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1. Ce
elebra não re
eduz risco de
e novas úlce
eras
O iniibidor seletivo para a COX-2 Cele
ebra é uma droga usad
da no trata
amento da artrite
a
reum
matóide que promete aliviar a dor ssem causar problemas gastrintestin
g
nais, como ocorre
o
com antiinflamattórios não se
eletivos. O e
estudo public
cado no New
w England Jo
ournal of Me
edicine
envolveu 287 pacientes que haviam apre
esentado úlc
ceras e eram
m considerad
dos susceptíveis a
desen
nvolver outrras. O tratamento deste
es pacientes
s com Celeb
bra ou com a combinação de
dicloffenaco + Prilosec (droga para pre
evenir úlcerras) não tev
ve diferença
a em relaçã
ão ao
sangrramento rec
corrente durante o perríodo de se
eis meses de estudo. O
Os pesquisa
adores
concluíram que o Celebra é tão eficaz quanto a associação
a
das
d
duas drrogas no qu
ue diz
respe
eito à preve
enção de úlceras. No entanto, a porta-voz da
d empresa
a Pharmacia, que
e a utilização de
come
ercializa o medicamento
m
o no Brasil, defendeu o Celebra alegando
a
que
apena
as um medicamento
m
o simplifica
a o esqu
uema poso
ológico parra o pac
ciente.
O lan
nçamento de
e medicamen
ntos inibidorres seletivos
s para COX-2
2, como Cele
ebra e Vioxx
x, que
prom
metem reduz
zir os efeitos
s colaterais dos antiinflamatórios convencionaiis, vem causando
polêm
mica entre os
o especialis
stas, pois esstas drogas também intterferem em
m alguns asp
pectos
fisioló
ógicos, confo
orme mostram diversoss trabalhos da
d literatura
a. Veja tamb
bém DOL bo
oletins
12, 1
15, 21 e 26.
Referrência: N Engl J Med 200
02 Dec 26;3 47(26):2104
4-10.
2. An
nalgésico ina
alatório pode
e ser alternattiva a versõe
es tradiciona
ais
Uma versão inala
atória da me
etadona pod
de ser uma alternativa
a
às
à versões o
oral e intravenosa
da droga analgé
ésica, de ac
cordo com u
um novo es
studo. A me
etadona, co mo a morfiina, é
um medicamentto opióide que
q
pode sser emprega
ado para aliiviar dores crônicas e dores
agudas intensas.. No caso de
e pessoas co
om dores re
elacionadas ao câncer, o
os opióides orais,
partic
cularmente a morfina
a de liberração controlada, são
o a terap ia convenc
cional.
No estudo public
cado na rev
vista Clinicall Pharmacollogy & Therapeutics, cie
entistas testaram
uma formulação nasal da metadona
m
em
m oito homens e mulheres saudáv
veis. Primeirro, os
partic
cipantes receberam uma
a dose oral ou intraveno
osa do medicamento e d
depois receb
beram
uma dose de um spray nasal.
Ola D
Dale, da Univ
versidade No
orueguesa d e Ciência e Tecnologia,
T
em Trondhe
eim, e sua eq
quipe,
verificaram que a metadona fornecid
da por um spray nasa
al foi abso
orvida quase
e tão
rapidamente qua
anto a versã
ão intraveno
osa. A duraç
ção do efeitto foi compa
arável às ve
ersões
oral e intravenos
sa, porém os
s pacientes ttiveram uma
a sensação de
d queimaçã
ão quando us
saram
o sprray. Os spray
ys nasais po
odem ser um
ma alternativ
va para a metadona ora
al e injetável, mas
"form
mulações aprrimoradas sã
ão desejáveiss para dimin
nuir a irritaçã
ão nasal", co
oncluiu a equ
uipe.
Referrência: Clinic
cal Pharmaco
ology & Therrapeutics 20
002;72:536-545.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Ac
cetilcolina espinal está en
nvolvida na analgesia op
piácea
Chen e Pan, da Universidade Estadu
ual da Pens
silvânia, aprresentaram estudo em
m que
demo
onstraram que a analge
esia induzida
a pela administração sis
stêmica de m
morfina em ratos
subm
metidos ao te
este de retirrada de pata
a foi signific
cativamente atenuada pe
ela administtração
intrae
espinal de mecamilam
mina ou, p rincipalmentte, atropina
a, inibidoress de recep
ptores
coliné
érgicos nico
otínico e muscarínico, respectivam
mente. Resultado seme lhante foi obtido
o
quando se pré-tratou os animais com iinjeções intrraespinais de AF64A ou
u hemicolinium-3,
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inibid
dores irreverrsível e reve
ersível, respe
ectivamente
e, do mecanismo de tra nsporte de colina
por tterminais co
olinérgicos reduzindo,
r
d
dessa forma
a, a síntese
e de acetilccolina. O es
studo,
porta
anto, indica que a ac
cetilcolina e
endógena espinal,
e
via receptoress muscarínic
cos e
nicotínicos, tem importante
i
papel
p
na med
diação da an
nalgesia opiá
ácea.
Referrência: Anes
sthesiology 95:525-530,
9
2001
4. Mo
odulação da dor e da hiperalgesia do trato urinário devido
o a condiçõe
es algogênic
cas do
sistem
ma reproduttivo das mulheres
Giam
mberardino e cols. avalia
aram o efeitto das condições algogênicas do sisstema reprod
dutivo
das m
mulheres na percepção de dor no trrato urinário
o durante 5 anos em 69
9 mulheres férteis
f
com cálculos no trato
t
urinário superior a
através de um questioná
ário ad-hoc. Os pesquisa
adores
obserrvaram que mulheres com
c
dismeno
orréia tivera
am mais cólicas renais do que mulheres
sem afecções uterinas (p<0.001) ou mesmo mu
ulheres que apresentav
vam dismenorréia
porém
m que hav
viam sido tratadas ccom estrop
progesterona
a (p<0.05) . Os resultados
evide
enciaram aum
mento de do
or/hiperalgessia no trato urinário em pacientes d
dismenorreic
cas na
prese
ença de do
or ou mesm
mo em perríodos assin
ntomáticos. Esse aume
ento poderia ser
prove
eniente da sensibilizaçã
s
ão de segme
entos espina
ais de proje
eção comum
m das duas áreas
viscerais (T10-L1
1).
Referrência: Neurrosc. Lett. 20
001 304(1-2
2):61-4
5. Injjeção peries
sfincteriana de
d toxina bo
otulínica tipo
o A: uma altternativa pa
ara pacientes
s com
dor p
prostática crô
ônica?
Zerm
mann e cols. avaliaram neuro-urolo
ogicamente 11
1 pacientes
s com dor p
prostática crônica
antes
s e após a injeção de toxina bottulínica tipo A (BTX; 200 UI) e v
verificaram que
q
o
relaxamento do músculo es
sfincteriano uretral pelo bloqueio da liberaçã
ão de acetilcolina
conse
eqüente à injeção de BTX era seguido pe
elo alívio da dor e m
melhoramentto da
sintomatologia. Os
O pacientes sofriam d
de dores no assoalho pélvico, falta
a de controle das
funçõ
ões pélvicas
s, hipersens
sibilidade urretral e hiperatividade do músculo
o. Visto iss
so, os
autorres sugeriram que a tra
ansmissão a
aumentada de
d informaçõ
ões nocicepttivas do ass
soalho
pélvic
co disfuncio
onal ao SN
NC induziu mudanças plásticas no processsamento ce
entral,
origin
nando dor crrônica. A intterrupção da
a via eferentte quebraria o círculo viccioso constittuindo
uma alternativa para
p
o tratam
mento da do
or prostática crônica.
Referrência: Eur Urol
U
2000, 38(4):393-9
6. Attenuação de
e níveis de neuropeptíd eos pró-inflamatórios produzida
p
po
or um inibid
dor de
COX--2 em modello animal de inflamação crônica da articulação
a
temporoman dibular
Bob Hutchins e colegas do Baylor Colllege of Dentistry em Dallas,
D
Texass, desenvolv
veram
estud
do com o ob
bjetivo de av
valiar os efe
eitos neurogênicos de um
m inibidor d
da cicloxigen
nase 2
(COX
X-2), o rofeco
oxib, em um
m modelo an imal de infla
amação pers
sistente. Para
ra tanto indu
uziram
artritte na articulação temporomandibula
ar (ATM) pe
ela introduçã
ão do adjuva
ante comple
eto de
Freun
nd (CFA) no espaço artic
cular superio
or da ATM em
e ratos machos adultoss. Os animais que
receb
beram o CFA
A foram diviididos em 2 grupos, sendo que um
m deles rece
ebeu o inibid
dor de
COX--2, rofecoxib
b, via oral dia
ariamente d urante 1 sem
mana. Havia
a ainda um te
erceiro grup
po não
injeta
ado (contro
ole). Os tecidos foram
m retirados dos animais dos grrupos controle e
experrimental 4 semanas
s
apó
ós a injeção e analisados
s por radioim
munoensaio.. O neuropep
ptídeo
relacionado à inflamação, pe
eptídeo relaccionado ao gene da calcitonina imun
noreativo (CG
GRPi),
foi su
ubmetido a ensaio nos tecidos da A
ATM e do su
ubnúcleo cau
udado do triigêmeo no tronco
t
cereb
bral. Observou-se que o conteúdo d
de CGRP era
a significante
emente maio
or nos tecid
dos da
ATM do grupo CF
FA não trata
ado (72%) e não foi enc
contrada efe
etivamente d
diferença entre os
grupo
os CFA/COX-2 e controle. O nível d
de CGRPi do
o subnúcleo caudado do trigêmeo não foi
difere
ente entre os
o grupos. Sendo
S
assim
m, baseados nesses resultados, os autores sug
gerem
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que o uso de um inibidor seletivo para a forma induzíve
el da COX--2 pode attenuar
signifficantemente
e o componente neurog
gênico em um
u
modelo animal infla
amatório da ATM.
Além disso, a afirmação subjjacente é qu
ue, com a re
edução da re
esposta neurrogênica, po
ode-se
poten
ncialmente eliminar
e
quallquer mudan
nça patológic
ca central.
Referrência: J ORO
OFACIAL PAIN 2002; 16
6:312-316
7. Sín
ndrome com
mplexa da dor regional na
a cabeça e pescoço:
p
uma revisão da
a literatura
Marce
elo Melis e colegas da Escola de M
Medicina Den
ntal de Bostton, EUA, ap
presentaram
m uma
revisã
ão de litera
atura aborda
ando as carracterísticas da síndrom
me complexa
a de dor regional
(SCD
DR), incluindo
o patofisiolo
ogia, diagnósstico e tratamento. De acordo
a
com a classificaç
ção de
dor c
crônica da In
nternational Association
A
for the Stud
dy of Pain (IA
ASP), dois ti pos de SCDR têm
sido propostos: Tipo I (ante
es chamada
a de distrofia simpático reflexa) e o Tipo II (a
antiga
causa
algia). Ambo
os são descritos como u
uma síndrom
me caracteriizada por do
or espontânea ou
alodín
nia e hipera
algesia, não limitada ao território de
e um único nervo perifé
érico, e asso
ociada
com edema, flu
uxo sangüíneo na pele
e e atividad
de sudomotora anorma
ais. Podem estar
prese
entes sinais adicionais como fraqu
ueza muscular, restriçã
ão de movim
mentos e rigidez
r
articu
ular, a qual pode
p
impedir os movime
entos da áre
ea afetada. A diferença e
entre os dois
s tipos
é o fa
ato de o Tipo II ser prec
cedido por u
uma lesão maior
m
no nerv
vo e, o Tipo I, por um evento
e
nociv
vo inespecífic
co. A SCDR é uma patol ogia que tem
m sido descrrita ocorrend
do com freqü
üência
nos m
membros do
o corpo, mas esta rev
visão focou-se na litera
atura que re
elata casos onde
cabeç
ça, pescoço e face são afetados.
a
Po
oucos casos foram
f
encon
ntrados que preenchesse
em os
critérrios da IASP
P para a sín
ndrome. As característiicas clínicas foram simiilares àquelas de
outra
as partes do corpo, send
do, as princi pais, dor em
m queimação
o, hiperalgessia, e hiperestesia
inicia
ando após um trauma na
n região cra
aniofacial. Sinais
S
físicos foram relattados com menor
m
freqü
üência. O diiagnóstico é principalm
mente clínico
o, mas a litteratura rela
ata alguns testes
t
diagn
nósticos que
e podem colaborar com
m radiografia
as, cintilografia óssea, testes sens
soriais
quantitativos, en
ntre outros. O objetivo d
do tratamento é aliviar a dor e melh
horar a funç
ção. A
literatura relata o uso de vários tipo
os de terap
pia, como estimulação
e
nervosa ellétrica
trans
scutânea e biofeedback
b
, além de ttratamentos farmacológ
gicos utilizan
ndo drogas como
AINES, corticóide
es e opióide
es. Estabiliza
adores de membrana
m
atuando
a
em canais de sódio,
como
o fenitoína, carbamazep
pina, mexilettina, e anes
stésicos loca
ais têm sido
o sugeridos. Bons
resulttados també
ém têm sid
do observado
os com anttidepressivos
s tricíclicos, especialme
ente a
amitrriptilina. A gabapentina também tem
m sido utiliza
ada com resultados enco
orajadores. Todos
T
os tip
pos de tratam
mento devem
m ser acomp
panhados de
e fisioterapia
a para restau
urar a capac
cidade
funcio
onal do paciiente. Ainda assim, o tra
atamento de
e escolha relatado na lite
eratura e de
escrito
nessa
a revisão foi uma série de
d bloqueioss anestésicos do gânglio
o estrelado, que propicio
ou um
bom resultado em
m todos os casos
c
revisad
dos.
Referrência: J Oro
ofacial Pain 2002;
2
16:93
3-104
8. Do
or: diferença
as entre hom
mens e mulhe
eres
Public
camos no Dol-1
D
(alerta 9) que a
as variações
s hormonais
s do ciclo m
menstrual seriam
s
respo
onsáveis pela
a maior sens
sibilidade à dor encontra
ada nas mulheres. No e ntanto, pesq
quisas
recen
ntes indicam
m que uma proteína
p
conh
hecida como
o GIRK pode
eria ser a ressposta ao fa
ato de
os ho
omens apres
sentarem ma
aior tolerânccia à dor, ma
as serem me
enos sensíve
eis aos efeito
os dos
analg
gésicos. Esta
a proteína forma
f
um ccanal que medeia
m
o flu
uxo de íonss potássio para
p
o
interiior da célula. Os canais de
d potássio ligados a proteína G (GIIRKs) constittuem uma ligação
comu
um entre re
eceptores de
d vários n
neurotransmissores e a regulação da transm
missão
sináp
ptica. O efeitto antinocice
eptivo de div
versas droga
as em camun
ndongos macchos parece estar
a entrada de
relacionado à liga
ação destas aos canais GIRK, com conseqüente
e redução da
e íons
potás
ssio na célula. A redução ou co
ompleta elim
minação de
estes canaiss abole o efeito
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antinociceptivo de
d diferentes
s drogas, ind
dicando que a desativaç
ção desta su
ubstância blo
oqueia
o efeito dos analg
gésicos. Esta
a diferença n
não é enconttrada em fêm
meas.
Referrência: Proc Natl Acad Sci U S A 200
03 Jan 7;100
0(1):277-82
9. Drroperidol: um
ma nova ferrramenta para
a o tratamen
nto agudo da
a enxaqueca
a
Muita
as vezes os medicamentos utilizado
os para o tra
atamento im
mediato das crises agud
das de
enxaq
queca pode
em ocasiona
ar efeitos ccolaterais in
ndesejáveis ao paciente
e, tal como
o dor
recorrrente. Dian
nte disso, é importante
e a procura por trata
amentos altternativos com a
finalid
dade de tra
azer ao paciente alívio para a dor minimizando os efeitoss colaterais. Uma
classe
e de droga
as utilizada para o trattamento da
as crises ag
gudas de en
nxaqueca sã
ão os
agonistas, antag
gonistas e/ou
u recaptado
ores da sero
otonina. Em recente arttigo publicad
do na
revistta Neurolog
gy, investigo
ou-se o efe
eito analgés
sico do dro
operidol, um
m antagonista de
recep
ptores da se
erotonina, 5--HT3, em pa
acientes que
e relataram enxaqueca aguda mod
derada
ou se
evera. Os res
sultados mostraram que
e a administrração de dro
operidol nas doses de 0,1 mg,
2,75 mg, 5,5 mg
m e 8,25 mg
m foi efica
az no tratam
mento da enxaqueca a guda, com baixa
incidê
ência de effeitos colate
erais, tais como dor recorrente. Além disso
o, foi obse
ervado
elimin
nação dos sintomas
s
ass
sociados, com
mo náuseas
s, vômitos, fotofobia e fo
fonofobia. Ainda a
dose de 2,75 mg
g se mostro
ou efetiva qu
uando comp
parada com a administrração de pla
acebo.
Estes
s resultados iniciais com
m o droperido
ol fornecem assim mais uma ferram
menta ao com
mbate
das c
crises aguda
as de enxaqueca, no e
entanto nov
vos estudos devem serr realizados
s para
confirrmar estes resultados.
r
Para saber mais
s sobre o tratamento d
de crises agudas de enxaqueca e serotonina
a veja
Bolettim Dol 19 (a
ano2), Boletim Dol 25 (a
ano 3) e Bole
etim 28 (ano
o 3) no nossso Baú.
Referrência: Neurrology, 28: 315-21,
3
2003
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10. E
Experiência extracorpóre
e
ea
O fen
nômeno da experiência extracorpó rea (EEC) desde
d
há muito tem sid
do intrigante não
some
ente para ciê
ência, mas ta
ambém para
a outras área
as como a cu
ultura e a re
eligião. A EEC tem
sido objetivo de variados esttudos em diiversas áreas: neurofisio
ologia (epile
epsia), psiquiatria,
oterapia e ta
ambém tem despertado interesse da
d cefaliatria
a, uma vez q
que muitos casos
psico
assoc
ciam-se à migrânea.
Experiência extra
a-corpórea é a percepçã
ão que o ind
divíduo tem de que este
eja saindo de
d seu
próprrio corpo e assumindo
a
outra posição
o no espaço,, a partir da qual observ
va a si próprrio em
posiç
ção original. Seria a resu
ultante de um
m complexo mecanismo
o neurofisioló
ógico que en
nvolve
áreas
s corticais e que cliniicamente ex
xpressa-se por vários distúrbios somatosens
soriais
assoc
ciados1,2,3.
Podoo
ol (1999) em
m estudo metanalítico d
de 562 quad
dros pintados por migran
nosos obserrvou a
2,6
6
repre
esentação su
ugestiva de EEC
E
em algu
umas telas .
A inv
vestigação de indivíduos
s epilépticos com epilep
psia parcial e que apres entam ocorrência
do fe
enômeno de
e EEC evidenciou lesõess freqüentem
mente em lobo temporral, e com menor
m
freqü
üência em lobo
l
parieta
al (esse sab
bidamente envolvido na
n organizaçção do esq
quema
corpo
oral)3. Ponto
os de gatilho em regiões corticais es
specíficas forram recentem
mente detec
ctados
atrav
vés de estudos eletrofisiológicos e
em monitoriização invas
siva. O giro
o angular estaria
e
prima
ariamente envolvido
e
e seria o resp
ponsável pella percepção
o do próprio
o corpo. Tam
mbém
envolvido estaria
a o córtex vestibular p
próximo ao giro angula
ar, ao qual seria atribu
uída a
sensa
ação de flutu
uação ou lev
vitação1.
A ex
xperiência ex
xtracorpórea
a não é um
ma expressã
ão clínica so
omatosenso rial isolada,, mas
expre
essa um con
njunto de alterações se nsitivas e perceptuais
p
distintas
d
com
mo: fenômeno do
dublê
ê, autoscopia
a, metamorffopsia, imag
gem fragmen
ntada em mosaico, maccrossomatognosia,
micro
ossomatogno
osia, percep
pção vibrató
ória, sensaç
ção de fluttuação, projjeção corpo
oral e
outra
as.
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Para melhor compreensão de
efine-se:
 Metamorfopsia: Fenô
ômeno visua
al no qual os
s objetos ou
u figuras apa
arecem sem
m seus
4
contornos delimitado
os; existe a d
distorção da imagem .
 Dublê: Fenômeno
F
que caracterriza a duplic
cação do es
squema corp
póreo. Este pode
ocorrer em
e partes is
soladas (cab
beça, mãos, pés e outro
os) ou apressentar-se co
omo a
totalidade
e corporal, também
t
den
nominado de corpo paras
ssomático 2,33.
pia: Caracterriza a perce
epção visual do próprio
o corpo atra
avés do dub
blê ou
 Autoscop
corpo parrassomático. Na autosco
opia o dublê (corpo duplicado) está projetado ao
o lado
do corpo real ou dis
stante e a p
partir dessas
s posições co
onsegue vissualizar seu corpo
somático em posição
o original3.
 Macrosso
omatognosia e Microssom
matognosia:: Fenômenos
s relacionad os à distorç
ção de
tamanho de partes do corpo. Geralmente há relatos que as mã
ãos crescera
am, a
cabeça diminuiu e ou
utros5.
É possível que, com os avanços nas áreas de ne
eurofisiologia, neuro-im
magem e im
magem
funcio
onal, seus mecanismos
m
estejam ma
ais próximos
s de serem elucidados, e este fenô
ômeno
aos p
poucos passe
e a ser visto como perte ncente aos domínios
d
da ciência clásssica.
Resumido por Ca
arolina M. M. Batista e C . A. Bordini.
Biblio
ografia:
 Blanke,O
O., Ortigue,S., Landis,T., Seeck,M. Stimulating illusory own-b
ptions.
body percep
Nature, v.
v 419, p. 26
69-270, 2002
2.
 Podoll,K., Robinson,D
D. Out-of-bo
ody experien
nces and related phenom
mena in mig
graine
art. Ceph
halalgia,v. 19
9 ,p. 886-89
96, 1999.
 Devinky,O., Feldman,E., Burro
owes,K., Bro
omfield,E. Autoscopic
A
phenomena with
seizures. Arch Neurol;v. 46, p.10
080-1088, 1989.
 Lunn,V. Autoscopic
A
phenomena.
p
Acta Psychia
atr Scand; Suppl
S
219 p. 118-125, 19
970.
D. Macrosom
matognosia and Microso
omatognosia
a in migraine art.
 Podoll,K., Robinson,D
Act Neuro
416,2000.
ol Scand; v. 101 p.413-4
m,C.E., Rosta
asy,K., Minsster, A. The Usefulness of
o Children´ s Drawinhs in the
 Stafstrom
Diagnosis
s of Headach
he. Pediatriccs; v.109, p. 460-472,20
002.

5

