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1. Im
mportância do
o diagnóstico da dor crô
ônica em cria
anças
O encontro anua
al da Socieda
ade America
ana de Dor enfatizou
e
a importância do diagnós
stico e
tratamento da dor crônica em cria nças. Brenda Bursch falou na ocasião qu
ue as
conse
eqüências fís
sicas e psico
ológicas resu
ultantes da dor
d crônica podem
p
predisspor as crian
nças à
dor rrecorrente quando
q
adulltas. De aco
ordo com especialistas, a avaliaçã o da dor crrônica
pediá
átrica deveria incluir des
scrição deta lhada da do
or, fatores que a aliviam
m, ansiedade
e e/ou
depre
essão associadas, espas
smos muscu
ulares, áreas sensíveis (como ponttos de gatilho da
dor) e também exames
e
neurológicos.
2. Re
elação entre crescimento
o neuronal e dor do mem
mbro fantasm
ma
A do
or do memb
bro fantasma é um grrande proble
ema que fre
equentemen
nte acompan
nha a
ampu
utação de um
u
membro
o. Nela o pa
aciente rela
ata percepçã
ão de sensa
ação dolorosa no
membro perdido. Neurocientistas da Un
niversidade de Vanderbilt apresenta
am evidênciias de
que o crescimento e a nova
a conexão esstabelecida por neurônios no céreb
bro de ampu
utados
podem ser a cau
usa do problema. O sisttema somato
ossensorial, região altam
mente organ
nizada
do cé
érebro, parece ser importante área nessa reorg
ganização. Os
O pesquisad
dores relatam
m que
neurô
ônios no cérrebro de ma
acacos adulttos crescem e fazem no
ovas conexõ
ões sináptica
as nas
áreas
s somatosse
ensoriais, onde
o
estão privados de
d informação sensoria
al. As evidê
ências
aponttadas nesse
es estudos podem
p
traze
er novas alternativas para
p
o trata
amento de lesões
l
medu
ulares por meio
m
da regulação desse crescimento
o.
3. Pre
evenção da dor nas costtas na gravid
dez e pós-pa
arto
É com
mum as mulheres sentirrem algum t ipo de dor ou
o desconforrto lombar d urante a gra
avidez
e período pós-parto. Vários
s fatores co
ontribuem para o apare
ecimento da
a dor nas costas
c
duran
nte a gravid
dez, como o crescimen
nto do feto, frouxidão ligamentar, deslocamen
nto do
centrro de gravidade para frente resu
ultando em aumento da lordose e desgaste
e das
articu
ulações intervertebrais. A prevençã
ão pode serr feita pela correção po
ostural, exerrcícios
leves
s e alongam
mentos, além
m de ativida
ades físicas que movim
mentem o co
orpo globalm
mente
como
o a natação
o ou camin
nhadas. O ttratamento fisioterápico
o pode seg
guir as seguintes
moda
alidades: calor, along
gamento de
e cadeias musculares
s, orientaçõ
ões postura
ais e
ergon
nômicas. No
o pós-parto recomenda- se a ginástica pós-natal para devollver à mulhe
er, no
meno
or espaço de
d tempo, a sua melho
or condição física e es
stética, prep
parando-a para
p
a
sobre
ecarga física resultante das
d atividade
es de cuidad
do com o beb
bê.
4. Ela
aboração de diretrizes da prática da acupuntura para o trata
amento da d
dor miofascia
al
O Dr. Norton Moritz Carneiro
o a convite d
do Colégio Médico
M
de Ac
cupuntura (S
Sociedade Médica
M
Brasileira de Ac
cupuntura e Associaçã
ão Médica Brasileira
B
de Acupuntu
ura) elaboro
ou as
Diretrizes da Prática da Acup
puntura no T
Tratamento da Dor Miofascial. O priimeiro passo
o foi a
public
cação do livro “Acup
puntura Ba seada em Evidências”
”, publicado
o recentem
mente.
Atuallmente, a maioria
m
das diretrizes
d
de
estina-se a determinar
d
as aplicaçõe
es apropriad
das de
proce
edimentos, sendo
s
algum
mas elaborad
das para guiar a avaliaçã
ão e tratame
ento de situ
uações
agudas. Um dos
s principais resultados pretendidos
s por essas
s diretrizes é a reduçã
ão da
variabilidade de modelos
m
ado
otados para o tratamentto da dor miofascial agu
uda ou crônic
ca por
acupu
untura, miniimizando os efeitos adve
ersos e prevenindo a dorr crônica.
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5. An
nestesia epid
dural é segurra para mulh
heres de todos os pesos
O au
umento da temperatura
t
corporal ap
pós a anesttesia epidura
al lombar é conhecido como
“febre epidural”,, e pode oc
correr em p
pacientes qu
ue receberam esta ane
estesia. Buscando
conhe
ecer as caus
sas dessa febre, pesquissadores da Universidade
U
e de Pittsburg
rgh realizaram um
estud
do com dad
dos referen
ntes a 406 pacientes saudáveis em trabalh
ho de parto
o que
solicitaram anesttesia epidurral lombar. A temperatu
ura corporall, a duração
o da anestesia, a
taxa de massa corpórea e a área de superfície corporal
c
fora
am avaliada
as. Os resultados
mostraram que a temperatura corporal aumentou sutilmente
s
(m
menos de 0..38ºC) na maioria
m
das m
mulheres. Ap
penas 25 pa
acientes apre
esentaram febre epidura
al (t > 39ºC
C), entretantto não
foi ob
bservada correlação sign
nificativa en tre os índice
es de massa
a corpórea, á
área de supe
erfície
corpo
oral ou temp
po de duraçã
ão da anesttesia. Apesar da causa desta
d
mudan
nça transitória da
temp
peratura aind
da não ser co
onhecida, sa
abe-se que a febre é de curta duraçã
ão e autolim
mitada.
A ane
estesia epidu
ural é segura
a tanto para
a a mãe como para o beb
bê e pode fa
azer do parto
o uma
experriência ainda
a mais positiiva e sem do
or.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. De
eficiência da
a subunidad
de a1Beta d
de canais de Ca++ volttagem depe
endentes alttera a
respo
osta nocicepttiva em cam
mundongos
+
O inffluxo de Ca++
, através de
d canais de
e Ca++ tipo N, medeia a transmissã
ão da inform
mação
nocic
ceptiva a níível espinal ou supraesspinal. Entre
etanto, a im
mportância d
desses cana
ais na
perce
epção da dor ainda não está comple
etamente elucidada. Kim
m e colabora
adores, utilizando
camu
undongos de
eficientes da subunidade
e a1Beta de canais para Ca++ tipo N , observaram
m que
esses
s camundon
ngos deficie
entes apressentaram uma redução
o da respo
osta a estímulos
mento da la
mecâ
ânicos (filam
mentos de vo
on Frey), aum
atência da re
etirada da ca
auda em res
sposta
a esttímulos nociceptivos térrmicos (calorr radiante, teste
t
de retirada de cau
uda) ou quíímicos
(redu
ução das con
ntorções abd
dominais ind uzidas por ácido
á
acético e da respossta nociceptiiva no
teste da formalin
na apenas na
a 2a fase). E
Entretanto, a resposta no
o teste da pllaca quente não é
altera
ada. Esses resultados su
ugerem que a subunidad
de a1Beta de
e canais para
a Ca++ tipo N tem
relevante papel na
n percepção
o da dor, pri ncipalmente
e na medula espinal.
Nota da redação: A nosso ve
er, mecanism
mos periféric
cos envolven
ndo canais ttipo N na periferia
podem também participar
p
do
o processo.
Referrência: Mol. Cell Neurosc
ci. 2001, 18((2):235-245
5
7. Ativação difere
enciada do sistema
s
opió ide em humanos
Pesqu
uisadores da
a Universidade de Michig
gan examina
aram o funcionamento d
do sistema opióide
em h
humanos vo
oluntários sa
audáveis durrante a imp
posição de quadros
q
de dor mantida. Os
pesqu
uisadores ob
bservaram que
q
houve aumento da
a liberação de opióides endógenos após
aplica
ação dos estímulos dolo
orosos. Confforme registtro em exam
me de tomog
grafia de em
missão
de positrons (PE
ET) esses opióides inte
eragiram com
m receptore
es µ opióide
es localizado
os em
áreas
s corticais e subcorticaiis como am
mígdala, tálam
mo, hipotála
amo, córtex
x frontal e núcleo
n
accum
mbens. Para
alelamente ao
a PET, os pacientes eram questio
onados sobre
e o que esttavam
sentindo a cada 15 segundo
os. Foi obse
ervada ampla variação individual n
na intensidade de
ativação do siste
ema opióide
e a qual foii correlacion
nada às res
spostas afetiivas e sens
sações
indiviiduais após o estímulo doloroso. E
Esses achado
os, segundo
o os autoress, podem ex
xplicar
porqu
ue algumas pessoas sã
ão mais ou menos sen
nsíveis no que
q
diz resp
peito à sen
nsação
dolorrosa e podem
m permitir melhor
m
comprreensão de quadros
q
dolo
orosos crôniccos.
Referrência: Scien
nce 2001, 29
93: 311-315
5.

2

www
w.dol.innf.br
8. Vittamina B ind
duz antinocic
cepção em c amundongos
O efe
eito de algu
uns tipos de vitamina B foi testado
o em modelos de hipera
algesia térm
mica e
química. A ass
sociação tia
amina/pirido
oxina/cianocobalamina, ou tiamin
na, piridoxina e
riboflavina isolad
das induziram efeito an
ntinociceptivo no modelo de contorrções abdom
minais
induz
zidas por ácido acético. Esses
E
tratam
mentos inibirram ainda a resposta nocciceptiva ind
duzida
pelo formaldeído
o (teste da formalina),
f
m
mas não hou
uve inibição no modelo da placa-qu
uente.
Os trratamentos com
c
tiamina//piridoxina/ccianocobalam
mina durante
e 7 dias, ou riboflavina agudo
a
tamb
bém reduzira
am parcialm
mente o ede
ema da pata injetada com forma
alina. Os au
utores
concluem que o efeito
e
antino
ociceptivo da
as vitaminas
s B pode estar relaciona do com a inibição
da síntese e/ou ação
a
de mediadores infflamatórios, visto que es
ste efeito nã
ão foi alterado no
mode
elo da placa quente, não
o foi revertid
do por nalox
xone (antago
onista opióid
de), e somen
nte as
respo
ostas nociceptivas da fase 2 do testte da formalina foram in
nibidas, assi m como o edema
e
da pa
ata induzido por formald
deído.
Referrência: Eur. J. Pharmaco
ol. 2001, 421
1(3): 157-16
64
9. De
esequilíbrio de ferro na
a substância
a cinzenta periaquedutal (SCP) esstá relaciona
ado à
enxaq
queca
De ac
cordo com um
u estudo publicado na revista Headache, as co
oncentraçõess de ferro na SCP
são m
maiores em pacientes com
c
enxaque
eca. Utilizan
ndo técnica de
d ressonân
ncia magnétiica de
alta rresolução, os
s pesquisado
ores comparraram os nív
veis de ferro na SCP de 5
51 pacientes
s, que
foram
m divididos em 3 grup
pos: pacienttes com enx
xaqueca, pa
acientes com
m dor de cabeça
recorrrente e paciientes norma
ais (controle
e). Os dados
s mostraram que quanto
o maior a du
uração
da d
dor, mais altas
a
são as
a concentrrações de ferro
f
no sistema nerv
voso centra
al. Os
pesqu
uisadores sa
alientam que os resulta
ados não es
sclarecem se esse aum
mento é causa ou
conse
equência da
as dores e que esse d
desequilíbrio
o possivelmente está a
associado a uma
disfun
nção ou lesã
ão nervosa. A deposição
o gradual de
e ferro nesse
es pacientess pode acenttuar a
disfun
nção da SC
CP, reduzind
do a ativaçã
ão da via descendente
d
e inibitória e aumentan
ndo a
severridade da do
or.
Referrência: Head
dache 2001, 41: 629-637
7
10. F
Fentanil trans
sdérmico é eficaz
e
no tra tamento da dor crônica em paciente
es com AIDS
S
Um estudo rea
alizado por pesquisad
dores norte-americanos
s mostrou que o fe
entanil
trans
sdérmico é eficaz
e
no con
ntrole da do
or crônica re
elacionada à AIDS, com
m efeitos adv
versos
mode
erados. O es
studo feito com
c
35 paci entes ambulatoriais com
m AIDS indiccou alívio da
a dor,
melhora nas ativ
vidades gera
ais como hu
umor, relaciionamentos, trabalho e prazer de viver,
quando a morfina (45 mg/diia) foi substtituída pelo fentanil
f
trandérmico (Jo
ournal of Pain and
Synm
mptom Management, 21,, 69-77, 200
01).
Nota da redação
o: Entretantto, a utiliza
ação de opiióides no trratamento d
da dor, dev
ve ter
indica
ações bem específicas,
e
principalmen
p
nte no que tange
t
a dor crônica
c
de ccaráter benig
gno. A
real possibilidad
de de depe
endência n o uso des
stas drogas deve ser considerad
da. A
deterrminação da
a etiologia e correta cla
assificação do
d tipo de dor
d
são fund
damentais para
p
a
instituição de te
erapêutica adequada. A melhora da dor com o uso de o
opióides pod
de ter
conottação real ou decorrer da
d sensação
o de bem esttar que o tra
atamento prroporciona, sendo
na m
maioria dos casos
c
injustifficado o seu
u uso. A dep
pendência co
om o uso de
estes é fato real e
jamais deve ser negligenciad
n
do.
Referrência: J. Pain Symptom
m. Manageme
ent, 2001, 21:69-77
11. In
nômica
ntrodução a Farmacogen
T.H. Fagerlund & O. Braaten do Institu
uto de Gené
ética Médica da Univers idade de Os
slo na
Norue
ega afirmam
m que o trata
amento med
dicamentoso
o continua a ser o princip
pal na medicina e
que e
em algumas
s situações inexplicavelm
i
mente, os medicamento
m
os não produ
uzem efeito. Este
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fato p
pode ser perrigoso e pote
encialmente um risco à vida. Variaç
ções genética
as podem, muitas
m
vezes
s, explicar estas
e
situaçõ
ões inespera
adas. “Farma
acogenética”
” é o termo
o usado quando a
genéttica determiina certas variabilidadess no metabo
olismo das drogas
d
e “Fa
armacogenô
ômica”
usuallmente se re
efere a desc
coberta de m
medicamento
os baseados no conhecim
mento dos genes.
g
O arttigo é uma revisão à introdução d
da Farmaco
ogenômica. Métodos bio
otecnológicos não
podem ser compreendidos se
em a genéticca médica básica. Os au
utores exemp
plificam variiações
basea
adas na gen
nética em drogas no m
metabolismo de enzimas
s, receptoress de drogas
s e as
droga
as no trans
sporte de proteínas.
p
C
Concluem qu
ue o rápido
o crescimentto do camp
po da
farma
acogenômica
a irá influenc
ciar no dia-a
a-dia da práttica da medicina no futu ro.
Referrência: Acta.. Anest. Scan. 2001, 45::140-149
12. E
Efeito do uso
o preventivo
o do dextrom
metorfam um
m antagonistta de recepttor NMDA so
obre a
neces
ssidade de analgésico
a
pó
ós-operatóri o
Tanto
o a sensibiliz
zação centra
al após a lessão de tecid
do periférico como o dessenvolvimen
nto de
tolerâ
ância a opió
óide envolve
e a ativação
o de recepto
ores do N-m
metil-D-asparrtato. O pre
esente
estud
do randomiz
zado e duplo cego, rea
alizado por Saana A. K. Helmy & Ayham Ba
ali do
Depa
artamento de Anestesio
ologia da Fa
aculdade de Medicina da
d Universid
dade do Cairo no
Egito. investiga os
o efeitos pre
eventivos e pós-incisional do detrom
metorfam inttramuscular sobre
o ma
anejo da dorr pós-operatória em 60 doentes. Os
s autores concluem que o detrometorfam
intram
muscular pré-incisional promove analgesia preventiva
p
por prolong
gar o temp
po do
prime
eiro uso do PCA (analg
gesia contro
olada pelo paciente)
p
com meperidi na e diminu
uir de
modo
o significativ
vo o seu cons
sumo em 24
4 horas.
Referrência: Anes
sth. Analg. 2001, 92:739
9-44
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