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Divullgação Cien
ntífica
1. No
ovo equipam
mento para de
etectar remé
édio falsifica
ado
Um e
equipamento
o automatiza
ado denomin
nado "platafforma de testes", que p
permite sabe
er em
horas
s se um remédio é falsificado, po
oderá, em pouco
p
tempo
o, fazer parrte da rotina dos
hospiitais no Paíís. O equipa
amento ava
alia os efeittos das drogas neuroa tivas, usada
as no
tratamento da ep
pilepsia ou da
d enxaquecca, por meio de um siste
ema de vide
eomicroscopiia que
perm
mite monitora
ar com prec
cisão a ação
o da droga em tecido orgânico (rretina do olho de
aves)). A coorde
enadora do projeto, Ve
era Maura Fernandes
F
de
d Lima, é pesquisadora da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
a (Anvisa) e desenvolv
ve este trab
balho em pa
arceria
com a USP.
2. De
esenhos infantis no diagn
nóstico da e nxaqueca
Um e
estudo em 226
2
crianças com cefalléia avaliou a utilidade de desenho
os no diagnóstico
difere
encial de en
nxaqueca. As
A crianças fizeram um desenho re
epresentativ
vo de sua dor
d
de
cabeç
ça e estes foram cla
assificados ccomo "enxa
aqueca" ou "não enxa
aqueca" por um
neuro
ologista. Representaçõ
R
ões de ná
áusea, foto
ofobia, dorr latejante,, entre outras,
carac
cterizaram os
o desenhos
s como "enx
xaqueca". O diagnóstic
co clínico fo
oi feito por outro
ho. Os desenhos
neuro
ologista e comparado
c
ao diagnósttico obtido pela análise
e do desenh
ara enxaque
tivera
am um valor preditivo de
d 87,1% pa
eca. Os auto
ores acredita
am que desenhos
repre
esentativos de
d cefaléia podem ser um auxílio simples e barato
b
para o diagnóstico da
enxaq
queca infanttil.
3. Ba
ayer e Johnso
on & Johnso
on brigam so
obre dosagem
m da aspirina
Uma ação judicia
al movida pe
ela unidade n
norte-americana da empresa alemã
ã Bayer AG contra
c
a em
mpresa rival Johnson & Johnson te
em como ra
azão as aleg
gações desta
a última so
obre a
eficác
cia da aspiriina de baixa
a dose ser ig
gual ou até superior à da
d aspirina ttradicional. A J&J,
que lançou no mercado um
ma aspirina de baixa dose
d
chama
ada St. Jose
eph contend
do 81
miligramas, ou seja,
s
um qu
uarto da dosse de 325 miligramas
m
das
d
aspirina
as tradiciona
ais, se
defen
nde e diz que os anúncio
os “podem sser prontame
ente compro
ovados”, e attaca “essa é mais
uma incidência da
d Bayer ignorando con
nsiderações de saúde pública”.
p
Ape
esar dos de
ebates
serem
m acirrados
s, muitos pesquisadore
p
es saem em
m defesa da
d aspirina de baixa dose,
principalmente devido a evidências de sua eficácia
e
na prevenção
o de problemas
cardio
ovasculares..
4. De
epressão: pla
acebo tem o mesmo efe
eito que remé
édios
Difere
entes pesqu
uisas nos EUA chegara
am a uma conclusão surpreendent
s
te: as pílulas de
açúca
ar, usadas em
e
testes, curam pacie
entes depre
essivos. E mais:
m
segund
do uma pes
squisa
recen
ntemente pu
ublicada, tais
s pílulas, cha
amadas “pla
acebo”, caus
sam mudançças profunda
as nas
mesm
mas áreas do
d cérebro afetadas pe
elos antidep
pressivos. Para o meio científico, essas
contrroversas descobertas não
n
significa
am que os
s antidepres
ssivos não funcionam, mas
sugerrem que os
s médicos pouco
p
conhe
ecem sobre essa doenç
ça, além de
e mostrar que os
amerricanos talve
ez estejam superestima
ando o pode
er das drogas. Os resu
ultados de outros
o
estud
dos mostram
m também que
q
a terapi a é tão imp
portante qua
anto o uso d
de drogas para
p
o
tratamento da de
epressão.
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Injjeções de cim
mento acrílic
co melhoram
m a dor de vé
értebras fratturadas
Cienttistas da Un
niversity of Southern Ca
alifornia, Los Angeles, divulgaram os resultados de
uma pesquisa qu
ue revisou ca
asos de 97 pacientes su
ubmetidos a injeções de
e cimento ac
crílico,
usada
as para o au
umento da estabilidade
e
mecânica e para o trata
amento da d
dor decorren
nte de
fraturras compres
ssivas vertebrais. Este p
procedimentto, que outrrora era rea lizado atrav
vés de
cirurg
gia, agora po
ode ser feito
o via percutâ
ânea, com o auxílio de imagens de Raio-X para guiar
a inje
eção em dire
eção à vérte
ebra fraturad
da. Os pacientes avaliados tinham m
média de ida
ade de
76 a
anos e apre
esentavam dor
d
intratáv
vel e incapa
acitação fun
ncional que persistiam após
tratamento conv
vencional. Os pesquisad
dores observ
varam que 2 semanas após as injjeções
63% dos pacienttes reduziram
m o uso de analgésicos
s e 74% rela
ataram melh
hora da qualidade
de v
vida. Alguns
s pacientes apresenta ram recidiv
va da dor, geralmente
e secundária ao
apare
ecimento de
e novas fratu
uras. Entreta
anto, após 35
3 meses de
e acompanh
hamento, ne
enhum
pacie
ente teve piora dos sinttomas. A pa
artir destes resultados, os autoress concluem que a
injeçã
ão de cimen
nto acrílico é um tratam ento seguro
o e eficaz pa
ara o alívio d
da dor decorrrente
de fra
aturas comp
pressivas verrtebrais.
Referrência: Neurrosurgery 49
9(5):1105-14
4, 2001
6. So
olução morfin
na-ketamina
a, maior facillidade para uso
u no contrrole da dor a
aguda
guda indica
Pesqu
uisas recen
ntes enfocando os me
ecanismos envolvidos na dor ag
am a
partic
cipação dos receptores N-metil-D-as
N
spartato (NM
MDA) no des
senvolvimentto da hiperalgesia
pós-o
operatória e também na tolerância a
aguda a opió
óides. Dentro deste conttexto, a utiliização
de an
ntagonistas de receptorres NMDA, ttal qual a ketamina,
k
tem sido de g
grande auxíílio no
tratamento da dor
d
pós-operatória agud
da, reduzind
do de mane
eira efetiva a quantidad
de de
opióid
des necessá
ária para obtenção
o
da
a analgesia
a, contribuin
ndo assim também pa
ara a
dimin
nuição da tolerância. A utilização
o de uma mistura de
d ketamina
a e um opióide
administrados em
m uma mes
sma solução
o e seringa poderia ser uma mano bra prática e útil
para analgesia ep
ou em infusão iv contínua ou analge
esia iv contrrolada
pidural pós-operatória, o
pelo paciente. Sob esta perrspectiva, Scchmid e colls. (2002), em um estu
udo realizad
do em
Toron
nto (Canadá
á), examinarram a estabiilidade de uma solução contendo ke
etamina e sulfato
s
de m
morfina diluíd
das em soro
o fisiológico (pH 5,5 a 7,5)
7
mantida
a em tempe
eratura amb
biente.
Seus resultados mostraram que a misstura morfin
na – ketam
mina mantev
ve-se estáve
el em
temp
peratura amb
biente, apresentando ap
penas uma pequena
p
varriação do pH
H, por pelo menos
m
4 dia
as. Este esttudo demon
nstra que a utilização de pequena
as doses de
e ketamina como
adjuv
vante na ana
algesia opióide tradicion al pode traz
zer benefícios clínicos im
mportantes no
n que
se refere ao conttrole da dor aguda
a
pós-o
operatória.
Referrência: Anes
sth Analg 94((4): 898-900
0, 2002
7. O uso de drog
gas analgésicas em paciientes duran
nte o período
o pós-operattório: o prob
blema
da ne
egligência no
o controle da
a dor em Un idades de Cuidados Inte
ensivos
Pesqu
uisadores ittalianos rea
alizaram um
m estudo observacional e prospecctivo envolv
vendo
pacie
entes adultos admitidos durante o período de um mês em
m 128 Unida
ades de Cuidados
Inten
nsivos (UCI´s). O uso de
e drogas ana
algésicas foi avaliado no
os dois prime
eiros dias de
e pósopera
atório em pa
acientes cirú
úrgicos que e
estiveram in
nternados em
m UCI´s porr pelo menos dois
dias. Foram observados 661 paciente
es submetid
dos a cirurgias eletiva
as (72%) ou
o de
emerrgência (28%
%). Destes, 49% não rreceberam opióides
o
no período e m
mais de 35%
% não
receb
beram nenhu
um tipo de analgésico. Dos 336 pa
acientes que
e receberam
m pelo meno
os um
opióid
de, 42% rec
ceberam um
ma única dosse em bolus
s/dia. O opióide mais u
usado foi fen
ntanil,
seguiido de morfina e bupren
norfina. O ccontrole da dor
d foi atingido em 54,5
5% dos pacientes
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que receberam opióides, enquanto q
que, o con
ntrole da ansiedade, em 10,3%
%. Os
pesqu
uisadores co
oncluíram que o manej o da dor pó
ós-operatória em UCI´ss italianas esteve
e
insufiiciente e comentam que
e a base do
os resultados
s obtidos po
ode ser um desconhecim
mento
geral sobre dor e conceitos errados
e
sobre
e drogas parra o tratame
ento da mesm
ma.
Nota da Redaçã
ado da dorr pósão: Este arttigo vem de
emonstrar que
q
o mane
ejo inadequa
opera
atória não é apenas um problema b
brasileiro ou ainda de países pobres,, e nos faz refletir
r
sobre
e que fatore
es estão influ
uenciando n
negativamen
nte esta situação, deixan
ndo evidente que
temo
os muito trab
balho pela frente.
Referrência: Eur J Clin Pharmacol 58(1):7
73-7, 2002
8. No
ovidade sobrre mecanism
mo de ação d a gabapentina
Origin
nalmente lançada como
o anticonvulssivante, a gabapentina tem sido ussada com re
elativo
suces
sso no contrrole da dor persistente que acompanha lesões de nervos periféricos ou do
sistem
ma nervoso central. A ação
a
da gaba
apentina parrece depender de aume nto do trans
sporte
neuro
onal de am
minoácidos responsáveis
r
s pela síntese e liberração de GA
ABA, o principal
e inibir cana
neuro
otransmissorr inibitório central.
c
Outrra ação, ain
nda que disc
creta, é a de
ais de
cálcio
o tipos N- e P/Q, sabidamente envo lvidos com nocicepção.
n
Gu e Huang
g, da Univers
sidade
do Te
exas, isolara
am neurônio
os do corno
o dorsal da medula esp
pinal de aniimais norma
ais ou
subm
metidos a pro
ocesso inflamatório crôn
nico induzido pela injeção intraplan
ntar de Adju
uvante
Comp
pleto de Fre
eund. Utiliza
ando técnica
a eletrofisio
ológica os autores avaliiaram a corrrente
gerad
da pela adiçã
ão de N-mettil-D-asparta
ato (NMDA) ao meio con
ntendo os ne
eurônios isolados.
Em c
células de an
nimais norma
ais, NMDA g
gerou corrente apenas quando se ad
dicionou proteínaos com neurrônios
quina
ase C ao me
eio nutriente, providênci a que não fo
oi necessária
a nos estudo
isolad
dos de anim
mais com in
nflamação ccrônica. A concentração
c
o de proteín
na-quinase C em
gabapentina
tecido
os inflamado
os é bastante elevada, le
evando os autores a con
ncluir que a g
a deve
exerc
cer seu efeitto somente em
e células a
afetadas por injúria inflamatória. Con
ncluem aind
da que
o efe
eito da gabap
pentina em receptores N
NMDA deve ser plástico,, dependend
do dos estad
dos de
fosforilação da cé
élula ou do receptor. Esstas observa
ações aponta
am para uma
a nova estra
atégia
no d
desenvolvime
ento de no
ovas drogass, aonde o estado da
a célula con
ntribuiria pa
ara a
efetiv
vidade do efe
eito, enquan
nto manteria
a os efeitos colaterais
c
em
m um patama
ar baixo.
Referrência: Pain 93:85-92, 2001
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9. No
ovidades em analgesia colinérgica
Nos últimos 20 anos cresc
ceu muito o conhecime
ento sobre mecanismoss colinérgico
os no
contrrole espinal de
d impulsos nociceptivo
os. A Neostig
gmina, um agente antico
olinesterásic
co que
aume
enta concen
ntração siná
áptica de a
acetilcolina, tem sido investigada
a como po
ossível
altern
nativa ao us
so de opióde
es no contro
ole da dor crônica ou pó
ós-operatóriia. Reforçando tal
idéia,, Shannon e cols., da Lillly Research Labs. (India
anapolis, EUA), apresenttaram estud
do que
demo
onstra a aç
ção analgésica da ved aclidina adm
ministrada por via sisttêmica em ratos
subm
metidos a 3 modelos de
d dor infla
amatória ou persistente
e. A vedacllidina atua como
agonista em rece
eptores M2 e M4 e antag
gonista em receptores M1, M3 e M5.
Referrência: Pain 93:221-227
7
10. H
Há vantagem
m no uso de sufentanil
s
po
or via epidurral?
O Sufentanil, um
m opióide lipofílico, é fre
eqüentementte usado por via epidurral no contro
ole da
dor p
pós-operatórria. C. Menigaux, lidera
ando grupo que associo
ou pesquisad
dores do Ho
ospital
Ambrroise Paré (Paris, França), da U
Universidade de Louisv
ville (Kentuccky, EUA) e da
Unive
ersidade de Viena (Viena, Áustria), avaliaram a dor pós-op
peratória de 20 paciente
es, 10
deles
s eleitos parra receberem
m sufentanil por via intrravenosa e os demais p
para receberrem a
mesm
ma droga po
or via epidu
ural. Nos do
ois grupos a administra
ação foi feitta pelos pró
óprios
pacie
entes (patien
nt-controlled analgesia, PCA), de mo
odo que a an
nalgesia obtiida foi simila
ar nos
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dois g
grupos. Os autores
a
obse
ervaram tam
mbém que a concentração plasmática
a de sufenta
anil foi
virtua
almente idên
ntica nos dois grupos, e ntretanto, a dose de sufentanil foi ssignificativam
mente
maior nos pacientes que re
eceberam a droga por via
v epidural (238 + 50
0 µg) do que nos
pacie
entes que a receberam por
p via intra
avenosa (160 + 32 µg). Aparentem
mente, a analgesia
obtida com o uso
o de sufentanil por via e
epidural depe
enderia da absorção sisttêmica da drroga e
da su
ubsequente redistribuiçã
ão da mesma
a para sítios
s supraespinais, o que d
demonstraria
a uma
vanta
agem da adm
ministração via
v intraveno
osa sobre a outra via.
Referrência: Anes
sthesia and Analgesia
A
93
3:472-476, 2001
2
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