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ntífica
1. Te
erapia da fibrromialgia - massagem
m
m
melhor que relaxamento
Comp
parando 24 pacientes selecionadoss aleatoriam
mente, foram
m realizadass sessões de
d 30
minutos de mass
sagem ou re
elaxamento. Depois de 5 semanas, observou-sse que some
ente o
grupo
o que recebe
eu massagem
m terapêuticca apresento
ou aumento no número d
de horas de sono,
dimin
nuição na fre
equência de movimento
os durante o sono, queda nos níveiss de substân
ncia P,
em geral associados à presen
nça de dor, e diminuição
o no número
o de trigger p
points (ponttos de
dispa
aro). Os au
utores do estudo
e
salie
entam que a comparação entre as terapias com
efetiv
vidade no trratamento da
a fibromialg ia é importa
ante na esco
olha do melh
hor procedim
mento
terap
pêutico.
Referrência: J Clin
n Rheumatol., 8(2):72-7
76, 2002.
2. No
ova cirurgia para tratame
ento da Sínd
drome do Tú
únel do Carpo
Uma nova técnic
ca de videociirurgia para o tratamentto da Síndro
ome do Túne
el do Carpo (STC)
tem s
sido utilizada em hospittais brasileirros. A STC é uma doenç
ça incapacita
ante que aco
omete
principalmente mulheres
m
na
a faixa etáriia de 35 a 60 anos e é associada
a a um pro
ocesso
inflam
matório que estreita e, conseqüenttemente, co
omprime o nervo
n
media
ano localizad
do na
região do punho e da mão. A nova técn
nica, minimamente invas
siva, consistte na liberaç
ção do
ligam
mento transv
verso do carpo por v
via endoscóp
pica. A parrtir de uma
a incisão de 1,5
centímetros é in
ntroduzida uma
u
microccâmera de vídeo, a qu
ual monitorra a abertura do
ligam
reabilitação mais
mento feita por
p
uma miicrolâmina e
especial. Ess
sa técnica proporciona
p
rápida, sem a ne
ecessidade de fisioterapi a, pós-opera
atório menos doloroso, e cicatriz míínima.
Uma das únicas desvantagens apresenta
ada é o custo um pouco mais eleva
ado em rela
ação à
cirurg
gia convencional. No entanto, a m
maioria dos planos de saúde
s
já co
obre esse tipo de
cirurg
gia.
3. A p
predisposiçã
ão genética à enxaqueca
a
Pesqu
uisadores da
a Universidade da Califó
órnia obtiverram a prime
eira evidênci a da presen
nça de
fatore
es genéticos
s na enxaqueca com au
ura. Examina
ando marcad
dores genétiicos em amo
ostras
de sa
angue de vá
árias geraçõ
ões em 50 ffamílias com
m três ou mais membro
os que sofre
em de
enxaq
queca com aura, os cientistas observaram
m que 30%
% das pe ssoas estudadas
apres
sentavam trrês marcado
ores comunss ligados à região q23 do cromosssomo 4. Ne
enhum
outro
o cromossom
mo apresentou uma re
elação similar entre a marcação cromossôm
mica e
prese
ença da en
nxaqueca. Esta desco berta perm
mite uma busca
b
mais direcionad
da na
identtificação do gene
g
responsável pela e nxaqueca.
4. A iinfluência ba
acteriana na origem da e
enxaqueca
Cienttistas italiano
os sugerem que alguma
as dores de cabeça teria
am origem n
na patogenic
cidade
da m
microbiota prresente no estômago.
e
S egundo um estudo apre
esentado em
m abril deste
e ano,
18 % dos pacientes com enx
xaqueca crôn
nica estariam
m infectados com a Heliccobacter pilo
ori (H.
pilori)
i), bactéria relacionada a úlceras gástricas, e teriam tido melhora dos sintomas da
enxaq
queca com terapia anttibiótica. Tra
atamentos adjuvantes
a
a antibiotico
oterapia, co
omo a
substtituição da microbiota patogênica por uma probiótica ou não-patogê
ênica, parec
ceram
melhorar ainda mais a freq
qüência e in
ntensidade dos episódios de enxa
aqueca. Pacientes
tratad
actobacillus,, uma
dos com an
ntibiótico ass
sociado à in
ngestão de produtos
p
que contêm La
bacté
éria probiótica, tiveram, um mês a
após o início
o do tratam
mento, sinto mas similarres de
enxaq
queca aos dos
d
paciente
es que rece
eberam só antibiótico.
a
No
N entanto, um ano ap
pós, a
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errad
dicação da dor
d
e a ausê
ência de rec idiva foi significativame
ente maior n
nos paciente
es que
tamb
bém se submeteram à terapia co m Lactobac
cillus. Dr. Peter
P
Goads by, professor no
Instittuto de Neurrologia em Londres,
L
critiicou este esttudo pela falta de um grrupo de pacientes
receb
bendo pílulas placebo. O efeito placcebo poderia
a ser respon
nsável por 3
30 % da me
elhora
obserrvada nos pacientes,
p
diz.
d
Segundo
o ele, a complementaç
ção do estu
udo com o grupo
place
ebo ajudaria a confirmar a importân
ncia da H. pilori
p
na enx
xaqueca e ju
ustificaria es
studos
poste
eriores no intuito de iden
ntificar as to
oxinas induto
oras da doen
nça.
5. Drroga para controlar coles
sterol eleva risco de neu
uropatias
As es
statinas, dro
ogas que reduzem o cole
esterol, pode
em aumentar o risco de neuropatia (dano
nos ttecidos neurrais), sugere
em pesquisa
adores da Dinamarca. A neuropatia periférica ocorre
o
quando os nervo
os do sistema nervoso p eriférico são
o danificados
s. Os sintom
mas variam muito,
m
mas podem inclu
uir tremores,, perda de s ensibilidade e dores sem
melhantes a queimação,, além
de re
edução da sensibilidade à temperattura ou à do
or. Em um estudo
e
popu
ulacional realizado
em u
uma região da Dinama
arca, os pessquisadores identificaram 166 caso
os de neuro
opatia
registtrados pela primeira vez
z, sem caus a aparente. Os casos fo
oram dividido
os em definitivos,
prová
áveis e poss
síveis, de acordo com o nível de certeza que
e os pesquissadores tinh
ham a
respe
eito da poss
sibilidade de
e o dano terr sido causa
ado por algu
um outro di stúrbio. No total,
nove pacientes to
omavam esttatinas em u
um tratamen
nto que já du
urava cerca de três ano
os. Em
comp
paração com
m um grupo-c
controle, forrmado por pessoas sem neuropatia, quem toma
ava os
medicamentos fo
oi de 4 a 14
4 vezes maiss propenso a desenvolv
ver polineuro
opatia sem causa
conhe
a edição de
ecida, segun
ndo artigo publicado na
e 14 de ma
aio da revistta Neurology. No
entan
nto, os auto
ores concluíram que este
es resultado
os não devem
m desestimu
ular o uso desses
d
medicamentos para
p
reduzirr o colesterrol, pois os efeitos positivos prop
porcionados pelas
estatinas, princip
palmente a redução
r
do rrisco de doença cardíaca
a, superam o perigo pottencial
de ne
europatia. Entretanto, se uma pesso
oa que usa o medicame
ento desenvo
olver sintom
mas de
édico, que pode
neuro
opatia, ela deve
d
convers
sar com o mé
p
reconsid
derar o uso dessas drogas.
Referrência: Neurrology 2002;58:1321-13
322, 1333-13
337.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Um
m modelo ex
xperimental de
d dor decorrrente de câncer ósseo em
e ratos
Neste
e estudo é descrito
d
o primeiro mod
delo de dor decorrente de câncer ó
ósseo em rattos. A
meto
odologia consiste na injeção intra-ttibial de células MRMT-1 de carcin
noma da glâ
ândula
mamária de ratos, ocasionan
ndo alodinia mecânica, desequilíbrio
d
o na sustenta
ação corpora
al nas
patas
s traseiras e hiperalgesia mecânica crescentes. Radiografia
as demonstrraram dano ósseo
entre
e os dias 10--14 com com
mprometime nto ósseo no
o 20º dia. Não foi obserrvado crescim
mento
tumo
oral pela inje
eção do veíc
culo ou célu las MRMT-1 mortas porr aquecimen
nto. O tratam
mento
agudo com morrfina (1-3mg
g/Kg, s.c.) causou uma
a redução na
n hiperalge
esia mecânica de
mane
eira dose-de
ependente (teste dos fiilamentos de
e Von Frey)
) e redução
o na diferença de
suste
entação corp
poral. Já o tratamento com Celebrex (10-30m
mg/Kg, s.c.)) não apres
sentou
nenhum desses efeitos.
e
Os autores
a
suge
erem que o melhor perío
odo para ava
aliação de drogas
d
antinociceptivas seria entre os dias 14 e 20 após a inoculação
o das célulass MRMT-1, sendo
este um modelo de grande valia para esttudos pré-clínicos relacio
onados à me
etastase óssea.
Referrência: Pain,, 96(1-2):12
29-40, 2002
7. O uso da tizan
nidina no trattamento da enxaqueca
Em e
estudo apresentado no Annual
A
Meeti ng of Americ
can Academy of Neurolo
ogy pesquisa
adores
amerricanos dem
monstraram que cefaléiias crônicas
s diárias co
omo enxaqu
ueca, bem como
cefalé
éia tipo tens
são, respond
dem à tizan idina. A tiza
anidina é um
m agonista a
alfa-2 adrené
érgico
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que iinibe a liberração de noradrenalina tanto em níveis
n
medullares quanto
o supramedulares
(locus coeruleus)), com efeito
os antinocice
eptivos independentes do
d sistema o
opióide endó
ógeno.
A red
dução na ceffaléia em pa
acientes que
e fizeram uso da tizanidina foi signiificativa em todas
as m
medidas em relação ao placebo, inccluindo índic
ce de cefalé
éia, dias de cefaléia inttensa,
intensidade e duração. Os re
esultados forram similare
es para enxa
aqueca e ceffaléia tipo te
ensão.
Os e
efeitos adversos relatad
dos foram d
de leve a moderados,
m
como sono
olência em 47%,
avaliados. Estudo
náuse
eas em 24%
%, xerostomia em 23% e astenia em
e 19% dos
s pacientes a
E
recen
nte publicado na Headache também
m apresenta resultados decorrentess da utilização da
tizanidina no trattamento de enxaqueca. Neste traba
alho baixas doses
d
de tiza
anidina asso
ociada
a anttiinflamatórios não-este
eroidais fora m administradas em pacientes com
m dor de cabeça
rebotte devido ao
o uso abusiv
vo de analgé
ésicos. Os re
esultados forram avaliado
os ao final de
d 6 e
12 semanas e os paciente
es capazes de tolerar nenhuma ou
o apenas doses trivia
ais de
analg
gésicos fora
am conside
erados resp
ponsivos. Em 12 sem
manas 69%
% dos pacientes
respo
onderam ao tratamento
o e a cefalé ia crônica diária
d
foi res
solvida em 62%. Os au
utores
consideraram o protocolo
p
clínico como b
bem tolerado
o e de grand
de eficácia n
na retirada do
d uso
de an
nalgésicos, contribuindo
c
para a reso
olução de ceffaléias rebotte causadas por abuso no
n uso
desse
es medicame
entos.
Referrências: Hea
adache, 42((3):175-177
7, 2002. Re
esumo do Annual
A
Meetting of Ame
erican
Acade
emy of Neurrology, 2002
2- S25.004
8. Pre
escrição de morfina
m
por oncologistass
O uso
o adequado dos analgésicos pode controlar efetivamente a dor em ce
erca de 80%
% dos
pacie
entes com câ
âncer. Apesa
ar disso, um
m estudo rea
alizado em países
p
desen
nvolvidos mo
ostrou
que apenas 50% dos pacientes onccológicos ap
presentam uma analge
esia consid
derada
aceitá
ável. Apesarr das diferen
nças importa
antes entre os diversos países quan
nto ao tratam
mento
da do
or do cânce
er, algumas barreiras ccomuns impe
edem a pre
escrição ana lgésica adeq
quada
nesse
es casos. Es
studo recente realizado entre oncolo
ogistas de Curitiba
C
mosttrou que tam
mbém
no B
Brasil o desc
conhecimentto e a exce
essiva preocupação com a tolerân
ncia e deprressão
respiratória limittam a utiliza
ação de mo
orfina, dificu
ultando o co
ontrole adeq
quado da dor do
cânce
er. Estes da
ados não re
efletem um problema regional pois
s outros esttudos detectaram
situaç
ção semelha
ante em outros países. E
Entretanto, este
e
estudo alerta para a necessida
ade do
uso c
correto da morfina
m
e do melhor trein
namento dos
s profissionaiis desta área
a.
9. Tra
atar dor nos
s olhos pode aliviar enxa
aqueca
Trata
ar uma infla
amação em um tendão
o localizado perto do olho
o
pode a
ajudar a aliv
viar o
sofrim
mento causa
ado pela en
nxaqueca e, possivelme
ente, até ev
vitar a recorrrência de alguns
a
tipos de dor de cabeça.
c
Pesq
quisadores sselecionaram
m cinco mulh
heres que so
ofriam há an
nos de
enxaq
queca e tro
ocleíte, problema caractterizado pela
a inflamação
o do tendão
o da tróclea (alça
fibros
sa por onde passa o ten
ndão do mú sculo oblíqu
uo superior), resultando em dor no canto
superrior interno do olho. As voluntárias disseram qu
ue a trocleíte
e piorava a e
enxaqueca e duas
pacie
entes inform
maram que a dor ocula
ar poderia provocar do
or de cabeçça. Em todas as
partic
cipantes, a dor
d ocular e a maioria d
das dores da
a enxaqueca ocorriam n o mesmo lado da
cabeç
ça. Quando as mulhere
es tiveram u
uma crise de enxaqueca acompanh
hada de troc
cleíte,
receb
beram injeç
ções de dois esteróide
es, dexamettasona e metilpredniso
m
olona, no te
endão
inflam
mado no canto do olho. Em um prrazo de 48 a 72 horas, o tratame
ento aliviou a dor
ocula
ar e os sinto
omas da enx
xaqueca. Um
ma mulher não
n
apresentou trocleíte
e durante os
s dois
anos do estudo. As
A outras qu
uatro sofrera
am uma reca
aída, mas tiv
veram sucessso no tratam
mento
com esteróides, informaram
i
os pesquisa
adores na ed
dição de marrço do Neuro
ology. Além disso,
"o tra
e analgésico
atamento reduziu o núm
mero de crise
es de enxaqueca e a necessidade de
os nas
cinco
o pacientes",, explicou J. Yanguela, um dos organizadores do
d estudo. E
Ele sugeriu que a
razão
o para que a trocleíte po
ossa causar uma enxaqu
ueca ou a piora de uma dor de cabe
eça já
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existe
ente é que a tróclea compartilha
a algumas vias
v
nervosa
as que estã
ão envolvida
as na
enxaq
queca.
Referrência: Neurrology,.58:80
02-805, 200
02.
10. G
Gordura abdo
ominal é liga
ada a risco d
de enfarte e dor no peito
o
Home
ens de meia
a-idade que apresentam
m gordura ac
cumulada na
a cintura têm
m um risco maior
para enfarte e dor no peito,, comparado
os a quem tem
t
maior concentração
o em algum outro
ponto
o do corpo. Segundo re
esultados de um estudo, esses depó
ósitos de go
ordura podem ser
mais importantes que a obesidade em geral no prognóstico
p
de riscos ca
ardíacos. Es
studos
anterriores haviam
m mostrado
o que a hipó
ótese poderiia ser verda
adeira, mas poucos trab
balhos
avalia
aram popula
ações européias, segund
do artigo pu
ublicado na edição de m
maio do Euro
opean
Heartt Journal. Pe
elas novas conclusões
c
- baseadas em medidas
s do corpo d
de 1.346 ho
omens
finlan
ndeses na fa
aixa etária de
d 42 a 60 anos - que
em tinha as maiores pro
oporções cin
nturaquadril apresento
ou um risco
o quase trêss vezes maior para problemas coro
onarianos qu
uando
comp
parados a ho
omens com índices men
nores. A prop
porção cintura-quadril fo
oi calculada como
a me
edida da cirrcunferência da cintura
a dividida pela circunferência do q
quadril. Todos os
volun
ntários eram
m saudáveis e não tinha m câncer ou
u doenças cardíacas no início do es
studo.
Durante os dez anos
a
do trabalho, 123 ho
omens foram
m afetados por
p enfarte o
ou outro problema
cardía
aco. No gera
al, os pesquisadores verrificaram que
e a obesidad
de abdomina
al foi associa
ada de
mane
eira mais in
ntensa a ev
ventos coron
narianos adv
versos como enfarte e angina, qu
uando
comp
parada a obe
esidade geral ou circunfe
erência da ciintura.
Referrência: Eur Heart
H
J, 23(9
9):706-13, 2
2002.
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