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1. Ca
anadá legaliz
za uso clínico
o da maconh
ha
O Ca
anadá tornou
u-se o prime
eiro país do
o mundo a legalizar o uso
u
medicina
al da macon
nha. A
nova regulamenttação permite que pesssoas em esttado termina
al ou portad
doras de do
oenças
crônicas fumem e cultivem a planta. Parra conseguirr satisfazer exigências
e
le
egais de oferta da
droga
a aos doentes, o govern
no canadensse contratou
u a Prairie Plant
P
System
ms para cultivar a
maco
onha no Esta
ado de Manittoba.
2. Pe
esquisa analisa acupuntu
ura no tratam
mento de enxaqueca
Uma pesquisa co
om o objetivo
o de avaliar a eficácia te
erapêutica da acupunturra na profilax
xia da
enxaq
queca está sendo realizada pela U
Unicamp. A Universidad
de está recrrutando pacientes
para ingressarem
m no Ambula
atório de Ac upuntura Ap
plicada à Enx
xaqueca, qu
ue estará, a partir
de fe
evereiro, fun
ncionando no
n departam
mento de Ne
eurologia do
o Hospital d
das Clínicas. Sua
propo
osta é o aten
ndimento a 220 paciente
es em dois anos,
a
prazo que a Funda
ação de Amp
paro à
Pesqu
uisa do Estado de São Paulo
P
(Fapes p) estabelec
ceu para o desenvolvime
ento do projeto. A
estratégia para a assistência
a no Hospita
al das Clínic
cas consistirrá na realiza
ação de consultas
clínicas e acompa
anhamento por
p meio de um calendá
ário de enxaq
queca, com anotações diárias
d
pelo paciente so
obre a evo
olução da d
dor. Interess
sados em participar
p
d o estudo devem
d
conta
actar previam
mente o Amb
bulatório de Neurologia pelo telefone (19) 3788 -7754.
(Alertta informativ
vo)
3. Vio
olência na viida de mulhe
eres que soffrem com do
ores crônicas
s
Pesqu
uisa orientada pela Fio
ocruz revela alto índice de violência na vida d
de mulheres que
sofrem com dorres crônicas. Uma dor crônica que
e perdura por meses, a
anos ou dé
écadas
muita
as vezes, é a queixa física de um so
ofrimento em
mocional, fru
uto de uma v
vida traumattizada
pela violência. Um
U
questionário aplicad
do a 91 mullheres, de renda
r
e níve
el escolar baixos,
acima
a de 21 an
nos, atendidas na Clínicca de Dor do Hospital Universitárrio Pedro Errnesto
(UER
RJ), revelou que 93,4% delas têm h
histórico de violência fís
sica modera da, 93,4% foram
agred
didas verbal ou simbo
olicamente (ameaças), 90% sofre
eram violên cia física severa
s
(espa
ancamento) e 46,2% já foram viole ntadas sexu
ualmente. Se
egundo a ps icóloga Ana Paula
de Allmeida, o tra
auma pode se tornar um
ma dor física
a constante,, em geral ssem um substrato
orgân
nico que a justifique, de
d difícil dia
agnóstico, trratamento ou
o cura. O conhecimen
nto da
relaçã
ão entre dor e violência
a pode abrirr novos cam
minhos no trratamento d esses proble
emas,
acele
erando o processo de cura, beneficia
ando inclusiv
ve os serviço
os de saúde, que terão menos
m
desga
aste no esforço clínico de combate à dor.
4. Su
uborno, Indú
ústria de Med
dicamentos, Médicos e Cientistas
C
O dirretor executiivo da Stanlley Foundatiion, dos Estados Unidos
s, afirma qu e um especialista
pode receber até
a
10 mil dólares p
para assumiir um trabalho que e
ele não re
edigiu,
apres
sentando-o inclusive em
m congresso
os. Segundo o jornal britânico “T
The Guardia
an”, a
situaç
ção tem an
ndado crítica na área de Psiquiattria, particularmente qu
uando envo
olve a
divulg
gação de no
ovos antidep
pressivos. A pressão da
a indústria acirrou-se n
na década de
d 90,
logo após o lanç
çamento com
m sucesso d
do Prozac. A concorrên
ncia na área
a coincidiu com
c
o
declín
nio dos finan
nciamentos estatais
e
para
a pesquisas na área, "em
mpurrando" os cientistas
s para
o colo
o da indústria.
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Drrogas de abu
uso podem aumentar a l iberação da endorfina no
o SNC
Vário
os estudos tê
êm demonstrado a ativ
vação da via
a dopaminérgica no sisttema mesolímbico
por d
diferentes drrogas de abu
uso, sugerind
do que esta ativação contribua para
a a dependência a
essas
s drogas. In
nvestigando se o siste
ema endógeno opióide também esstá relaciona
ado à
dependência psicológica de drogas com
mo o etano
ol, cocaína e anfetamin
na, Olive e cols.
demo
onstraram que a administração agu
uda destas substâncias
s
aumenta tra
ansitoriamen
nte os
níveis
s extracelulares de endorfina no núcleo accu
umbens. Os autores su
ugerem que
e esta
libera
ação de endo
orfina possa contribuir p
para o reforç
ço positivo do etanol e p
psicoestimula
antes.
N.R.: É interessa
ante comentar que o n
naltrexone, um
u
antagonista de rece
eptores do tipo
t
µ
opióid
des, é utiliza
ado como ad
djuvante no ttratamento da dependên
ncia alcoólica
a.
Referrência: J. Ne
eurosci. 2001
1 Dec 1;21 ((23): RC184
4
6. Su
umatriptano pode aliviar cefaléia refrratária em câncer de cab
beça e pesco
oço
Pesqu
uisadores de
e Nova York
k relataram que o medicamento para enxaquecca, sumatrip
ptano,
pode ser uma op
pção eficaz para
p
pacienttes com cefa
aléia persiste
ente decorre
ente de cânc
cer de
cabeç
ça e pescoç
ço. Os neuro
ologistas desscreveram dois
d
casos de
d sucesso n
no tratamen
nto da
cefalé
éia com sum
matriptano oral
o
em paci entes com câncer
c
de ca
abeça e pesscoço, os qu
uais já
tinham sido trata
ados sem su
ucesso com uma varied
dade de med
dicamentos, entre os qu
uais a
morfiina, a hidrom
morfona ou dexametason
d
na.
Referrência: Head
dache 2000;4
40:758-760 .
7. Ag
gonista seletivo de rece
eptores 5-HT
T1F de serottonina para o tratamen
nto da enxaqueca
aguda
Os ttriptanos (a
agonistas de receptore
es 5-HT1B/1D de serottonina) têm
m sido utilizados
clinicamente parra o tratame
ento da enx
xaqueca agu
uda. No enta
anto, a ocorrrência de efeitos
e
colate
erais como a vasocons
stricção dass artérias coronárias
c
tem restring
gido seu us
so em
pacie
entes com riiscos de doe
enças coron
narianas. Em
m substituiçã
ão aos tripta
anos, Goldsttein e
cols.,, em um estudo randomizado e dupllo-cego publlicado recenttemente, pro
opõe o uso de
d um
agonista seletivo
o para receptores do ttipo 5-HT1F, o LY 3343
370. Os auttores observ
varam
eficác
cia do LY 33
34370 no tra
atamento da
a enxaqueca
a moderada e severa, po
orém relataram o
apare
ecimento de efeitos colaterais como fraqueza, so
onolência e tontura.
Referrência: The Lancet,
L
358::1230-1234,, 2001.
8. Fa
ator de cresc
cimento neu
ural (NGF) p
para o tratamento da dor neuropáttica em pacientes
HIV p
positivos
McArthur e cols. do Departamento de N eurologia da
a Universidade John Hop
pkins avaliaram a
eficác
cia e a segu
urança da utilização do fator de crrescimento neural
n
recom
mbinante hu
umano
(rhNG
GF) para o tratamento
o da neuro
opatia senso
orial associa
ada a infeccção por HIV. O
tratamento por 18
1 semanas com rhNGF
F promoveu significante melhora da
a dor neurop
pática,
mostrando-se se
eguro e bem
m tolerado, a
apesar da ocorrência
o
de
e dor no síttio de injeçã
ão em
algun
ns pacientes.
Referrência: Neurrology, 54(5)): 1080-108 8, 2000.
Nota da Redaçã
ão: O fator de crescim
mento neura
al é um do
os membross da família
a das
neuro
otrofinas que
e desempenha papel esssencial na so
obrevivência e diferencia
ação de neurrônios
perte
encentes ao
o sistema nervoso
n
auttônomo sim
mpático e subpopulaçõe
s
es de neurrônios
senso
oriais. O envolvimento do NGF na neuropatia no entanto
o ainda não
o está totalm
mente
esclarecido, uma vez que há dados experimen
ntais que relatam mellhora do quadro
neuro
opático após
s o tratamento com antisssoro especíífico anti-NGF.
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9. Me
enor tolerânc
cia à dor isquêmica em p
pacientes co
om depressão leve
Um p
paradoxo pa
arece existir em quadro
os de depres
ssão: a alta prevalência
a de dor clín
nica e
reduç
ção da sens
sibilidade à dor em co
ondições experimentais. Avaliando os limiares
s e a
tolerâ
ância à dor em paciente
es com dep ressão leve,, Piñerua-Sc
chuhaibar e cols. observ
varam
que e
esses pacientes apresentaram men
nor tolerânc
cia à dor induzida por isquemia qu
uando
comp
parado ao grupo contro
ole. Parâmettros cardiova
asculares ta
ambém foram
m avaliados
s e os
autorres observarram que houve aumentto significatiivo na press
são arterial média e sis
stólica
some
ente em paciientes sem depressão
d
(ccontroles). Esse
E
dado lev
vou os autorres a concluir que
poderia haver alterações
a
no
n sistema nervoso autônomo e sensorial durante qu
uadros
depre
essivos.
Referrência: J. Afffective Disorrders, 56: 11
19-126, 1999.
Nota da Redação: Os autores, no enttanto, não comentam
c
se
s a ausênccia de alterrações
press
soreas nos pacientes
p
com
m depressão
o seria ou nã
ão decorrente da maior sensibilidad
de dos
mesm
mos a estímu
ulos nocivos.
10. U
Uso intraveno
oso contínuo
o de morfina
a e aleitamen
nto materno
O uso
o intravenos
so contínuo de morfina para o controle da dor pós-cesárea
a, particularm
mente
em rregime de administraçã
a
ão controlad
da pela paciiente, tem sido motivo
o de preocupação
principalmente pelo risco do opiáceo apa
arecer no leiite materno. Tal preocup
pação pode agora
ser c
considerada desnecessária, frente a dados publicados porr Baka e co
ols., da Matternité
Regio
onale Universitaire, em
m Nancy (Frrança). Os autores relataram que
e morfina e seu
metabolito ativo (morfina-6--glucoroníde
eo) foram de
e fato encon
ntrados no ccolostro prod
duzido
por 3 de 7 mães durante o uso
u intraveno
oso contínuo
o do opiáceo
o. No entanto
o, a concenttração
desta
as substância
as foi consid
derada muito
o pequena para se afirmar que o ale
eitamento du
urante
o uso
o da droga se
eria desacon
nselhável.
Referrência: Anes
sthesia and Analgesia
A
94
4:184-187, 2002
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11. F
Função dos cisteinil
c
leuco
otrienos em nocicepção e inflamação
o experimen tal
O antagonista do
o receptor para
p
cisteini l leucotrieno
os, zafirlukast, administtrado por via oral
teve seus efeitos
s avaliados em
e modeloss de nocicep
pção e inflam
mação. O za
afirlukast dim
minuiu
de m
maneira dose-dependen
nte as con
ntorções ab
bdominais in
nduzidas po
or ácido acético
(camundongos) e o edema de pata ind
duzido pela carragenina (ratos). Al ém de aten
nuar a
hiperralgesia mec
cânica e re
eduzir a at ividade da mieloperoxidase na p ata tratada com
carra
agenina (rato
os), inibiu sig
gnificativam ente a migra
ação de leuc
cócitos polim
morfonucleares e a
forma
ação de ex
xudato pleurral. No ent anto, em testes
t
nociceptivos rela
acionados a uma
respo
osta central,, retirada de
e cauda e pllaca quente,, o limiar no
ociceptivo nã
ão foi altera
ado. O
efeito
o inibitório do nimesu
ulide sobre o edema de pata in
nduzido porr carragenin
na foi
poten
ncializado pelo zafirluka
ast. Assim, a combinaç
ção de inibidores da ccicloxigenase
e com
antag
gonistas do receptor
r
parra leucotrien os pode oferrecer melhores abordage
ens terapêutticas.
Referrência: European Journa
al of Pharmaccology, 423:: 85-92, 200
01
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