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1. CO
OX-3: possív
vel local de ação
a
do para
acetamol
Pesqu
uisadores de
e Utah verifficaram que
e o paraceta
amol (acetaminofeno) p
parece agir sobre
uma variação da enzima COX
X-1, relacion
nada à dor e a inflamação. A ação d
do ibuprofen
no, da
aspirina e de outtros antiinflamatórios nã
ão-esteróides
s (AINEs) se
e deve em pa
arte ao efeitto que
essas
s drogas exe
ercem sobre
e as enzimass COX-1 e COX-2.
C
Emb
bora o aceta
aminofeno allivie a
dor e a febre, a droga não te
em efeito an
ntiinflamatórrio intenso, nem age sob
bre a COX-1
1 ou a
COX--2. Em estud
dos com cãe
es, pesquisa
adores detec
ctaram dois tipos diferen
ntes de COX
X-1. A
variação da CO
OX-1 encontrada princcipalmente em extrato
os de tecid
do encefálic
co foi
denominada COX
X-3. Em hum
manos, a COX
X-3 foi enco
ontrada abun
ndantemente
e em amostrras de
tecido
o encefálico e cardíaco.
Difere
entemente do
d que ocorrre com a CO
OX-1 e a COX
X-2, o acetaminofeno iniibiu intensam
mente
a ativ
vidade da en
nzima recém
m-descoberta
a. Outros AIINEs testado
os também fforam capaz
zes de
inibirr potenteme
ente a COX
X-3. Deste modo, a inibição da COX-3 pod
de represen
ntar o
meca
anismo de ação
a
primáriia pelo quall o acetaminofeno alivia a dor e, possivelmen
nte, a
febre
e.
Referrência: Proce
eedings of th
he National A
Academy of Sciences 2002;10.1073
2. Me
entol tópico no tratamen
nto da neura lgia pós-herrpética
S. J. Davies e co
ols., do University Colle
ege of London (Reino Unido),
U
desccrevem o ca
aso de
uma paciente de
e 76 anos, portadora de neuralgia pós-herpé
ética, possiv
velmente do
o tipo
“nociceptor irritável”, resistente aos trattamentos de rotina. Óleo
o de menta, contendo mentol
m
a 10%, foi aplic
cado localmente, obten
ndo-se imediata abolição da dor, ttendo este efeito
persis
stido por 4 a 6 horas. O tratame
ento prosseg
guiu por 2 meses com pleno suce
esso e
discre
etos efeitos colaterais.
Nota da Redação
o: O achado
o é relevantte, mas com
mo se trata de apenas um caso clínico,
reque
er estudos controlados e comparaçõ
ões com outrros tratamen
ntos.
Referrência: Clin. J. Pain 18(3
3):200-202, 2002.
3. Ma
astectomia e dor da mam
ma fantasma
a
Um e
estudo da instituição Johns
J
Hopkiins sugeriu que a mastectomia p
pode origina
ar dor
seme
elhante à do
or do membrro fantasma . A pesquisa
a se baseou em relatos de 279 mulheres
subm
metidas à refferida cirurgiia. Deste gru
upo, 48% da
as pacientes
s foram subm
metidas à cirurgia
recon
nstrutiva da mama. Do total
t
de mulh
heres, cerca de 40 % relatou dor na
a mama ause
ente e
50% relatou sensações como coceira, in
ncômodo, ag
gulhadas e pressão.
p
A d
dor e os sinttomas
durarram em média 20 mese
es. Os autorres compara
aram esta dor da mama
a fantasma à dor
que a
aparece apó
ós amputaçõ
ões, onde a secção de fibras nerv
vosas pode ocasionar dor
d
de
origem neuropátiica, bastante
e descrita na
a literatura.
Nota da Redação
o: A dor do membro fan
ntasma caracteriza-se por sensação
o dolorosa em um
membro ou parte
e do corpo submetida à amputação. Tem difícil tratamento
t
e freqüentem
mente
não há registro de melhora
a ao longo do tempo. O fato da dor da ma ma fantasm
ma ter
desap
parecido apó
ós um certo período pod
de não carac
cterizá-la com
mo dor do m
membro fanta
asma,
mas sim como um
ma sensibiliz
zação da reg
gião decorren
nte do proce
esso cirúrgico
o.
(Alertta informativ
vo)
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4. Ce
efaléia em sa
alvas sem do
or
A cefaléia em salvas
s
("clus
ster headacche") é cara
acterizada por
p
fortes ccrises de ce
efaléia
estrittamente uniilateral, orbitária e/ou temporal, durando
d
15-180 minuttos. Pode ocorrer
sudorrese da fronte e da fa
ace, congesstão nasal, lacrimejame
ento, miose,, ptose e edema
e
palpe
ebral. As cris
ses ocorrem de maneira seriada e duram de sem
manas a messes (os cham
mados
"perío
odos de sa
alvas"), sep
parados porr períodos de remissão
o durante meses ou anos.
O pesquisador Rolf
R
Salvesen
n, da Univerrsidade de Troms,
T
na Noruega,
N
de
escreveu um
m caso
incom
mum de cefa
aléia em salv
vas sem dorr na edição de
d agosto do
o Neurology.. Curiosamente, o
pacie
ente de 22 anos relatou todos os sin tomas carac
cterísticos da
a cefaléia em
m salvas, exc
ceto a
dor. Este foi o prrimeiro caso
o deste tipo de cefaléia sem dor já publicado. E
Em estudo prévio,
p
foi prroposto que a dor e os sintomas
s
au
utonômicos da
d cefaléia em
e salvas po
odem ser ge
erados
indep
pendentemente e o paciente aprese ntar os sinto
omas do lado contralate
eral àquele onde
o
a
dor s
se origina. O caso apres
sentado suge
ere fortemen
nte que os sintomas
s
auttonômicos podem
p
ser primários e não
n
secundárrios à dor.
Referrência: Neurrology, 2000, v.3, p. 451
1.
5. A n
nova ciência
a das dores de
d cabeça
Em e
edição recente, a revista
a Time abord
dou novas descobertas
d
em relação ao tratamen
nto da
enxaq
queca citada
as em um simpósio bien
nal da Migraiine Trust, orrganização ccuja patrona era a
faleciida princesa
a Margaret, que sofria de enxaque
ecas. O artigo reúne co
omentários sobre
novas
s perspectiivas de trratamento para os pacientes
p
que sofrem de enxaq
queca,
principalmente em relação à prevenção d
das crises. O mesmo ain
nda aborda o
os mecanism
mos de
desen
ncadeamentto da enxaqu
ueca proposttos após o desenvolvim
d
ento de técn
nicas de obtenção
de im
magens que permitiram o estudo d
do fluxo sanguíneo no cérebro
c
vivo
o e o aprend
dizado
sobre
e as terminações nervo
osas inserid as na dura-máter. Vale a pena cconferir. O link é
021007/storry.html .
http:///www.time.com/time/c
covers/11010
Nota da Redaçã
ão: Confira também a
as páginas relacionadas
s ao tema listadas no
o link
021007/web
além
http:///www.time.com/time/c
covers/11010
bresources.html,
m
de
outras
o
inform
mações na seção “Pipe
eline of Pain
n”, aonde pode-se
p
verr as vias da
a dor de cabeça
ilustrradas, e dica
as para preve
enir ou trata
ar as cefaléia
as na seção “How
“
to Cop
pe”.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Efiicácia do cettoprofeno na
a analgesia p
pré-emptiva
Priya e cols. av
valiaram o efeito
e
do ce
etoprofeno na
n analgesia
a pré-empti va. O estud
do foi
realiz
zado em 50 pacientes
s submetido
os à cirurg
gia torácica,, sob anesstesia geral,, que
receb
beram 100 mg de cetoprofeno
c
intravenos
so 30 minutos antes (grupo I)), ou
imediatamente após
a
a cirurg
gia (grupo III). Foram an
nalisados os escores de dor basead
dos na
escala de análise
e visual (VAS) e no tem
mpo de solicitação de an
nalgésicos p
pelos pacienttes. O
núme
ero de pacie
entes que solicitaram
s
a
analgésicos foi significantemente m
menor no grrupo I
(p<0,001) quand
do comparado ao do g rupo II. Deste modo, os
o autores cconcluíram que a
analg
i.v. proporciionou melho
gesia pré-em
mptiva com cetoprofeno
c
or alívio da d
dor pós-operratória
em p
pacientes sub
bmetidos à cirurgia
c
toráccica.
Referrência: J Pos
stgrad Med 2002
2
Apr-Jun
n;48(2):109
9-12
7. DR
REAM: reduz
zindo a expre
essão de din
norfina
a medula espinal
A afe
erência do estímulo no
ociceptivo na
e
é co
ontrolada pe
elo balanço entre
influê
ências facilitatórias e inibitórias destta transmiss
são. Portanto
o, a resultan
nte deste controle
respo
onde, em pa
arte, pela magnitude da
a sensação de
d dor. DREA
AM é um ge
ene recentem
mente
desco
oberto, ligad
do ao gene da
d dinorfina
a. A transcriç
ção do DREA
AM produz u
uma proteína que
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suprime a maqu
uinaria gené
ética que lê
ê o código de DNA para
p
a sínte
ese de dino
orfina,
dimin
nuindo assim
m a produçã
ão endógena
a desta subs
stância com atividade a
antinociceptiva. A
deleç
ção do gene
e DREAM em
m animais e
experimentais resulta em
m aumento da expressão da
dinorrfina, reduzindo o comp
portamento nociceptivo destes anim
mais. Assim, a descoberrta do
DREA
AM surge com
mo uma alte
ernativa para
a o controle da dor.
Referrência: Cell, Vol. 108, 29
97-300, Febrruary 8, 200
02
8. Co
omparação entre a acu
upuntura su
uperficial e profunda no
o tratamentto da dor lo
ombar
miofa
ascial: um es
studo duplo--cego randôm
mico
Comp
parou-se nes
ste estudo prospectivo,
p
randomizad
do, duplo ceg
go, os efeito
os terapêutic
cos da
acupu
untura de su
uperfície (na
a qual se inssere a agulh
ha a 2mm de
e profundida
ade) e a pro
ofunda
(com inserção profunda
p
no
o músculo) em 42 pac
cientes com
m dor miofa
ascial lomba
ar. Os
pacie
entes foram divididos em
e
dois gru
upos, com duração
d
do tratamento de oito ses
ssões,
tendo
o-se utilizado o question
nário de McG
Gill na avaliação da dorr. Ao términ
no do estudo
o, não
houve diferença
a significativ
va da dor entre os grupos. No
o entanto, estes pacientes
continuaram a se
er acompanh
hados por m
mais 3 meses e foi observada uma rredução maior da
dor n
naqueles tra
atados com acupuntura profunda, passando a ser significcativa a dife
erença
entre
e os grupos. Os resulta
ados sugere m um melh
hor efeito an
nalgésico co
om a estimu
ulação
profu
unda quando
o comparada com a supe
erficial.
Referrência: Clin J Pain 2002 May-June; 1
18(3):149-53
9. Controle da dor de lon
nga duração
o na neura
algia trigeminal com a
anestésicos locais
utiliza
ando-se um cateter no nervo
n
mandiibular
Os a
autores relattam o caso
o de uma p
paciente, de
e 78 anos, com neura lgia do trig
gêmeo
irresp
ponsiva à ca
arbamazepina e com dorr incontrolável. Foi inserido um catétter para apliicação
de an
nestésicos lo
ocais no nerrvo mandibu
ular. Analiso
ou-se a eficá
ácia do bloqu
ueio contínu
uo em
três p
períodos de acordo com as diferença
as na posição do catéterr e no protoccolo utilizado
o para
injeta
ar as drogas
s. Também foram avali ados, utiliza
ando-se a es
scala analóg
gica visual, dados
sobre
e a qualidade, intensidade e localiza
ação da dor. O tratamento foi efetiv
vo no contro
ole da
neura
algia. Pelo fato
f
deste procedimento
o ser reversível e ter po
oucos efeito
os tóxicos, poderá
p
ser u
utilizado com
mo mais um
m recurso te
erapêutico, principalmente naquele
es pacientes
s com
indica
ação para cirurgia de de
escompressã o vascular.
Referrência: Clin J Pain 2002 May-June; 1
18(196-9)
10. A farmacolog
gia do placeb
bo
Fabrizio Benedettti e Antone
ella Pollo, da
a Faculdade de Medicin
na da Unive rsidade de Turim
(Itália
a), apresen
ntaram inte
eressante re
evisão sobrre a Farma
acologia doss Placebos (The
International Jou
urnal of Pain Medicine and Palliatiive Care, 1: 42-47; 20
001). Os au
utores
forne
eceram evid
dências de que o efe ito placebo pode esta
ar associado
o à ativaçã
ão de
meca
anismos endógenos opióides e dopam
minérgicos.
Referrência: The Internationa
I
l Journal of Pain Medicin
ne and Palliative Care, vo
ol 1, nº 2, 2001
2
11. C
Correlação da
a fosforilação de tirosina
a das subun
nidades de NR2B de rece
eptores NMD
DA e o
desen
nvolvimento da inflamaç
ção e hiperallgesia
osforilação da
Guo e cols. investigaram os níveis de fo
d subunidade NR2 de receptores NMDA
após a administrração intraplantar de ad juvante com
mpleto de Freund e sua correlação com
c
o
desen
nvolvimento da inflamação e hiperralgesia. Pro
oteínas da medula
m
espin
nal (L4-L5) foram
imunoprecipitada
as com antic
corpos anti--NR2A e antti-NR2B e subseqüentem
mente analiisadas
com 4G-10, um anticorpo anti-fosfotiro
a
osina especíífico. Os pesquisadores observaram
m que
ocorrre elevação rápida e prolongada da
a fosforilação de tirosina da subuniidade NR2B, mas
não d
da subunidad
de NR2A, ap
pós a inflama
ação, quand
do comparada com os an
nimais contrrole. A
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eleva
ação da fos
sforilação de
e tirosina d
da subunida
ade NR2B mostrou-se dependente
e dos
neurô
ônios aferentes primário
os, uma vez que a eleva
ação da fosfo
orilação foi rrelacionada com
c
a
duraç
ção da inflamação e hiperalgesia. A
Além disso, a administração de an
nestésico loc
cal na
pata injetada blo
oqueou reverrsivelmente a fosforilaçã
ão induzida pela
p
inflamaçção, retarda
ando a
hiperralgesia.
Tamb
bém se obse
ervou que o aumento d
da fosforilaçã
ão de tirosin
na das subu
unidades NR2B foi
abolid
do pela adm
ministração intratecal (ii.t.) de genistain (inibid
dor de tirossinoquinase)), PP2
(inibidor de tiros
sinoquinase da
d família S
Src), AINDA (antagonista
a de recepto
or para gluta
amato
do g
grupo I), L733,060 (antagonista de receptores NK1) e chelerythrrine (inibido
or de
prote
eínoquinase C, PKC). A administra ção i.t. de PP2 também
m retardou a hiperalge
esia e
alodin
nia. Esses dados
d
relacio
onam a fosfo
orilação de tirosina dos receptores NMDA, “in vivo”,
com o desenvolv
vimento e manutenção
m
esia inflamatória, além de sugerir que a
da hiperalge
trans
sdução de sinais
s
acima
a da fosfori lação de tirosina das subunidadess NR2B, en
nvolve
recep
ptores acopla
ados à prote
eína G, PKC e Src.
Referrência: The journal
j
of Ne
euroscience,, July 15, 2002, 22(14):6208-6217
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