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1. Tra
atamento da
a dor lombarr
Um e
estudo retros
spectivo que
e incluiu 143
35 pacientes com dor lom
mbar aguda ou ciática avaliou
os effeitos do rep
pouso no leitto sobre a lo
ombalgia. Os
s resultados mostraram que não ex
xistem
difere
enças imporrtantes quan
nto à intenssidade de dor
d
e "status" funciona l entre pacientes
ativos ou em re
epouso. Outrro estudo a valiou o efe
eito de antiinflamatórioss não esterroidais
(AINE
Es) no tratamento da do
or lombar e buscou dete
erminar qual AINE é ma
ais efetivo. Foram
F
estud
dados 6057 pacientes em uma reviisão que mo
ostrou que os
o AINEs sã o efetivos para
p
o
alívio
o sintomático em curto prazo em pacientes com
c
lombalg
gia, não ha
avendo diferrenças
signifficativas na efetividade
e
de
d diferentess AINEs.
Veja também na sessão "Pro
otocolos Clín
nicos" o artig
go do Projeto de Diretrizzes da Assoc
ciação
Médic
ca Brasileira
a e Conselho
o Federal de
e Medicina, intitulado
i
"D
Diagnóstico e Tratamentto das
Lomb
balgias e Lom
mbociatalgias".
Referrências: “Be
ed rest for acute
a
low b
back pain an
nd sciatica (Cochrane
(
R
Review)”. In: The
Cochrane Library
y, Issue 3 2002 e “Non--steroidal an
nti-inflamma
atory drugs ffor low back
k pain
(Coch
hrane Review
w)”. In: The Cochrane L
Library, Issue
e 3 2002
2. Lançada versã
ão injetável de
d inibidor se
eletivo de COX-2
Chega ao mercad
do a primeira
a versão inje
etável dos in
nibidores seletivos de CO
OX-2. O pare
ecoxib
(Dynastat®, do laboratório
o Pharmacia
a) será um
ma opção para a rápid
da analgesia em
pacie
entes que nã
ão podem ser tratados po
or via oral.
3. Re
esfriamento local não pre
evine a hipe ralgesia por queimadura
a
Um d
dos métodos
s mais antigo
os para o al ívio da dor após lesão por
p queimad
dura é a apliicação
local de gelo ou
u água fria. Estudo re
ecente avaliiou o poten
ncial antiinfllamatório e antihiperralgésico do resfriamentto após lesã
ão térmica em
e humanos
s. Vinte e q
quatro volun
ntários
saudá
áveis sofreram lesões por queim
maduras de
e primeiro grau induzzidas em ambas
a
pantu
urrilhas por termotrodos
s de contacto
o. Em seguida, o termotrodo foi nov
vamente aplicado
e res
sfriou uma das lesões en
nquanto o la
ado contralatteral foi considerado con
ntrole. Não foram
obserrvadas diferrenças entre
e os tratame
entos quantto a alteraçõ
ões de temp
peratura da pele,
eritem
ma, limiar de
d dor e hip
peralgesia se
ecundária en
ntre os trata
amentos, ind
dicando que
e após
lesão
o por queima
adura o resfrriamento não
o atenua a resposta
r
infla
amatória e h
hiperalgésica
a.
Referrência: Pain 2002; 98: 297-303
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4. As
spirina disperrsível na cav
vidade oral: uma alterna
ativa para o tratamento d
da enxaquec
ca
A utilização da aspirina
a
no tratamento
t
d
da enxaquec
ca é amplam
mente conhe
ecida e efica
az. No
entan
nto, alguns relatos indicam que ass alterações
s gástricas que
q
ocorrem
m durante a crise
podem diminuir a absorção da aspirina ingerida po
or via oral. Assim,
A
teste
es com uma nova
formu
ulação da aspirina
a
que
e é solúvel na cavidad
de oral, con
nsiderada m
mais rapidam
mente
absorrvida, evitan
ndo a neces
ssidade da a
absorção ga
astrintestinal, têm sido realizados. Desta
dres (Inglatterra),
forma
a, um estud
do de MacGrregor e colss., da Clínica
a de Enxaqu
ueca de Lond
avalio
ou a eficácia da aspirin
na solúvel n
na cavidade oral para o tratamentto da enxaq
queca.
Neste
e estudo, 101 pacienttes portado
ores de enx
xaqueca (de acordo ccom critério
os da
International Hea
adache Society) recebe
eram doses únicas de aspirina solúv
vel na boca
a (3 X
300 mg) ou plac
cebo, randomicamente, para o trattamento de duas crisess consecutiv
vas de
enxaq
queca. Os resultados de
esta avaliaçã
ão mostrara
am que 2 ho
oras após a administraç
ção da
aspirina, 48% do
os pacientes
s relataram melhora da
a dor, comp
parado com apenas 19%
% dos

1

www
w.dol.innf.br
pacie
entes que re
eceberam o placebo. A intensidad
de da dor, nos pacienttes tratados
s com
aspirina reduziu significativa
amente apóss 30 minuto
os de admin
nistração da medicação, com
queda significativa da utiliz
zação de no
ova dose quando comparada com
m a utilizaçã
ão do
place
ebo. Este esttudo mostra, portanto, q
que o uso da aspirina so
olúvel na bo
oca (900mg) pode
ser eficaz para o tratamento da enxaque
eca.
Referrência: Head
dache 2002, 42(4): 249--55
5. Tra
atamento altternativo para o tratame
ento da dor de cabeça te
ensional crôn
nica
A dor de cabeça tensional crônica
c
pode
e acometer cerca de 3%
% da popula
ação adulta e sua
freqü
üência pode
e chegar a 15 dia
as por mê
ês por ma
ais de 6 meses (F
Fonte:
http:///www.dordecabeca.com
m.br/htm/sh
ht_tensdiag.s
shtm). Na tentativa de avaliarr um
tratamento não farmacológic
co para este
e tipo de do
or, Quinn e cols., do B
Boulder Colle
ege of
Massage Therap
py de Bould
der (Estadoss Unidos), avaliaram o efeito de uma terap
pia de
mass
sagens em pacientes
p
po
ortadores de
e dores de cabeça do tipo
t
tension
nal crônica. Neste
estud
do, os pacie
entes recebe
eram massa
agens localizadas nos músculos d o pescoço e dos
ombrros e avaliou
u-se a freqü
üência, dura
ação e intensidade das dores. Apóss uma semana de
tratamento, os pacientes
p
rellataram dim
minuição sign
nificativa da freqüência e da duraçã
ão das
dores
s, no entan
nto, não se observou q
queda da in
ntensidade. Esta técnicca pode serr uma
altern
nativa coadjjuvante para
a o tratame
ento da dor de cabeça do
d tipo tenssional crônic
ca, na
tenta
ativa de se diminuir a utiilização dos analgésicos convenciona
ais.
Referrência: Am J Public Health 2002, 92((10): 1657-61
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. No
ova pista sob
bre o mecanismo da dor inflamatória
a
Cliffo
ord Woolf e colegas, do Massachuse
etts General Hospital (Boston, U.S
S.A.) descrev
veram
estud
do em que
e demonstra
am a part icipação do
o receptor TRPV1 parra capsaicin
na no
desen
nvolvimento da hiperse
ensibilidade térmica em
m resposta à injúria tisssular. Os au
utores
obserrvaram que o processo
o inflamatórrio periférico
o aumenta a concentra
ação do Fattor de
Cresc
cimento Neu
ural (NGF). O NGF induzz ativação da
d molécula sinalizadora
a p38 a qua
al, por
sua v
vez, aumenta em cerca de 20 ve
ezes a produção do rec
ceptor TRPV
V1 que é, então,
e
trans
sportado parra o terminall nervoso pe
eriférico onde
e aumenta a sensibilidad
de local ao calor
c
e
à qu
ueda de pH
H. O achado
o é interesssante à medida que antecipa a possibilidad
de de
desen
nvolvimento de drogas analgésiccas capazes
s de inibir a produçã
ão de protteínas
trans
sdutoras de mensagens
m
nociceptivass.
Referrência: Neurron 36:57-68
8; 2002
7. Re
elação entre o uso de an
nalgésicos n
não narcótico
os e o risco de hiperten
nsão em mulheres
amerricanas
Dedie
er e cols, do
o Departamento de Med
dicina do Ce
entro Médico
o de Boston
n, Massachussets,
EUA, avaliaram a associa
ação entre o uso da aspirina, acetamino
ofeno ou outros
o
antiin
nflamatórios não estero
oidais (AINE
Es) e hiperte
ensão arterial em um grupo de 51.630
mulheres entre 44 e 69 an
nos que não
o apresenta
avam história de hiperttensão e ne
em de
insufiiciência ren
nal. Comparradas às n
não usuárias, mulheres que usarram aspirin
na ou
aceta
aminofeno 1 dia por mês
m
ou outrros AINEs 5 dias por mês
m
tiveram
m um significante
aume
ento no risco
o de desenv
volvimento d
de hipertensão. Estes pe
esquisadoress aconselham
m aos
médicos que ale
ertem seus pacientes sobre o risco do dese
envolvimento
o de hipertensão
arterial após o us
so de analgé
ésicos não na
arcóticos.
Referrência: Hype
ertension, 20
002 Nov;40((5):604-8; discussion 60
01-3
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Nota da redação 1: Vale tam
mbém como o
orientação à população que corrique
eiramente fa
az uso
deste
es medicame
entos sem orrientação mé
édica.
Nota da redação 2: Apesar da
d importânccia do trabalho, um estu
udo retrospe
ectivo não pe
ermite
o estabelecimentto de uma re
elação causa
al entre os pa
arâmetros av
valiados.
8. A rrelação entre o uso da aspirina
a
eam
mortalidade após a cirurrgia coronariiana
o Francisco, EUA,
Pesqu
uisadores da
a Fundação Educacional e de Pesqu
uisa de Isquemia de São
fizera
am um estudo sobre a redução do risco de co
omplicações ou morte a
após a cirurg
gia de
desviio coronariano. Por cau
usa da ativa
ação plaquettária, que constitui um mecanismo
o pivô
para injúria em
m pacientes com atero
osclerose, estes
e
pesqu
uisadores m
mostraram que
q
o
tratamento com aspirina prromove um a sobrevida
a maior apó
ós a cirurgia
a coronariana. A
terap
pia com aspirina foi asso
ociada à red ução de 48%
% na incidên
ncia de infarrtos do mioc
cárdio,
50% de redução de incidênciia de aciden te vascular encefálico, 74%
7
de redu
ução da incid
dência
de fa
alência renal e 60% de redução
r
de infarto intes
stinal, levand
do os autore
es à conclus
são de
que o uso da aspirina
a
após a cirurgia
a de desvio coronariano
o reduz o rrisco de mo
orte e
comp
plicações isquêmicas env
volvendo corração, cérebro, rins e tra
ato gastrointtenstinal.
Referrência: N Engl J Med 200
02 Oct 24;34
47(17):1309
9-17
Nota da redação
o: Os medicamentos i nibidores da
a COX-2 nã
ão devem sser usados como
analg
gésicos paralelamente ao
o uso de asp
pirina (veja Baú
B
do DOL, boletim 26,, ano 3)
9. An
ntagonistas de PAF (Fator Ativadorr Plaquetário
o) diminuem
m a resposta
a nociceptiv
va em
ratos
s
Pesqu
uisadores do
d
Instituto
o de Tecno
ologia de Massachussets observa
aram dimin
nuição
signifficativa da resposta nociceptiva na fase tardia do
d teste de formalina q uando os an
nimais
foram
m pré-tratad
dos (14 dias
s) com os a
antagonistas de PAF BN52021 e BN
N50730, seletivos
para os sítios de
e ligação do PAF na sup
perfície celula
ar e intracelular, respecctivamente. Esses
dados sugerem a participaç
ção do PAF endógeno na
n transmiss
são nocicep
ptiva, atravé
és dos
seus sítios de liga
ação na superfície celula
ar e intracelu
ular, resultando portanto
o na possibilidade
da uttilização dess
ses antagonistas no trattamento da dor.
d
Referrência: Psych
hopharmaco
ology 163(3- 4):430-433,,2002.
Nota da redação: Há experimentos mosstrando que a administrração de PAFF em ratos causa
hiperrnocicepção (hiperalgesiia) devido à liberação de prostaglandinas (B..B. Vargaftig
g and
atory effectts of platele
S.H. Ferreira Blo
ockade of the inflamma
et-activating factor by cyclooxyge
enase inhibitors. Braz J Med Biol Re s 14,187-18
89(1981)).
10. N
Neuromodula
ação pode aliviar cefaléia
a refratária
Durante o “Migra
aine Trust In
nternational Symposium
m”, o Dr. Dav
vid Dodick a
apresentou o caso
de um
m paciente portador
p
de cefaléia em salvas que era acometido de 4 ou 5 ataques diários
d
ao lo
ongo de 2 an
nos. Foi efettuado bloque
eio do nervo
o occipital e o paciente permaneceu
u sem
dor p
por 3 dias. Com
C
o retorno dos ataq
ques foi realiizado novo bloqueio
b
e o paciente re
elatou
ausên
ncia de cefaléia por uma
a semana. Ta
al resultado levou o Dr. Dodick a ten
ntar o contro
ole da
dor c
com o implan
nte subcutân
neo crônico de um pequ
ueno estimulador (tipo m
marca-passo
o) que
perm
mitiu a estimulação intermitente do n
nervo occipital. Há cerca
a de 7 mese
es o paciente tem
passa
ado bem. Novos
N
casos
s têm sido tratados co
om o mesm
mo procedim
mento, poré
ém os
resulttados ainda não estão completos.
11. N
Novo agonistta da seroton
nina para o ttratamento agudo
a
da enxaqueca
A utilização de agonistas
a
de
e receptoress para serotonina ou então
e
o uso de inibidorres da
recap
ptação de se
erotonina já se mostrou
u eficaz para
a o tratamen
nto agudo da
a enxaqueca
a (ver
Bolettins DOL 12 e 19). Dentro desta perrspectiva, um
m novo agonista de rece
eptores 1B/1D da
serottonina, o frovatriptan, te
em sido test ado em estu
udos clínicos
s para o trattamento agu
udo da
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enxaq
queca. Para determinação da dose efetiva do frrovatriptan, Rapoport e cols, do The
e New
Engla
and Centerr for Head
dache de Stamford (Estados Unidos)
U
rea
alizaram es
studos
rando
omizados co
om 1453 pa
acientes com
m doses de
e 0,5 a 40 mg de fro
ovatriptan para o
tratamento agudo da enxaqu
ueca. Neste estudo, a dose
d
de 2,5 mg foi a ma
ais efetiva para
p
o
tratamento agudo de enx
xaquecas co
onsideradas moderadas e severa
as (Interna
ational
Headache Society graus 2 e 3), e após 2 horas os pacientes relataram
r
au
usência de dor
d ou
enxaq
queca leve. Além disso
o, esta dos e mostrou-s
se bem tole
erada e com
m poucos efeitos
e
colate
erais. Confirrmando este
es achados, Ryan e cols. do Ryan Headache Ce nter, de St. Louis
(Esta
ados Unidos)), realizaram
m um estudo com 2676 pacientes
p
e confirmaram
c
m a eficácia clínica
c
do fro
ovatriptan na
n dose de 2,5
2 mg para o tratamento agudo da
a enxaqueca
a. Neste estu
udo, a
administração do
o frovatriptan 2,5 mg re
eduziu signifficativamente a dor qua ndo comparrado à
e placebo. Em adição, a incidência de dor re
ecorrente ap
pós 24 horas do
administração de
tratamento com frovatriptan
f
foi pequena
a (cerca de 10%
1
dos pac
cientes).
92
Referrências: Hea
adache 2002, 42(2): S74
4-83 e Headache 2002, 42(2):
4
S84-9
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