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1. Lombalgia tem
m causa emo
ocional
Metad
de das caus
sas de lombalgia pode estar relac
cionada a fa
atores psico
ossociais que vão
desde
e o estresse
e gerado pela desmotiva
ação no trab
balho até a depressão. Grupos liga
ados à
USP ((Universidad
de de São Pa
aulo) e à Un ifesp (Unive
ersidade Fede
eral de São Paulo) têm usado
acupu
untura, mús
sica, dança e outras te
erapias cogn
nitivas e com
mportamenttais para tra
atar a
lombalgia. Segundo a fisiattra Lin Tchi a Yeng, do Hospital das Clínicas de São Pau
ulo, o
tratamento dos fatores
f
emoc
cionais, asso
ociado à die
eta e exercíc
cios físicos, é fundamental no
proce
esso de reab
bilitação. Yen
ng afirma qu
ue nada adia
anta a melho
ora nas cond
dições físicas
s se o
ambiente de trab
balho continu
uar opressivo
o.
2. Cu
ustos do tratamento da dor
d em pacie
entes com câ
âncer
Médic
cos do Tennessee, Illinois, Washiington, Colo
orado e Califórnia, lide
erados por Barry
Fortn
ner, publicarram interess
sante estudo
o sobre custtos diretos e indiretos d
do tratamen
nto da
dor e
em portadore
es de câncerr, examinand
do fatores potenciais cap
pazes de perrmitir previs
são de
tais c
custos. O es
studo, com limitações d
discutidas pe
elos autores
s, foi realiza
ado com bas
se em
inform
mações pres
stadas por 373
3
paciente
es de ambulatório, porta
adores de d iferentes tip
pos de
cânce
er. Como cu
ustos diretos
s foram con
nsiderados o uso de me
edicações an
nalgésicas, visitas
v
médicas de rotina ou de emergência
a e hospita
alização. Co
omo custos indiretos foram
considerados tra
ansporte, terapias com
mplementare
es, aconselhamento e psicoterap
pia, e
cuida
ados gerais com o pacie
ente mantido
o em sua própria residê
ência. Os au
utores concluíram
que é possível prever maiorres custos d iretos e indiiretos quantto maior for a intensidade da
dor, sua interferrência nas atividades d
diárias do paciente,
p
sua persistênccia, quanto mais
jovem
m for o pacie
ente e quantto menor forr o nível econ
nômico da fa
amília.
Referrência: Journ
nal of Pain Symptom
S
Ma
anagement 25:9-18;
2
200
03
3. Ap
penas cuidar da dor pós--operatória n
não reduz cu
ustos de internação
Anesttesistas do Serviço de Dor Aguda d
do Hospital Universitário de Hvidov
vre (Copenh
hague,
Dinam
marca), liderados por Mads Werner,, apresentarram extensa e interessa
ante revisão sobre
o pap
pel do Serviiço de Contrrole da Dor Aguda (SCD
DA) no conttrole da dorr pós-operatória e
custo
os operacionais da intern
nação hospittalar. O estu
udo, retrospe
ectivo, adverrte para o fa
ato de
que a existência de um SCDA, emb
bora melhorre a satisfa
ação do pa
aciente e reduza
comp
plicações pullmonares no
o período pó
ós-cirúrgico, não altera de
d modo sig
gnificativo o custo
da h
hospitalizaçã
ão do pacie
ente. Os a
autores sugerem que programas multimodais de
reabilitação deve
em ser acres
scidos aos ccuidados ana
algésicos com
mo modo de
e reduzir o tempo
t
de ho
ospitalização
o e, por conseguinte, ab
breviando o período de recuperação
o pós-cirúrgiica do
pacie
ente, reduzin
ndo os custos da interna ção.
Referrência: Anes
sthesia and Analgesia
A
95
5:1361-1372
2; 2002
4. Ciê
ência não prrova eficácia da terapia h
homeopática
a com arnica
a
Segundo matéria
a publicada no
n jornal O Estado de São
S
Paulo, do dia 3 de m
março de 20
003, a
home
eopatia, tera
apia indicad
da por pelo
o menos 15
5 mil médic
cos no paíss, volta a causar
c
discussões após a divulgação
o de um estu
udo inglês que avaliou a eficácia de um medicam
mento
home
eopático à base
b
de arnica para aliv
viar inchaços
s e hematom
mas provoca
ados por ciru
urgias
eletiv
vas de síndrrome do túnel do carpo.. O estudo avaliou
a
64 adultos
a
que foram medicados
com arnica ou pla
acebo 7 dias
s antes e 14 dias após a cirugia. Os resultados d
do estudo indicam
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que o tratamento
o homeopático com arn ica não apre
esenta nenhuma vantag
gem em rela
ação à
medicação placeb
bo. Confira o texto integ
gral e o artig
go original pa
ara mais dettalhes.
Referrência: www
w.estado.esta
adao.com.brr (edição de 2 de março de 2003)
Referrência: Journ
nal of the Ro
oyal Society of Medicine 2003; 96(2)
):60-65
Nota da redação:: Na homeop
patia o trata
amento é ind
dividualizado
o na escolha do princípio
o ativo
e dos
se, por isso alguns pontos devem ser considerrados. Prime
eiramente, p
pela anamne
ese, o
clínico sugere o medicament
m
to de fundo que, segund
do os unicisttas, é o únicco medicame
ento a
ser u
utilizado e, segundo
s
os pluralistas, pode-se uttilizar como adjuvante um medicam
mento
home
eopático sin
ntomático co
omo a arnicca, que varria para cada pessoa, com tratam
mento
alopá
ático em crises.
c
Aind
da não fo
oi demonstrrado experimentalmentte, de ma
aneira
incon
ntestável, a eficiência da
a homeopatiia ou mesmo
o o seu mec
canismo de a
ação. Além disso,
existe
em poucos trabalhos
t
cie
entíficos nesssa área, e nem
n
sempre são de boa qualidade. Dessa
dividualidades do
forma
a, são nece
essários estu
udos bem d
dirigidos, con
nsiderando todas as ind
tratamento home
eopático, anttes de qualq
quer conclusã
ão precipitad
da.
5. Te
erapia com óxido nítric
co pode aliv
viar crise vaso-oclusiva
a em pacien
ntes com an
nemia
falcifo
orme
A vas
so-oclusão é a principal responsávell pelas crises
s de dor e pelos danos a
agudos e crô
ônicos
ao organismo na anemia falciforme
f
(v
veja em no
osso dicionário). Atualm
mente não existe
terap
pia aprovada para o tratamento específico de crise vaso-oclusiv
v
va aguda nesses
n
pacie
entes. Um trrabalho rece
entemente p
publicado no
o JAMA, ind
dica que a i nalação de óxido
vaso-oclusiv
nítric
co (NO) pare
ece ser ben
néfica no co
ontrole da dor causada pela crise v
va em
pacie
entes pediátrricos com an
nemia falcifo rme.
Estud
dos recentes
s têm mostrado que pa
acientes com
m anemia fa
alciforme ap
presentam baixos
b
níveis
s de óxido nítrico,
n
e o tratamento
t
ccom o mesm
mo aliviou a dor nesses pacientes. Nesse
traba
alho, a equip
pe da Dra. Weiner
W
exam inou o efeito
o do NO em crianças du
urante crise aguda
a
severra vaso-oclusiva. Vintte paciente s, com idade entre 10 e 21 anos, inalaram
al por 4 horras durante a crise, além
aleatoriamente óxido
ó
nítrico ou ar norma
m de receberem o
tratamento padrã
ão. Pacientes no grupo d
do NO apres
sentaram um
m grande deccréscimo na dor a
cada hora compa
arados com aqueles do grupo contrrole. Além disso, necesssitaram de menos
m
morfiina para o controle
c
da dor e perm
maneceram menos temp
po no hospiital, embora
a essa
difere
ença não ten
nha sido estatisticamentte significantte. Nenhum desses paciientes apres
sentou
efeito
os colaterais
s.
Referrência: JAMA
A 2003; 289:1136-1142
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Sp
pray de doad
dor de óxido nítrico alivia
a a dor neuropática diab
bética
Evidê
ências experrimentais in
ndicam que a geração prejudicada de óxido n
nítrico (NO)) está
envolvida na pa
atogênese da
d dor neurropática dia
abética. Estu
udo recente
emente publicado
avalio
ou o efeito da
d administração tópica do dinitrato de isosorbid
da (ISDN), u
um doador de NO,
no m
manejo da dor
d
neuropáttica em 22 pacientes diabéticos.
d
Os
O pacientess foram div
vididos
rando
omicamente em dois grupos
g
que foram trattados com spray de IISDN ou placebo
aliados em escala
diaria
amente, durante 4 sema
anas, em am
mbos os pés. Os sintoma
as foram ava
e
analó
ógica-visual. O spray de ISDN red
duziu a dor neuropática
a (p=0,02) e a sensaçã
ão de
queim
mação (p=0,006) sem
m afetar outras modalidades sensoriais como calo
or/frio,
adorm
mecimento e fisgada. Os autoress afirmam que o spray de ISDN
N é uma opção
farma
acológica efe
etiva no alívio da dor e q
queimação decorrentes
d
da
d neuropattia diabética..
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Nota da redação
o: Existe uma grande discussão na literaturra especializzada se o NO é
analg
gésico ou hip
peralgésico. Ambos os e feitos parece
em ser verdadeiros, dep
pendendo da
a dose
e da família de neurônio nociiceptivo prim
mário envolvido.
Referrência: Diabe
etes Care 20
002; 25: 169
99-1703
7. Pa
articipação do Fator de Crescimento
C
o Neural (FCN) na hipera
algesia mecâ
ânica após injúria
na medula espina
al em ratos
Partin
ndo da premissa de que
q
lesões na medula espinal em
m mamífeross podem levar à
síndromes doloro
osas como hiperalgesia
a e alodinia
a, Gwaka e cols., do Yonsei Univ
versity
Colleg
ge of Medic
cine, em Se
eul, Coréia d
do Sul, inve
estigaram se o desenv
volvimento destas
d
síndromes seria dependente
e da liberaçção de Fator de Crescim
mento Neurral (FCN). Para
P
a
realiz
zação do esttudo foi utilizado o mod
delo de hemisecção espinal em roed
dores (nível T13).
Após a hemisecç
ção os anima
ais foram tra
atados com salina ou an
nticorpo para
a FCN duran
nte 10
dias. Para a ava
aliação da resposta
r
do
os animais a estímulos mecânicos (na pata) foram
realiz
zados experiimentos com
mportamenta
ais e eletrofisiológicos. Os
O pesquisad
dores observ
varam
que o grupo que
e recebeu sa
alina aprese ntou aumen
nto das resp
postas a estíímulos mecâ
ânicos
quando observa
ado no testte comporta
amental e ainda aumento da re
esponsividad
de de
neurô
ônios de am
mpla faixa dinâmica do ccorno dorsal lombar tam
mbém a estíímulos mecâ
ânicos
de diiferentes inttensidades. O grupo ex perimental que
q
foi trata
ado com an
nticorpo para
a FCN
não apresentou este aumento nas rrespostas aos
a
estímulo
os mecâniccos, sugerin
ndo a
partic
cipação do FCN
F
na hiperralgesia meccânica decorrrente de lesã
ão medular.
Nota da redação: Veja dis
scussão no DOL anterrior sobre o uso dos termos alo
odinia,
hiperralgesia e hip
pernocicepçã
ão.
Referrência: Neurroscience Lettters 2003; 3
336: 117-12
20
8. Me
ecanismo canabinóide pe
eriférico sup
prime a expre
essão da pro
oteína fos e o comportam
mento
nocic
ceptivo em modelo
m
de inflamação em
m ratos
Nackley e coleg
gas do Dep
partamento de Psicolog
gia da Univ
versidade d e Geórgia, EUA,
inves
stigaram a modulação
m
periférica
p
can
nabinóide da
a expressão espinal da proteína fos, um
marc
cador de ativ
vidade neuro
onal, e da n
nocicepção mecânica
m
pelo método d
dos filamenttos de
Von Frey induzid
das pela administração intraplantarr de carrage
enina (3%). A administtração
conco
omitante de
e carragenin
na e de um
m agonista canabinóide
c
(WIN55, 2
212-2) atenu
uou a
hiperrnocicepção mecânica e a expresssão de c-fo
os no corno
o dorsal da
a medula espinal
induz
zidas pela ca
arragenina. A mesma do
ose do agon
nista administrada siste micamente ou na
pata contralatera
al não alterrou a hipern
nocicepção ou
o a expres
ssão de c-fo
os induzidas
s pela
carra
agenina, sugerindo um sítio
s
de ação
o periférico. Os efeitos supressores
s
do WIN55, 212-2
foram
m bloqueado
os pela adm
minstração lo
ocal de um antagonista
a CB1 (SR1
141716A) ou
u CB2
(SR144528). O enantiômerro (WIN55,2
212-3) do agonista fo
oi inativo. D
Dessa forma, os
resulttados obtido
os pelos pe
esquisadoress sugerem um mecanis
smo perifériico de suprressão
canab
binóide da atividade ne
euronal infla
amatória no
o corno dorsal da med
dula espinal,, com
partic
cipação de receptores CB1 e CB2 na
a modulação canabinóide
e da nocicep
pção inflamattória.
Referrência: Neurroscience 2003; 117(3): 659-670
9. Co
ontribuição dos
d
produtos
s da 5 e 12--lipooxigenas
se na hipera
algesia mecâ
ânica induzid
da por
prosttaglandina E2 (PGE2) e epinefrina
Aley e colaboradores, da Universidade
U
e da Califórrnia, EUA, avaliaram
a
a participaçã
ão de
produ
utos do mettabolismo do
o ácido araq
quidônico pela lipoxigena
ase na hiperralgesia mec
cânica
(utiliz
zando o méttodo de Ran
ndall-Selitto)) induzida por epinefrina
a e agentess que sensibilizam
direta
amente os nociceptores
n
via três seg
gundos mens
sageiros: proteínoquinasse dependen
nte de
AMP cíclico (PKA)), proteínoquinase C epssilon (PKCe)) e proteínoq
quinase ativa
ada por mitó
ógeno
(MAP
PK). A hipera
algesia induz
zida por epin
nefrina e porr um ativado
or seletivo d e PKCe foi inibida
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por N
NDGA (inibid
dor não selettivo de lipox
xigenase), BA
AIC (inibidorr seletivo de
e 12-lipoxige
enase)
e 5, 6-dhAA (inibidor seletivo de 5-lipo
oxigenase). Entretanto, apenas ND
DGA e 5, 6--dhAA
inibirram a hipera
algesia indu
uzida pela su
ubunidade catalítica
c
da PKA e PGE
E2. Foi obse
ervado
tamb
bém que a hiperalgesia induzida porr MAPK não era
e bloquead
da por nenhu
um dos inibidores
de lip
poxigenase. Além disso, a administrração de 5 e 12-lipoxigenase induziu
u hiperalgesiia que
não ffoi alterada por inibidore
es de PKA, P
PKCe e MAPK
K. Esses dad
dos sugerem
m que produttos do
metabolismo do ácido araquidônico pe la lipoxigenase (5 e 12-lipoxigena
ase) atuam como
segun
ndos mensa
ageiros na hiperalgesia
h
periférica induzida pela epinefrina
a e PGE2, e que
produ
utos da lipox
xigenase con
ntribuem pa ra a hiperalgesia da PKA
A e PKCe ou
u “downstrea
am” a
essas
s quinases.
Referrência: Exp. Brain Res. 2003;
2
148: 4
482-487
10. A
Ativação de receptores N-methyl-D
D-aspartato (NMDA) prré-sinápticoss ativa cana
ais de
sódio
o resistentes
s à tetrodoto
oxina (TTX-R
R Na+) e ind
duz hipernoc
cicepção meccânica retró
ógrada
dos n
nociceptores primários
Estim
mulação pós--sináptica do
os receptore
es NMDA tê
êm um impo
ortante pape
el na transm
missão
nocic
ceptiva espin
nal e contrib
buem para se
ensibilização
o nociceptiva
a inflamatórria. Recentem
mente
foi p
proposto um
m novo mec
canismo de sensibilização nociceptiva espinal,, a sensibiliização
retróg
grada dos neurônios sensoriais
s
p rimários. Uttilizando versão eletrôn
nica do teste de
filamentos de von
n Frey, Parada e colaborradores da Faculdade
F
de
e Medicina d e Ribeirão Preto
P
Unive
ersidade de São Paulo,, observaram
m que a in
njeção subcu
utânea (s.c. ) intraplanttar de
prosttaglandina E2 (PGE2) induz hiperno
ocicepção ipsilateral de maneira do
ose-depende
ente e
que a administra
ação intratec
cal (i.t.) de PGE2 e NM
MDA induz hipernocicepçção em amb
bas as
patas
s. Esses pesquisadores também
t
dem
monstraram que a admiinistração s. c. intraplanttar de
dipiro
ona e morfin
na reverte a hipernocicep
pção induzid
da pela injeção s.c. intra
aplantar de PGE
P 2e
NMDA
A apenas na
a pata ipsilatteral, sem a lterar a hipe
ernocicepção
o na pata co
ontralateral. Esses
dados mostram que
q
a injeção i.t. de PGE
E2 e NMDA causa
c
sensibilização do n
neurônio sen
nsitivo
primá
ário em re
esposta à estimulação mecânica. Além diss
so, o trata
amento i.t. com
oligod
deoxinucleottídeo antise
ense para ccanais TTX--R Na+ (Na
aV1.8, SNS/
S/PN3) reduziu a
expre
essão de mRNA
m
para esses canaiis no gânglio da raiz dorsal dessses animais,, com
conco
omitante reversão da hipernocicep
pção mecân
nica induzida
a pela adm
ministração i.t. de
NMDA
A. Os dado
os acima cittados indica
am que libe
eração espin
nal de gluta
amato durante o
proce
esso inflamatório induz hipernocicep
h
pção retrógra
ada dos nociceptores asssociados a canais
c
+
TTX-R
R Na nos neurônios sen
nsitivos prim
mários.
Referrência: Proc Natl Acad Sci U S A. 20 03 Mar 4;10
00(5):2923-8
8.
Referrência: PNAS
S 2003; 1-6 (in press)
11. H
Hemicrania Contínua
C
Cefaléias unilate
erais podem
m apresenta
ar sinais e sintomas similares
s
ao
os de patologias
dentá
árias e são um
u desafio diagnóstico
d
p
para dentistas. O grupo do professo
or Yair Shara
av, de
Israe
el, apresentou uma re
evisão das cefaléias unilaterais, especialmen
e
te a Hemic
crania
Contíínua. Foram revisados os
o diversos a
aspectos des
sse tipo de cefaléia
c
como
o a fisiopato
ologia,
fenôm
menos acom
mpanhantes, localização , tratamento e diagnós
stico diferen
ncial. Segundo os
autorres, este último deve levar em consideração a cefaléia em salva
as, a hemic
crania
parox
xística, cefalléia cervicog
gênica e as d
dores orofac
ciais e denta
ais. Além de
e revisar 39 casos
de he
emicrania contínua des
scritos na litteratura, ele
es também relataram o caso onde
e uma
pacie
ente do sexo
o feminino, 30
3 anos de id
dade, aprese
entava queix
xa de dor un
nilateral na face
f
e
cabeç
ça. A dor ta
ambém era sentida
s
na rregião de prrimeiro e seg
gundo mola res superiorres do
lado afetado. O diagnóstico
o final foi de Hemicra
ania Contínu
ua. Esse tip
po de cefalléia é
relativamente fác
cil de tratar uma vez qu
ue é responsiva à indometacina, fato
o que, inclus
sive, é
usado
o para o diag
gnóstico. Os
s resultados são bons e o alívio da dor ocorre de
e maneira rápida.
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Referrência: Journ
nal of Orofac
cial Pain 200
02;16: 317-3
325
12. D
Diferenciação
o entre dor visceral
v
e cuttânea no cérrebro human
no
A con
nvergência de
d informaçõ
ões provinda
as das víscerras e pele pa
ara o sistem
ma nervoso central
leva muitas veze
es à confusã
ão na identiificação do real local do
o estímulo. Para compa
arar o
proce
essamento neural
n
das dores
d
viscerral e cutâne
ea, Strigo e colegas da
a Universidade de
McGill, em Monttreal, Canad
dá, analisara
am, por me
eio de ressonância ma
agnética funcional
(fMRII), sete indiv
víduos subm
metidos à esstimulação dolorosa esoffágica (feita por distens
são de
um b
balão) e cuttânea (via estímulo
e
térrmico na reg
gião do peitto). Os estíímulos produziam
sensa
ações dolorrosas e não
o-dolorosas alternadam
mente, e os
s pacientess registravam as
respo
ostas por meio
m
de uma
a escala forrnecida pelo
os pesquisad
dores. Diantte dos resultados
obtidos os autore
es concluíram
m que há um
ma rede corrtical comum
m fornecendo
o a informaç
ção de
dor c
cutânea e vis
sceral, o que
e pode expliccar similaridades na sensação dessa
as dores. Tam
mbém
sugerriram que as
a diferenças
s observada
as nos padrõ
ões de ativa
ação de áre
eas específic
cas do
córte
ex, evidencia
adas pela fMRI, poderiam
m contribuir para a habilidade em d
distinguir entre as
duas dores, assim como para as respo
ostas emocio
onal, autonô
ômica e mottora associadas à
essas
s diferentes sensações.
Referrência: Journ
nal of Neurophysiology 2
2003; article
e in press
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