb
boas-Pereira MA,
Francisco
o-Morais MC
C. Rev Ne
eurol. 2009
9 May 16-31;48(10): 520-2. Alic
ce in
Wonderla
and syndrom
me as persisttent aura of migraine and migraine d
disease startting;
2. Sim
m, nós temo
os os descritores para do
or!
Dada
as nossas differenças cultturais para e
expressar a dor, certamente os desscritores utilizados
para caracterizarr e estudar a dor importa
ados de outrros países não são totalm
mente adequados
para as nossas necessidades
n
s. Até algum
m tempo atrá
ás, o “Questtionário de D
Dor de McGill” era
um d
dos mais utillizados. Rece
entemente, uma publica
ação de Roberta Cardoso
o e Fátima Ap.
A E.
Faleirros Sousa, da
d Escola de Enfermagem
m de Ribeirã
ão Preto, US
SP, em uma série de esttudos,
identtificaram e validaram os descritores brasileiros para
p
a dor crrônica.
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No primeiro estu
udo, trinta e três profisssionais de saúde identtificaram os descritores mais
adequados para a língua portuguesa . Cada pro
ofissional re
ecebeu uma
a lista com
m 304
descrritores de do
or e deveria
am atribuir u
um número para cada um
u dos desccritores utilizando
uma escala de sete
s
pontos, onde o zerro significava
a que aquele descritor não era um
m bom
descrritor para a dor
d crônica e o sete sign
nificava que o descritor descrevia be
em a dor crônica.
Este estudo obte
eve por meio
o de média aritmética e desvio pad
drão a orde nação de po
osição
dos c
cem primeiro
os descritore
es para a dorr crônica.
Em u
um segundo estudo, trin
nta profission
nais de saúd
de avaliaram
m os descrito
ores conside
erando
a ade
equação para
a cada um deles.
d
Cada p
profissional recebeu
r
uma
a lista com o
os 100 descrritores
de do
or identificad
dos anteriormente e, po
or meio do método
m
de es
stimação de
e magnitude,, cada
partic
cipante atrib
buiu proporc
cionalmente ao primeiro descritor um número p
para cada um
m dos
cem descritores de dor ap
presentado. Por meio da média geométrica
g
e desvio padrão
p
geom
métrico obtev
ve em ordem
m de posição
o os descritores mais ade
equados parra a dor crôn
nica.
Em e
estudo poste
erior, as auttoras checarram a estabilidade e a equivalência
e
a entre as es
scalas
por m
meio do mé
étodo de es
stimação de
e magnitude
e e empare
elhamento in
ntermodal. Trinta
profis
ssionais de saúde receberam uma lista conte
endo 15 des
scritores obttidos no seg
gundo
estud
do. Cada parrticipante, po
or meio da e
estimação de
e magnitude
e, deveria attribuir um nú
úmero
para cada um dos
d
15 desc
critores prop
porcional ao
o quanto cada descritorr descreve a dor
crônica em relaçã
ão ao primeiro descritorr apresentado e, ainda, por
p meio de emparelham
mento
interm
modal, marrcaram um determinad
do comprime
ento de linhas para ccada um do
os 15
descrritores, proporcionalmen
nte em relaçã
ão ao primeiro descritor apresentad o.
Após esta etapa
a, vinte parrticipantes rreceberam uma
u
lista co
om os cinqü
üenta descrritores
selecionados no segundo estudo
e
e, p or meio do
o método de estimação
o de magnitude,
identtificaram os descritores mais adeq
quados para
a descrever a dor crôn
nica. Ainda nesse
estud
do, as autora
as calcularam a média g
geométrica dos diferenttes descritorres de dor crrônica
para as amostra
as de profis
ssionais de saúde e pa
acientes. O coeficiente de correlaçã
ão de
Pears
son foi de r=
r 0,16 (p < 0,05), o que sugerre que a magnitude
m
pa
ara os diferrentes
descrritores de dor
d
crônica escolhidos pelos pacientes difere
e daqueles escolhidos pelos
descritoress consideran
profis
ssionais de saúde, porém os pro
ofissionais escolheram
e
ndo a
multidimensionallidade da dor, enquanto os paciente
es escolheram
m os descrito
ores na dimensão
avalia
ativa da dor.
Os d
descritores para
p
a dor crônica esscolhidos em
m cada estudo estão apresentado
os no
suple
emento do artigo citado.
Referrência: Iden
ntification an
nd validation
n of Brazilia
an chronic pain
p
descrip
ptors. Cardo
oso R,
Faleirros Sousa FA
A. Pain Mana
ag Nurs. 200
09 Jun;10(2)):85
3. Do
or nos seios na fase pré--menstrual?
Masta
algia é, por definição, a dor severa
a ou moderrada nos seios que perssiste por ma
ais de
cinco
o dias e que
e deve ser considerada
c
como um sintoma
s
e nã
ão como um
ma doença, sendo
considerada a de
esordem ma
ais freqüente
e entre as mulheres
m
em
m idade fértill. Ela é, tam
mbém,
uma queixa basttante freqüe
ente de paccientes e é a causa ma
ais comum de consulta
as aos
ambu
ulatórios de patologia mamária,
m
ape
esar de ser apenas
a
um incômodo pa
ara a maioria das
mulheres. A ma
astalgia pode ser classiificada como
o cíclica, nã
ão-cíclica e não-mamária. A
mastalgia cíclica ocorre no ciclo
c
menstrrual, geralmente se agrava na fase
e pré-menstrual e
acaba
a com a men
nstruação.
Infelizmente, ain
nda não se
e conhece a fisiopatolo
ogia da mastalgia, ond
de há influê
ências
horm
monais, alim
mentares, metabólicas e emociona
ais envolvidas. Ainda assim, tem
m sido
utiliza
ada uma ga
ama de recu
ursos e drog
gas para tentar aliviar esse tipo d e dor tais como:
c
ácido
os graxos es
ssenciais, dietas com rrestrições em
m metilxanttinas, tamox
xifeno, dana
azol e
gestrrinona.
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Pesqu
uisadores da
a Shahid Beheshti Unive
ersity of Med
dical Science
es, publicara
am no The Breast
B
Journ
nal um estud
do que avalia a eficácia
a do uso da vitamina E em paciente
es com mas
stalgia
cíclica
a. O estudo contou com
m 150 mulhe
eres em um ensaio clínic
co duplo-ceg
go e aleatório que
avalio
ou o grupo que fazia o uso de com
mprimidos mastigáveis
m
de
d vitamina E (200mg) duas
vezes
s ao dia por quatro mese
es e o grupo
o placebo.
Os re
esultados mo
ostraram que
e em dois m
meses o grup
po da vitamin
na E apresen
ntou vantage
em na
reduç
ção da mastalgia cíclica se compara do ao placeb
bo. No entan
nto, aos qua
atro meses de
d uso
não foi observad
da maior eficácia quan
ndo comparrada a de dois
d
meses de uso, lo
ogo, o
proto
ocolo de uso
o da vitamina E nessa d
desordem de
eve ser de dois
d
meses, posteriorme
ente a
um e
exame cuida
adoso que assegure
a
qu e a pacientte não apres
senta nenhu
uma anomalia ou
malig
gnidade nos seios.
O esttudo, apesarr de não aprrofundado, já
á é uma esp
perança para
a o tratamen
nto de baixo custo
para esta desord
dem, já que
e os outross tratamento
os medicamentosos são
o bastante caros.
c
ores, o tratamento com a vitamina E pode levar à redução dos sintoma
as em
Segundo os auto
aprox
ximadamentte 70% das mulheres
m
co m esse tipo de dor.
Referrência: Parsa
ay S, Olfati F, Nahidi S. Therapeutic
c effects of vitamin
v
E on
n cyclic masttalgia.
Breas
st J. 2009;15(5):510-4.
4. Do
or de cabeça no avião
A dor de cabeça
a, assim com
mo a enxaq
queca, ocorrre principalm
mente devid o à ativação dos
sistem
queca, a ativação
mas de vaso
os e nervos que envolve
em as artérias do cérebro. Na enxaq
desse
e sistema (trigêminovas
scular) envo lve predispo
osição genética e pode sser desencad
deada
por fa
atores tais como
c
estress
se.
A dorr de cabeça durante via
agens de av
vião é comum
m, porém se
eu mecanism
mo fisiopatológico
perm
manece obscu
uro. O barottrauma, cau
usado por mudança na pressão,
p
pod
de afetar o nervo
etmo
oidal e/ou os nociceptore
es das artéria
as etmoidais
s, ativando o sistema triigêminovasc
cular e
acarrretando dor de cabeça intensa e pulsátil, agrravada dura
ante pousos e decolage
em. A
difere
ença de pressão não é o único fato
or desencade
eador da do
or, pois pode
e haver influ
uência
do medo de voarr, de prévia ingestão de álcool ou atté mesmo de
e drogas anssiolíticas. A dor
d de
ça durante viagens
v
de avião
a
é reco
onhecida na 2ª edição da
d Internatio
onal Classific
cation
cabeç
Of He
eadache Diso
orders da In
nternetional H
Headache Society (IHS)
) como um ttipo secundário de
dor d
de cabeça atribuído a des
sordens hom
meostáticas.
ntemente fo
Recen
oram proposttos critérios de diagnósttico para esse tipo de do
or de cabeça:
 pelo men
nos dois ataq
ques de dor durante viag
gem aérea;
hado de pelo menos do
ois dos seguintes
 duração menor que 20 minutoss acompanh
s:
sintomas
 Intensidade severa
s
 Dor
D em “ponttadas” (dor pulsátil pode
e ocorrer)
 Rigidez
R
unilatteral
 Localização
L
periorbital
p
(e
envolvimento
o da testa po
ode ocorrer)
 Não acom
mpanhado de
e sintomas ((congestão nasal,
n
sensaç
ção de entup
pimento dos
s seios
da face ou
o lacrimejam
mento podem
m ocorrer un
nilateralmente);
 Não atrib
buído a outra
as patologiass;
Pararr de voar não é a melho
or solução pa
ara esse incô
ômodo. Opções medicam
mentosas incluem
droga
as vasocons
stritoras e antialérgicas
a
s. Nos caso
os mais sev
veros pode ser necessá
ária a
raspa
agem dos se
eios paranasa
ais.
Infelizmente, essa dor é ainda
a
pouco
o estudada, portanto, não
n
há con
nsenso sobrre um
tratamento adeq
quado nem mesmo
m
a su
ua denomina
ação, entretanto ressalttamos aqui que a
utiliza
ação de med
dicamentos sem
s
prescriçção médica não
n
é uma prática
p
segurra.
Referrências:
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Mainardi F, Lisotto C, Palestini C, Sarchielli P, Maggio
oni F, Zancchin G. Headache
attributed
d to airplan
ne travel ("a
airplane hea
adache"): firrst Italian ccase. J Headache
Pain. 200
07 Jun;8(3):196-9.
Coutinho E, Pereira-Monteiro J. 'Bad trips': airplane hea
adache not jjust in airpllanes?
Cephalalg
gia. 2008 Se
ep;28(9):986
6-7.
Atkinson V, Lee L. An unusua
al case of an
a airplane headache. Headache. 2004
May;44(5
5):438-9.
Berilgen MS, Münge
en B. Heada
ache associa
ated with airplane trav
vel: report of six
cases. Ce
ephalalgia. 2006
2
Jun;26((6):707-11.
Ciênc
cia e Tecno
ologia

5. Laserpuntura e alívio da dor
upuntura las
ser é definida
a como a esstimulação de
d pontos tra
adicionais de
e acupuntura
a com
A acu
irradiiação de baixa
b
intens
sidade não--térmica. No
o entanto, o termo denota um erro
etimo
ológico, visto que a palavra acupun
ntura provém do latim acus = agu
ulha e pungere =
picar. A acupun
ntura laser não consistte de uso de agulhas, mas som
mente de ap
parato
trans
smissor de irradiação. Dessa
D
forma
a, o termo correto
c
seria
a laserpuntu
ura, pois seu uso
abord
da a irradiaç
ção pontual sobre a pelle, em ponto
os de acupu
untura ou nã
ão. Foi avaliado o
efeito
o da aplicaçã
ão de laser de
d baixa inte
ensidade (67
70nm - Biolitte LP020, RG
GM, Genoa, Itália)
nos a
acupontos Zu
u San Li (ST
T36) e Waigu
uan (TH5) em
m modelos experimenta
e
ais de dor ag
guda e
persis
stente (dor inflamatória
a aguda, do
or muscular, dor viscera
al e dor neu
uropática). Foram
F
obserrvados efeito
os anti-edem
ma e anti-hi perálgicos com
c
a aplicação de lase r nos modellos de
dor in
nflamatória aguda (CFA
A e dor miofa
acial), bem como redução da dor e
em modelo de
d dor
neuro
opática. Não
o foi observa
ada, porém,, nenhuma alteração
a
no
os índices de
e desconfortto em
um m
modelo de dor visceral. A aplicação do laser em
m pontos de
e acupuntura
a apresenta ainda
muito
os fatores de confusão
o, visto qu e ainda nã
ão se conhe
ece qual o seu mecanismo
fisioló
ógico. O lase
er, diferente da aplicaçã o de agulhas, não demo
onstra efeito
os sobre o sis
stema
nervo
oso central e modificaç
ções na exp
pressão gên
nica de opió
óides endóge
enos. Talvez seu
meca
anismo seja
a somente local e en
nvolva os mecanismos
m
da via d
de sinalizaçã
ão Larginine/NO/cGM
MP ou outros
s (vide os prróximos alerrtas). Os efe
eitos sobre a
acupontos e sobre
ontos sham não apresentam difere nças signific
cativas que tornem a su
ua aplicação
o mais
acupo
eficie
ente que a ap
plicação com
m agulhas.
Referrência:
 Lorenzini L, Giulian
ni A, Giarrdino L, Ca
alzà L. Las
ser acupun
ncture for acute
atory, viscerral and neu
uropathic pain relief: An
n experimen
ntal study in
i the
inflamma
laboratorry rat. Res Vet
V Sci. 2009
9 Jun 26.
ure: past, present,
p
an
nd future. Lasers Med
d Sci.
 Whittaker P. Laser acupunctu
2004;19((2):69-80.
6. An
nalgesia, acu
upuntura e endocanabinó
óides
Acupuntura é exttensa e clinicamente utiilizada para tratar condições de dorr aguda e crônica,
mas seus mecan
endocanabin
nismos não são entend
didos completamente. Embora
E
os e
nóides
esteja
am envolvid
dos na modu
ulação da no
ocicepção em
m modelos animais e em
m humanos, ainda
não ffoi avaliado seu
s
papel na
a analgesia p
por acupuntu
ura.
O efe
eito da eletrroacupuntura
a (EA) em m
modelo anim
mal de dor in
nflamatória p
por administtração
de A
Adjuvante de
e Freund (C
CFA) na pa
ata de ratos
s foi avaliad
do, investig
gando o nív
vel de
anandamida (um
m endocanab
binóide e ago
onista do re
eceptor vanilóide VR1) n
na pele e o papel
dos rreceptores ca
anabinóides CB1 e CB2 n
no efeito ana
algésico encontrado.
A hiperalgesia térmica e a alodinia mecânica foram
f
avaliadas e a concentraçã
ão de
anandamida na pele foi ava
aliada por c romatografia
a líquida. A EA, aplicad
da nos acup
pontos
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Huan
ntiao (GB30) e Yanglin
ngquan (GB
B34), a 2 e 100Hz, reduziu
r
sign
nificativamente a
hiperralgesia térm
mica e a alod
dinia mecân ica induzidas por injeção de CFA. A EA aumenttou os
níveis
s de anand
damida sign
nificativamen
nte. O pré--tratamento local com um antagonista
espec
cífico do rece
eptor CB2, AM630,
A
redu
uziu significa
ativamente o efeito antin
nociceptivo da
d EA.
O efe
eito de EA não
n
foi alterrado significcativamente por AM251,, um antago
onista seletivo do
recep
ptor CB1. Esses
E
resulta
ados sugere
em que a EA potencia
aliza uma li beração loc
cal de
amados. A ativação de
anandamida end
dógena em tecidos infla
e receptoress periféricos
s CB2
contrribui para o efeito
e
de ana
algésico da E
EA na dor inflamatória.
GMP e recep
Obs.:: veja, tamb
bém, o alerta
a: “Via NO/cG
ptores canab
binóides”.
Referrência: Chen
n L, Zhang J,
J Li F, Qiu Y, Wang L, Li YH, Shi J, Pan HL, LLi M. Endogenous
anandamide and
d cannabinoid
d receptor-2
2 contribute to electroac
cupuncture analgesia in
n rats.
ain, Vol 10, No
N 7 (July), 2009: pp 73
32-739.
The JJournal of Pa
7. Me
ecanismo da analgesia do sistema op
pióide endóg
geno
Neste
e estudo, foi investigado
o se a analg
gesia periférrica do sistem
ma opióide e a rota do óxido
nítric
co estavam envolvidas
e
na
n antinocice
epção induz
zida pelo ago
onista anand
damida (50,, 75 e
100ng por pata
a). A hipernocicepção foi induziida por ad
dministração
o subcutâne
ea de
carra
agenina (250
0µg) na pata
a de ratos e foi medida pelo teste de pressão c rescente na pata,
3 horras após a injeção. A do
ose mais altta de anandamida não produziu
p
efe
eito analgésiico na
pata contralatera
al, indicando
o um efeito periférico lo
ocal. O receptor antago
onista CB1 AM251
A
(20, 40, 80 e 16
60μg por pa
ata) neutrali zou a analg
gesia periférica induzida
a por ananda
amida
(100n
ng), de maneira dose-d
dependente,, sugerindo ativação do
o receptor C
CB1. A analgesia
perifé
érica induz
zida por anandamida
a
foi reverrtida por bloqueadore
es da rotta Larginina/NO/cGM
MP (NOARG; 24, 36 e 4
48μg por pa
ata; ODQ; 25, 50 e 100
0μg por patta) de
mane
eira dose-de
ependente. O antagonistta de receptores opióide
es naloxona (12.5, 25 e 50μg
por p
pata) neutra
alizou o efe
eito analgéssico induzido
o pela anan
ndamida. Essse estudo provê
evidê
ências de que
q
o efeito
o antinocice
eptivo perifé
érico do receptor agon
nista canabinóide
anandamida pode resultar de uma ativa
ação da rota
a L-arginina/
/NO/cGMP e envolvimen
nto do
sistem
ma opióide.
Referrência: Reis GM, Pachec
co D, Perez AC, Klein A,
A Ramos MA
A, Duarte ID
D. Opioid rec
ceptor
and NO/cGMP pathway
p
as
s a mechan
nism of pe
eripheral an
ntinociceptiv
ve action of
o the
abinoid rece
eptor agonistt anandamid
de. Life Sci. 2009
2
Aug 26
6;85(9-10):3
351-6.
canna
8. Do
or de gargan
nta e corticos
steroides
Os c
corticosteróid
des podem ajudar a aliviar a dor
d
de garg
ganta quan do adiciona
ado a
antibióticos em pacientes co
om dor de garganta se
evera ou ex
xsudativa, de
e acordo co
om os
resulttados de um
ma revisão sistemática e meta-aná
álise relatad
da em recen
nte publicação do
Britis
sh Medical Journal. Foram inccluídos ens
saios clínic
cos aleatórrios comparando
cortic
costeróides sistêmicos versus
v
place
ebo em cria
anças ou ad
dultos em a
ambulatórios
s com
sinais
s clínicos de
e amigdalite
e aguda, farringite ou a síndrome de
d uma "ga
arganta dolo
orida".
Foram
m excluídos
s aqueles com
c
monon
nucleose inffecciosa, am
migdalectomiia, intubaçã
ão ou
absce
essos. Os in
nvestigadores pesquisara
am o Medlin
ne (1966-2008), Embase
e (1983-200
08), a
Biblio
oteca Cochra
ane, Banco de
d Dados de
e Revisões de
d Efetividad
de, e o NHS
S Economia banco
de da
ados e biblio
ografias e autores indep
pendentes avaliaram
a
a qualidade m
metodológica
a e os
dados extraídos. Resultaram
m, então, oiito estudos com 743 pacientes
p
(3
369 crianças
s, 374
adulttos) qualifica
ados para a inclusão, on
nde 47% tinham dor de garganta ex
xsudativa, e 44%
tinham infecção pelo
p
Streptococcus β-he
emolítico do grupo A.
Os pa
acientes forram recrutad
dos em dep artamentos de emergên
ncia e de prráticas gerais em
eróides utilizados
quatrro países (E
Estados Unid
dos, Canadá
á, Israel e Turquia)
T
e os
o corticoste
foram
m betametas
sona (8mg), dexametassona (até 10
0mg), ou pre
ednisona (60
0mg), com doses
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equiv
valentes para
a a potência, administra
ados por via intramuscular em 3 enssaios, por via
a oral,
4, e p
por ambas as
a rotas em 1 julgamento
o.
Todos os oito en
nsaios presc
creveram an
ntibióticos para
p
ambos os grupos de intervenção e
place
ebo e na aná
álise de quattro ensaios, os doentes tratados com
m corticoste
eróides foram
m três
vezes
s mais prope
ensos a ter dor. Em trê
ês ensaios, os
o corticoste
eróides estiv
veram associados,
com maior proba
abilidade de resolução co
ompleta da dor
d em 48 ho
oras.
Em s
seis ensaios o tempo pa
ara início do
o alívio da dor
d
foi 6,3 horas
h
mais ccedo no grupo do
cortic
costeróide (P <.001), mas
m
houve g
grande hete
erogeneidade
e. Em pacie
entes com dor
d
de
garga
anta exsudativa, os cortticosteróidess reduziram o tempo pa
ara início do alívio da do
or por
6,2 h
horas. Para aqueles
a
que testaram po
ositivo para infecção bacteriana, a rredução méd
dia foi
de 5,,3 horas. Pa
ara aqueles com dor de garganta se
evera, a red
dução média
a no tempo foi de
7,2 h
horas (P <.00
01).
O tem
mpo para res
solução da doença
d
vario
ou de 15 a 45
4 horas no grupo do co
orticosteróide
e e 35
a 54 horas no gru
upo placebo.
Os au
utores conclluíram que os
o corticoste
eróides com
m antibióticos
s utilizados foram assoc
ciados
com maior proba
abilidade de resolução da
a dor em 24 a 48 horas em adultos, e menor du
uração
da do
or por 6 horas em paciientes com exsudativa, dor de garganta grave
e e naqueles
s com
resulttados positiv
vos para os patógenos b
bacterianos.
Referrência: Hayw
ward G, Th
hompson M,, Heneghan C, Perera R, Del Ma
ar C, Glasziou P.
Cortic
costeroids fo
or pain relieff in sore thro
oat: systema
atic review and
a
meta-an
nalysis. BMJ 2009,
339:2
2476.
9. Um
m olhar mais
s atento para
a sua dor no
o peito
Dor n
no peito é o sintoma ma
ais comum d
da doença do
d refluxo de
e ácido gástrrico. Essa do
or é o
resulttado da estimulação dos
s nervos no esôfago infe
erior pelo ácido estomaccal. A dor no
o peito
relacionada à azia é mais com
mum após a ingestão ou
u quando de
eitado, especcialmente à noite,
após uma grand
de refeição. Sintomas ccomuns rela
acionados à doença do refluxo do ácido
gástrrico incluem:: tosse, náus
seas, respira
ação ofegantte e fluido re
egurgitado.
Ao lo
ongo do tem
mpo, o ácido
o que entra no esôfago
o pode danificar o tecid
do que o re
ecobre
geran
ndo muita dor
d
no peito
o. Isto caussa a esofag
gite, que é a inflamaçã
ão do esôfago. A
esofa
agite pode le
evar a comp
plicações possteriores. A primeira complicação é uma úlcera
a, que
consttitui a erosão do tecido normal pelo
o ácido no esôfago pode
endo causar sangramento. As
cicatrrizes formad
das tornam difícil
d
o ato d
de engolir.
Para dezenas de
e milhões de
d pessoas,, comprimidos antiácido
os não são suficientes para
aniqu
uxo ácido. Como
uilar as dore
es no peito oriundas d
da queimaçã
ão promovid
da pelo reflu
resulttado, muito
os enfermos
s utilizam iinibidores da
d bomba de
d prótons (IBPs), como o
esom
meprazol e o lansoprazol. As vendas globais de IBPs registra
aram $ 25 b
bilhões de dó
ólares
no ano passado,, de acordo com a pessquisa de mercado
m
da empresa de
e consultoria
a IMS
Healtth. Agora, um
m crescente
e sem númerro de evidên
ncias sugere que essas d
drogas pode
em ter
possííveis efeitos colaterais previamente desconhecid
dos.
Estud
do preliminar, publicado em julho de
e 2009, sugere que os IBPs
I
induzem
m um “rebotte” da
hiperrsecreção ác
cida (RHSA) oito seman
nas após us
so. Logo, se
e o RHSA esstá relacionado a
sintomas vincula
ados a acide
ez no esôfa
ago isto pod
de levar a dependência
a por IBPs e ter
implic
cações impo
ortantes à sa
aúde do indiv
víduo.
A dorr, quando trratada de fo
orma inadeq uada, leva a mais dor: pesquisas iindicam que
e altas
doses
s de IBPs lev
vam ao aum
mento do riscco de fratura
as! A diminu
uição no ácid
do estomaca
al está
assoc
ciada a uma menor abso
orção de cálccio, o que é prejudicial ao
a organism
mo. Um estud
do em
animais publicado
o em junho suporta esta
a conexão. Camundongo
C
os modificad os geneticam
mente
para ter estôma
ago com pH neutro ttinham baix
xa massa óssea
ó
e, co
onseqüentem
mente,
osteo
oporose. Em
m idosos, o uso
u
prolonga
ado de IBPs
s, foi atrelad
do à baixa n
na massa ós
ssea e
fraturras ósseas. Em 2006, estudo
e
exam
minou os dados de 13.5
556 pessoass com fraturras de
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quadril e 135.38
86 indivíduos
s sem fraturra, todos co
om 50 anos de idade ou
u mais. O estudo
e
indico
ou que aque
eles que tom
maram IBPs p
por mais de um ano tive
eram um rissco 44% maior de
fraturrar o quadriil. A pesquis
sa também cconstatou que altas dos
ses de terap
pia com IBPs
s está
assoc
ciada a um maior
m
risco de
d fratura de
e quadril que
e a terapia com doses re
egulares.
Se vo
ocê suspeitar que está com
c
a doençça do refluxo
o de ácido gá
ástrico, você
ê deve consu
ultar o
seu m
médico, o qu
ual poderá lh
he orientar so
obre a melhor terapia.
Referrências:
 McColl KE,
K
Gillen D.
D Evidence
e that proto
on-pump inhibitor therrapy induces the
symptom
ms it is used to treat. Gasstroenterology. 2009 Jul;137(1):20--2;
 Schinke T, Schilling AF, Barano
owsky A, Se
eitz S, Mars
shall RP, Lin
nn T, Blaek
ker M,
Huebner AK, Schulz
z A, Simon R, Gebauerr M, Prieme
el M, Korna k U, Perkov
vic S,
Barvencik
k F, Beil FT
T, Del Fatto
ore A, Frattiini A, Streic
chert T, Pue
eschel K, Viilla A,
Debatin KM, Ruegerr JM, Teti A
A, Zustin J, Sauter G, Amling M. Impaired gastric
g
tion negative
ely affects ca
calcium homeostasis and
d bone masss. Nat Med. 2009
acidificati
Jun;15(6
6):674-81;
 Yang YX, Lewis JD, Epstein
E
S, Me
etz DC. Long
g-term proto
on pump inhiibitor therap
py and
risk of hip
p fracture. JAMA. 2006 D
Dec 27;296((24):2947-53.
10. S
Sulfato de co
ondroitina iniibe crescime
ento axonal após
a
lesão medular
m
As cicatrizes pod
dem servir como
c
uma ffaca de dois
s gumes em
m lesões da medula esp
pinal salva
am a vida da
a vítima, mas determina m seu destino como paraplégicos o
ou tetraplégic
cos. A
cicatrriz forma um
ma parede em torno da ferida, impe
edindo a propagação da lesão, mas limita
as op
portunidades
s de regeneração neural..
Agora
a, uma equipe de pesqu
uisadores da
a Escola Méd
dica de Harv
vard e Case Western Re
eserve
Unive
ersity identificou onde moléculas cchamadas proteoglicano
p
os de sulfatto de condrroitina
(CSPG
Gs) se ligam à superfície dos ne urônios, expondo um novo alvo tterapêutico. Seus
resulttados aparec
cem em linh
ha na revista
a Science de 15 de outub
bro.
A reg
generação do trato cortiical de camu
undongos de
eficientes em
m receptor ssigma de pro
oteína
tirosina fosfatase
e (RPTP) apó
ós lesão med
dular demon
nstrou que a condroitina
a desempenh
ha um
ão do cresc
cimento de axônios du
urante o de
esenvolvimen
nto. Também foi
papel na inibiçã
mostrado que es
sta molécula é capaz de
e retardar a regeneração
o axonal apó
ós lesão de nervo
perifé
érico e inibirr a regenera
ação de axô
ônios no nerrvo óptico. A.
A Fibras dan
nificadas do trato
córtic
co-espinal de
d camundo
ongos RPTP--/- regenera
am e parec
cem se este
ender por longas
distâncias após uma
u
lesão da
a medula esspinal torácic
ca. Em contrraste, não ho
ouve regene
eração
de a
axônios de longa distância de ffibras CST nos camun
ndongos do
o tipo selva
agem.
Experimentos in vitro indica
am que os neurônios granulares
g
do cerebelo de camundongos
RPTP-/- têm diminuição da sensibilidade
s
e aos efeitos inibitórios de
d substrato
os CSPG, ma
as não
de m
mielina, o que
e pode contribuir para o crescimentto dos axôniios CST, cica
atrizes gliais
s ricas
em C
CSPG. Os dados sugerem
m que o recceptor RPTP pode funcionar impedin
ndo o crescim
mento
axona
al após lesã
ão na medula espinal d
de mamíferos adultos e poderia serr um alvo para
p
a
prom
moção da regeneração de
e longa distâ
ância após a lesão da me
edula espina
al.
Referrência: Fry EJ,
E Chagnon
n MJ, López--Vales R, Trremblay ML,, David S. C
Corticospinall tract
regen
neration afte
er spinal cord
d injury in re
receptor prottein tyrosine
e phosphatasse sigma defficient
mice.. Glia. 2009 Sep 24.
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