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1. Me
ente acima da
d dor
Reportagem pub
blicada na revista
r
amerricana AARP
P de julho/a
agosto de 2
2002 mostra
a que
pacie
entes que so
ofrem de dorr estão proccurando melh
horar sua qu
ualidade de vida por me
eio de
tratamentos inte
erdisciplinare
es, terapias alternativas
s e maior re
eceptividade
e aos mesm
mos. O
texto
o mostra que
e esta preoc
cupação é crrescente tam
mbém entre os médicos e apresenta
a uma
suges
stão do psicó
ólogo David Bresler de ttécnica alterrnativa de co
ombate à do r usando a mente
m
como
o ferramenta
a. Acesse o texto
t
origina
al com a repo
ortagem inte
egral.
Referrência: AARP
P, julho/agos
sto 2002.
2. Ido
osos devem ficar atentos à dor na p
perna
Pesso
oas acima de
e 50 anos qu
ue sistematiccamente sen
ntem dor forrte na perna durante exe
ercício
devem
m ficar atentas, pois essa
e
dor, ta
ambém cham
mada de cla
audicação in
ntermitente (veja
nosso
o Dicionário de Termos Relacionado
os), pode se
er sintoma de
d doença a
arterial obsttrutiva
perifé
érica, que aumenta
a
a predisposição
p
o a derrame
e cerebral e infarto em
m 5 a 6%. A dor,
muita
as vezes limitante, ocorrre devido à n
necessidade de maior ox
xigenação da
as pernas du
urante
o exe
ercício. Como a obstruçã
ão das artérrias limita a chegada de oxigênio, ass pernas doem. É
importante, porta
anto, que o diagnóstico seja feito co
orretamente e de forma precoce.
3. Fib
bromialgia: uma
u
revisão
A fibrromialgia é assunto
a
de revisão
r
publ icada pelo site
s
MD Cons
sult (www.m
mdconsult.com). O
sintoma predominante dess
sa doença ssão as dore
es músculo-e
esqueléticass difusas. Fa
adiga,
depre
essão e disttúrbios do sono
s
também
m estão pre
esentes. Os tratamento s disponíveiis são
limita
ados e a farmacoterapia
a é moderad
damente efic
caz no alívio das dores. Aplicada soz
zinha,
é eficaz no tra
atamento da
d fibromiallgia somentte em uma
a minoria de pacientes e,
freqü
üentemente, outros trattamentos sã
ão necessáriios. Embora pacientes relatem aum
mento
inicia
al da dor, ex
xercícios físicos apresen
ntam claro benefício.
b
Os
s exercícios devem aum
mentar
gradu
ualmente de
e intensidade e consistiir de ativida
ades de baix
xo impacto. A educação e a
psico
oterapia, em
m particula
ar a terap
pia cognitiv
va-comportamental, co
onstituem outras
o
importantes man
neiras de trattamento da fibromialgia.
Referrência: Md Consult
C
Medic
cine
4. Te
ensão pré-me
enstrual
A ten
nsão pré-me
enstrual (TP
PM) é uma síndrome qu
ue abrange cerca de 1
150 sintomas que
muita
as mulhere
es experienciam a ca
ada mês, antecedendo
o a mensttruação. A TPM
possivelmente affeta de 25 a 50% dass mulheres entre 20 e 50 anos d e idade. Ve
eja os
sintomas, causas
s e possíveis tratamento s nesta publicação de diivulgação da
a BBC de Lon
ndres.
Fonte
e: BBC News
s, Health, Me
edical News
5. Tra
atamento da
a síndrome de
d prostatite
e crônica/dorr pélvica
Os antibióticos constituem
c
a terapia de
e escolha mais popular para todas as categorias da
síndrome de pro
ostatite crônica/dor pélv
vica. Nos Estados Unido
os, em 1999
9, 9.7 milhõ
ões de
home
ens tiveram esse diagnó
óstico. Um tteste multic
cêntrico e ra
andomizado de 65 pacie
entes,
realiz
zado por J. Curtis Nicke
el, de Ontáriio, Canadá, indicou a progressiva m
melhora do grupo
tratad
do com anttibiótico em relação ao grupo conttrole. Segun
ndo ele, o ttratamento desta
doença é extre
emamente frustrante
f
e controverso e deve-se procura
ar alternativ
vas a
antibióticos para o controle desta
d
doença
a.
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cia e Tecno
ologia
6. Do
or por desord
dens de ATM
M é reduzida com vibraçã
ão de alta frequência
Recen
nte estudo publicado
p
no periódico Pa
ain avaliou a eficácia da analgesia v
vibratória no alívio
da do
or decorrente de desorrdens de AT
TM. Os auto
ores observa
aram que a vibração de
e alta
freqü
üência (100H
Hz), mas nã
ão de baixa freqüência (20Hz), pro
oduz analge
esia em pacientes
com dor crônic
ca associada
a à ATM. Análise esp
pacial revelou que oss efeitos ipsi ou
contrralaterais da
a vibração são estatistticamente equivalentes,, indicando que a analgesia
vibratória decorre
e mais de mecanismos
m
ccentrais que de processo
os locais.
Referrência: Pain,, 101(3): 267-274, 2003
3.
7. Efe
eito prolonga
ado de anestésico local pode decorrer da inibiçã
ão da correntte de potáss
sio em
neurô
ônios sensorriais
O efe
eito dos anes
stésicos loca
ais tem sido atribuído ao
o bloqueio de
e canais de ssódio. Entretanto,
Beekwilder e cols., do Depa
artamento d
de Fisiologia
a do Centro Médico da Universidad
de de
Leide
en, na Holan
nda, demonstraram que
e o anestés
sico local n-butil-p-amin
nobenzoato (BAB)
reduz
z a corrente
e de potássio em neurô
ônios do gâ
ânglio da raiz dorsal iso
olados. Utilizando
técnic
ca de patch-clamp, os pesquisadore
p
es registrara
am a corren
nte de potásssio em neurrônios
nocic
ceptivos de gânglios da
a raiz dorsa l em cultura. O BAB in
nibiu a corrrente de potássio
nesse
es neurônios
s, provavelm
mente estabillizando a con
nformação do
d canal inattivado. Os au
utores
sugerrem que essa inibição
o pode con
ntribuir para
a a prolongada anesttesia obtida pela
administração ep
pidural desse
e anestésico..
Referrência: Jourrnal of Pharmacology and Experim
mental Therrapeutics, 3
304(2): 531
1-538,
2003.
8. No
ova formulaç
ção da bupre
enorfina
Bupre
enorfina é um
u
potente analgésico opióide disponível por via parente
eral e sublin
ngual.
Uma nova formu
ulação desse fármaco, pa
ara uso tran
nsdérmico, fo
oi desenvolv
vida e testad
da em
pacie
entes com dor
d
crônica severa. O e
estudo, feito por Sittl e cols., da Universidad
de de
Erlangen, na Allemanha, mostrou
m
que
e a bupreno
orfina trans
sdérmica é bem tolera
ada e
apres
senta eficien
nte analgesia
a nesses paccientes, cons
sistindo em alternativa
a
p
para o tratam
mento
da do
or crônica.
Referrência: Clinic
cal Therapeu
utics, 25(1): 150-168, 2003.
9. Có
órtex cíngulo
o caudal partticipa do pro
ocessamento da nocicepç
ção
Debo
orah E. Bentley e colabo
oradores, de Salford e Manchester
M
(Reino Unido
o) e de Pittsburgh
(EUA
A), utilizaram
m potenciais
s evocados corticais, analisados
a
em
e
imagenss de resson
nância
magn
nética funcio
onal, em resposta à dor produzida pela
p
aplicação de raios la
aser à face dorsal
d
da m
mão em volu
untários. Os potenciais e
evocados foram localiza
ados de mod
do consisten
nte no
córte
ex cíngulo ca
audal, achado que dá importante suporte à participação
p
dessa regiã
ão no
proce
essamento da
d dor.
Referrência: Pain 102: 265-27
71; 2003.
10. H
Hiperalgesia induzida pe
ela Lys49 e Asp49, fosfolipases A2 provenienttes do veneno de
cobra
a Bothrops asper:
a
media
ação farmaco
ológica e detterminante molecular
m
Chacur e cols., do laboratório
o de Fisiopattologia do In
nstituto Buta
antã, Brasil, utilizaram o teste
de R
Randall & Se
elitto para avaliar
a
a hip
peralgesia in
nduzida em ratos pelass Lys49 e Asp49,
A
fosfolipases A2 proveniente
es do vene
eno da cobra Bothrop
ps asper. A administtração
intrap
plantar da Lys49
L
e Asp49 (5-20mg
g/pata) indu
uziu hiperalgesia tempo--dependente
e, que
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foi in
nibida por antagonista de recepto
ores para histamina
h
e serotonina
a (prometaz
zina e
metis
sergida, resp
pectivamentte), por anta
agonista de receptor B2 de Bradiciinina (HOE140) e
por a
anticorpos para TNF-a e IL-1. O pré
é-tratamento com guan
netidina, ate
enolol, praso
ozim e
ioimb
bina (inibidores do sistema
s
nerrvoso simpático), ou indometaciina (inibido
or de
cicloo
oxigenases) reduziu a hiperalgesia
h
induzida pe
ela Lys49 se
em interferiir na hiperalgesia
induz
zida pela Asp49. A hiperalgesia não
o foi inibida por inibidorr seletivo de
e clicloxigena
ase II
coxib), por inibidor da via
(celec
v das lipoxiigenases (zilleuton) e nem pelo inibid
dor da NO sintase
L-NM
MMA. Em con
nclusão, as fo
osfolipases A 2 Lys49 e Asp49
A
são co
omponentes hiperalgésic
cos do
veneno da Both
hrops asperr e exercem
m sua ação
o através de
d mecanis mos moleculares
difere
entes.
Referrência: Toxic
con 41: 667--678, 2003.
11. M
Mecanismos envolvidos na antinociicepção caus
sada pelo composto MV
V8612 isolado de
Mand
devilla velutin
na em ratos
Santo
os e cols., do Departa
amento de Farmacologiia do Centro de Ciênciias Biológicas da
Unive
ersidade de
e Santa Catarina,
C
Flo
orianópolis, demonstra
aram que a administtração
intrap
peritoneal, intratecal
i
ou
u intracereb
broventricula
ar de MV861
12, um com
mposto isolad
do da
plantta Mandevilla
a velutina, causa comp
pleta inibição da hipera
algesia térm
mica induzida
a pela
injeçã
ão intrateca
al de bradic
cinina (BK) ou capsaicina. O MV86
612 também
m inibiu as fases
neuro
ogênica e infflamatória da resposta à formalina. A injeção do
os bloquead ores de canais de
K+ a
apamim e caribdotoxin
c
a 15 minuttos antes do
d estímulo
o nociceptivo
vo marcadam
mente
preve
eniu a antino
ocicepção do
o MV8612 no
o teste de fo
ormalina. Em
m contraste, o tetraetilam
monio
(TEA)) ou a glibe
enclamida não
n
tiveram efeito. O tratamento
t
com toxina pertussis (i.c.v.)
resulttou em sign
nificante inibição da antiinocicepção induzida pelo MV8612 e pela morfina no
m que o efeito
teste de formalina. Em vista
v
destess resultados
s, os autores sugerem
antinociceptivo do
d MV8612 está associa
ado à inibiç
ção da ação
o da BK e a
aos canais de
d K+
+
+2
ativados por Ca de baixa e alta condu
utância, além
m de ativaçã
ão de proteíína Gi/o sens
sível à
toxina pertussis.
Referrência: Brain
n Research, 961:
9
269-27
76, 2003.
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