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Divullgação Cien
ntífica
1. Us
so de patch de
d lidocaína associado co
om gabapen
ntina via oral para terapiia de dor crô
ônica
Um p
patch conten
ndo lidocaína a 5% com
mbinado com
m gabapenttina (anticon
nvulsivante usado
como
o adjuvante na terapia para
p
dores d e origem ne
eurogênica) via
v oral para
a o tratamen
nto de
neura
algia pós-herpética, dor lombar e ne
euralgia diab
bética, parec
ce ser seguro
o e bem tole
erado.
O tra
abalho origin
nal foi apres
sentado dia 20 de feverreiro no 19º encontro an
nual da Ame
erican
Acade
emy of Pain
n Medicine. Pesquisadore
P
es do Arizon
na Research Center, em
m Phoenix, EUA,
E
e
da En
ndo Pharmac
ceutical, Cha
adds Ford, E
EUA, avaliara
am 107 pacientes no esttudo. Os me
esmos
já fa
aziam tratam
mento com analgésicoss sistêmicos
s, como a gabapentina
a. Os resultados
parec
cem ser prromissores, oferecendo a propostta de uma terapia nã
ão invasiva para
tratamento da do
or crônica.
2. Difficuldades pa
ara informarr dor
Em 1999 foi criada
c
pelo JCAHO (JJoint Comm
mission on Accreditatio
on of Healtthcare
Organ
nizations) metodologia
m
para melho
orar a qualiidade do co
ontrole da d
dor em pacientes
porta
adores de câncer.
c
Pretendia-se ex
xpor aos pa
acientes seu
us direitos, educar e treinar
pesso
oal clínico, estabelecerr rotinas se
eguras de controle
c
da dor e enffatizar o us
so de
instru
umentos pad
dronizados de
d informaçõ
ões sobre a dor do paciente. Para a
atender ao último
ú
quesiito, foi criado formulário
o padronizad
do para perm
mitir melhor documenta ção a respeito da
dor d
do paciente e sua evoluç
ção com o tra
atamento prroposto. Res
sultados ora apresentado
os por
pesqu
uisadores da
a Universida
ade do Texass, Houston, EUA, demon
nstram que tal iniciativa
a está
longe
e de atingir seu objetivo
o original. D
De 150 formulários obtid
dos, 117 forram avaliado
os (80
pacie
entes interna
ados e 37 pa
acientes de ambulatório
o). A partir da
d análise d
destes formu
ulários
consttatou-se que, na maioria dos cassos, não foi registrada a forma d e abordage
em ou
ensidade da
tratamento da do
or. Por outro
o lado, a inte
a dor foi regiistrada em ccerca de 60%
% dos
casos
s. Interessa
antemente, nos formul ários com anotações conveniente
es, o tratam
mento
estab
belecido foi indicado em mais de 80%
% dos casos
s.
Referrência: Journ
nal of Pain and Symptom
m Manageme
ent 25: 519-527, 2003.
3. Cu
uidados palia
ativos em um
m hospital pa
ara tratamen
nto do cânce
er
Carla
a Ripamonti liderou extenso e inte
eressante es
studo para comparar
c
cu
uidados paliativos
realiz
zados no Ins
stituto Nacio
onal do Cânccer de Milão (Milão, Itália) nos anoss de 1987, 1993 e
2000. O estudo mostra que
e dor não ccontrolada permaneceu
p
como send
do o motivo mais
freqü
üente de ad
dmissão de pacientes. Observou-s
se aumento
o significativ
vo do temp
po de
intern
nação, do número de pacientes internados para terapêutica de ssuporte (nu
utrição
paren
nteral, hidra
atação, transfusão ou i nfusão de hemoderivad
h
dos) e das internações
s para
inves
stigação do estágio da
d
doença. Diminuíram
m as adm
missões para
a procedim
mentos
analg
gésicos invas
sivos e para
a diagnóstico
o da dor. Au
umentou o uso
u
de anti--inflamatório
os não
esterroidais prescritos na form
ma “se necesssário” e caiu significativ
vamente o u
uso regular desses
d
comp
postos. Aum
mentou o uso
u
de an ticonvulsivantes, laxan
ntes, pamid
dronato, cod
deína,
trama
adol e me
etadona, en
nquanto dim
minuiu o uso
u
oral de
e antidepre
essivos, mo
orfina,
bupre
enorfina e oxicodona. Finalmente
e observou--se aumento
o significatiivo da inte
eração
colab
borativa de especialistas
e
na busca de
e solução para casos individuais.
Referrência: Journ
nal of Pain and Symptom
m Manageme
ent 25: 499-511, 2003.
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4. Um
ma visão con
ntemporânea
a sobre a dissmenorréia em
e adolescentes
A dismenorréia, considerada
c
o distúrbio ginecológico
o mais freqüente entre a
as adolescen
ntes, é
abord
dada em arttigo publicad
do na revista
a Paediatric Drugs (2002). O trabal ho discorre sobre
as ca
ausas mais comuns da dismenorré
éia e descreve as anom
malias uterin
nas associad
das às
crises
s severas do
d distúrbio. O uso de
e drogas an
ntiinflamatórrias não estteroidais (A
AINEs)
tamb
bém é citado
o como o mais
m
freqüen
nte tratame
ento farmaco
ológico para
a a dismeno
orréia,
além de alterna
ativas para casos nos quais os siintomas não
o respondem
m ao tratam
mento
conve
encional. Se
egundo o artigo,
a
respo
onsáveis pe
elos cuidado
os com ado
olescentes têm
t
o
importante papel de educá-las sobre o s sintomas associados à menstrua
ação, assim como
avalia
ar e oferecerr o tratamen
nto adequado
o às pacienttes com dism
menorréia.
Referrência: Paediatric Drugs,, 4(12):797--805, 2002.
5. Estabilização Segmentar
S
Vertebral:
V
re
eeducação do
os músculos no combate
e à dor
A esttabilização segmentar
s
vertebral,
v
té cnica desenvolvida na Universidade
U
e de Queensland,
ão de exerrcícios
Austrrália, e rec
centemente implantada no Brasil, baseia-se na aplicaçã
terap
pêuticos es
specíficos no
n
intuito de reeduc
car grupos musculare
es denominados
estab
bilizadores (m
músculos mais profundo
os que se co
ontraem antes do movim
mento ocorrer). A
nova técnica pro
omete aliviarr as dores ccausadas por lesão por esforços rep
petitivos, hé
érnias,
esten
nose de ca
anal, tendin
nite, contussões ou tra
aumatismos. Segundo especialista
as, a
estab
bilização seg
gmentar pos
ssui maior e
eficácia e ra
apidez na melhora
m
do quadro dolo
oroso,
respe
eitando a pro
ogressão da reabilitação
o muscular.
6. Te
erapias biológ
gicas para artrite reuma
atóide juvenil
Wilkin
nson e cols.. publicaram
m recenteme
ente uma re
evisão discuttindo a utilizzação de terapias
biológ
gicas no tratamento
t
da artrite
e reumatóid
de juvenil. Além de identificar vias
fisiop
patológicas da doença e possíveiss alvos de intervenção
o, como cittocinas e células
c
imunológicas, os
s autores dis
scutem tam
mbém efeitos
s colaterais e aspectos éticos da te
erapia
biológ
gica.
Veja mais sobre Artrite
A
Reum
matóide em n
nossa seção Alertando.
ase in Childh
hood, 88(3):186-191, 20
003.
Referrência: Archiives of Disea
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. “D
DREAM” e o controle
c
da atividade
a
nocciceptiva
DREA
AM (dowstre
eam regulato
ory elementt antagonisttic modulator), também
m conhecida como
calsenilina, é um
ma proteína que
q
participa
a de diferenttes efeitos biológicos,
b
co
omo regulaç
ção da
expre
essão gênic
ca e modulação de canais de
e potássio. Embora seja encon
ntrada
prefe
erencialmentte no cérebrro e medula
a espinal, a DREAM é vista també
ém em pequenas
quantidades na maioria
m
dos tecidos do o
organismo. Contudo,
C
animais deficie
entes para o gene
que c
codifica a proteína DRE
EAM apresen
ntam integridade funcional e estruttural dos tecidos,
inclus
sive no sis
stema nervo
oso central.. A única alteração consistente
c
apresentada
a por
M foi a reduzida resposta a estím
camu
undongos de
eficientes pa
ara a DREAM
mulos nociceptivos
somá
áticos, fásico
os ou persistentes, co mo o teste
e de retirada de cauda
a e da form
malina
respe
ectivamente,, e também
m em estímu
ulos nocicep
ptivos viscerrais, produzzidos pela in
njeção
intrap
peritonial de
e sulfato de magnésio. E
Este estado hipoálgico
h
te
em sido atrib
buído ao aum
mento
na attivação de receptores ka
appa-opióde
es na ausênc
cia da DREA
AM. No entan
nto, há indíc
cio de
que esta hipoalg
gesia també
ém é decorrrente de mecanismos não
n
opióidess, pois é apenas
parcia
almente revertida porr antagonistta opióide em ratos deficientes para a DREAM
D
subm
metidos à con
nstrição do nervo
n
ciático
o, que produz alodinia mecânica dura
adoura.
Veja mais sobre a DREAM na
a edição 27 d
de nosso alerta.
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Referrência: Expe
ert Opin Therr Targets, 7((2):249-263, 2003.
8. Cim
metidina parra tendinite calcificante ccrônica do ombro
o
Depó
ósitos de cálc
cio no ombro
o podem perrsistir por muitos
m
anos resultando
r
e
em dor e limitação
da fu
unção mecân
nica. Os efe
eitos de dife rentes trata
amentos variam significa
ativamente e não
mostram resulta
ados consisttentes e co
onfiáveis a longo prazo
o. De acord
do com trab
balhos
anterriores, a cim
metidina (an
ntagonista d
dos receptores H2 da histamina) poderia melhorar
sintomas da tend
dinite calcific
cante crônica
a no ombro. A cimetidina, 200 mg d
duas vezes ao
a dia,
foi da
ada por via oral durante 3 meses a 16 pacienttes que não
o respondiam
m por mais que 6
mese
es ao tratam
mento convencional. Apó
ós este trata
amento, o ín
ndice máxim
mo de dor (e
escala
analó
ógica visual: 0 – 10) havia diminuíd
do significatiivamente e 63% dos pa
acientes avaliados
ficara
am livres da
d dor. Os depósitos d
do cálcio desaparecera
d
am em 9 p
pacientes (5
56%),
dimin
nuíram em 4 (25%) e não muda ram em 3 (19%). O acompanham
mento dos casos
as se mante
demo
onstrou que a melhoria dos sintoma
eve, e nenhuma recidiv
va ou aumen
nto de
depós
sitos de cálc
cio foi obserrvada. As co
oncentrações
s de cálcio no
n plasma n
não apresentaram
muda
anças significativas. Os resultados iindicam que
e a cimetidin
na é eficaz n
no tratamen
nto da
tendinite calcifica
ante crônica
a do ombro
o, entretanto
o, o mecanismo pelo q
qual a cime
etidina
melhora os sintom
mas é desco
onhecido.
Referrência: Regio
onal Anesthe
esia Pain Me
edicine, 28(3
3): 248-252, 2003.
9. Us
so de opióide
es em gel pa
ara tratamen
nto tópico da
a dor por esc
caras
Úlcerras de press
são (escaras
s de decúbi to) são freq
qüentes com
mplicações d
do tratamen
nto de
pacie
entes acamados. A dor que
q
acompa
anha o surgimento dessa
as úlceras é normalmen
nte de
difícill controle com
c
o uso de analgéssicos por via
v
oral do tipo do pa
aracetamol, antiinflam
matórios não
o esteroidais
s ou mesmo opióides. Do
ois trabalhos
s recentes sã
ão indicativo
os que
o uso
o tópico de gel Intrasite contendo
o morfina (Z
Zeppettella e cols., Jou
urnal of Pain
n and
Symp
ptom Manag
gement 25:5
555-558, 20 03) ou diam
morfina (Petra Flock, Jou
urnal of Pain and
Symp
ptom Manag
gement 25:5
547-554, 20 03) produz importante alívio da do
or na maioriia dos
ão.
casos
s após pelo menos
m
2 dias de utilizaçã
Referrências: Jourrnal of Pain and
a
Sympto
om Managem
ment 25:555-558, 2003
Journ
nal of Pain an
nd Symptom
m Manageme
ent 25:547-5
554, 2003
10. L
Lesão da raiz
z dorsal alivia dor de dea
aferentação
Guen
not e cols., de Lyon, Frrança, demo
onstraram que
q
a lesão da zona de
e entrada da raiz
dorsa
al alivia a do
or de deaferrentação em
m ratos (veja
a mais sobre
e “dor de de
eaferentação
o” em
nosso
o Dicionário de Termos Relacionados
R
s). Os autores realizaram
m rizotomia do plexo braquial
e avaliaram os sinais clínic
cos (ulceraçção e autottomia) e ele
etrofisiológiccos (aumento da
ativid
dade espontânea no corrno dorsal e
espinal ipsilateral) para confirmar o desenvolvim
mento
da do
or de deaferrentação. Em
m seguida oss animais foram dividido
os em grupo
os: no grupo
o 1 foi
realiz
zada microcirurgia que consistiu e m incisão da
d região de entrada d
da raiz dors
sal na
medu
ula espinal; no grupo 2 o procedime
ento foi repetido sem rea
alização de iincisão (conttrole).
Cerca
a de 69% do
os animais submetidos à microcirurg
gia apresentaram compl eta resoluçã
ão dos
sinais
s clínicos da deaferentaç
ção. Os auto
ores propõem novo mod
delo de dor de deaferen
ntação
e enffatizam o papel do corno
o dorsal espi nal na sua gênese.
g
Referrência: Journ
nal of Neurosurgery, 97((6):1402-14
409, 2002.
11. E
Efeito da inje
eção intramu
uscular de g ranisetron (GRA) na dorr muscular e
em pacientes com
fibrom
mialgia
Ernbe
erg e cols., do Departam
mento de Fiisiologia Ora
al Clínica do Instituto de
e Odontologia em
Hudd
dinge, Suécia
a, demonstrraram que a injeção de
e GRA (antagonista de rreceptores 5-HT
5
3,
1mg//ml) no músculo massé
éter de paccientes saud
dáveis reduz
z a dor ind
duzida pela 5-HT.
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Poste
eriormente, a equipe re
ealizou estud
do para ava
aliar se o GRA
G
pode in fluenciar a dor e
alodin
nia/hiperalge
esia em pacientes porttadores de fibromialgia. Dezoito p acientes do sexo
femin
nino que apresentavam critérios pa
ara fibromiallgia de acordo com o C
Colégio Americano
de R
Reumatologia
a participaram do estu
udo. Após a injeção de
d GRA, ou
u salina no
o lado
contrralateral, o limiar de dorr à pressão foi avaliado visualmente
e e por algô
ômetro eletrônico.
Em s
seguida à ad
dministração do GRA o llimiar de dor à pressão aumentou, enquanto que no
lado onde foi inje
etada a salin
na o limiar n
não variou. Oito pacienttes responde
eram à injeç
ção de
GRA com aumentto do limiar de dor à pre
essão durantte o período experimenttal. Em conclusão,
os re
esultados de
este estudo não prova ram que a injeção de GRA no m
músculo mas
sséter
influe
encia na dor local em pacientes com
m fibromialgia
a.
Referrência: Pain 101(3): 275
5-282, 2003 .
12. C
Contribuição dos produttos das Lipo
ooxigenases na hiperalg
gesia mecân
nica induzida
a pela
prosttaglandina E2 e epinefrin
na em rato
Aley e cols., do Centro de Dor
D
da Univ
versidade da
a Califórnia, EUA, avalia
aram o pape
el das
lipoxiigenases (produtos do metabolism o do ácido araquidônic
co) na hiperralgesia mec
cânica
induz
zida pela ep
pinefrina. A intensidade
e de hipern
nocicepção foi
f
avaliada pelo métod
do de
retira
ada da pata (Randall-Se
elitto e Alge símetro). A hipernocicepção mecân
nica induzida
a pela
epine
efrina foi inib
bida por dro
ogas inibidorras das lipoo
oxigenases. A hiperalgessia produzida
a pela
ativação da proteinoquinase
e ativada p
por mitógen
no (MAPK) não
n
foi inib
bida por ne
enhum
inibid
dor de lipoox
xigenase. A hiperalgesia
a induzida pe
ela injeção de
d 5 e 12 lip
pooxigenase
es não
foi inibida por nenhum inibidor de protein
noquinase C (PKC), protteinoquinase
e A (PKA) e MAPK.
M
Conclusão: as lipooxigenas
ses funciona
am como segundos
s
mensageiros
m
na hiperalgesia
perifé
érica induzid
da por agen
ntes que age
em diretame
ente no noc
ciceptor do a
aferente primário
(epin
nefrina e PGE
E2).
Referrência: Expe
erimental Bra
ain Research
h, 148(4): 48
82-487, 200
03.
13. A ação combinada de aminas
a
vaso
oativas e brradicinina medeia a hip
peralgesia té
érmica
evoca
ada por alerg
gênios em ra
atos
Lavic
ch e cols., do
o Departame
ento de Fisio
ologia e Farm
macodinâmic
ca do Institu
uto Oswaldo Cruz,
Rio d
de Janeiro, Brasil,
B
investtigaram a h abilidade do
os alergênios
s em induzirr hiperalgesia em
ratos
s sensibilizad
dos com imu
unoglobulina E (IgE). O alergênio
a
produziu hiperralgesia térm
mica e
forma
ação de edema na pata ipsilateral. A hiperalges
sia induzida pelo alergên
nio foi inibida
a pelo
tratamento intra
aperitoneal com
c
antago nistas de re
eceptores de histamina
a e serotonina. A
hiperralgesia ana
afilática foi mimetizad
da pela ad
dministração combinada
a de hista
amina,
serottonina e brradicinina em doses in
nefetivas qu
uando injetadas sozinh
has. Os achados
mostram que a hiperalgesia
h
térmica é ccaracterística
a da inflamação evocada
a pelo alergê
ênio e
que a interação sinérgica
s
enttre bradicini na, serotonina e histamina tem um papel importante
neste
e fenômeno.
Referrência: European Journa
al of Pharmaccology 462(1-3): 185-19
92, 2003.
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