www
w.dol.innf.br
Arq
quivo de ed
dições: Ou
utubro 200
01 - Ano 2 - Número
o 15
Ciênc
cia e Tecno
ologia
1. Do
or generaliza
ada duplica o risco de mo
orte por cân
ncer
A dorr generalizad
da parece es
star associad
da a um ma
aior risco de morte por ccâncer, de acordo
a
com um estudo prospectivo realizado n
na Inglaterra
a. Esta pesq
quisa foi rea
alizada com duas
amos
stragens obttidas em 19
991/1992 e em 1999. No
N primeiro inquérito p
participaram 6569
pesso
oas e em 1999, 654 participantes haviam mo
orrido. O ris
sco de mortte por cânce
er em
indivííduos que sofreram dorr generalizad
da, mesmo excluindo participantes que haviam
m sido
diagn
nosticados com câncer antes
a
dos in
nquéritos, te
eve uma raz
zão perto de
e dois em re
elação
aos s
seus controle
es livres de dor.
d
Os auto
ores, profess
sores Gary Macfarlane
M
e colaboradorres da
Unive
ersidade de Manchester,, não sabem
m explicar as
s razões, ma
as segundo Dr. I. K. Cro
ombie
da Un
niversidade de Dundee na Escócia, o fato nece
essita ser seriamente co
onsiderado, pois
p
o
estud
do foi bem co
onduzido e competentem
c
mente analis
sado.
Referrência: Br Me
ed J 2001;323:662-665 .
2. Fib
bromialgia e serotonina
Em re
ecente publiicação na Re
evista Saúde
e! (Editora Abril)
A
foi reve
elado o resu ltado de pes
squisa
sueca
a que dete
ectou a pre
esença de anticorpos contra serrotonina em
m mulheres com
fibrom
mialgia. A presença de
d
anticorp
pos contra serotonina altera a n
neurotransm
missão
serottoninérgica o que foi ass
sociado ao d
desenvolvimento de qua
adros doloro
osos em pacientes
fibrom
miálgicos. Entretanto, revisões
r
rece
entes feitas por Alnigen
nis e Barlan
nd, da Divisão de
Reum
matologia do
o Departame
ento de Mediicina do Colé
égio de Med
dicina Albert Einstein de Nova
Iorqu
ue, dissociam
m essas altterações do metabolism
mo e da transmissão se
erotoninérgica da
fisiop
patologia da fibromialgia, o que torn a o envolvim
mento da me
esma ainda iinconclusivo.
Referrência: Clin Exp
E
Rheuma
atol 19(2): 2
205-10, 2001
1.
3. Me
elatonina e antinocicepçã
a
ão em ratos
Segundo relatos de comunicações anteriiores (veja Boletim
B
DOL
L nº 09, Ano
o 1), a melattonina
é capaz de potencializar o efeito anttinociceptivo da morfina
a e do dia zepam em ratos
subm
metidos ao te
este de form
malina. Por e
esta razao, a melatonin
na é conside
erada um po
ossível
adjuv
vante no tra
atamento de dores crôn icas. Yu e cols. da Univ
versidade Mé
édica de Sha
angai,
China
a, acrescenttaram recentemente qu
ue os recepttores para melatonina
m
d
do tipo 2 (MT-2)
parec
cem mediar esse efeito
o no Sistem
ma Nervoso Central. Os
s autores ob
bservaram que
q
a
administração in
ntracerebrov
ventricular d
do luzindole
e, um antag
gonista sele
etivo para MT-2,
reverrteu o efeito antinocicep
ptivo da mela
atonina em ratos subme
etidos ao tesste de retira
ada de
cauda
a. Esses dad
dos reforçam
m a idéia de q
que a melato
onina pode ter
t aplicabilid
dade clínica como
adjuv
vante.
Referrência: Neurrosci Lett 282
2 (3): 161-1
164, 2000.
4. Re
eceptores para vanilóides
s e hiperalge
esia térmica inflamatória
a
Os re
eceptores para
p
vanilóid
des do tipo
o 1 (VR-1) são expressos predom
minantementte em
neurô
ônios aferen
ntes primário
os e respon dem a diferrentes estímulos nocicep
ptivos incluindo a
capsa
aicina, o ca
alor excessiv
vo e a acid
dificação extracelular. Davis
D
e col s. do Smith
hKline
Beech
ham Pharma
aceuticals do
o Reino Unid
do observara
am que a attividade eléttrica de neurrônios
do gâ
ânglio dorsa
al de camun
ndongos defiicientes em VR-1 não foi alterada após estimu
ulação
com capsaicina, ácido ou calor. Além
m disso, es
sses camundongos não
o desenvolv
veram
hiperralgesia térrmica após
s a admin
nistração de
d
carragenina apesa
ar de exibirem
comp
portamentos normais em
m outros testtes, incluind
do testes com
m estímulos térmicos ag
gudos.
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Os au
utores conclu
uíram que os VR-1 são rrequeridos em
e processo de sensibilizzação a estímulos
térmiicos nociceptivos dura
ante a infla
amação, mas
m
que mecanismos alternativos
s são
respo
onsáveis pela
a resposta aguda
a
a esse
es estímulos..
Referrência: Nature 405: 183-187, 2000.
5. Ris
scos de even
ntos cardiova
asculares asssociados ao inibidores seletivos de C
COX-2
Em rrecente rev
visão bibliog
gráfica, Eric Topol e cols.
c
do Departamento de Medicin
na da
Fundação Clínica
a de Cleveland, Ohio, revelaram potencial riisco de dessenvolvimento de
eventtos cardiov
vasculares (infarto
(
do miocárdio,, angina, trombos ca
ardíacos, ch
hoque
isquê
êmico) em pacientes
p
qu
ue fazem usso de antiinfflamatórios não esteroid
dais com inibição
seletiiva sobre a COX-2. Forram revisado
os estudos com Vioxx e Celebra, p
porém some
ente o
prime
eiro estaria associado ao
a aumento do risco de
e eventos pró-trombóticcos. A FDA (Food
and Drug Admin
nistration) decidiu
d
porta
anto, alertar sobre os potenciais rriscos do uso de
Vioxx
x. As empres
sas responsáveis, Merck
k e Pharmac
cia, distribuidoras do Vio
oxx e do Celebra,
respe
ectivamente,, contestaram os resulta
ados.
Fonte
e: American Academy off Craniofacia
al Pain
Referrência: JAMA
A 286 (8), 95
54-959, 200
01.
6. Intteração siné
érgica entre midazolam
m
e clonidina na
n analgesia espinal
Midaz
zolam, benz
zodiazepínico
o agonista d
de receptore
es do tipo GABA-A,
G
e cllonidina, ago
onista
de re
eceptores a2-adrenérgico
os, induzem
m analgesia mediada
m
esp
pinalmente. Nishyama e cols.
inves
stigaram a in
nteração ana
algésica da a
administraçã
ão intratecal de midazola
am e clonidin
na em
seus efeitos na nocicepção
n
aguda e infla matória no controle
c
da dor nos testtes de forma
alina e
de re
etirada de cauda. Os resultados o
obtidos sug
gerem que a combinaçção intratec
cal de
midazolam e clonidina é efe
etiva no trattamento da dor aguda e inflamatórria, sem aum
mento
dos e
efeitos colate
erais induzidos por cada droga isolad
damente.
Referrência: Anes
sthesia-Analg
gesia, 93(4) :1025-31, 2001.
7. Pro
ostaglandina
a E2 ativa ne
eurônios esp inais
Baba e cols., da Harvard Me
edical Schooll (Estados Unidos
U
da Am
mérica), dem
monstraram que a
aplica
ação de pro
ostaglandina E2 (PGE2) e
em banhos contendo cortes transv
versos de medula
m
espin
nal de ratos promoveu despolarizaçã
ão da membrana da maiioria dos neu
urônios profundos
e de alguns neurônios das lâminas sup
perficiais do corno dorsa
al. Isoladam
mente a PGE
E2 não
gerou
u potencial excitatório
e
lo
ocal, mas co
onverteu potenciais sub
blimiares em
m supralimiarres. O
efeito
o da PGE2 nã
ão foi alterado quando sse utilizou meio
m
sem cálcio e rico em
m magnésio ou se
adicio
onou tetrodotoxina ao banho, o q
que é indica
ativo de que a ação d a PGE2 sob
bre os
neurô
ônios é dire
eta. O achado implica na participa
ação de pro
ostanóides n
na modulaçã
ão do
proce
essamento sensorial na medula espi nal.
Referrência: J. Ne
euroscience 21:1750-175
2
56, 2001
8. Ga
abapentina é melhor do que lamotrig
gine no conttrole da dor trigeminal?
t
Lamo
otrigine e, mais
m
recenttemente, ga
abapentina são anticonvulsivantes que vêm sendo
utiliza
ados no controle de dorres neuropátticas em gerral. Christens
sen e cols., do INSERM,, Paris
(Fran
nça) demons
straram que
e o uso de dose única de gabapentina ou lam
motrigine nã
ão foi
eficaz
z no controle da dor trrigeminal prroduzida em
m ratos pela constrição crônica do nervo
infrao
orbital. No entanto,
e
dose
es repetidass de gabapen
ntina, mas não
n
de lamottrigine, redu
uziram
o com
mportamentto nociceptiv
vo do anima
al. O resulta
ado foi interrpretado pellos autores como
indica
ativo de que
e o uso de doses
d
diáriass de gabapentina seria um
u procedim
mento terapê
êutico
melhor do que o uso de lamo
otrigine no ccontrole da dor
d trigemina
al neuropáticca.
Referrência: Pain 93: 147-153
3, 2001
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9. Aç
ção analgésic
ca do alfadollone, um estteróide neurroativo
Lamb
bert e cols. (1995) dem
monstraram que a adm
ministração intravenosa de Saffan (uma
comb
binação entrre os anestésicos e este
eróides neuroativos, alfa
axalone e alffadolone) inibiu a
ativid
dade elétrica
a de neurôn
nios espinaiss. Em anim
mais, o alfadolone produ
uz antinocicepção
prova
avelmente por
p
meio de interação com recep
ptores GABA
AA de neurô
ônios da medula
m
espin
nal. Seguind
do estas obs
servações, G
Goodchild e Nadeson (2001)
(
do D
Departamento de
Anesttesia da Universidade de Monash, A
Austrália, av
valiaram em um estudo piloto o efeito da
administração orral de alfadolone em p
pacientes submetidos à cirurgia de
e reconstruçã
ão do
joelho. Seus re
esultados de
emonstraram
m que a administraçã
a
ão oral (1 hora depo
ois do
proce
edimento cirrúrgico) de alfadolone reduziu sig
gnificativame
ente o uso de morfina para
contrrole da dor pós-operató
p
ria, bem com
mo reduziu o índice de dor descrito
o pelos pacie
entes.
Além disso, não
o foram observados effeitos colate
erais advers
sos tais com
mo: aumento da
sedaç
ção, depres
ssão respira
atória e ná
áuseas ou vômitos.
v
Es
stes dados sugerem que
q
o
alfadolone possu
ui potente efeito analg
gésico quando administrado oralm
mente, sendo um
possíível coadjuva
ante para o controle da dor pós-ope
eratória.
Referrência: Britis
sh Journal off Anaesthesi a, 86: 528-5
534, 2001.
Divullgação Cien
ntífica
10. A
As crianças sentem
s
tanta
a dor quanto
o os adultos e os médicos deveriam ttratá-las me
elhor
Em g
geral, os mé
édicos não trratam ou prrevinem a do
or em crianç
ças por vária
as razões, dentre
d
elas pelo julgamento de que
e crianças nã
ão sentem dor
d como os
s adultos, pe
ela falta de treino
em a
avaliar doenç
ças em crianças, por te
emerem efeiitos colatera
ais do uso d e analgésico
os em
crianças ou mesmo porque há pessoas que trabalh
ham em saúde que acre
editam que sentir
dor c
constrói o ca
aráter. O en
nvolvimento dos pais, ambiente amigo e ganho
o da confian
nça da
criança são elementos imporrtantes para minorar a dor,
d
mas várrios pediatra s consideram
m que
uma das causas reside na in
nexistência d
de potentes analgésicos
s aprovados para crianç
ças no
merc
cado. Veja ta
ambém outrros alertas relacionados
s à dor em crianças em
m nossos bo
oletins
anterriores. Utilize
e nossa busc
ca para locallizá-los.
11. A sanguessug
ga reduz a dor
d da osteoa
artrite
Para avaliar a possibilidade
p
e de obtençção de analgesia com a utilização de uma te
erapia
altern
nativa, foram
m estudados 16 pacien
ntes com do
or no joelho
o por mais de 6 meses
s com
evidê
ência radioló
ógica de osteoartrite, mas sem injúrias aparentes. Ne
estes estudos, 4
sangu
uessugas forram aplicada
as (10 pacie ntes) no joe
elho doloroso
o e permane
eceram de 20
0 a 60
minutos no locall. As medida
as de dor fo
oram feitas 3 dias ante
es e durante
e 28 dias após o
tratamento. Apó
ós 24horas do tratame
ento os pac
cientes referriram intenssa analgesia
a que
persis
stiu por 4 se
emanas. Não
o houve efe itos colatera
ais ou infecções. Não há
á explicações
s para
o fen
nômeno, em
mbora os cie
entistas acre
editem que a saliva da
a sanguessu
uga possa conter
c
substtâncias analg
gésicas ou que induzam analgesia no local da ap
plicação.
12. G
Gestantes e cefaleia
c
Durante a gestaç
ção as variações hormo nais podem desencadea
ar crises de cefaléia. O maior
problema é que muitos medicamentos in
ndicados parra o tratame
ento da dor de cabeça podem
p
ser p
prejudiciais ao
a bebê e à gestante. O tratamentto não farma
acológico co
omo massag
gens e
yoga é o mais se
eguro, entrettanto, freqüe
entemente não
n
é efetivo
o. Nestes cassos, a consu
ulta ao
obste
etra é muito
o importante
e. Entre os medicamentos mais prrescritos esttá o paracettamol,
uma vez que estu
udos clínicos
s não demon
nstraram efe
eitos colatera
ais para o be
ebê.
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13. O direito ao tratamento
t
da
d dor
Uma pesquisa publicada no "Southern Medical Ass
sociation Jou
urnal" mostrra que, emb
bora a
comp
preensão dos
s mecanismos envolvido
os na dor es
steja progred
dindo a cada
a dia, a aceitação
da do
or como uma
a doença que precisa se r tratada ain
nda não atinge a todos o
os profissionais da
os medicam
saúde
e. Pouca ate
enção e imp
portância têm
m sido empregadas na utilização do
mentos
dispo
oníveis para o adequado
o tratamento
o da dor e muitas
m
vezes
s o paciente
e sofre com a dor
sem que isto se
eja realmentte necessário
o. É direito do paciente
e e dever d
do profission
nal da
saúde
e o tratamen
nto adequado da dor.
14. A
Acetaminofen
no relacionad
do à morbid ade da asma
a
Pesqu
uisadores do
d
Reino Unido
U
relattaram que usuários freqüentes de parace
etamol
(acettaminofeno) parecem ter maior probabilida
ade de se
e tornarem asmáticos
s. Os
pesqu
uisadores ex
xaminaram os dados so
obre o uso do paracetamol em 157
74 pacientes. Em
eqüentes tiv
comp
paração com
m os que nunca usaram
m o paraceta
amol, usuários pouco fre
veram
uma razão de probabilidade
p
e de 1,06 p
para a asma
a. Essa cha
ance cresceu
u para 1, 22
2 em
usuárrios mensais, 1,79 em
m usuários ssemanais e 2,38 entre os que ussam diariam
mente.
Entre
etanto, os investigadores
s ressaltam que esse es
studo não es
stabelece um
ma relação causal,
apenas uma
mas a
a associação entre a asm
ma e o uso de
este medicamento.
15. A má oclusão
o dental também causa d
dor de cabeç
ça
A dor de cabeça
a pode ser resultante d
de diferente
es fatores, entre
e
eles, o estiramen
nto ou
contrração muscu
ular. A postu
ura da cabeçça é mantid
da por meio do envolvim
mento simulltâneo
dos m
músculos da
a mastigação
o, pescoço, ombros e costas. Assim
m, a instabil idade mand
dibular
causa
ada pela po
osição incorrreta da ocllusão denta
al pode causar atividad
de excessiva
a dos
músc
culos mastigatórios e/ou
u dos demai s músculos envolvidos nesta posturra. Esta ativ
vidade
musc
cular aumentada tem o intuito de ccompensar a posição alterada da m
mandíbula e pode
tamb
bém tornar os músculo
os doloridos.. A dor, po
or sua vez, fecha um ciclo, produ
uzindo
aume
ento do espa
asmo muscu
ular, que aum
menta ainda
a mais a dorr. A dor pod
de ser sentid
da nas
boche
echas ou articulações mandibulares
m
s, mas pode
e ainda ser referida
r
para
a outras áre
eas da
cabeç
ça, resultand
do na dor de
e cabeça ten sional.
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