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1. Pe
esquisadores da USP des
senvolvem ge
el que traz alívio
a
para queimaduras
A novidade surgiu no Instituto de Quím
mica da Universidade de São Paulo
o (IQ-USP), onde
pesqu
uisadores de
esenvolveram curativo de hidrogell reforçado com fibras de poliprop
pileno,
mate
erial plástico ideal para o tratamen to de queim
maduras. Com o reforço
o de polipropileno
desen
nvolvido pello químico Luiz
L
Henriqu
ue Catalani e sua equip
pe, os curattivos poderã
ão ser
fabric
cados em qu
ualquer dime
ensão e não apenas no tamanho
t
pad
drão de 8 po
or 15 centímetros.
As v
vantagens deste
d
hidrog
gel, quando
o comparad
do aos curativos feito
os de gaze, são
principalmente a redução da dor, a aceleraçã
ão do proc
cesso de ccicatrização e a
impermeabilidade
e a microorg
ganismos, ev
vitando infec
cções bacterianas.
Fonte
e: Revista PE
ESQUISA FAPESP, Julho de 2003, vo
olume 89, pá
áginas 68-69
9.
2. Mú
úsica reduz a sensação de
d dor e anssiedade geradas pelo trabalho de parrto
Estud
do na Tailân
ndia, realizad
do em 110 primíparas, demonstrou
u que mulhe
eres que ouviram
músic
ca suave ap
presentaram menos dor e ansiedade
e durante o trabalho de parto em re
elação
àquelas que não
o ouviram música.
m
A terrapia com música
m
foi ad
dministrada antes do in
nício e
duran
nte a fase ativa
a
do partto por três horas. A av
valiação da dor
d e ansied
dade foi realizada
antes
s e três horras após o teste
t
por m
meio de duas
s escalas an
nalógicas vissuais. As au
utoras
sugerrem que a música
m
suave
e durante o trabalho de
e parto pode
e ser uma op
pção para o alívio
da do
or, minimizando o sofrim
mento das m ulheres dura
ante esta fas
se.
Nota da redação: Vale lembrarmos a cittação de Me
elzack e Wall (1982, in:: Sofaer, B.;; Dor,
Manu
ual Prático) que diz: "Aprendemo
"
os, em decorrência de, literalmen
nte, centena
as de
experriências, que
e existe um
m limite para
a a eficácia de qualquerr terapia em
mpregada, porém,
felizm
mente, os efeitos de duas ou mais terap
pias, fornec
cidas em ccombinação,, são
cumu
ulativos."
Fonte
e: Pain Mana
agement Nurrsing 4(2): 5
54-61, 2003.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Ins
suficiência cardíaca: pos
ssível efeito colateral de antagonista
as de TNFa
Antag
gonistas de TNFa são atualmente
a
utilizados pa
ara o tratam
mento da arrtrite reuma
atóide,
artritte juvenil e doença
d
de Crohn
C
(patolo
ogia inflama
atória crônica
a de causa d
desconhecida que
afeta qualquer parte
p
do tub
bo digestivo ). Recentem
mente, Kwon
n e cols. re lataram pos
ssíveis
efeito
os colaterais
s associados
s ao uso de
esses fármacos. Pacienttes tratadoss com etane
ercept
(rece
eptor solúvel de TNFa) e infliximab
b (anticorpo contra TNFa) foram an
nalisados. Após
A
a
terap
pia, 38 pac
cientes, de um total d
de 47, des
senvolveram insuficiênccia cardíaca e 9
agrav
varam insuficiência já ex
xistente. Enttre os 38, 19
9 (50%) não
o tinham fato
ores de risco
o e 10
tinham menos de
e 50 anos. Os
O autores co
oncluíram qu
ue em uma parcela
p
de pa
acientes a te
erapia
com antagonistas
s de TNFα po
ode induzir o
ou exacerbar insuficiência cardíaca.
Veja mais sobre antagonistas
s de TNFα no
o Baú do DO
OL.
Referrência: Ann. Intern. Med
d. 138: 807- 811, 2003.
4. Lid
docaína intra
atecal revertte alodinia e potencializa
a cetorolaco
Ma e cols., da Wake
Wa
Forest University
U
Scchool of Med
dicine, Winstton-Salem, E
EUA, avaliara
am os
efeito
os da admin
nistração intrratecal de li docaína sob
bre a alodinia em mode los de neuro
opatia
em ratos. Uma única
ú
administração de lidocaína reduziu a alod
dinia mecâniica, avaliada
a com
filamentos de vo
on Frey, por até 3 dias. Além disso, os autores
s observaram
m que a lido
ocaína
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intrattecal potenc
cializou o efe
eito antialod
dínico do iniibidor não seletivo de C
COX cetorola
aco, o
qual, quando adm
ministrado is
soladamente
e, não apres
sentou efeito
o. Os autore
es sugerem que a
lidoca
aína possive
elmente reduz a hipere
excitabilidade
e de neurôn
nios espinaiss e interage
e com
sistem
mas de prod
dução de eico
osanóides na
a medula espinal.
Referrência: Anes
sthesiol. 98: 203-208, 20
003.
5. Me
ecanismos co
olinérgicos espinais
e
e do
or
Ezra Mulugeta e cols., do Instituto Karo
olinska (Suéc
cia), apresen
ntaram estu do demonsttrando
queda significativa do núme
ero de rece
eptores mus
scarínicos es
spinais do t ipo M4 em ratos
subm
metidos a arttrite experim
mental aguda
a (12 dias) ou crônica (30
(
dias). O achado refo
orça o
envolvimento de mecanismo
os colinérgico
os espinais relacionados
s com a resp
posta a estímulos
nocic
ceptivos.
Referrência: Brain
n Res. 982(2
2): 284-287,, 2003.
6. No
ovidades sob
bre mecanism
mos da analg
gesia por ele
etroacupuntu
ura
Wei-T
Ting Zhang e cols., de
d Beijing (China) e da Universidade Aalbo
org (Dinamarca),
apres
sentaram intteressante estudo
e
em q
que utilizaram ressonância magnétiica funcional para
avalia
ar alteraçõe
es de estrutturas centra
ais em volu
untários durrante analge
esia induzida por
eletro
oacupuntura
a. Os autorres demonsttraram que diferentes estruturas cerebrais foram
ativadas dependendo da fre
eqüência de
e estimulaçã
ão utilizada, o que pod
deria justific
car os
difere
entes efeito
os produzid
dos pela e
eletroacupun
ntura dependentes da
a freqüência de
estim
mulação e a grande variabilidade de
e resposta normalmente
e encontrada
a entre indiv
víduos
subm
metidos a estta modalidad
de de métod o analgésico
o.
Referrência: Brain
n Res. 982(2
2): 168-178,, 2003.
7. Fator de crescimento neurronal e dor n
neuropática
Cathe
erine Cahill e cols., da Queen’s Un
niversity de Ontário (Ca
anadá), dem
monstraram que a
infusã
ão contínua intratecal de
e fator de crrescimento neuronal
n
(NG
GF) em ratoss não altera a dor
decorrrente de lesão crônic
ca do nerv
vo ciático, mas restau
ura o efeitto analgésic
co da
administração inttratecal de morfina.
m
Oa
achado aponta para o pa
apel crítico e
exercido pelo
o NGF
na manutenção da
d homeosta
ase de neurô
ônios nocicep
ptivos da me
edula espina l.
Referrência: Neurropharmacolo
ogy 45: 543
3-552, 2003..
8. AINEs e seroto
onina
Miran
nda e cols., da Universidade do Ch
hile, apresen
ntaram estudo demonsttrando que o uso
intrap
peritoneal de
e p-cloro-fen
nilalanina (in
nibidor da síntese de se
erotonina) diiminui a ativ
vidade
antinociceptiva de antinfla
amatórios n
não esteroidais (AINE
Es) adminisstrados por via
intrap
peritoneal ou
o intratecal em camun
ndongos, no
os testes de contorção e de retirad
da de
cauda
a. Os autore
es concluem que a ativa
ação de vias descendenttes serotonin
nérgicas, alé
ém da
inibiç
ção da cicloo
oxigenase, seria
s
um me
ecanismo pe
elo qual os AINEs
A
produ
uziriam analgesia.
Os prróprios auto
ores, no enta
anto, admite
em a necess
sidade de se demonstrarr que o efeitto, de
fato, decorre de redução da síntese
s
espin
nal de seroto
onina.
Referrência: Brain
n Res. Bull. 61:
6 417-425
5, 2003.
9. Fib
bromialgia pode mascara
ar doenças a
autoimunes
Doen
nças autoimu
unes podem produzir sin
ntomatologia
a dolorosa que
q
pode se r confundida
a com
fibrom
mialgia (FM)). Pesquisad
dores austría
acos reavaliaram 10 pa
acientes diag
gnosticados como
fibrom
miálgicos, que preenchiiam todos o
os critérios para esta doença, e co
onstataram que
q
9
deste
es pacientes
s eram porrtadores de doenças autoimunes,
a
que incluía
am Síndrom
me de
Sjögrren, artrite reumatóide
r
e entesopatiias (alteraçã
ão em ligame
entos periférricos ou inse
erções
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musc
culares). Os
s autores sugerem q
que pacienttes com FM
F
devem ser reavaliados
periodicamente e que o diiagnóstico d
deve ser co
oncluído ape
enas quand o for exclu
uída a
possibilidade do paciente
p
serr portador de
e doença auttoimune.
Referrência: European Journa
al of Pain 7: 295-296, 20
003.
10. E
Evidências da
a participaçã
ão da interle ucina-10 endógena dura
ante a nocice
epção térmic
ca
exas, EUA, utilizando o método d
Juelic
ch e cols., da Universidade do Te
da placa qu
uente,
avalia
aram a partticipação da interleucina
a-10 (IL-10)) endógena em animaiss deficientes
s para
esta citocina e tratados com
m anti-soro p
para IL-10. Além disso,, foi avaliada
a a expressão do
fator transcricion
nal DREAM (veja
(
Baú do
o DOL para saber mais sobre a DR
REAM) em cultura
celula
ar frente ao
o estímulo com IL-10. O grupo de
d animais deficientes para IL-10 e os
tratad
dos com antti-soro para IL-10, apre
esentaram aumento no tempo
t
de la
atência, suge
erindo
que e
endogename
ente a IL-10
0 induz um efeito pró--nociceptivo.. No entanto
o, em cultu
ura de
célula
as estimulad
das com esta citocina h
houve diminu
uição da exp
pressão de D
DREAM. Con
ntudo,
seria esperado um
u aumento da expresssão da DREA
AM, visto que esta prote
eína está ligada a
um e
efeito pró-nociceptivo.
Nota da redação:: Existem alg
guns estudo s que corrob
boram a hipó
ótese levanta
ada pelos au
utores
de qu
ue a IL-10 seria
s
uma citocina pró-n
nociceptiva. No entanto,, outros trab
balhos sugerem a
IL-10
0 como send
do anti-nocic
ceptiva. Apessar da ampla literatura procurando definir se a IL-10
é pró
ó- ou anti-n
nociceptiva, os diferenttes protocollos e metod
dologias utillizados dific
cultam
avalia
ar qual serria a sua mais
m
prováv
vel função ou ainda se,
s
depende
endo do método
m
nocic
ceptivo utilizado (estímu
ulo mecânico
o, químico ou térmico), a IL-10 apre
resentaria funções
oposttas, da mes
sma forma que
q
a IL-4 e o IFN-g em processos
s inflamatórrios mediado
os por
célula
as Th1 e Th2
2.
Referrência: Journ
nal of Neuroimmunology
y 139: 145-1
149, 2003.
11. C
Ciclooxigenase-1 (COX-1) na medu
ula espinal e núcleo grácil de rato
os parece ex
xercer
papel importante
e em modelo
o de dor pós--operatória
Utilizando a co
ombinação de
d resultad
dos obtidos com teste
es de imun
nohistoquímica e
comp
portamental e o uso de
e inibidores das isoform
mas de COX
X, pesquisad
M
dores do Medical
Cente
er Boulevard
d (Winston-Salem, EUA
A) demonstra
aram que a COX-1 parrticipa da alodinia
mecâ
ânica induzid
da por incisão em patas de ratos (modelo de dor pós-operattória). Os an
nimais
foram
m tratados no períod
do pós-operratório por via intrattecal atravé
és de caté
éteres
(impllantados um
ma semana antes da incissão nas pata
as) com inibidor prefere ncial para COX-1,
inibid
dor específic
co para COX
X-1 e um ini bidor da CO
OX-2. Os res
sultados obttidos demonstram
que C
COX-1 é exp
pressa norma
almente e su
ua expressão aumenta significativam
s
mente na glia dos
segm
mentos avaliados ipsilate
eralmente à incisão, o que coincid
de com a a
alodinia mec
cânica
obserrvada nos animais
a
(pic
cos no 1º e 2º dias após
a
a incisão, declina
ando depois
s). Os
inibid
dores de COX
X-1 aboliram
m a alodinia mecânica dos
d
animais de maneira dose-depen
ndente
e o in
nibidor de CO
OX-2 não intterferiu com a mesma.
Nota da redação: Cabe aqui nos pergun
ntarmos se o catéter inttratecal inse rido uma se
emana
antes
s da incisão
o nas patas não poderi a estar induzindo um processo infflamatório nestes
n
animais. Neste caso
c
ele perr si seria ca
apaz de aum
mentar a ex
xpressão de
e COX-1 e causar
c
alodin
nia. Para re
esolver esta questão se
eria necessá
ário compara
ar os resulta
tados obtido
os nos
animais canulado
os com anim
mais não canu
ulados ou, ainda,
a
a adm
ministração d
das drogas por
p via
intrattecal direta (sem o uso
o de catéte res). Além disso, o fatto do inibido
or de COX-2
2 não
interfferir com a alodinia
a
mec
cânica não d
descarta a possibilidade
p
da COX-2 e
estar particip
pando
deste
e processo. Seriam nece
essários esttudos mais detalhados
d
com
c
a utilizzação de mé
étodos
histoq
químicos para detecção de COX-2 e outros inibidores de CO
OX-2.
Referrência: Pain 104: 15-23,, 2003.
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