
 

 

  

  
1. Ap
Foi a
antico
contr
com 
agent
suces
No B
sendo
  
2. “C
Um c
ponto
capac
de 28
busco
ponto
a luz
uma 
com 
inform
  
3. Br
Segu
possu
meno
trata
medi
(princ
comu
aume
públic
medi
e o n
  
4. Po
Embo
semp
da U
um g
dopa
apena
valina
dopa
dopa
são s

Ar

provada pela
aprovada pe
orpo monoc
role dos sint
artrite, mod
tes anti-TNF
sso no trata
rasil, o pedi
o o lançame

apacete” aliv
capacete sem
os estratégic
cete, comerc
8 anos que 
ou auxílio de
os específico
. Apesar da 
vida normal
o uso do M

mações pode

asil tenta re
ndo um rel
uem cuidado
os de 20% 
mento adeq
das no sen
cipalmente m
uns usando 
entar a impo
ca tenham 
das vêm sof
úmero de op

or que a sens
ora a dor s
pre correspo
niversidade 

gene que cod
mina. Este 
as um amin
a são mais 
mina, enqu
mina estaria

substâncias a

rquivo de 

a FDA droga 
ela FDA a c
clonal contra
tomas da ar
derada à sev
F, como pe
mento da a
ido de regis
nto comerci

via enxaque
melhante a u
cos da cabe
cializado com
 sofre de e
e especialist
os da cabeça
 enorme pro
, especialist

Migracap. O 
em ser obtid

duzir a dor e
atório das N
os inadequa
dos paciente
quado. O M
ntido de mu
morfina), au
 “selos” fo
ortação anua
em suas fa
frendo ressa
pióides a ser

sação de dor
seja uma m
onde à inten

de Michigan
difica uma e
gene parece
noácido. Enz
 ativas, red
anto que e
a aparentem
analgésicas 

 edições: A

Divul

anti-TNFa pa
omercializaç

a TNFa total
rtrite reumat
vera, que nã
entoxifilina, 
rtrite reuma
tro do Hum
al previsto p

ca 
um gorro que
ça é a mais
m o nome d
nxaqueca d
tas na escol
a onde deve
opaganda fe
tas estimam 
produto ain

das via intern

em seus pac
Nações Unid
dos a pacie
es terminais
inistério da 

udar esse q
utorizando to
rnecidos pe
al de morfina
armácias trê
alvas pelo fa
rem prescrito

r difere de u
modalidade s

sidade de a
n tentam ex
enzima respo
e codificar d
zimas que a
duzindo de 
nzimas com

mente relacio
próprias de 

Abril 2003

lgação Cien

ara tratame
ção nos EUA
mente hum
tóide e inib
o respondem
talidomida 

atóide em m
ira foi subm

para o final d

e bloqueia a
s nova inven
de Migracap,
esde os qua
ha do gel q
ria aplicar a

eita pelo pró
 um alívio em
nda não é c
net (www.m

cientes 
das, países 
entes que se
s, com cânc
 Saúde, no

quadro. Uma
odos os méd
elos conselh
a e permitir 
ês opióides 
ato de limita
os. 

ma pessoa p
sensorial, a 
tivação das 

xplicar esta v
onsável pela
duas isoform
apresentam 
modo mais 

m o aminoác
onada com a
nosso organ

www

3 - Ano 3 -

ntífica

nto da artrit
A do Humir
ano. O med
ição das les
m aos tratam
e infliximab

modelos expe
metido à ANV
de 2003. 

 luz e que p
nção para al
, foi desenvo
atro anos. H

que mantém
as compressa
prio invento
m cerca de 1
comercializad

migracap.com

em desenvo
entem dor. 
cer ou traum
 entanto, v
a delas é f
dicos a receit
hos de med
 que todas a
(morfina, c

arem o núme

para outra? 
 intensidade
 fibras senso
variabilidade
a hidrólise d

mas da enzim
a isoforma 
 eficiente a
cido metion
 redução na

nismo. 

w.dol.in

 Número 3

te reumatóid
ra (Adalimum
dicamento se
ões articula

mentos conv
b, vêm send
erimentais e
VISA em no

ossui compr
liviar crises 
olvido por u
Hywel Edwa
 as compres
as e do tecid
or, que garan
10% das cris
do no Brasil

m). 

olvimento, in
Estatísticas 

matismos, no
vem adotand
facilitar o a
tarem opiáce
dicina. Outr
as unidades 
odeína e hi
ero de instit

e da dor qu
oriais nocice
e individual 
o neurotran

ma, que dife
 que conten
a concentraç
ina seriam 
 produção d

nf.br 

33 

de 
mab), o pri
erá indicado

ares em pac
vencionais. O
do testados
e ensaios clí
ovembro de 

ressas gelada
de enxaque
m pedreiro 

ards, sendo 
ssas geladas
do que bloq
nte possuir 
ses de enxa
l, porém ma

ncluindo o B
demonstram

o Brasil, rec
do uma sér
cesso a op
eos em talo
ras medidas
de saúde da
idroxicodona
tuições envo

ue sentimos
eptivas. Cien
pela presen

nsmissor cha
erem entre 
nha o amino
ção endógen
menos ativ

de endorfinas

1 

meiro 
o para 
ientes 
Outros 
s com 
ínicos. 
2002, 

as em 
eca. O 
inglês 
leigo, 

s, dos 
ueava 
agora 
queca 
aiores 

Brasil, 
m que 
cebem 
rie de 
ióides 
nários 
s são 
a rede 
a). As 
olvidas 

s nem 
ntistas 
nça de 
amado 
si por 
oácido 
na de 
vas. A 
s, que 



 

 

Nota
ativid
droga
efeito
antin
neuro
em a
pela 
maio
  

  
5. Us
Estud
alívio
derra
(0,75
Os pa
trata
máxi
meno
levor
baixa
inger
trata
colate
some
irritab
havia
Nota 
longo
aume
medi
Refer
  
6. Cie
A mi
como
ataxi
prime
50 %
1A de
Cient
subun
ligada
muta
Nota 
Diagn
migrâ
Refer

: No texto in
dade analgé
as que redu
o analgésico
ociceptiva 
otransmissor
algumas pess
idéia passad
r susceptibil

so de opióide
do publicado
o da dor cr
ames e escle
5 mg) ou ba
acientes fora
mento, os p
mo de pílula
os de 12 cá
rfanol aprese
as doses apr
riu altas dos
mento devid
erais como 
ente pacien
bilidade ou 
am recebido 
 da Redação
o prazo e pe
enta o risco
cação. 
rência: The N

entistas itali
grânea hem

o subtipo de 
a (perda de
eiro grau co

% das família
e canais de 
tífico Dibit-S
nidade α-2 
a ao cromos

ações na bom
 da Redaçã
nósticos das
ânea hemipl
rência: Natu

ntegral com
ésica de an
uzem a reca
o dos anti-
da via de
res a noradr
soas possa s
da pelo texto
idade a dor.

es no tratam
o no The Ne
rônica causa
erose múltip
aixa dose (0
am limitados
pacientes qu
as por dia, e
psulas diari
entaram dim
resentaram 
ses e três pa
do aos efeit
sonolência, 
tes tratado
mudanças 

 outros med
o: O estudo 
squisas futu
 de ocorrên

New England

anos descob
miplégica fam
 migrânea co
e coordenaç

om crises idê
as com MHF
 cálcio, codi

San Raffaele
da bomba d
ssomo 1q23
mba de Na+/
o: Veja em

s Cefaléias, 
égica. 
re Genetics,

enta-se que
ti-depressivo
ptação de a
depressivos 

e controle 
renalina e 5
ser decorren
o, que indica
 

Ciênc

mento da dor 
ew England 
ada por da
pla. Rowboth
,15 mg) do 
s a tomar um
e receberam

enquanto aq
amente. Ent

minuição de 
somente 21
acientes do 
os colaterais
pensamento

os com alta
de persona
icamentos p
 não conclui
ras são nece

ncia de depe

d Journal of 

brem novo g
miliar (MHF) 
om aura, inc
ção muscula
ênticas (Hea
 apresenta m
ificadas pelo
, de Milão, 
de sódio e 
. Segundo o
K+ a doença

m nossa seçã
Neuralgias 

 2(33): 192

e a variabilid
os em algu
aminas com
 é atribuíd
endógeno 
-HT. Assim, 
nte da variab
a que o exce

cia e Tecno

r neuropática
 Journal of M
nos no sist

ham e colab
 opióide lev
m máximo d
m baixa dos
ueles que re
tretanto, os
36% na dor
% de reduç
grupo da ba
s. Pacientes
os confusos 
a dose rela

alidade. Tod
para dor, sem
iu se o levo
essárias par
endência e 

Medicine, 34

ene relacion
 é uma doe
cluindo hem
ar), atrofia 
adache Class
mutações no
o cromossom
descobriram
potássio est
os autores, 
as genéticas.
ão “Repens
Cranianas e

-196, 2003.

www

dade individu
umas pessoa
o a 5-HT, n
o a uma p
da dor, q
 embora a m
bilidade gen
esso de dop

ologia

a crônica 
Medicine dis
tema nervo
oradores ofe
orfanol, um 
de 21 pílulas
e da droga 
eceberam al
s pacientes q
r, enquanto 
ção na dor. D
aixa dose de
s em ambos
e prurido d
ataram efe
os os pacie

m sucesso al
rfanol pode 
a investigar 
outros efeit

48:1223-123

nado à enxaq
ença autossô
iparesia (pa
cerebelar e

sification Co
os domínios
mo 19p13. D
m que muta
tão também
este é o pri
. 
ando a Dor

e Dor Facial 

 

w.dol.in

ual poderia 
as. Os anti
noradrenalin
potencializaç
que utiliza 
melhor eficá
ética, não d
amina seria 

scute o uso 
so em virtu
ereceram a 
 potente ag
s por dia. Ap
tenderam a 
ta dose tom
que tomaram
que os do g
Doze pacien
e levorfanol 
 os grupos 
urante o tra
itos colater

entes incluíd
gum. 
aliviar a do

 se o uso crô
os colaterais

32, 2003. 

queca 
ômica domin
ralisia incom
e ao menos
ommittee, 19
 funcionais d
De Fusco e 
ções do gen

m relacionada
meiro traba

r” a Classific
 para mais 

nf.br 

explicar a m
i-depressivo
a e dopami
ção da ativ
como prin

cia destas d
deve ser exp
 responsáve

 de opióides
ude de trau
81 paciente
onista m-op

pós 8 seman
 tomar o nú

maram, em m
m altas dos
grupo que in
ntes do grup
 interromper
relataram e

atamento, p
rais como 
dos no estu

or neuropátic
ônico dessa 
s ou tolerân

nante classi
mpleta ou pa
s um famili
988). Pelo m
da subunida
cols, do Ins
ne que codi
as à MHF t

alho que rela

icação e Cri
detalhes so

2 

melhor 
s são 
na. O 

vidade 
ncipais 
drogas 
plicada 
el pela 

s para 
umas, 
es alta 
pióide. 
nas de 
úmero 
média, 
ses de 
ngeriu 
o que 
ram o 
efeitos 
orém, 
raiva, 

udo já 

ca em 
droga 
ncia à 

ficada 
rcial), 
ar de 

menos 
ade α-
stituto 
fica a 
ipo 2, 
aciona 

itérios 
obre a 



 

 

  
7. At
Zubie
opióid
volun
radio
contr
mulh
anter
opióid
sistem
relata
Refer
  
8. Tra
Geurt
trata
grupo
todo 
pós-o
de an
terap
radio
quest
radio
produ
terap
inefic
Refer
  
9. Es
A est
trata
Neuro
2ª fa
imun
respo
estim
Refer
  
10. A
O tra
efeito
do e
Unive
agon
crôni
detec
respi
utilid
Refer

ivação do sis
eta e cols., d
de, usando t
ntários saud
marcador se

role). Os re
eres. Em re
rior, gânglio
de, em relaç
ma opióide p
ada por hom
rência: Journ

abalho publi
ts e cols. av
mento da d
os experime
o procedime

operatório, o
nalgésico. O
pêutico entre
frequência n
tionada pela
frequência 
uzir lesão do
pêutico da l
cácia ou da f
rência: Lance

tímulo do ne
timulação do
mento da 
oanatomia e
ases do com
oreatividade

osta à injeç
mulação de ra
rência: Pain,

Alternativa p
atamento da
os colaterais
sfíncter de 
ersity, NC, U
ista seletivo
ca com dor 
ctadas ocorr
ratória e da 
ade do med
rência: Pain,

stema opióid
da Universid
tomografia p
dáveis. Os 
eletivo para
esultados m
elação às m

o ventrobasa
ção ao contr
pode ajudar 

mens e mulhe
nal of Neuro

cado na rev
valiaram a e
or radicular 

entais: um g
ento foi repe
os pacientes 
Os resultado
e os dois gru
não deve ser
a falta de 
não foi dem
o gânglio da
esão por ra
falha do estí
et , 361(935

ervo vago e 
o nervo vag
dor. Confir

e de Neurolo
mportamento
e para prote
ção subcutâ
amo cervica
, 101:3-12; 

ara o tratam
a dor visce
s indesejáve
Oddi e con

USA, apresen
o k-opióide 
r resistente 
rências de ná
 saturação d
icamento no
, 101:89-95;

de tem difere
ade de Mich
por emissão

voluntários
a receptores
mostraram 
mulheres, os
al e amígda
role, no núc
 na compree
eres. 
sciences, 22

ista The Lan
ficácia da le
 lombossacr
rupo tratado
etido mas se
 relataram d
s mostraram
upos. Segun
r recomenda
um controle

monstrado s
a raiz dorsal
adiofrequênc
mulo em pro
51):21-26, 2

analgesia 
go tem sido
mando esta

ogia da Unive
o nociceptivo
eína Fos na
ânea de fo
l do nervo v
2003. 

mento da dor
ral com ag
is tais como
nstipação in
ntaram estud

de ação p
ao tratamen
áuseas ou a
de oxihemog
o controle da
; 2003. 

entes padrõe
higan, avalia
o de pósitron
s, 14 hom
s m-opióides
diferentes p
s homens a
la. As mulh
leo acumben
ensão das d

2(12):5100-5

ncet apresen
esão por rad
ra crônica. O
o com radio
em a aplica

dor nas pern
m que não 
do os autore

ado. Entretan
e de lesão.
se o estímu
l. Dessa for
cia observad
oduzir a lesã
2003. 

o investigada
a idéia, Bo
ersidade de 
o bem como
as lâminas 
ormalina na 
ago. 

r visceral 
onistas m-o
o sedação, n
ntestinal. Ja
do evidencia

periférica, e
nto com mo

alterações da
globina. Emb
a dor viscera

www

es para hom
ram o padrã

ns, em respo
mens e 14 
s e, em seg
padrões de
apresentaram
eres aprese
ns. Esse dife
iferenças clí

5107, 2002.

ta delineam
iofrequência

Os 83 pacien
ofrequência e
ção de corre
as e nas cos
houve difere
es, o tratam
nto, a contri
 Nos pacie

ulo aplicado
ma, não se 
do pelos pe
ão do gânglio

a como sen
ohotin e co
Liège, Bélgic

o o aumento
I e II do n
 face de r

opióides é f
náusea, dep
mes Eisena
ando o efeito
m pacientes
orfina. Dura
a pressão ar
bora prelimin
al crônica. 

w.dol.in

mens e mulhe
ão de ativaçã
osta à estim
 mulheres, 
guida, o est
 ativação e

m maior ati
entaram red
erente padrã
ínicas e expe

ento experim
a do gânglio 
ntes foram d
e um grupo 
ente. Durant
stas, incapac
ença signific

mento da dor
buição deste
ntes do gru
 foi realme
 pode afirma
esquisadores
o. 

do de poten
ols., dos De
ca, demonst
o do número
núcleo trige
ratos, foram

freqüenteme
ressão resp
ch e cols., 
o analgésico 
s portadore
nte o tratam
rterial, freqü
nar, o estud

nf.br 

eres 
ão do sistem
ulação nociv
 receberam
tímulo nociv
entre home
vação no tá
ução da ati
ão de ativaç
erimentais d

mental defic
 da raiz dors
divididos em
 controle, no
te os 3 mes
cidade física 
cativa no su
r lombossacr
es dados pod
upo tratado

ente eficient
ar se o insu
s decorre d

ncial valia p
epartamento
traram que a
ro de células
eminal cauda
m reduzidas

ente limitad
iratória, esp
 da Wake F
 do ADL 10-

es de pancr
mento não 
üências card
o indica pot

3 

ma m-
va em 

m um 
vo (ou 
ens e 
álamo 
vação 

ção do 
da dor 

iente 
sal no 

m dois 
o qual 
ses do 
 e uso 
ucesso 
ra por 
de ser 
o com 
te em 
ucesso 
a sua 

para o 
os de 
a 1ª e 
s com 
al em 
 pela 

o por 
pasmo 
Forest 
0101, 

reatite 
foram 
íaca e 
tencial 



 

 

  
11. E
Pesqu
tão b
inteli
Bonn
e co
Kaufm
a ca
sintet
grupo
para 
impo
acom
tamb
Refer
  
12. M
Adole
enve
Unive
adole
verifi
enxaq
enxaq
meno
desse
enxaq
acord
em r
casos
Refer
 

Enxaqueca nã
uisadores co
bem quanto 
gência, a eq
, na Aleman
mparou os 
man para An
pacidade da
tizar informa
os obtiveram
 as crianças 
rtante para 

mpanhadas p
bém não corr
rência: Head

Muitos adoles
escentes que
lhecem, de 
ersidade de
escentes diag
caram que 
queca com 
queca ou d
os propensos
es jovens c
queca. No g
do com o es
elação à ten
s, quando os
rência: Head

ão prejudica
onstataram q
 as demais, 
quipe de Frit
nha, avaliou 

resultados 
nálise Infant
a criança o
ações simult

m pontuação
 da mesma 
 o desenvo
por "distúrb
rem risco de
dache, 42:77

scentes livra
e sofrem de 
acordo com

e Palermo. 
gnosticados 
havia uma 

 aura. Os 
ores de cab
s a apresent

continuaram 
geral, cerca 
studo. Segun
ndência da e
s adolescent
dache, 42:10

a capacidade
que as crian
 que não ap
z Haverkam
 o desempen
com os de

til (K-ABC, n
rganizar ele
taneamente
 e desempen
 faixa etária

olvimento co
bios cognitiv
e desenvolve
76-779, 2002

am-se das en
 enxaqueca 

m resultados 
Neste trab

 com dores 
 alta taxa 
pacientes q
beça que nã
tar sintomas
 a ter dore
de 40% des

ndo os autor
enxaqueca d
es atingem a
000-1005, 20

e de aprendiz
ças vítimas 
presentam o

mp, do Depar
nho mental d
e 17 crianç
a sigla em i

ementos em
. Os cientist
nho semelha
a, de 6 a 12
ognitivo e c
vos passage
er problemas
2. 

nxaquecas c
parecem se 
 de um est
balho, a e
de cabeça a
de persistê
ue originalm
ão eram co
s persistente
es de cabeç
sses adolesc
res, essa pe
de diminuir, 
a idade adul
002. 

www

zagem infan
de enxaque

o problema. 
rtamento de 
de 37 crianç
ças saudáve
nglês), o tes

m uma série
tas constata
antes, dentro
2 anos. Em 
crianças cuja
eiros", com
s de aprendiz

om o passar
 livrar das d
udo feito po
quipe acom

ao longo de c
ncia (cerca 
mente tinha
onsideradas 
es ao longo 
a ou tivera
centes não t
esquisa confi
 ou melhora
ta. 

w.dol.in

til 
ca processam
 Usando um
 Pediatria da
as que sofria
is. Conhecid
ste define a 
e sucessiva 
aram que, em
o da faixa de
resumo, não
as crises de
o amnésia 
zagem. 

r do tempo 
ores de cabe
or pesquisad
mpanhou um
cinco anos. 
 de 56%) p
am sintoma
enxaquecas
do tempo. A
m dores de
tiveram mai
rmou observ

ar em um g

nf.br 

m as inform
m teste padr
a Universida
am de enxa
do como B
 inteligência 
 e de integ
m média, o
e variação n
o existe um
e enxaquec
de curto p

eça à medid
dores italian
m grupo d
Os pesquisa
para jovens
s semelhan

s, estavam 
Apenas 11 a
e cabeça do
is o problem
rvações ante
rande núme

4 

mações 
rão de 
ade de 
queca 

Bateria 
 como 
grar e 
s dois 
ormal 

m risco 
a são 
prazo, 

da que 
os da 

de 64 
adores 
s com 
ntes à 
muito 

a 14% 
o tipo 

ma, de 
eriores 
ero de 


