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1. Pe
esquisadores da Dinamarrca analisam
m a prevalênc
cia da dor lo
ombar baixa na populaçã
ão
Em E
Ebeltolft, Dinamarca, re
ealizou-se u
uma pesquis
sa para inve
estigar a prrevalência da dor
lombar baixa na população. Duas mil pe
essoas com idade entre 30 e 50 ano
os responderam a
questtionários em
m 1991, 199
92 e 1996, avaliando o número de
e dias com d
dor lombar baixa
duran
nte o ano. Os
O participan
ntes foram d
divididos em três grupos
s: sem dor, com dor de curta
duraç
ção e com dor de longa duração ou recorrente (mais de 30
0 dias/ano). Mais de um terço
da po
opulação apresentou do
or lombar ba
aixa por mais de 30 dia
as/ano na prrimeira avaliação.
Desse
es, 40% perrmaneceu ne
este grupo a
após 1 ano e após 5 an
nos, e apena
as 9% não referiu
r
dor a
após 5 anos. Os indivíduos com do
or lombar ba
aixa no início
o do estudo
o tiveram 4 vezes
mais chance de
e apresentarem dor no
o primeiro ano, e duas vezes m
mais chance
es de
apres
sentarem do
or no quinto
o ano. A dorr lombar baixa não dev
ve ser, porta
anto, consid
derada
trans
siente e, des
sta maneira
a, negligenciiada, pois raramente
r
é auto-limita
ada. Os pacientes
geralmente apres
sentam crise
es periódicass e remissõe
es temporária
as.
Referrência: Journ
nal of Manipulative and P
Physiological Therapeutics 26(4), 21
13-219, 2003.
2. Fib
bromialgia é parte de um
u amplo esspectro de síndromes
s
disfuncionais que cursam
m com
dor g
generalizada
Pesqu
uisadores da
a Medical Un
niversity Ulm
m, na Alemanha, publicaram recente
emente estudo no
qual procuraram
m examinar os conceito s nosológico
os da fibrom
mialgia em uma amosttra da
população. Foi enviado
e
que
estionário so
obre dores reumáticas e queixas não-específicas a
3.174
4 mulheres que residiam em Bad Säckingen (Alemanha), com idade
es entre 35 e 74
anos.. Posteriormente, uma amostra
a
alea
atória de 653
3 pacientes foi cuidadossamente analisada
clinicamente. A prevalência
p
de
d dor corpo
oral difusa crrônica, na po
opulação gerral, foi de 13
3,5%.
No en
nsaio clínico, a presença
a de pontos d
dolorosos as
ssociou-se à extensão da
a dor reumá
ática e
às qu
ueixas de do
or corporal difusa. Os ind
divíduos que
e preenchera
am critérios para presen
nça de
ponto
os dolorosos
s sem histórria de dor d ifusa foram,, então, ava
aliados e a a
análise estatística
demo
onstrou que alguns sinto
omas podem
m ser associa
ados ao risco de desenv
volvimento destes
d
ponto
os, como, por
p
exemplo, mobilidade
e física resttrita, dor e queixas corrporais, enquanto
outro
os sintomas foram assoc
ciados ao rissco de instalação de dor crônica diffusa, como saúde
debiliitada associa
ada a reaçõe
es dolorosass emocionais
s, atividade restrita e altterações do sono.
Os pe
esquisadores
s concluem que
q
o conce ito de fibrom
mialgia "é pa
arte de um a
amplo especttro de
síndromes disfun
ncionais" e questionam
m a relevân
ncia da história de do
or difusa para o
diagn
nóstico de fibromialgia e o concceito de fib
bromialgia como
c
desorrdem de origem
o
reum
mática.
Referrência: Rheu
umatology 20
003; 42: 829
9-835
3. Pe
esquisa inédita na Améric
ca Latina ten
nta identifica
ar o gene da
a enxaqueca
Pesqu
uisadores do
o Instituto Nacional de C
Ciências Médicas e Nutriç
ção (INCMN)) da Secretaria de
Saúde da Cidade do México, em conju
unto com o laboratório
o americano
o Perlegen, estão
desen
nvolvendo estudo
e
inédito na Amé
érica Latina com o intuito de carracterizar o gene
causa
ador da enxa
aqueca. A pe
esquisa anal isará amostras de DNA de 2.400 pe
essoas, 50% delas
com a doença diagnosticada
a, explica o médico Jos
sé Francisco Téllez Zentteno, pesquiisador
titula
ar do Departamento de Neurologia
N
d
do INCMN. Segundo
S
os pesquisadore
p
es, os resulttados,
apesa
ar de não se
erem imedia
atos, visto q ue apenas a análise do DNA levará
á um ano e meio,
ofere
ecerão altern
nativas para o tratamen
nto desse mal que acom
mete milhare
es de pessoa
as em
todo mundo.
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Nota da Redação
o: Leia também o alerta “A predispo
osição genética à enxaqu
ueca” (bolettim 23
Ano 2
2) para mais
s informaçõe
es sobre a in
nfluência gen
nética nesta doença.
4. Te
estes com drogas à base de Cannabiis estão quas
se concluídos
A ind
dústria farma
acêutica GW
W vem realiza
ando estudos para o des
senvolvimen
nto de analgé
ésicos
à bas
se de Canna
abis, possíve
eis de serem
m legalmente
e comercializados, para o tratamen
nto de
dores
s de modera
ada a alta intensidade e também de
d dores crô
ônicas de o rdem neurológica
como
o esclerose múltipla, les
são da medu
ula espinal, lesão do ne
ervo perifériico, entre outras,
além de atuarem
m no controle da dor e inflamação em artrite reumatóide.. Tais analgé
ésicos
são c
compostos de uma mistu
ura de elem
mentos fitocanabinóides que
q
incluem principalme
ente o
hidrocanabin
tetrah
nol (THC) e o canabi nol (CBD) em proporções variad
das. Três fo
ormas
farma
acêuticas es
stão sendo testadas:
t
sp
pray sublingu
ual, pastilha sublingual e uma form
ma por
inalaç
ção. A GW também des
senvolveu u
uma tecnolog
gia de segurança para prevenir o abuso
deste
es medicame
entos. As primeiras sérries de teste
es iniciaram-se em abriil de 2002 e,
e até
então
o, já foram concluídas cinco destass séries, po
ossibilitando a submissã
ão às autoridades
britân
nicas para aprovação
a
de sua come
ercialização no Reino Un
nido em ma
arço deste ano.
a
A
previsão para o lançamento destes prod
dutos à base
e de Cannabis-medicinall ocorrerá ao
o final
de 20
003, quando
o será libera
ado para com
mércio em to
oda a União
o Européia. A
Além disso, a GW
assoc
ciou-se à com
mpanhia Bay
yer para a p atente deste
es produtos com o nome
e de Sativex®.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. An
nalgesia opió
óide: diferenças entre se
exos
Nume
erosos estud
dos demonsttraram, sobrretudo nos últimos
ú
dez anos,
a
diferen
nças na analgesia
opióid
de entre ho
omens e mulheres.
m
Um
ma revisão publicada recentemen
nte discute essas
difere
enças, incluindo fatores farmacociné
éticos e farm
macodinâmicos, compara
ando os efeittos de
difere
entes agonis
stas opióides
s em animaiss e humanos
s de ambos os
o sexos.
Nota da Redaçã
ão: Veja ma
ais sobre d
diferenças se
exo-específic
cas no efei to analgésic
co da
morfiina no alerta
a “Sexo e re
esposta ana
algésica à morfina”,
m
pub
blicado em n
nosso boletim
m 21,
Ano 2
2.
Referrência: Clin. J Pain, 2003
3, may-jun, 19(3), 175-186
6. Ex
xpressão gên
nica na dor neuropática
n
Objettivando ma
aior compreensão do s mecanism
mos molec
culares env
volvidos na
a dor
neuro
opática, Wa
ang e cols. avaliaram alterações na
n expressã
ão gênica g
global na medula
m
espin
nal e gânglio
o da raiz dorsal (GDR) utilizando modelo
m
de lig
gadura de n
nervo espina
al, por
meio de técnicas de microarrray, PCR e im
munohistoqu
uímica. A hip
peralgesia co
omportamen
ntal foi
acom
mpanhada po
or alterações
s na expressã
ão gênica, ta
anto de gene
es imediatoss, canais iônicos e
moléculas sinalizadoras, quanto de genes asso
ociados a eventos
e
seccundários. Esses
resulttados ajudam na comprreensão dos mecanismos
s moleculare
es envolvido
os na neurop
patia e
facilittam o entendimento de sua fisiopato
ologia.
Referrência: J Perripher. Nerv. Syst., 2003
3, 8(2), 128--133
7. Mudança no gradiente aniônico
a
tran
ns-sináptico em neurôn
nios da lâm
mina I da medula
m
espin
nal como um mecanismo
o de dor neu ropática
A teo
oria de contrrole da dor prediz que a perda da inibição (desinibição) no
o corno dors
sal da
medu
ula espinal é crucial em
e
síndrome
es de dores
s crônicas. Entretanto, a natureza
a dos
meca
anismos que
e propiciam tal desinib
bição perma
anece contrroversa. Ne ste trabalho
o são
apres
sentadas eviidências que
e sugerem u m novo mec
canismo parra tal desinib
bição, envolv
vendo
reduç
ção trans-sináptica da expressão do KCC2, um exporta
ador de K+/C
Cl- neuronal, e a
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conse
eqüente que
ebra da hom
meostase aniiônica nos neurônios da lâmina I do
o corno dors
sal da
medu
ula espinal. Nesse exp
perimento, a mudança no gradien
nte aniônico
o transmembrana
torno
ou excitatórias sinapses
s aniônicas que antes eram inibittórias. O b loqueio loca
al, ou
“knoc
ck-down”, do
o KCC2 nos ratos intacto
os reduziu de
d forma sign
nificativa o l imiar nocice
eptivo,
confirrmando que a quebra da
a homeostasse aniônica na lâmina I foi suficiente
e para causa
ar dor
neuro
opática.
Referrência: Nature 424: 938-942, 2003.
8. Pe
erda da cardiioproteção conferida pel a aspirina ap
pós co-tratamento com ibuprofeno
Um d
dos analgésiicos mais prrescritos mu
undialmente, o ibuprofe
eno, parece limitar os efeitos
e
cardio
ovasculares benéficos conferidos
c
pe
ela aspirina.. O estudo liderado por Tom MacDo
onald,
do N
Ninewells Hos
spital and Medical
M
Scho
ool, em Dun
ndee, e dese
envolvido em
m Tayside, Reino
a para prevenção
Unido
o, envolveu mais de 7.0
000 paciente
es que faziam uso diário
o de aspirina
de attaques cardía
acos. Aquele
es que faziam
m uso freqüente de ibup
profeno maiss aspirina tiv
veram
signifficativo aum
mento da mortalidade
e por motiv
vos desconhecidos ou
u por problemas
cardio
ovasculares.. Apesar do
os resultado
os serem referentes
r
a pacientes que fazem
m uso
freqü
üente de ibu
uprofeno, os
s pesquisad
dores acreditam que a interação a
acontece tam
mbém
agudamente, ou seja, após a ingestão de uma única dose de ibuprofeno, o que ofere
eceria
risco em casos de
d prevenção
o de trombo
ose venular em
e viagens aéreas. Alte
ernativamente, os
pesqu
uisadores su
ugerem o uso
o de outros analgésicos,, como o parracetamol.
9. Ra
adiculopatia Torácica
T
Dia
abética: uma
a causa incom
mum de dor pós toracottomia
A dor persistente
e é comum após toraco
otomia (veja
a Nota da Redação
R
I). Pesquisadorres do
Duke
e University Medical Cen
nter, em Du rham, EUA, relataram o caso de um
m paciente de 64
anos com diabettes tipo 2 apresentando
a
o dor abdom
minal na pa
arede torácicca 3 meses após
cirurg
gia toracoscópica vídeo assistida (C
CTVA). No pó
ós operatório o paciente
e apresentou
u dor,
apesa
ar do catéte
er epidural torácico fun
ncionante. Realizada
R
inv
vestigação, revelou-se que
q
a
persis
stência da dor
d foi devido
o à radiculop
patia torácic
ca diabética (RTD) (veja Nota da Redação
II). T
Tal desordem
m é caracterizada por do
or, perda sen
nsorial, fraqueza da mussculatura torácica
e abd
dominal em pacientes com
c
diabete
es. Como ne
este paciente, a dor e a perda sen
nsorial
geralmente revertem dentro
o de um ano
o após o iníc
cio. A desorrdem pode sser distinguida da
neura
algia intercostal baseand
do-se em as pectos clínic
cos e eletrom
miográficos.
Nota da Redação
o I: A torac
cotomia é u
um procedim
mento cirúrgico através do qual se pode
obterr acesso parra realização
o de manob
bras na cavidade torácica, ou, messmo, para alguns
a
proce
edimentos na cavidade abdominal.
a
É feita atrav
vés de uma incisão no e
espaço interc
costal,
em q
qualquer nív
vel, conforme a necessid
dade cirúrgiica. Algumas cirurgias p
podem se utilizar
u
desta
a incisão, co
omo troca de
d valvas ca
ardíacas, cirrurgias de esôfago,
e
med
diastino, pu
ulmão,
entre
e outras.
Nota da Redaçã
ão II: A rad
diculopatia ttorácica diabética é um
ma neuropa tia diabética das
inerv
vações interc
costais, o que não é mui to freqüente
e, mas também não é ra
ara. No entanto, a
assoc
ciação das duas
d
situaçõ
ões é muito
o difícil de acontecer, ainda mais no mesmo nível
interc
costal. Vale
e ressaltar que a posssibilidade de ocorrência existe qu
uando se realiza
r
proce
edimentos cirúrgicos, me
esmo quand o há preocupação com a analgesia p
pós-operatória.
Referrência: PAIN, 103(1-2): 221-223, 20
003.
10. A
Alívio da dor impede lesõ
ões de Alzhe imer
Estud
dos epidemiológicos sug
gerem que o uso de antinflamatór
a
rios não-estteroidais (AIINEs),
como
o ibuprofeno ou naproxe
eno, previne ou retarda o surgimentto da doença
a de Alzheim
mer. A
possíível explicaç
ção está na capacidade dessas drog
gas de degra
adar as placcas amilóide
es que
produ
uzem inflam
mação no encéfalo, lev
vando ao da
ano de nerrvos. Resulttados de es
studos
realiz
zados pelo grupo
g
de Jorrge Barrio, q
químico da Universidade
U
e da Califórn
nia, mostram
m que

3

www
w.dol.innf.br
algun
ns AINEs inib
bem a formação das pla
acas e disso
olve as placa
as existentess, corroborando a
desco
oberta.
11. E
Envolvimento
o da ocitocin
na na antinoccicepção esp
pinal em rato
os com inflam
mação
A ad
dministração intratecal de ocitocina
a (veja deffinição em nosso Dicio
onário de Te
ermos
Relac
cionados) em
e
ratos com
c
inflama
ação induzida por carragenina n
na pata, produz
p
antinocicepção dose-depend
dente, bloq
queada pela
a administrração préviia de atos
sibam,
antag
gonista de receptores da ocitoccina, atenuada pela administraçã
ão de nalo
oxona
(anta
agonista op
pióide não-s
seletivo), β -funaltrexam
mina (antag
gonista de receptores muopióid
des), e nor--bilnaltorfina
a (antagonissta de recep
ptores kappa
a-opióides), e inalterada
a pelo
naltriindole (anta
agonista de
e receptore
es delta-opióides). A administraçã
ão intratecal de
atosib
bam sozinho
o induz hipe
eralgesia em
m ratos com
m inflamação
o. Este estu
udo, realizad
do na
Pekin
ng University
y, Beijing, China,
C
utiliz ando modellos de estím
mulo térmico
o (teste da placa
quente) e mecân
nico (teste de Randall & Selitto), mostrou que tanto a o
ocitocina exó
ógena
quanto endógena
a produz an
ntinocicepção
o na medula
a espinal, te
endo papel na transmis
ssão e
regulação da info
ormação noc
ciceptiva via receptores mum e kappa
a-opióides.
12. A
Analgesia e hiperalgesia
h
pela modula
ação mediada por GABA do córtex ce
erebral
Muda
anças na neu
urotransmiss
são gabaérg ica no córtex insular agranular rosttral (CIAR) podem
p
aume
entar ou diminuir o limiar d a dor, prroduzindo analgesia ou hiperalgesia,
respe
ectivamente,, em ratos movimentan
m
ndo-se livrem
mente. O aumento da cconcentração
o local
de G
GABA pelo uso
u
de um inibidor da enzima GA
ABA-aminotra
ansferase, p
produz duradoura
analg
gesia por au
umento da inibição
i
desscendente do
os neurônios nociceptiv
vos espinais. Pela
atuaç
ção seletiva do GABA em recepto
ores GABAB localizados em neurôn
nios do CIAR, há
produ
ução de hipe
eralgesia através de projjeções para a amígdala,, uma área rrelacionada com
c
a
dor e medo. Este
e estudo sug
gere que a a
atividade do
o córtex cere
ebral pode a
alterar o equ
uilíbrio
do lim
miar nocicep
ptivo por ativ
vação de viass de controle
e neuronal descendentes
d
s.
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