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1. Sin
nais e sons podem
p
auxiliar na reduçção da dor
Pesqu
uisadores da
a Instituição Médica Joh ns Hopkins observaram que a dor q
que acompanha a
bronc
coscopia é reduzida em 43% nos pa
acientes que
e são distraíídos com im agens coloridas e
sons.. Este método é segu
uro, barato
o e eficaz na redução
o da dor e ansiedade
e que
acom
mpanham esse tipo de procediment
p
to. Os pesqu
uisadores affirmam que esta terapia não
substtitui a medic
cação halopá
ática, mas co
onsistenteme
ente aumentta o controle
e da dor.
2. Me
edo da adicç
ção a analgés
sicos ou igno
orância pode
e tornar a do
or intratável
Para a maioria dos
d
casos de
e dor crônicca há tratam
mentos efetiv
vos porém, devido à falta de
treina
amento específico em relação
r
a uttilização des
sses tratame
entos e ao medo de que os
pacie
entes tornem
m-se dependentes a a nalgésicos, médicos tra
atam mal a dor crônic
ca ou
perm
mitem que ela se torne intratável. H
Howard A. Heit, professo
or assistente
e da Univers
sidade
Georg
getown, em Washington
n, Estados U
Unidos, reve
ela que há cerca
c
de 50 a 70 milhõ
ões de
pesso
oas com do
or nos Estados Unidos sem tratam
mento ou com
c
tratame
ento inadeq
quado.
Pesqu
uisas recenttes ainda re
evelam que
e 76% dos estudantes de medicin
na tem pouc
co ou
nenhum treinam
mento em relação
r
à d ependência e 80% de
eles tem po
ouco ou ne
enhum
treina
amento para tratar a dor. Heit su
ugere que disciplinas
d
específicas
e
d
de dor e ad
dicção
deverriam ser inc
cluídas nos currículos de
e todas as escolas de medicina
m
a fim de educ
car os
ntos que irrão melhora
futuro
os médicos acerca de medicamen
ar a qualida
ade de vida
a dos
pacie
entes.
3. Os
steopatia cra
aniana: alívio
o da dor de ccabeça
A ostteopatia cran
niana é uma técnica de ffisioterapia que usa as mãos
m
para p
prevenir e tratar a
dor d
de cabeça. Com
C
o uso das
d
mãos, e
em movimen
ntos de traçã
ão, o osteop
pata reequilibra o
alinha
amento ósseo e dos músculos
m
de sustentação
o da cabeça
a eliminando
o a dor em
m uma
sessã
ão de aproximadamente
e 40 minuto
os. A técnica
a é eficaz no controle d
da dor de cabeça
tensio
onal, enxaqu
ueca e tamb
bém de doress lombares, nos ombros e no pescoçço.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. In
nteração anttinociceptiva entre cloniidina espina
al e lidocaina
a em teste de formalin
na em
ratos
s: análise iso
obolográfica
Shuanglin Hao e cols. do de
epartamento
o de Anestes
siologia da Escola
E
Médicca de Asahikawa,
o, estudaram
m a interaçã
ão entre a a
analgesia ind
duzida por agonista
a
alfa
a-adrenérgic
co e o
Japão
efeito
o dos anesté
ésicos locais.. A administrração espina
al de clonidin
na (agonista alfa adrenérgico)
reduz
z de maneira dose-dep
pendente a resposta nociceptiva
n
na
n fase 1 e 2 do teste de
forma
alina. Já a lidocaína (a
anestésico lo
ocal) produz
z supressão da respostta nociceptiv
va na
segun
nda fase do teste de formalina apresentando disfunçã
ão motora transitória dosedependente com recuperação da ativida de normal 10
1 a 15 minutos após a administraç
ção. A
se isobolog
gráfica mostra que a combinaçã
ão de clon
nidina com lidocaína reduz
anális
sinergicamente a atividade da fase 2, sugerindo que
q
a combiinação desta
as drogas produz
p
uma interação po
ositiva com consequente
c
e potencialização da resp
posta antino
ociceptiva no
o teste
de formalina.
Referrência: Anes
st Analg 2001;92:733-8..
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5. Intteração anallgésica entre
e clonidina in
ntratecal e antagonistas
a
dos recepto
ores de gluta
amato
sobre
e resposta té
érmica e dorr induzida po
or formalina em ratos
Nishiy
yama e cols
s. das Unive
ersidades de
e Harbor e Tokyo
T
propu
useram estud
do para ava
aliar a
ação inibitória da
a clonidina, um
u agonista dos recepto
ores a2-adre
enérgicos sob
bre a liberaç
ção de
glutamato na medula
m
espin
nal. Por me
eio de análise isobolog
gráfica foi a
analisada a ação
comb
binada da clonidina, do YM872
2 (antagonista do receptor a-am
mino-3-hidroxi-5metilisoxazole-4--ácido propiiônico - AM
MPA) e do AP-5 (antag
gonista do receptor NM
MDA).
Concluiu-se que a administtração espin
nal combinada destes agentes
a
em ratos prom
moveu
poten
nte sinergism
mo da analg
gesia sobre a resposta nociceptiva induzida pe
ela formalina
a com
dimin
nuição dos efeitos colate
erais.
Referrência: Anes
sth Analg 200
01;92:725-3
32
6. Re
elação entre dor clínica e diferença ssexual em re
esposta à dor experimen tal
Filling
gim e cols., 1999 realiz
zaram um esstudo clínico
o para avalia
ar a diferençça da intens
sidade
de do
or por home
ens e mulhe
eres. O estu do foi dividiido em duas
s partes: 1. estímulo té
érmico
(sens
sor térmico controlado por compu
utador, Med
doc - TSA-2
2001) e 2. questionário
o. No
prime
eiro foram definidos
d
os limiares de detecção de
e calor, dor térmica e de
e tolerância à dor
térmiica, utilizand
do um aum
mento de te mperatura de 1ºC/segu
undo. As m
mulheres (N=
=139)
apres
sentaram lim
miares significativamen
nte menores
s nos três parâmetros em relação
o aos
home
ens (N=108
8). No ques
stionário, fo ram analisa
ados alguns parâmetross de dor clínica,
ocorrrendo difere
enças significativas entrre mulheres
s (117) e homens
h
(92
2), sendo que as
mulheres aprese
entaram valo
ores maioress quanto ao
o número de
e sítios de d
dor, utilização do
serviç
ço de saúde
e, índices de
e dor como o de Kohn e BSRI femin
ninity e piorr estado de saúde
o da dor qu
geral. Assim, as mulheres demonstrara
d
am maior se
ensibilidade e percepção
uando
aplica
ado um estím
mulo térmico
o, além de u
uma maior in
ntensidade nos
n parâmetrros de dor clínica.
Veja também outtros alertas sobre o tem a no Baú do
o Dol.
Referrência: Pain,, 83: 419-42
25 (1999)
7. Altteração da modulação
m
ca
anabinóide n
no modelo de dor neurop
pática
O HU
U210 é um potente ago
onista canab
binóide que modula a trransmissão ssomatossens
sorial.
que esse agonista
Neste
e estudo, os autores observaram
o
a
pos
ssui efeito iinibitório so
obre a
ativid
dade dos neu
urônios espinais em resp
posta a estím
mulos das fibras nocicep
ptivas C ou Aδ
A em
animais controles (“sham”). No entanto
o, a resposta
a desses neu
urônios espi nais deixa de
d ser
inibid
da por este canabinóide
e nos anim ais com neuropatia ins
stalada. Esta
a modificaçã
ão da
sensibilidade ao agonista HU
U210 é suge
estiva de que
e há plasticidade neuron
nal associad
da aos
recep
ptores canab
binóides que acompanha
a o processo neuropático
o.
Referrência: Neurropharmacolo
ogy Vol: 41,, Issue: 7, December,
D
20
001 pp. 870 -877
8. Etn
nicidade influenciando aspectos farm
macocinético
os e farmacodinâmicos d
da morfina
Em e
estudo clínico
o, 36 pacien
ntes adultos jovens saud
dáveis de 3 grupos étniccos (caucasianos,
indíge
enas nativo
os e latinos)) receberam
m voluntariamente morffina intraven
nosa (0.08 mg 0.002
2mg/kg). Os
s sinais vitais e os efeittos colaterais foram monitorados e amostras séricas
foram
m analisadas
s para morffina, morfin a-3-glucoron
nide, e morrfina-6-gluco
oronide (M6G). A
incidê
ência de efe
eitos colatera
ais foi simila
ar nos três grupos.
g
Os caucasianos
c
mostraram níveis
plasm
máticos de M6G
M
mais ele
evados quan
ndo compara
ados aos ind
dígenas e lattinos. No entanto,
os índ
dígenas mos
straram deprressão adicio
onal da resp
posta ventilatória em 18%
% em relaçã
ão aos
cauca
asianos, sugerindo que os
o mesmos ssão mais sus
sceptíveis ao
os efeitos da
a morfina.
Referrência: Clin Pharmacol
P
Ther
T
2001;70
0:351-61
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9. Differenças individuais na resposta
r
à q uetamina em
m dor orofac
cial crônica
O efe
eito analgés
sico da quettamina, um bloqueador de receptor NMDA, fo i avaliado em
e
17
indivííduos que sofriam
s
de dor
d
orofaciall por períod
do de 6 mes
ses a 28 an
nos. Os pacientes
receb
beram doses
s de 0.4 mg
g/kg de quettamina asso
ociado a 0.05 mg/kg de
e midazolam
m. Sob
este tratamento, quatro paciientes não rrelataram efe
eito analgésico, sete rel ataram efeitto por
cerca
a de 1 hora
a (efeito tra
ansiente) e seis ficaram anestesia
ados por vá
árias horas. Uma
sema
ana depois, os
o pacientes
s receberam 4mg/kg de quetamina via oral, em
m combinação
o com
hipnó
ótico, ingerid
dos durante
e três noite
es consecutiv
vas. Todos os paciente
es que relataram
efeito
o analgésico
o prolongado
o após injeçção intramuscular de quetamina ta
ambém relataram
dimin
nuição da do
or nos dias após receb
berem queta
amina à noitte. Os achad
dos deste estudo
e
corro
oboram com resultados prévios em que foi enco
ontrada corrrelação posittiva entre a longa
história de dor e a falta de efeito
e
analgé
ésico e, tamb
bém, com a curta histórria de dor e efeito
analg
gésico prolon
ngado após baixas dos es de queta
amina. Esses resultadoss indicam que os
meca
anismos da dor são sujjeitos a alte
erações ao longo do te
empo e que estas alterrações
envolvem a trans
sição de rece
eptores NMD
DA para não
o-NMDA med
diando a tran
nsmissão nas vias
centrrais de dor.
Nota da redação
o: A utilizaç
ção de quettamina via oral
o
é até indicada em
m alguns tipos de
quadros álgicos neuropático
os, porém o seu uso não é inóc
cuo. A incid
dência de efeitos
e
colate
erais não é infrequen
nte, principa
almente na
as doses preconizadas pelo respectivo
traba
alho, mesmo
o em associação com dro
ogas hipnótic
cas.
Referrência: 2001
1 European Federation of Chapters of the Inte
ernational Asssociation fo
or the
Study
y of Pain, p 233-240, Vo
olume 5, Num
mber 3, June
e 2001
10. N
Novos fatores
s de risco na
a neuralgia p
pós-herpétic
ca
Pesqu
uisadores da
d
Universid
dade de R
Rochester (U
USA), associados a p
pesquisadore
es da
Unive
ersidade de Bristol e do Laboratório
o SmithKline Beecham (R
Reino Unido ), sob a lide
erança
de Ro
obert Dwork
kin, estudara
am a ocorrê
ência de neu
uralgia pós-h
herpética em
m 1778 pacientes
porta
adores de he
erpes zoster durante pro
ojeto de avaliação da eficácia antivirral do famcic
clovir.
O esttudo revelou
u que a severidade da do
or pós-herpé
ética é signifficativamentte maior qua
ando a
doença atinge pacientes ido
osos, do sex
xo feminino,, e quando acompanha
ada de prodromo,
fatore
bservaram que
es de risco anteriormente já relata
ados em litteratura. Alé
ém disso, ob
q
a
severridade da do
or está relacionada tam
mbém à inte
ensidade do eritema qu
ue ocorre na
a fase
aguda da doenç
ça, além de
e ser mais severa quando dermá
átomos não
o trigeminais são
atingidos pela do
oença. Os ac
chados são relevantes, pois acresce
entam novoss fatores a serem
s
considerados pelos clínicos no
n esforço d e reduzir a probabilidad
de de ocorrê
ência de neu
uralgia
pós-h
herpética pelo adequado
o controle da
a dor na fase
e aguda da doença.
d
Referrência: Pain 94: 113-119
9, 2001
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