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1. Re
epouso pode agravar a dor
d nas costa
as
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade Estadua l de Ohio id
dentificaram que pacienttes com lesão na
parte
e inferior das
s costas pod
dem aumenttar sua dor ao
a evitar o uso
u dos mússculos lesion
nados.
Nesse
e tipo de lesão, outro
os músculoss abdominais podem se
e contrair ccomo mecanismo
comp
pensatório resultando
r
em
e
aumentto da press
são na colu
una vertebrral e em lesões
l
secun
ndárias nas costas. Co
omo essas llesões secundárias normalmente ssão mais grraves,
Willia
am S. Marra
as, principal autor do e
estudo, desttaca a impo
ortância da perda de peso e
exerc
cícios físicos no combate
e a esse tipo de dor.
2. Do
or e prazer tê
êm a mesma
a origem no cérebro
Pesqu
uisadores do
o Hospital Geral
G
de Ma
assachusetts
s avaliando a resposta de voluntários a
estím
mulos térmic
cos agradáv
veis ou noccivos desco
obriram que as sensaçções doloros
sas e
praze
erosas ativa
am os mes
smos circuittos no cére
ebro. Os es
stímulos té rmicos dolo
orosos
ativaram não só áreas assoc
ciadas à dorr no cérebro
o mas també
ém estrutura
ras relaciona
adas a
meca
anismos de recompensa
a (ativadas por cocaína
a, comida ou
o dinheiro)). Esses sisttemas
nunca
a foram associados no
o passado e o entendimento da interação do
os mesmos pode
ofere
ecer melhore
es maneiras de tratar a dor e também aumenta
ar a compre
eensão de co
omo o
céreb
bro funciona.
3. Ba
ases hormonais e genétic
cas dos esta
ados doloroso
os
Entre
e as várias fontes
f
de va
ariabilidade da dor hum
mana e respo
ostas a anallgésicos, esttão as
influê
ências intrín
nsecas ao organismo, tais como
o fatores genéticos e hormonais,, que
contrribuem para as diferenças individua
ais. Sternberrg e cols. do
o departame
ento de Psicologia
dências clínicas e
da Universidade do Illinois publicaram
p
u
um artigo de revisão co
ontendo evid
experrimentais da
a importância desses fattores na com
mpreensão efetiva
e
dos e
estados dolo
orosos
clínicos e a variabilidade na dor
d e na resp
posta aos an
nalgésicos.
Referrência: Bailliere’s Best Pract & Res C
Clin Anesth 2001;15:229
2
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4. Ex
xercícios em água aquecida contra a fibromialgia
a
Basea
ada num programa de exercícios e m piscina aquecida, um
ma terapia ca
anadense allivia a
dor d
difusa da fibrromialgia. O sedentarism
mo agrava o quadro ao reduzir
r
a circculação perifférica,
desta
a forma, ativ
vidades físicas que não forcem a musculatura,
m
mas melho rem as cond
dições
aerób
bica e card
diovascular do paciente
e são indic
cadas. Os músculos d
do paciente com
fibrom
mialgia têm déficit de ox
xigênio e prrecisam de recondicionam
mento. A te rapia, de du
uração
mínim
ma de três meses, inclu
ui exercícioss de baixa in
ntensidade, aquecimentto e alongam
mento
dentrro da água aquecida.
a
Referrência: Arthrritis Care Res., feb.: 13 (1): 62-65, 2000
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Ad
dministração local de mo
orfina para a nalgesia apó
ós transplante de medul a óssea
A rettirada autóge
ena de células do osso iilíaco para trransplante de
d medula ósssea causa dor, e
pode representa
ar significan
nte fonte d
de morbidad
de pós-operatória. Reu
uben e cols. do
Depa
artamento de
e Anestesiologia do Cen
ntro Médico de Baystate, Massachussetts, avaliaram a
eficác
cia analgésica da morffina em 60 pacientes submetidos
s
a esse tipo
o de transp
plante,
quando aplicada no sítio da medula
m
ósse
ea em que as
s células fora
am retiradass. Esses pacientes
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reporrtaram men
nor dor e precisaram
p
m
menos analgésico quan
ndo comparrados aos grupos
g
tratad
dos com infu
usão de salin
na ou com m
morfina intramuscular. Após
A
um ano
o, 25% do to
otal de
pacie
entes referira
am a presen
nça de dor ccrônica no lo
ocal da cirurgia. A asso
ociação do quadro
dolorroso crônico local foi sign
nificativamen
nte maior no
os grupos tratados com salina ou morfina
intram
muscular (33% e 37%, respectivam
mente) em contraste ao
o grupo trattado com morfina
local (apenas 5%
%). Esses res
sultados sug
gerem que pequenas
p
doses de morffina aplicada
as nos
sítios
s de retirada das células, em pacien tes submetidos a transp
plante de me
edula óssea,, pode
reduz
zir a dor loca
al, o uso de morfina pós -operatória e a incidência de dor crô
ônica no loca
al.
Nota da redação: O mecanis
smo de ação
o da morfina aplicada loc
calmente, po
ossivelmente
e está
ligada
a a estimula
ação (abertu
ura) de cana is de K+ ATP
P dependenttes. A abertu
ura desses canais
c
prom
move a hipe
erpolarização
o do neurôn
nio aferente
e primário reduzindo a propagaçã
ão do
impulso nocicepttivo impedin
ndo a instal ação da hip
peralgesia in
nflamatória, característica de
proce
nto sabe-se
essos inflam
matórios. É de
d difícil ex
xplicação o efeito crônic
co, entretan
e que,
experrimentalmen
nte, quando há a preve
enção da ins
stalação de quadros pe
ersistentes de
d dor
inflam
matória impe
ede-se o apa
arecimento d
de "memória
a periférica da
d dor".
Referrência: Anes
sthesiology 2001;95:390
2
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6. Ac
cupuntura in
ntradermal pré-operatór
p
ia reduz a dor,
d
a náuse
ea e o vômitto, a necess
sidade
de an
nalgésico e a resposta simpatoadren
nal pós-opera
atória
Entre
e os método
os potenciais
s para redu zir a dor pó
ós-operatória está a accupuntura, a qual
apres
senta baixo custo e ausência de e
efeitos colate
erais. A teoria tradicion
nal chinesa indica
uma série de “a
acupontos” chamados pontos asso
ociados à vísceras
v
que
e reduzem a dor
induz
zida por disffunção visce
eral. As agu lhas são posicionadas no
n pré-opera
atório e mantidas
por a
alguns dias no
n pós-opera
atório. Os re
esultados obtidos por Ko
otani e cols. do departam
mento
de An
nestesiologia
a da Univers
sidade de Hiirosaki, Japã
ão, mostrara
am que pacie
entes submetidos
a acu
upuntura pré
é-operatória apresentara
am maior aliivio da dor, redução de 50% no con
nsumo
de m
morfina, redução de 20 a 30% na
a incidência de náusea, redução d
de 30 a 50% na
conce
entração pla
asmática de
e cortisol e epinefrina. Os autores concluem
m que a ins
serção
intrad
dermal de agulhas
a
redu
uz a dor póss-operatória
a, diminui a necessidade
e de analgé
ésicos,
reduz
z os efeitos colaterais relacionados
r
s ao uso de opióides e reduz a ativ
vação do sis
stema
simpa
atoadrenal.
Referrência: Anes
sthesiology 2001;95:349
2
9-56
7. Participação da
a proteínoqu
uinase Cg na
a hiperalgesia induzida pela
p
injúria n
nervosa
A pro
njúria nervo
oteínoquinas
se Cg pode estar
e
envolv
vida na hiperalgesia induzida pela in
osa ou
por p
processos inflamatórios
s. Ohsawa e colaborad
dores avalia
aram a hipe
eralgesia té
érmica
induz
zida pela lig
gadura do nervo
n
ciático
o ou pela administraçã
a
ão intraplanttar de adju
uvante
comp
pleto de Fre
eund em cam
mundongos normais ou deficientes para prote
eínoquinase Cg. A
ligadu
ura do nerv
vo ciático, assim como a administração de adjjuvante com
mpleto de Frreund,
induz
ziram hipera
algesia nas patas
p
ipsilate
erais, mas não
n
nas pata
as contralate
erais dos an
nimais
norm
mais. A hipera
algesia ipsila
ateral induzi da pela ligadura do nerv
vo ciático m as não a ind
duzida
por a
adjuvante co
ompleto de Freund, foi significativamente reduzida nos an imais deficie
entes.
Esses
s resultados indicam qu
ue a proteín oquinase Cg
g parece esttar envolvid a na hiperalgesia
térmiica induzida
a pela injúrria nervosa, mas não na hiperalgesia induzid
da por proc
cessos
inflam
matórios.
Referrência: Eur J Pharmacol 2001 Oct 19
9;429(1-3):1
157-60
8. Re
edução funcio
onal da protteína Gi pode
e ser a causa
a da fibromialgia
A etiopatogênese
e da fibromiialgia (FM), uma síndro
ome caracterrizada por d
dor e hiperalgesia
disseminada, ain
nda é desconhecida. S
Sabendo-se do envolvimento das proteínas Gi
G na
modu
ulação da percepção
p
da
d dor, pessquisadores do Departa
amento de Farmacolog
gia da
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Unive
ersidade de Florença na Itália, inve stigaram as alterações funcionais d
da proteína Gi
G em
pacie
entes com FM.
F
Paciente
es com FM e outras doenças
d
que
e induzem dor como artrite
a
reum
matóide, oste
eoartrite e dor neuropá
ática foram incluídos no
n estudo e utilizados como
referê
ência. A fun
ncionalidade das proteín
nas Gi foi avaliada
a
pela
a sua capaccidade de in
nibir a
adenilato ciclase
e ativada pe
elo forskolin
na (ativadorr da adenila
ato ciclase) em linfócitos do
sangu
ue periférico
o. Pacientes com FM ap
presentaram hipofunção das proteín
nas Gi, o que não
foi ob
bservado no
os pacientes com artrite
e reumatóide
e, osteoartrite ou dor n
neuropática. Além
disso
o, pacientes com FM aprresentaram aumento do
os níveis bas
sais de AMP
Pc. O aumen
nto do
AMPc
c nos neurô
ônios sensitiivos primáriios constitui um dos componentes
c
s bioquímicos da
hiperralgesia infla
amatória. A hipofunção
o da proteína Gi é a primeira alte
eração bioqu
uímica
obserrvada em pa
acientes com
m fibromialg
gia, a qual pode
p
estar envolvida
e
na
a patogenia dessa
síndrome. O aum
mento dos nííveis basais de AMPc e a hipofuncionalidade da proteína Gi,, após
ativação da aden
nilato ciclase, poderão viir a serem utilizados parra diagnosticcar pacientes com
FM.
Referrência: J Rhe
eumatol 200
01 Oct;28(10
0):2298-304
4
9. Ex
xpressão de dor
d é diferen
nciada em po
ortadores de
e Síndrome de
d Down
Pesqu
uisadores fra
anceses e ca
anadenses re
evelaram rec
centemente que indivídu
uos portadorres da
Síndrrome de Dow
wn, os quais nem semprre exibem re
eações avers
sivas a estím
mulos nocivos
s, não
são in
nsensíveis à dor. Entreta
anto, expresssam sinais de dor ou de
esconforto m
mais lentame
ente e
dos à popu
com menor prec
cisão quand
do comparad
ulação em geral.
g
A pe
esquisa comparou
indivííduos com ou
o sem a Síndrome em relação a la
atência de re
esposta a esstímulos térrmicos
(frio) nocivos auto aplicados
s no punho e têmpora e a habilidade dos messmos em loc
calizar
ponto
os de aplica
ação desses estímulos e
em regiões da mão, fac
ce e boca. O
Os portadorres de
Síndrrome de Dow
wn tiveram aumento
a
sig
gnificativo na
a latência de
e resposta ao
o estímulo de
d frio
auto aplicado e dificuldades
d
na localizaçção dos mes
smos, principalmente na
a mão e fac
ce. Os
autorres alertam, portanto qu
ue os médiccos devem adotar
a
proce
edimentos de
e controle da
d dor
nesse
es indivíduos
s mesmo na ausência de
e manifestaç
ções óbvias de
d dor.
Nota da redação
o: Em carta direcionada a revista Lancet,
L
David Jessop da
a Universidade de
Bristo
ol, Inglaterrra sugere que
q
o decré
éscimo da percepção
p
de dor em iindivíduos com
c
a
Síndrrome de Do
own poderia
a estar relaccionada ao aumento de opióides (leu-encefalina e
dinorrfina) no córrtex frontal dos
d
mesmoss. Esse aumento em áre
eas do céreb
bro envolvid
das na
integração das re
espostas fisiológicas ao meio ambie
ente poderia explicar o a
aumento do limiar
nocic
ceptivo nesse
es indivíduos
s.
Referrências:
Parte
e A: Lancet, 356: 1882-1
1887, 2000;
Parte
e B: Neurosc
ci Lett, 203(2
2): 111-114,, 1996.
10. E
Existe relação
o entre ciclo
o menstrual e enxaqueca
a?
Segundo um artiigo publicado na revista
a Neurology, as mulhere
es que sofre
em de enxaqueca
têm d
as de seu pe
duas vezes mais
m
possibilidade de te r uma crise durante os primeiros dia
eríodo
mens
strual. O es
studo avalio
ou 81 pacie
entes duran
nte 98 dias consecutivo
os observan
ndo a
freqü
üência e sin
ntomas da enxaqueca, além do padrão
p
da menstruação
o. Os resultados
mostram que o risco de uma
u
crise d
dobra duran
nte os dois
s primeiros dias do pe
eríodo
mens
strual, as ch
hances aume
entam 80% durante os dois dias que o antece
edem, e caem em
56% durante a ovulação.
o
Os pesquisado res acreditam que a que
eda do estro
ogênio, que ocorre
o
imediatamente antes da men
nstruação, co
ontribua parra desencade
ear a crise.
Nota da redação: Cefaléia du
urante o perríodo menstrrual ou durante o períod
do que antec
cede a
ele não é infreqü
üente. Cabe então obse
ervar as cara
acterísticas da cefaléia que se apre
esenta
com o quadro de enxaqueca prévio.
Referrência: Neurrology 2000 Nov 28;55(1
10):1517-23
3
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11. D
Diferentes mecanismos de
d ação da a
aspirina e do acetoamino
ofeno
vos analgésicos amplam
A asp
pirina e o ac
cetoaminofen
no são efetiv
mente utiliza
ados que inib
bem a
síntes
se de prosta
aglandinas. No
N entanto, o mecanism
mo de ação desses
d
mediccamentos aiinda é
discutido. Estudo
o recente de Choi e cols.. do Instituto
o de Medicin
na Natural da
a Universida
ade de
Hallym, Coréia do
d Sul, avaliam o mecan
nismo de aç
ção da aspirrina e do ace
cetoaminofen
no em
ratos
s, utilizando o teste da
a formalina e os testes
s de resposta nociceptiiva induzida
a pela
administração in
ntratecal de substância P ou gluta
amato. Os resultados
r
m
mostraram que
q
a
administração orral de aspirrina ou de acetoamino
ofeno foi capaz de bloq
quear a res
sposta
nocic
ceptiva induz
zida pelo glu
utamato. Po
or outro lado
o, enquanto o acetoamin
nofeno foi efetivo
e
no te
este da form
malina, a as
spirina teve efeito antinociceptivo apenas na segunda fase do
teste. Além dis
sso, somente o aceto
oaminofeno foi eficaz em diminu
uir as resp
postas
nocic
ceptivas indu
uzidas pela substância P. Este estu
udo sugere que a admiinistração oral da
aspirina e do ace
etoaminofeno
o possuem d
diferentes mecanismos de
d ação na m
medula espin
nal.
Referrência: Neurrology 2001;57:1811-18
817.
12. N
Novo agonis
sta serotoninérgico para
a o tratame
ento agudo da enxaque
eca: estudo
o para
deterrminação de dose efetiva
a
O alm
motriptan, um agonista serotoninérg
gico seletivo
o para receptores 5HT 1 B/1D, está sendo
testado para o trratamento agudo
a
da en xaqueca por atuar induzindo vasocconstrição se
eletiva
das a
artérias men
ningeanas e temporais.. Assim, Da
ahlöf e cols. realizaram um estudo
o para
deterrminar a me
enor dose effetiva do alm
motriptan pa
ara o tratam
mento agudo
o dos sintom
mas da
enxaq
queca. Neste estudo, 725 pacientess com história prévia de
e enxaqueca
a receberam
m uma
queca, de fo
dose única nos primeiros
p
sinais de enxaq
orma random
mizada, placcebo ou diferrentes
doses
s de almotrip
ptan (2, 6,25, 12,5 ou 2
25 mg). A inttensidade da
a dor foi ava
aliada por me
eio do
uso d
de uma esca
ala verbal onde 0 signifficava ausên
ncia de dor; 1 dor leve;; 2 dor moderada
sem comprometimento das tarefas diá rias; 3 dor severa com
m interrupçã
ão das atividades
cotidianas; e 4 nos casos
s mais gra
aves. Os re
esultados mostraram
m
d
diminuição dosedependente da incidência dos sintomass associados
s à enxaque
eca após a administração do
almottriptan. Além disso, na
as doses de
e 2, 6,25 e 12,5 mg os efeitos colaterais foram
seme
elhantes aos
s relatados no grupo p
placebo. Em resumo, a dose efetiv
va e com melhor
m
tolerâ
ância foi a de 12,5 mg, sendo
s
que a dose mínim
ma efetiva, neste estudo,, foi a de 6,2
25 mg
de almotriptan.
Referrência: Neurrology, 57: 1811-1817,
1
2
2001.
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