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1. Po
ossível etiologia da dor no peito mistteriosa
A dorr no peito misteriosa ou Síndrome C
Cardíaca X é uma patolog
gia que não coloca em risco
r
a
vida do paciente
e, mas a su
ua origem d
desconhecida torna difíícil o seu trratamento. Nesta
síndrome, os pac
cientes sofre
em de angina
a, dor no pe
eito comum em doençass cardíacas devido
d
à faltta de oxigen
nação no co
oração, poré
ém o angiog
grama por raio-x não id
dentifica qua
alquer
altera
ação no flux
xo sangüíneo
o cardíaco. M
Muitas vezes, a origem desta doen
nça foi atribu
uída a
uma provável hip
persensibilidade à dor. A ressonância magnética
a, técnica ma
ais sensível que o
raio-x
x, revela que pacientes com Síndro me X aprese
entam dimin
nuição da irrrigação sang
güínea
do en
ndocárdio, te
ecido que reveste a partte interna do
o coração, e aumento de
e fluxo na ca
amada
exterrna do miocá
árdio, caractterizando a S
Síndrome X como uma doença card
díaca. No entanto,
estes
s resultados não são con
nclusivos, po
ois o próprio
o contraste aplicado
a
parra a realizaç
ção da
resso
onância pode
e ter implicações nos ressultados observados.
2. As
ssociação enttre cólica inffantil e má a
absorção de carboidratos
s
Um e
estudo realiz
zado com 30
0 crianças sa
audáveis ind
dicou que a má absorção
o de carboid
dratos
está associada co
om a cólica infantil. Na pesquisa, as
a crianças foram alimen
ntadas com sucos
de frrutas, e parâmetros com
mo atividad e física, gas
sto de energia, choro e tempo de sono
foram
m avaliados meia hora antes e trê
ês horas ap
pós a ingesttão do suco
o. A absorçã
ão de
carbo
oidratos foi determinada
d
por análise de hidrogên
nio exalado. As crianças alimentadas com
suco de maçã contendo sorbitol, que aprresentaram cólicas, tiveram também
m má absorç
ção de
carbo
oidratos, cho
oraram mais
s e dormira m menos. Já
J as crianças alimentad
das com suco de
uva b
branca, sem sorbitol, nã
ão tiveram m
má absorção de carboidratos nem altteração de choro,
c
sono e atividade
e física, ap
presentando ou não có
ólica. Desta forma, a cólica infantil foi
assoc
ciada à má absorção
a
de carboidratoss de sucos de frutas contendo sorbittol.
3. Tra
atando a dor crônica
O Ho
ospital Samaritano criou uma equipe
e especializada em tratamento multiidisciplinar da
d dor
comp
posta por profissionais de diversass áreas, com
mo clínicos, oncologista
as, neurolog
gistas,
neuro
ocirurgiões, anestesistas, fisioterap
peutas, psic
cólogos e enfermeiras, que avalia
am os
pacie
entes de mod
do abrangen
nte.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Diiminuição do
o efeito ana
algésico da morfina administrada por longo te
empo pode estar
os excitatóriios no fluido cerebroespiinal
assoc
ciada com altos níveis de
e aminoácido
A dim
minuição do efeito analg
gésico da m
morfina admiinistrada por via intrate
ecal em pacientes
pelos quais isso
que s
sofrem de dor
d
severa é muito com
mum. No en
ntanto, os mecanismos
m
ocorrre ainda não
o foram esc
clarecidos. D
Dentro desta
a perspectiva
a, pesquisad
dores do Ho
ospital
Gerall e do Centro
o Nacional de
d Defesa Mé
édica de Taipei, Taiwan, realizaram um estudo com
c
a
finalid
dade de ava
aliar os níve
eis de amin
noácidos exc
citatórios (A
AAE) no fluid
do cerebroespinal
(FCE)). Deste estudo participaram pacie
entes portadores de câ
âncer em fa
ase termina
al que
neces
ssitavam de
e tratamentto contínuo com opióides para alívio
a
da do
or. Os níve
eis de
conce
entração de AAE no flu
uido cerebro
oespinal dos
s pacientes foram anali sados em quatro
q
momentos: 1. an
ntes da administração da
a primeira dose de morfina; 2. apóss encontrar a dose
efetiv
va de morfin
na para alívio
o da dor; 3. quando ocorreu a perda
a do efeito a nalgésico da
a dose
efetiv
va e; 4. apó
ós o aumento
o da dose in
nicial de morrfina para attingir um alíívio eficaz da
a dor.
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Os rresultados desta
d
análise mostraram
m que os níveis de glutamato
g
e aspartato,, dois
difere
entes AAE presentes
p
no
o FCE, enco
ontraram-se aumentados quando h
havia aumen
nto da
intensidade da dor
d
e diminu
uição do efe
eito analgésiico da morfiina, quando
o comparado
os aos
níveis
s de AAE encontrados no FCE anttes da admiinistração da primeira d
dose de mo
orfina.
Desta
a forma, a administraçã
a
ão prolongad
da de morfiina está aco
ompanhada por um aum
mento
dos n
níveis de AA
AE no fluido
o cerebroesp
pinal, e, portanto, pode
e também e
estar associada à
dimin
nuição do efe
eito analgésico da droga
a.
Referrência: Can J Anaesth 20
002 Jun; 49((6): 561-5.
5. Me
etamizol (Dipirona) pottencializa oss efeitos antinociceptivo
os da morfin
na sem alte
erar a
consttipação intes
stinal após trratamento c rônico
Os autores avaliaram os effeitos antino
ociceptivos e a constipa
ação intesti nal causada
a pela
comb
binação de morfina
m
e metamizol em
m ratos trata
ados aguda e cronicame
ente (uma vez
v
ao
dia p
por 12 dias)). No 13º dia os efeito
os antinocice
eptivos foram avaliadoss pelo mode
elo de
incap
pacitação ind
duzida pela injeção intra
a-articular de
d ácido úric
co. A constip
pação foi avaliada
por m
meio de um
ma técnica que permite determinar o trânsito intestinal.
i
A combinação das
droga
as produziu uma potenc
cialização do
os efeitos da morfina, além do aume
ento do tempo de
duraç
ção. Os efe
eitos antinoc
ciceptivos d
da morfina foram reduzidos duran
nte o tratam
mento
crônico, mas o efeito
e
da com
mbinação da
as drogas se
e manteve co
omo no trattamento agu
udo. A
administração de
e naloxone aboliu os e
efeitos da morfina
m
e preveniu
p
parrcialmente os da
comb
binação das drogas no tratamento a
agudo. A mo
orfina inibiu o trânsito in
ntestinal em
m 48%
dos ttratamentos
s agudo e crônico
c
e a combinação
o de drogas
s não altero
ou a constipação
causa
ada pela morfina. Os resultados
r
in
ndicam inte
eração signifficativa entrre a morfina
a e o
metamizol em an
nimais tratados cronicam
mente, suge
erindo que esta combina
ação pode se
er útil
para o tratamentto de dor crô
ônica.
Nota da Redação: A indese
ejável consttipação pode
eria ser blo
oqueada porr um antago
onista
quate
ernário, o qual bloquea
aria o efeito intestinal sem
s
alterar o efeito ce ntral da mo
orfina.
Referrência: Eur J Pharmacol 2002 Apr 26
6;441(3):177-83
6. Eta
anercept aliv
via dor e rigidez matinall em pacienttes com espo
ondilite anqu
uilosante
Avalia
ando a eficá
ácia do etane
ercept, um rreceptor solú
úvel do fator de necrose
e tumoral-α (TNFα) qu
ue interage tanto com o TNF circu
ulante quan
nto ao ligado
o na célula,, Gorman e cols.
demo
onstraram que inativand
do-se os efe itos desta citocina é pos
ssível reduziir a dor, a rigidez
r
matin
nal e o edem
ma articular dos
d paciente
es com espondilite anquilosante. No estudo, qua
arenta
pacie
entes, escolh
hidos aleatorriamente, re
eceberam injjeções de etanercept (25
5 mg) ou placebo
duas vezes por semana durante quatrro meses. Neste
N
períod
do os pacien
ntes continu
uaram
fazen
ndo uso de antiinflamattórios não-e
esteroidais, esteroidais e drogas an
ntireumática
as nas
doses
s usuais. Os
s resultados demonstrarram que 80%
% dos pacien
ntes tratado
os com etane
ercept
melhoraram os critérios av
valiados, co
omo a atividade da do
oença, rigid
dez matinal,, dor,
qualid
dade de vid
da, enterites, expansão torácica e níveis
n
de proteína-C rea
ativa, enqua
anto o
grupo
o que receb
beu o placeb
bo apresento
ou melhora de 30%. A droga foi b em tolerada
a e os
efeito
os adversos apresentado
os foram sem
melhantes no
os dois grupos.
Nota da Redação: O TNF-α
α causa sen
nsibilização dos
d
neurônios sensitivo
os periférico
os por
libera
ar citocinas hiperalgésicas como a Interleuc
cina-1 (IL-1), que indu
uz a síntes
se de
prosttaglandinas (PGs). As PG
Gs são as re
esponsáveis diretas pela
a ocorrência da sensibiliização
dos neurônios sensitivos primários,, a qual está asso
ociada à rigidez ma
atinal.
Referrência: N Engl J Med 200
02 May 2;34
46(18):1349-56
7. Qu
ualidade de vida
v
na cefaléia crônica diária
Para avaliar espe
ecificamente a qualidade
e de vida de portadores de cefaléia crônica diárria, foi
realiz
zado um estudo epidem
miológico ut ilizando-se o protocolo SF-36 - sh
hort form-36
6, um

2

www
w.dol.innf.br
questtionário desenvolvido especificamen
nte para av
valiação de índices
í
de q
qualidade de
e vida
(veja
a aqui a de
emonstração
o do SF-36)). Neste esttudo foram incluídos 8
89 pacientes
s que
preen
nchiam critérios para cefaléia crônicca diária e 89 pacientes no grupo co
ontrole. Um grupo
contrrole adiciona
al composto por pacienttes que apre
esentavam cefaléia
c
episó
ódica també
ém foi
incluíído. Os resu
ultados mosttraram uma diminuição significativa
a em cada cconceito do SF-36
no grrupo dos pacientes com cefaléia crô
ônica diária quando com
mparados ao
os grupos controle
ue diz respe
dor corporal, vitalidade e função ssocial. Não houve
no qu
eito ao aspe
ecto físico, d
difere
ença signific
cativa em pa
acientes com
m cefaléia episódica. No
os itens relaccionados à saúde
geral, vitalidade e saúde mental,
m
obti veram men
nores índices
s os pacien
ntes com ce
efaléia
crônica diária quando compa
arados ao grrupo de pac
cientes com cefaléia epissódica. Apes
sar da
baixa
a proporção de paciente
es com cefa léia crônica diária com abuso de a
analgésicos, neste
estud
do houve diiferenças sig
gnificativas em relação
o ao grupo sem abuso
o, no quesitto dor
corpo
oral e desem
mpenho físic
co, cujos vallores estava
am aumentados. Resum
mindo, a apliicação
do SF
F-36 revelou
u que há redução da qu
ualidade de vida nos pa
acientes com
m cefaléia crônica
diária
a em todos os
o aspectos estudados, m
mais marcad
damente nos
s que abusam
m de analgé
ésicos.
A qua
alidade de vida foi afetad
da mais pela
a cronicidade
e do que pela intensidad
de da dor.
Referrência: Neurrology 2002; 58:1062-10
065
8. Pe
esquisadores ligam uso de
d máquina d
de massagem a dano arrterial
O uso
o de um tipo
o de "máquina de fazer massagem" shiatsu está
á possivelme
ente associa
ado ao
desen
nvolvimento de um pro
oblema arterrial potencialmente fatal em dois p
pacientes, re
elatam
pesqu
uisadores. O shiatsu é uma técnicca de massa
agem terapê
êutica em q
que o especialista
press
siona os pon
ntos de acup
puntura com
m os dedos e a palma das
d
mãos. U
Um dos pacie
entes,
um h
homem de 53
3 anos, proc
curou os pes quisadores após
a
usar a máquina du rante uma sessão
s
de ce
erca de 30 minutos
m
e adormecer em seguida. Qu
uando acordou, tinha um
ma pálpebra caída
(ptos
se) e ouvia zumbidos. No segundo
o caso, uma mulher de 48 anos ap
presentou dor
d
de
cabeç
ça e queda da pálpebra alguns diass depois de usar a máquina de shia
atsu durante
e uma
sessã
ão de cerca de
d dez minu
utos. Os auto
ores relatara
am que esses sintomas rresultaram de
d um
distúrbio conhecido como dissecção da artéria caró
ótida e, em ambos os ccasos, as arrtérias
perm
mitiram fluxo
o normal de sangue parra o cérebro
o, mas o da
ano nervoso
o que provocou a
queda da pálpeb
bra foi perm
manente. Em
mbora os danos
d
verific
cados nesse
es dois pacientes
pudessem ter ou
utras causas
s além do usso da máquina, suspeita-se que lessões semelh
hantes
possa
am ter oco
orrido em outros paciientes mas ainda não
o tenham sido registrradas.
Em re
esposta ao relato
r
do cas
so, apresenttado em ediç
ção recente da revista N
Neurology, Pa
amela
Fergu
uson, instru
utora de zen
n-shiatsu e profissional com certificação nac ional na técnica,
conco
ordou com a idéia de qu
ue as lesões não estão re
elacionadas às atividade
es de profissionais
treina
ados. Ela dis
sse estar "chocada" com
m alguns pro
odutos que chegam ao mercado e nunca
recom
mendaria o uso
u de apare
elho semelha
ante.
Referrência: Neurrology 2002;58:1302-13
304.
9. Dis
sfunção sens
sorial em Sín
ndrome da B
Boca Ardente
e
Observações preliminares de
e um grupo de paciente
es com Síndrrome da Bocca Ardente – SBA
(doen
nça na qual pessoas têm
m sensação d
de queimaçã
ão nos tecido
os orais sem
m sinais clínic
cos) –
indico
ou mudança
as na função
o tátil senso
orial não-no
ociceptiva, fo
ornecendo e
evidências para
p
a
hipóttese de etiolo
ogia neuropática da me sma. No esttudo clínico de
d um grupo
o de 52 pacientes
com SBA, testes
s sensoriais
s quantitativ
vos (QST) adicionados
a
a registros dos reflexos de
piscadas foram usados
u
com o objetivo d e se compre
eender melhor os mecan
nismos neurais da
doença. Baseado nos acha
ados eletroffisiológicos os paciente
es foram a
agrupados em
e
4
categ
gorias: (1) os
o reflexos de piscadas ssugeriram pa
atologia de tronco
t
cereb
bral ou neuro
opatia
trigem
minal periférrica em 10 dos
d pacientess. Na maioriia dos casos, as anorma lidades no re
eflexo
no sistema
de p
piscadas pareceram representar m
mudanças subclínicas
s
a trigeminal; (2)
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aume
ento na exc
citabilidade dos reflexoss de piscad
das foi acha
ado na form
ma de habituação
deficiiente do com
mponente R2
R desses re
eflexos em 11
1 dos pacie
entes. Dois desses pacientes
tamb
bém mostrarram sinais de alodinia e
em condições
s de calor nos QST; (3)) um ou mais dos
limiarres sensoria
ais estavam anormais, indicando disfunção das fibras fina
as em 35 dos 46
pacie
entes testado
os com QST. 33 deles m
mostraram sinais de hipo
oestesia; (4)) houve ape
enas 5
pacie
entes com respostas
r
normais em ambos os testes. Este
es achados suportam fortes
dados para novas
evidê
ências de um
ma origem ne
europática d
da SBA, e ce
ertamente irã
ão fornecer d
estratégias terap
pêuticas.
Nota da Redação
o: Várias de
enominaçõess são encon
ntradas na literatura refferindo-se a essa
síndrome. Dentre
e todas pod
demos citar "Síndrome da Queimaç
ção de Boca
a", "Síndrom
me da
Ardên
ncia Bucal", "Síndrome da Burning Mouth", Sín
ndrome da Boca
B
Ardente
e" (usada po
or nós
neste
e alerta). Ma
ais informaç
ções podem ser encontrradas em no
osso tópico ""Ardência Bu
ucal e
Dor F
Facial Atípica
a".
Referrência: PAIN®, Article 4708, (2002)) (artigo “in press”)
10. V
Via PKA/AKA
AP/VR-1: um
m elo comum
m na sinalização de hiperalgesia térm
mica mediad
da por
Prote
eínas Gs
No prrocesso infla
amatório oco
orre liberaçã o de vários mediadores inflamatório
os, que torna
am os
nocic
ceptores ma
ais responsiivos, produ zindo hiperralgesia inflamatória. P
Por exemplo, as
prosttaglandinas induzem se
ensibilização
o dos neurô
ônios sensoriais, frente
e a um esttímulo
térmiico, via rece
eptores acop
plados à pro
oteína Gs, os
o quais ativ
vam a adeniilato ciclase (AC),
com conseqüente
e produção de
d AMP cíclicco e ativação
o de proteinoquinase de
ependente de
e AMP
cíclico
o (PKA).
Rathe
ee e colaborradores dem
monstraram q
que a corren
nte iônica attivada por esstímulos térrmicos
foi po
otencializada
a pelo forsk
kolin, um attivador da AC,
A
em neurrônios nocicceptivos de ratos.
Esse efeito induz
zido pelo fo
orskolin foi p
prevenido pela presença
a de um iniibidor seletivo de
PKA, sugerindo que a fosforilação da p
proteína transdutora de
e calor é m ediada pela PKA.
Esses
s pesquisado
ores também
m observara
am que a tra
anslocação e potencializzação de corrrente
induz
zida pelo forrskolin foram
m abolidas na
a presença de
d um inibidor de proteíína de ancorragem
de quinase A (A
AKAP). Muda
anças simila
ares de correntes, após
s a ativação
o de PKA, foram
obtidas de célula
as (293t) transfectadas ccom recepto
ores normais
s vanilóides 1 (VR-1, pro
oteína
trans
sdutora de calor).
c
Essa potencializa ção induzida
a pelo forskolin mostrou
u-se reduzid
da em
célula
as transfecta
adas por receptores VR
R-1 mutante
es contendo pontos de mutação pa
ara os
sítios
s de fosforila
ação para PK
KA. Esses da
ados indicam
m que VR-1 transdutor de calor é o alvo
molecular para fo
osforilação de
d PKA.
Referrência: J Neu
urosci 2002 Jun 1;22(11
1):4740-5
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