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1. Guia consens
sual de ana
algesia e se
edação para
a pacientes de unidade
es de tratam
mento
intensivo que esttejam sob cu
uidados palia
ativos
Um d
dos problem
mas mais com
muns no tra
atamento do
os pacientes
s sob cuidad
dos paliativo
os em
UTI’s
s é que freqü
üentemente é fornecida
a pouca quantidade de analgésicos
a
e sedação devido
d
ao ris
sco de proc
cessos judiciais por euta
anásia. Com
m o objetivo de ajudar o
os profission
nais a
distin
nguir entre cuidados pa
aliativos e e
eutanásia, pe
esquisadores do Canad á publicaram
m um
guia consensual de analgesia e sedação
o para pacie
entes de UTII’s que estejjam sob cuidados
paliattivos. Segun
ndo eles, um
m guia conse nsual pode ajudar
a
a pad
dronizar os ccuidados, dim
minuir
os riscos dos pa
acientes rec
ceberem pou
uca ou muiita medicaçã
ão e, além disso, prom
mover
melhora na qualidade dos cuidados palia
ativos em UT
TI’s.
2. Od
dores agradá
áveis afetam
m a percepçã o de dor em
m mulheres
Um estudo feito
o por pesquisadores ccanadenses sugere que
e odores ag
gradáveis podem
p
modu
dulação pare
ular a percep
pção doloros
sa. Essa mod
ece, no enta
anto, ser imp
portante som
mente
em m
mulheres. Os
s pesquisado
ores contara
am com a participação
p
de 40 volun
ntários saudáveis,
metade de cada
a sexo, os quais
q
foram submetidos
s ao teste nociceptivo que consisttia na
subm
mersão de um
ma das mãos em água q
quente diverrsas vezes. Os
O mesmos foram orien
ntados
a retirar a mão quando
q
não agüentasse m mais a do
or. Algumas vezes esse procedimen
nto foi
realiz
zado enquan
nto os volunttários sentia
am o cheiro de várias su
ubstâncias. FFoi observado que
some
ente as mu
ulheres perm
maneceram mais temp
po com as mãos subm
mersas enquanto
estav
vam sentind
do odores agradáveis como che
eiro de ros
sas. Em co
ontraste, cheiros
desag
gradáveis, como
c
vinagre, elevaram
m levementte a intens
sidade de d
dor em todos os
volun
ntários. Os re
esultados lev
varam os pe
esquisadores
s à sugestão de que o effeito de odorres na
perce
epção doloro
osa pode env
volver ativaçção de estru
uturas como o córtex fro
ontal, o quall pode
prom
mover a interração entre odores
o
e o p rocessamento somatose
ensorial.
3. Co
onsenso sobrre termos re
elacionados a
ao uso de op
pióides no tra
atamento da
a dor
As prrincipais sociiedades méd
dicas americcanas (American Academ
my of Pain Me
edicine, Ame
erican
Pain Society e Am
merican Soc
ciety of Addi ction Medicine) reuniram
m-se e elabo
oraram um artigo
conte
endo um con
nsenso sobre
e os termoss adicção, de
ependência física
f
e tolerrância em re
elação
ao us
so de opióid
des no trata
amento da dor. Opióide
es, freqüenttemente, têm
m sua prescrição
limita
ada no tratamento de do
ores crônicass devido ao desconhecim
mento dessess termos. Co
omo a
dependência físic
ca, tolerânciia e adicção
o são fenômenos diferen
ntes que ge
eralmente ca
ausam
confu
usão, houve
e a neces
ssidade de uniformiza
ação das definições
d
b
baseando-se
e em
conhe
ecimentos científicos
c
e clínicos. Vejja na íntegra
a o consenso publicado no periódic
co The
Pain Connection, Spring 2001
1; 1-4.
4. O uso do laserr no tratame
ento da hiperrsensibilidad
de dentinária
a
A hip
persensibilida
ade dentinárria é um pro
oblema que atinge grande parte da população. Além
de ca
ausar desco
onforto buca
al, gera um
ma série de inconvenientes na vid
da psicosociial do
indivííduo, levan
ndo-o a restrições alimentares
s. Segundo
o Brännstrrom (1964
4), a
hiperrsensibilidade
e é resultado da ativaçã
ão de fibras Ad
A sensitivas da parede do tecido pulpar.
O efe
eito analgésico do laser não cirúrgicco foi compro
ovado por Benedicenti ( 1982 e 1993) em
estud
dos em humanos, através do m
método radio
oimulógico, mostrando a produçã
ão de
endorfinas, um mecanismo
m
natural
n
de an
nalgesia.
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5. Ác
cido Ajulêmic
co: um comp
posto deriva do da macon
nha que pod
de aliviar a d
dor e inflama
ação
Pesqu
uisadores da Universidade de Masssachusetts desenvolve
eram um co
omposto sin
ntético
derivado da maco
onha que po
ode aliviar a dor e os sin
ntomas da in
nflamação, ssem apresentar os
efeito
os centrais ocasionados pelo uso
o da macon
nha. Em te
estes experiimentais o ácido
ajulêmico demon
nstrou ser mais
m
potente
e que o THC
C (delta 9-te
etrahidrocan
nabinol - princípio
ativo da Cannab
bis sativa) em
e
induzir analgesia nos
n
testes de
d placa qu
uente, conto
orções
abdominais, formalina e pinçamento
p
de cauda. Além diss
so, em mo
odelos de artrite
a
experrimental, a dose terap
pêutica de 0.2mg/Kg via oral re
eduziu o da
ano tecidua
al nas
articu
ulações quan
ndo compara
ada à indom
metacina. Em
m contraste com os antiiinflamatório
os não
esterroidais (AINE
ES), a utilização do áci do ajulêmic
co não induz
ziu úlcera gá
ástrica nas doses
terap
pêuticas. O composto
c
es
stá sendo te
estado na Alemanha
A
em
m um grupo
o de 21 pacientes
com dores crônic
cas severas, entretanto o
os resultados ainda não estão dispon
undo o
níveis. Segu
coord
denador do estudo, Dr. Sumner Bu
urstein, o ác
cido ajulêmico pode serr uma altern
nativa
prom
missora para as drogas usadas no tra
atamento da artrite e da dor.
6. CO
OX-2 na berlinda
Os es
studos clínic
cos apóiam a hipótese de
e que os me
edicamentos inibidores d
da enzima COX-2,
respo
onsável pela síntese de prostagland inas, quando comparados aos antiin
nflamatórios
s nãoesterroidais em termos
t
de segurança
s
g
gastrointestin
nal, possuem
m uma razã
ão risco/ben
nefício
signifficantemente
e melhor. Todavia, a co
ompreensão da toxicolo
ogia dos inib
bidores da COX-2
C
questtiona o seu uso
u sem critérios. Estud os nesses úlltimos 10 an
nos mostrara
am que a CO
OX-2 é
expre
essa no end
dotélio arterial, nos ová
ários, no úte
ero, no cére
ebro, nos ri ns e no corração,
sugerrindo que essa
e
enzima
a possui prropriedades fisiológicas muito além
m das espe
eradas
durante o processo inflamatório). Como mostram
(sínte
ese de pros
staglandinas
s induzida d
algun
ns estudos, o uso de inibidores da COX-2 (Vio
oxx, Meloxica
am, etc) pod
de abolir o efeito
prote
etor preventivo anti-agrregante da a
aspirina. Iss
so colocaria em risco a grande parrte da
população com te
endência ao infarto do m
miocárdio.
Estes
s e outros pontos
p
foram
m discutidoss por Henry
y McQuay, professor
p
da
a Universidade de
Oxforrd, que profferiu uma co
onferência p
plenária sobrre os efeitos
s colaterais dos inibidorres da
COX--2 e outro
os anti-infla
amatórios n
não–esteoida
ais no 10º
º Congresso
o da Socie
edade
Internacional parra o Estudo da
d Dor, realiizado entre os
o dias 17 e 22 de agostto de 2002.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. A administraçã
ão intraplantar de forma
alina induz a ativação de guanilato ciclase solúv
vel na
medu
ula espinal
Tem sido demonstrado que o óxido nítricco (NO) tem
m papel impo
ortante no m
mecanismo central
da hiperalgesia in
nflamatória. Além disso,, a sintase de
d óxido nítrrico (NOS) é abundantem
mente
expre
essa na me
edula espina
al. Entretan to, no siste
ema nervos
so central, o mecanism
mo da
expre
essão e funç
ção do recep
ptor para o óxido nítrico
o, a guanilato ciclase so
olúvel (GCS)), não
está completame
ente elucidado. Tao e ccolaboradore
es observara
am que a ssubunidade a1
a da
GCS, mas não a subunidade
e b1, é exp
pressa no co
orno dorsal da medula espinal. Tam
mbém
obserrvaram que a administtração intra tecal de um
m inibidor de
d GCS red
duz o número de
“flinc
ches” e a expressão de c-fos n a medula induzidos pela
p
formaliina. Além disso,
obserrvaram que a expressão
o da subunid
dade a1 da GCS
G
estava significantem
mente aume
entada
na m
medula espin
nal no 2º e no 4º dia após a inje
eção de forrmalina na p
pata traseira dos
animais. A administração in
ntraperitonea
al de antago
onistas de receptores
r
N
NMDA (N-Me
etil-Dasparrtato) e de inibidores da NOS não apenas bloq
queou a hipe
eralgesia térrmica secundária,
mas ttambém sup
primiu o aum
mento da exp
pressão da subunidade
s
a1 da GCS n
na medula espinal
induz
zido pela formalina. Ess
ses dados ssugerem que a inflama
ação perifériica pode atiivar e
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aume
entar a exprressão de GC
CS via recep
ptores NMDA
A e NO, indicando que a GCS pode estar
envolvida no mec
canismo central da hiperralgesia infla
amatória na medula espiinal.
Referrência: PubM
Med
8. An
nalgesia pré
é-hospitalar com acuprressão em vítimas de trauma me
enor: um estudo
e
prosp
pectivo, rand
domizado e duplo-cego
d
A acu
upressão é um
u tratamen
nto tradiciona
al chinês no qual o alívio
o da dor é attingido após curta
estim
mulação mecânica de pon
ntos específficos. Em alg
guns países, como a Áusstria, o trans
sporte
de pa
acientes com
m trauma me
enor é realizzado por parramédicos e estes profisssionais não estão
autorrizados a re
ealizar proce
edimentos in
nvasivos ou, ainda, administrar an
nalgésicos. Dessa
forma
a, o não trattamento da dor nesses pacientes to
orna-se um problema. C
Com o objetiivo de
avalia
ar se a acup
pressão dura
ante o transsporte poderria ser uma alternativa d
de tratamen
nto da
dor d
desses pacie
entes, foi re
ealizado um
m estudo que avaliou os níveis de dor e ansie
edade
utiliza
ando-se a escala
e
visual analógica, além da ava
aliação dos sinais vitais em 60 pacientes
dividiidos em trê
ês grupos: os
o que rece
eberam acup
pressão em pontos verrdadeiros, os que
receb
beram acuprressão em po
ontos falsos e os que não receberam
m acupressão
o.
Os pe
esquisadores
s concluíram
m que, comp
parado com os demais grupos,
g
o grrupo de pacientes
que rrecebeu acu
upressão em
m pontos verrdadeiros re
elatava meno
os dor e an siedade, alé
ém de
apres
sentar freqüê
ência cardíaca diminuída
a ao final do transporte.
Nota da redação: Como os autores
a
do trrabalho em questão com
mentam, a a
acupressão possui
p
como
o vantagens ser de fácill aprendizad
do, não ter custo
c
financ
ceiro e, com sua utilizaç
ção, o
tratamento de alguns tipos de
d dor pode ser alcançad
do sem o uso de analgéssicos. Assim
m, esta
técnic
ca constituirria uma boa
a alternativa para o trattamento de dores levess e moderad
das ou
ainda
a como adjuv
vante no tratamento de dores mais intensas.
Referrência: PubM
Med
9. An
nticorpos anti-interleucin
na-1a na arttrite reumattóide: associação com d
destruição erosiva
articu
ular
Para investigar uma poss
sível associa
ação dos níveis
n
plasm
máticos de anticorpos
s anti
o erosiva arrticular a lon
ngo prazo e
em pacientes
s com
interlleucina-1a (IL-1a) com a destruição
artritte reumatóid
de, foram examinadass amostras do soro de
e 176 pacie
entes que foram
acom
mpanhados ao longo de 30
3 anos, além
m de radiografias das arrticulações.
Os p
pacientes po
ositivos para
a anticorpo anti IL-1a nos 2 primeiros anos de instalaçã
ão da
doença tiveram menor probabilidade de
e desenvolve
er pelo menos 30% do nível máxim
mo de
destrruição de artticulações. Já
á os pacienttes que apre
esentaram an
nticorpos cirrculantes som
mente
após 2 anos tive
eram os pio
ores diagnóssticos. O ris
sco de have
er pelo men
nos 40% do nível
máximo de destrruição de artticulações foii muito gran
nde.
À luz
z destes fattos, os auto
ores concluííram que a progressão
o da destruiição articula
ar em
pacie
entes com artrite reum
matóide pod
de estar as
ssociada com
m, e talvezz modificada
a por
antico
orpos anti IL-1a circula
antes, suge
erindo que a IL-1a ou seus antico
orpos, ou am
mbos,
partic
cipam nos processos
p
errosivos. Os anticorpos anti IL-1a parecem
p
serr significanttes no
progn
nóstico da arrtrite reumatóide.
Fonte
e: PubMed
Referrência: Ann Rheum Dis 2002;61:598
2
8-602
10. E
Estudo abord
da segurança
a do rofecox ib para pacie
entes com asma induzid
da por aspirin
na
Segundo estudo conduzido por Hinojo sa e cols., o rofecoxib
b, um inibid
dor específico da
cicloo
oxigenase 2 (COX-2), se
eria uma alte
ernativa seg
gura para pacientes com
m história de asma
induz
zida por drrogas antiin
nflamatórias como asp
pirina ou outros
o
antiin
nflamatórios
s não
esterroidais.
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Na p
pesquisa foram analisad
dos 40 paciientes com histórico de
e asma indu
uzida por drogas
d
antiin
nflamatórias e verificou
u-se como o rofecoxib
b agia neste
es paciente
es. Os resultados
mostraram que os paciente
es que rece
eberam rofe
ecoxib não tiveram a função pulm
monar
afetada tanto qua
anto os que receberam o
outros tipos de antiinflam
matórios.
Apesa
ar dos resulttados anima
adores, Dr. H
Hinojosa salienta que ma
ais estudos d
deverão ser feitos
para determinar a real segurrança do uso
o de antiinflamatórios altamente se letivos para COX2 em pacientes com
c
história de asma ind
duzida por drogas antiinfflamatórias n
não esteroid
dais.
Fonte
e: PubMed
Referrência: Ches
st 2002;121::1812-1817
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