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Divullgação Cien
ntífica
1. A d
dor da morfiina
Não há discussão sobre a efetividade
e
a
analgésica da morfina. A discussão que existe é em
relaçã
ão aos seus
s efeitos ana
algésicos, qu
ue seriam de
ecorrentes da
d ação de sseu metabólito, o
gluco
oronide-6-mo
orfina (G6M), 400 veze
es mais pottente que a morfina, rresultante de sua
metabolização pelo
p
fígado e tecidos. A morfina também é conjugada
a para form
mar o
gluco
oronide-3-mo
orfina (G3M). Este mettabólito não produz ana
algesia e su
ua presença pode
antag
gonizar o efeito
e
analgé
ésico da mo
orfina, gera
ando o efeito conhecid
do como “dor da
morfiina”. Muitas vezes os médicos não p
percebem qu
ue os pacientes abandon
nam o tratam
mento
com o opióide e vários deles passam
m a se queixar de hiiperalgesia ou, mesmo
o, dor
espon
ntânea. Há evidências
e
de
d que a dorr induzida po
or opióides estaria
e
assocciada à tolerância
e envolveria me
ecanismos neurais,
n
os quais prom
moveriam alterações na
a plasticidad
de de
circuiitos que con
nstituem o cenário
c
celu lar para o desenvolvim
d
ento da dorr patológica. Isso
poderia explicar certas situa
ações em qu
ue os médic
cos ficam de
esarmados p
para aliviar dores
intensas de pacie
entes portad
dores de cân
ncer, por exemplo. Há sugestões
s
de
e que a clon
nidina,
um a
agonista alfa-2 adrenérgico, poderia ajudar em certos casos
s. Há evidên cias ainda de
d que
pode-se preveniir “a dor da
d morfina”” interrompe
endo-se os mecanismo
os associado
os ao
desen
nvolvimento da tolerân
ncia. Recenttemente forram publicadas duas rrevisões que
e são
leiturra obrigatória para quem
m estiver inte
eressado no problema.
Nota da Redação
o: Você que é médico, q
que já teve pacientes nesta
n
situaçã
ão, ou ainda
a, que
obtev
ve sucesso com algum
m outro tra tamento medicamentos
so frente a esse prob
blema,
escre
eva-nos.
Referrências: Pain
n, 100: 213-217, 2002.
Journ
nal of Pain an
nd Symptom
m Manageme
ent, 25(1): 74-91,
7
2003.
2. Fib
bromialgia ju
uvenil
Segundo o Colé
égio Americ
cano de Re
eumatologia 25% dos pacientes com fibrom
mialgia
apres
sentam sintomas desde
e a infância
a. Os sintom
mas incluem
m dores mu
usculoesqueléticas
difusa
as, que atiingem músculos e artticulações de
d três ou mais regiõ
ões do corp
po. A
reum
matologista Eliane
E
Battan
ni, do hospita
al São Luiz, em São Pau
ulo, afirma q
que cerca de
e 26%
das queixas de
e dores musculoesque
m
eléticas diffusas atend
didas nos ambulatório
os de
reum
matologia ped
diátrica enqu
uadram-se n
nos critérios para o diagn
nóstico de fib
bromialgia, sendo
confirrmados mais da metade
e desses cassos. A reum
matologista Suely
S
Roizen blatt, da Un
nifesp,
inves
stigou 120 pacientes
p
co
om idade en
ntre 10 e 12 anos no ambulatório
a
de reumatologia
pediá
átrica do Hospital São Paulo
P
(SP). N
Neste estudo
o foi constattado que 71
1% das mãe
es das
39 crrianças diagnosticadas com
c
fibromi algia juvenil também tinham a sín drome, indicando
possíível predispo
osição familia
ar para a fib
bromialgia.
3. To
opiramato na
a berlinda
O top
piramato, um
ma droga que atua blo queando canais de sódio, inicialme
ente desenvolvido
para o tratamen
nto da epilepsia, atuallmente tem
m sido utilizado extensiivamente para o
tratamento de crises
c
de enxaqueca. D
De acordo com dados do fabrica nte da droga, o
topira
amato (Topamax®) é capaz de rreduzir a fre
eqüência média anual de 5,4 parra 3,3
enxaq
quecas por mês, em pa
acientes subm
metidos ao tratamento com uma do
ose diária de 100
mg. P
Porém, este aparente benefício pod
de ser acompanhado por inúmeros e
efeitos colatterais,
tais c
como: aume
ento significativo das ch
hances de desenvolver
d
cálculos ren
nais, alteração no
alerta
a comportamental (len
ntidão psico
omotora, sonolência), dificuldade
d
d
de concentrração,
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nervo
osismo, agre
essividade, anorexia, a
além de inte
erferir na ação de out ras drogas como
calma
antes, diuré
éticos, outro
os antiepilétticos e horm
mônios estrrógenos. De
e acordo co
om as
obserrvações do Dr. Alexand
dre Feldman
n (www.enxa
aqueca.com..br), a princcipal crítica sobre
esta medicação pode ser a falta
f
de divu
ulgação adequada dos possíveis
p
efe
eitos colaterrais e,
principalmente, o abuso na prescrição
p
de
este e de outros remédio
os.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Ox
xcarbazepina
a no controle
e da dor neu
uropática
Fenitoína e carba
amazepina são drogas a ntiepiléptica
as efetivas no tratamentto da neuralg
gia do
trigêm
mio. Estas drogas
d
bloqu
ueiam canaiss de sódio, reduzindo
r
a hiperexcitab
bilidade de nervos
n
lesad
dos. E. Carrazana e I. Mikoshiiba, de Ne
ew Jersey (EUA) e Tóquio (Ja
apão),
respe
ectivamente,, apresenta
aram revisã
ão a resp
peito da utilidade
u
da
a oxcarbaze
epina,
antiepiléptico de
e segunda geração,
g
com
mo medicaç
ção alternatiiva eficaz n
no tratamento da
neura
algia do trig
gêmio. Esta droga, além
m de atuar bloqueando
o canais de sódio volta
agemdependentes, ta
ambém mo
odula canaiss de cálcio
o do tipo N. Compa
arada com suas
antec
cessoras, a oxcarbazepin
o
na é melhor tolerada, in
nduz rash cutâneo com m
menor frequência,
tem b
baixa hepato
otoxicidade e pouco efe
eito sobre o perfil hematológico. Alé
ém disso, es
studos
prese
entes na rev
visão indicam
m que a med
dicação é efe
etiva também
m no contro
ole de outros
s tipos
de do
or neuropátic
ca, tais como a dor com plexa region
nal e dor da neuropatia d
diabética.
Referrência: Journ
nal of Pain and Symptom
m Manageme
ent 25(55): S31-S35, 20
003.
5. Ce
efaléia e ativ
vidade sexual
Cefaléia é freqüe
ente motivo para se evittar atividade
e sexual. Há casos, no e
entanto, em que a
cefalé
éia ocorre em
e associaçã
ão com a attividade sex
xual, sendo denominada
a clinicamen
nte de
cefalé
éia sexual ou
o coital. Stefan
S
Everss e cols., da
d Universidade de Mün
nster, Alem
manha,
avalia
aram as altterações he
emodinâmica
as cerebrais
s associadas
s à atividad
de sexual em 12
pacie
entes portadores de cefa
aléia sexual do tipo expllosiva. Estes
s pacientes, durante exe
ercício
ergom
métrico, tive
eram aumen
nto da presssão arterial significativam
mente maio
or do que em
m não
porta
adores ou po
ortadores de
e enxaqueca
a não relacio
onada com atividade
a
sex
xual. No entanto,
os trrês grupos experimenta
e
ais não fora m diferente
es quanto à velocidade do fluxo arterial
cereb
bral e à pulsação. Os resultados d
do estudo indicam que
e a cefaléia sexual não
o está
assoc
ciada a comp
ponentes miogênicos ind
dutores de cefaléia.
Referrência: Pain,, 102:73-78,, 2003.
6. No
ova alternativa para bloq
quear canaiss de sódio
Altera
ações na expressão de canais
c
iônico
os voltagem-dependente
es têm profu
unda influênc
cia no
padrã
ão de disparo de neurô
ônios aferen
ntes primários e centra
ais nociceptiv
vos, contrib
buindo
com a geração e manutenção de diversa
as síndromes dolorosas. Veneroni e cols., da Ne
ewron
Pharm
maceuticals de Vareze, Itália, aprresentaram estudo expe
erimental e m ratos em
m que
demo
onstram o efeito
e
anti-hiiperalgésico do NW-102
29, novo blo
oqueador de
e canais de sódio,
em m
modelos de
e nocicepção
o persistentte tais com
mo o métod
do da forma
alina, nocicepção
inflam
matória de artrite experimental e no
ocicepção neuropática po
or constrição
o crônica de nervo
ciátic
co. O compo
osto foi efica
az após adm
ministração in
ntraperitoneal ou oral. C
Como seria de se
esperrar, a droga
a não teve efeito
e
em m
modelos de nocicepção
n
fásica
f
como o teste de placa
quente e o teste de retirada de cauda.
Referrência: Pain,, 102:17-25,, 2003.
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7. Mo
odulação end
dógena da dor: diferença
as relacionadas à idade
Estud
do recentem
mente publicado na revi sta Pain mo
ostrou que pacientes id
dosos aprese
entam
meca
anismos de modulação da dor me
enos eficientes que pacientes jove
ens. Foi avaliada
respo
osta de 45 jo
ovens e 48 idosos saudá
áveis a estím
mulo térmico
o nocivo repe
etido na pre
esença
ou au
usência de estímulo
e
hete
erotópico. Essse procedim
mento visa avaliação do controle inib
bitório
nociv
vo difuso (d
diffuse noxio
ous inhibitorry controls – DNIC), um
u
mecanism
mo endógen
no de
modu
ulação da do
or, no qual a resposta a estímulo nocivo
n
repetido é reduziida pela apliicação
de estímulo noc
civo agudo em região distante do corpo. Obs
servou-se q
que em pacientes
joven
ns, mas não
o em idoso
os, o estímu
ulo heterotó
ópico reduziu a respostta à estimu
ulação
térmiica nociva. Os
O autores sugerem um
ma redução relacionada à idade em
m pelo meno
os um
dos s
sistemas ana
algésicos end
dógenos de ccontrole da dor.
Referrência: Pain 101(1-2), 155-165, 200
03.
8. Do
or associada ao aumento
o dos níveis de cistatina C no líquido
o cerebroesp
pinal
o significante no
Artigo
o publicado na edição de abril d
do Pain mostra que um
ma elevação
conte
eúdo de cis
statina C é verificada no líquido cerebroesp
pinal de pa cientes com
m dor
persis
stente e de grande inten
nsidade. Os níveis de cis
statina C no líquor foram
m comparado
os em
dois grupos de mulheres ao
a final da gravidez. O grupo con
ntrole, consstituído por cinco
mulheres, foi sellecionado de
e um grupo de paciente
es submetidas à cesaria
ana eletiva e que
não a
apresentava
am dor. O outro
o
grupo foi constitu
uído por cinc
co mulheress em trabalho de
parto
o prolongado
o (superior a 8 horas) e que aprese
entavam dor severa, co
omo indicado
o pela
escala visual ana
alógica e pelo questioná
ário McGill Short
S
Form Pain.
P
Os nív
veis de cistattina C
foram
m medidos no
n líquor usando imuno
oensaio e es
spectometria de massa SELDI (Ioniização
por L
Laser Realçad
do de Superrfície). Os re sultados do imunoensaio
o do líquor m
mostraram que
q
as
mulheres com dor apresenttaram níveiss de cistatin
na C de 5,36 μg/mL en
nquanto que
e, nas
mulheres sem dor, esses níveis foram de 2,77 μg
g/mL. A elev
vação ocorrre sem mudanças
signifficantes no conteúdo
c
prrotéico total do líquor ou do conteúdo de β-end
dorfina. Os novos
achad
dos nas paciientes grávid
das suportam
m a hipótese
e de que dorr persistente
e leva à sínte
ese de
cistattina C na medula
m
espinal, com su
ubseqüente passagem para o líqu
uor. Os níve
eis de
cistattina C podem
m ser utiliza
ados como u
um perfil de
e marcadore
es bioquímiccos da nocicepção
partic
cularmente útil em situações na
as quais é difícil avaliar a dor usando me
edidas
conve
encionais.
Referrência: Pain,, 102: 251-2
256, 2003.
9. Co
omportamento nociceptiv
vo e hiperal gesia térmic
ca induzidos pela endote
elina-1 (ET-1) em
camu
undongos: um estudo co
omportamen tal e da expressão de Fo
os
Em u
um trabalho recentemen
nte publicado
o, um grupo
o de pesquis
sadores da E
Espanha ava
aliou a
ativid
dade nociceptiva da ET
T-1 em cam
mundongos, utilizando parâmetros como temp
po de
lambida da pata e hiperalges
sia térmica pelo método
o da placa quente. Amb
bos os parâm
metros
foram
m alterados de maneira dose-depen
ndente após a administrração intrap
plantar de ET
T-1, e
inibid
dos pelo anta
agonista de receptor ET
TA para endotelinas BQ12
23, mas não
o pelo antago
onista
de re
eceptores ET
E B BQ788. O tempo d
de lambida também foi inibido po
or um analg
gésico
opióid
de, a morfin
na. A adminis
stração de E
ET-1 per si não induziu o aumento da
a expressão de cfos nos neurônio
os do corno dorsal da m
medula espinal, mas sim quando pré
é-estímulado
os por
10 se
egundos na placa quentte. Esse aum
mento foi iniibido apenas
s pelo BQ 12
23, mas não
o pelo
BQ 788. A expres
ssão de c-fo
os é utilizada
a para avalia
ar o aumento
o de atividad
de central, apesar
a
de nã
ão indicar o contrário. Esses resulta
ados, somados a outros dados da litteratura, sug
gerem
um e
efeito nocice
eptivo das endotelinas. No entanto,, o único modelo nocice
eptivo em que
q
se
consttatou a parrticipação de
e endotelina
as foi o esttímulo com fenilbenzoq uinona utilizando
animais deficienttes para o re
eceptor ETB, de Griswold
d e cols. (1999). Outros trabalhos apenas
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demo
onstraram um
u
efeito po
otenciador d
de outros es
stímulos noc
ciceptivos co
omo a form
malina,
capsa
aicina e carragenina.
Referrências: Nau
unyn-Schmie
edeberg’s Arcch Pharmaco
ol., 367:28–34, 2003.
Molec
cular Pharma
acology, 56: 807–812, 1
1999.
10. E
Estudo comparativo dos métodos de tratamento da capsulite
e adesiva no
o ombro
Injeç
ção de cortticosteróide na articula
ação, combiinada ou não
n
com fissioterapia, é um
proce
edimento co
omumente usado em casos de capsulite
c
ad
desiva no o
ombro, patologia
carac
cterizada por dor espon
ntânea no o
ombro, acom
mpanhada po
or limitação
o de movime
entos.
Porém
m, segundo o Dr. Simon
n Carette, da
a University
y Health Netw
work, “evidê
ências claras
s” que
esses
s métodos reduzem
r
a dor
d
e melho
oram os mo
ovimentos nã
ão foram re
egistradas. Diante
D
disso
o, sua equipe
e fez um estudo com 93 pacientes portadores de
e capsulite a
adesiva no ombro,
dividiidos em qua
atro grupos e acompanh
hados por 12
2 meses. Um
m grupo rece
ebeu uma in
njeção
única
a, intraarticu
ular, de corticosteróide; outro grupo recebeu o corticosteróid
c
de associado
o a 12
sessõ
ões de fisiote
erapia superrvisionada; o grupo 3 rec
cebeu fisiote
erapia e injeçção de salina; e o
grupo
o 4 recebeu
u apenas sa
alina. Todoss os grupos
s foram insttruídos a fa
azer um peq
queno
progrrama de exe
ercícios 2 ve
ezes ao dia, por 3 meses. Os resulta
ados mostra
aram que o grupo
que rrecebeu cortticosteróide e o grupo q
que recebeu o corticosteróide associiado à fisiote
erapia
apres
sentaram me
elhora mais rápida na d or e função,, embora, ao
o final de 12
2 meses, tod
dos os
grupo
os tenham atingido
a
um grau simila
ar de melhorra nas condições. Os au
utores concluíram
que c
casos de cap
psulite adesiva no ombrro devem ser primeiramente tratado
os com injeç
ção de
cortic
coesteróide guiada, parra assegura r a correta localização na articula
ação. Além disso,
verificaram que a associaçã
ão do trata mento fisioterápico com
m a terapia
a medicame
entosa
prom
moveu melho
ora mais rá
ápida na a mplitude de
e movimentto do ombrro acometid
do de
capsu
ulite adesiva
a.
Nota da Redação
o: Este estu
udo demonsstra que a terapia
t
farmacológica da
a dor é de suma
importância para
a a realização do tratam
mento fisioterrápico, uma vez que a a
associação destes
d
tratamentos foi mais eficaz
z em reduzzir a dor e a incapacid
dade quand
do comparad
da ao
tratamento fisioterápico adm
ministrado se
em analgesia
a prévia, corrroborando a
as informaçõ
ões do
editorial deste mês ("Tratamento fisioterrápico e dor crônica").
Referrência: Arthrritis Rheuma
atoid, 48:829
9-838, 2003
3.
11. E
Estudo mostrra eficácia de medicame
ento tópico para
p
reduzir dor de artriite reumatóiide no
joelho
Pesqu
uisadores au
ustralianos fizeram
f
estu do com o objetivo de verificar
v
a effetividade de
e uma
prepa
aração de su
ulfato de glic
cosamina, su
ulfato de con
ndroitina e câ
ânfora, apliccada topicam
mente,
para o tratamentto da dor de
e osteoartrite
e no joelho. Os autores do estudo, do Departam
mento
de M
Medicina Com
mplementar da Universid
dade RMIT, em Bundoo
ora, Austráliia, analisara
am 63
pacie
entes que receberam a preparação
o ou placeb
bo por um período de
e 8 semanas. Os
resulttados de sua
a eficácia, medidos
m
pela
a Escala Ana
alógica Visua
al (VAS) para
a dor, pelo Índice
Í
de O
Osteoartrite das Univerrsidades de Ontário e McMaster, e pelo que
estionário SF-36,
S
mostraram uma grande redu
ução na dor d
dos paciente
es que receb
beram a prep
paração. Seg
gundo
entre
evista de um
m dos pesquiisadores à R
Reuters Health, Dr. Cohe
en, o fato da
a aplicação tópica
t
ter a
apresentado resultados rapidamentte (logo apó
ós 1 dia, co
om melhora
a no decorrrer do
temp
po do estudo
o) foi surpre
eendente qu
uando compa
arado à form
ma oral do m
medicamentto. De
acord
do com ele, o uso oral alivia a dor, m
mas somente após algum
mas semana
as depois do início
do tratamento. Ele
E ainda cita
a razões parra preferênc
cia da forma tópica à orral, como a pouca
absorrção do sulffato de cond
droitina pelo trato gastro
ointestinal e a inativaçã
ão da glicosa
amina
no fíg
gado. Por fim
m, os pesqu
uisadores co ncluíram que a preparação tópica é efetiva no alívio
da do
or de osteoartrite no joelho e que su
ua eficácia melhora
m
com o tempo de uso.
Referrência: Journ
nal of Rheum
matology, 30
0(3):523-528
8, 2003.
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12. P
Possível envo
olvimento da
a imunoglobu
ulina E no de
esencadeamento da enx
xaqueca
nto, o mecanismo
Cerca
a de 15 % da população é acometid a por crises de enxaqueca. No entan
que d
desencadeia esta fisiopa
atologia é de
esconhecido,, apesar dos inúmeros e
estudos realizados
com a finalidade
e de desven
ndá-lo. De a
acordo com recente arttigo de Gazzerani e cols
s., do
Centrro de Pesqu
uisa em Neurociências da Universiidade de Te
eerã (Irã), é possível que
q
a
imunoglobulina E (IgE) e a histamina, en
nvolvidas no desencadea
amento da a
alergia, participem
tamb
bém do apare
ecimento da enxaqueca.. Neste estudo, 70 pacie
entes (18 a 5
58 anos de idade)
foram
m divididos em
e dois grupos experim
mentais de acordo com sua
s
história prévia de alergia
a
(60%
% portadores
s de alergia
a e 40% s em história prévia de alergia). C
Como contro
ole foi
utiliza
ado um grrupo de 45
5 voluntário
os sem histtória de en
nxaqueca. N
Nos dois grupos
g
experrimentais po
ortadores de
e enxaqueca
a foram ana
alisados os níveis plasm
máticos de IgE e
histamina durantte as crises de
d enxaquecca e compara
ados com o grupo contro
ole. Os resultados
indica
aram que no
os pacientes
s com histórria prévia de alergia os
s níveis plassmáticos de IgE e
histamina estava
am significattivamente m
mais elevado
os durante as
a crises do
o que nos demais
grupo
os de pacie
entes. Entre
etanto, nesstes pacienttes, a hista
amina enco ntrou-se elevada
mostrando a susceptibilidade
tamb
bém durante períodos se
em o apareccimento da enxaqueca,
e
deste
es pacientes
s à alergia, e, portanto
o, não apres
sentando um
ma correlaçã
ão apenas com
c
o
desen
ncadeamentto da enxaqu
ueca. Estes resultados sugerem
s
que a IgE pod
de estar envolvida
no mecanismo fis
siopatológico
o da enxaqu eca, pelo me
enos em pac
cientes com história prév
via de
alergia. Desta forma, é de grande
g
impo rtância que pacientes alérgicos aco metidos de crises
de en
nxaqueca re
ealizem trata
amento proffilático da alergia
a
com a finalidade
e de diminuir, em
parte
e, a incidência da enxaqu
ueca.
Referrência: Scandinavian Jou
urnal of Imm
munology, 57
7(3): 286-29
90, 2003.
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