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1. Ru
uptura do im
mplante de silicone nas mamas pode estar ass
sociada a siintomas de dor e
fadiga crônica
Verm
meulen e Scholte, em Amsterdã,
A
re
ealizaram um estudo para
p
avaliar sintomas de
d dor
severra e fadiga crônica
c
em 319
3
paciente
es portadoras
s de implanttes de silicon
ne. Como controle
incluííram no esttudo 100 mulheres
m
sem
m implante mamário e portadoras da síndrom
me da
fadiga crônica (S
SFC) e 40 mulheres
m
sem
m SFC e sem
m implante de
d silicone. E
Em 217 mulheres
com implantes de
d silicone fo
oram relatad
dos sintoma
as de dor se
evera e fadig
ga crônica, sendo
que 131 apresen
ntaram rupttura do imp
plante de ge
el de silicon
ne. Em gera
al, mulheres
s com
impla
ante de silico
one nas mam
mas relatara
am mais freq
qüentemente
e dor severa
a e fadiga crônica,
sendo
o que a rup
ptura da cáp
psula de gel de silicone foi associad
da a aumentto da intens
sidade
dos s
sintomas.
Referrência: J. Re
eumatol., 2003; 30: 226
63-2267.
2. Re
ejeição e dorr causam a mesma
m
reaçã
ão no cérebrro
Pesqu
uisadores da
a Universidade da Califó
órnia, em Los Angeles, descobriram
d
que ser ign
norado
socialmente caus
sa no cérebrro a mesma reação que uma agress
são física. Oss participanttes do
estud
do interagiam com dois
s personage
ens virtuais observados em uma te
ela e recebiam a
inform
mação de que outros dois perso
onagens tam
mbém estav
vam sendo controlados por
articipantes eram
pesso
oas. Essa in
nformação, no
n entanto, era falsa, já
á que os ou
utros dois pa
apena
as uma sim
mulação. O programa
p
fa
azia com que o participante da pessquisa semp
pre se
sentis
sse preterido durante a interação ccom os perso
onagens. No
o começo, a bola do jog
go era
dirigida igualmen
nte aos três jogadoress mas, em seguida, do
ois personag
gens cibernéticos
come
eçavam a jog
gar a bola um para o ou
utro, aparenttemente exc
cluindo o “hu
umano”. Foi nesse
ponto
o que as rea
ações começ
çaram a ser detectadas via ressonân
ncia magnéttica (RM), método
m
usado
o para monitorar os parrticipantes. A RM detecta
a mudanças sutis no flu
uxo de sangu
ue em
várias partes do
o cérebro. O aumento de fluxo sangüíneo
s
na
n parte an terior do córtex,
considerado asso
ociado aos se
entimentos d
desagradáve
eis causados pela dor físsica, foi regis
strado
pela RM. As evid
dências sugerem que a dor pode estar associada à rejeiição social, à dor
psico
o dividir os mesmos neurônios usad
ológica como
o luto e solid
dão, podendo
dos para ela
aborar
a dorr física.
3. Do
or crônica afe
eta um em cada
c
cinco e uropeus
O es
studo “Pain in Europe””, realizado na Semana
a Européia contra a D
Dor, iniciativ
va da
Federração Européia das Asso
ociações Naccionais para o Estudo da
a Dor, afirm
ma que 15 milhões
de eu
uropeus já pensaram em
e cometer suicídio dev
vido à dor crônica,
c
pro
oblema que causa
preju
uízo de 117 bilhões de reais
r
ao ano
o por ausência no traba
alho. Segund
do a pesquis
sa, os
a dor ou são
serviç
ços especializados no trratamento da
o inexistente
es ou estão no limite. Após
A
a
entre
evista de ma
ais de 46 mil
m pessoas, concluiu-se que um qu
uinto dos qu
ue sofrem de
d dor
crônica têm o prroblema por mais de 20
0 anos, o qu
ue leva à pe
erda do emp
prego por falta ou
incap
pacitação; 34
4% têm vida sexual afe
etada, 73% têm dificuld
dades para dormir, 43%
% não
são b
bem atendid
das pelo mé
édico e apen
nas 23% disseram ter sido encam inhados parra um
espec
cialista.
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4. Es
studo realiza
ado com indivíduos que sofrem de dor
d crônica associada à lesão de medula
m
espin
nal revela ine
efetividade dos
d tratamen
ntos realizad
dos
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Miam
mi (EUA) publicaram estudo na rev
vista Spinal Cord,
ediçã
ão de novem
mbro, no qua
al foi aplicad
do um questionário a 12
20 indivíduoss com dor crônica
cuja causa primá
ária era lesão
o da medula
a espinal. O questionário
q
o contemplav
va questões sobre
fatore
es demográ
áficos, carac
cterísticas e tratamenttos utilizado
os para a d
dor. Segund
do os
autorres “devido à alta prev
valência e ccontrole inad
dequado da dor após in
njúria da medula
m
espin
nal, é imporrtante ter informações ssobre os fattores associados com o uso de terapias
espec
cíficas para o controle da dor”. A
Além de uma série de informaçõess interessan
ntes o
estud
do conclui qu
ue uma subs
stancial porccentagem de
e indivíduos com dor rela
acionada à injúria
de m
medula espin
nal não obttiveram sign
nificante alíívio da dor a partir d e prescriçõe
es de
medicamentos e//ou tratamen
ntos proposttos.
Referrência: Spina
al Cord. 2003 Nov; 41(1
11): 600-9.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Vis
são crítica do
o uso de rofecoxib para tratar artrite
e reumatoide
O roffecoxib foi re
ecentemente
e aprovado p
para tratame
ento dos sin
ntomas da arrtrite reuma
atóide.
Uma avaliação clínica
c
compa
arativa em mais de 8000 pacientes mostrou q
que esse fárrmaco
não é mais efetiv
vo que antiin
nflamatórioss convencion
nais (AINEs). Além disso
o, a freqüênc
cia de
efeito
os adversos também nã
ão diferiu. O rofecoxib causou meno
os distúrbioss gastrointes
stinais
que o naproxen, porém mais
s que o place
ebo. O risco renal do roffecoxib foi se
emelhante ao
a dos
outro
os AINEs. Po
ossíveis efeitos cardiova
asculares também não podem ser descartados
s. Nos
EUA, vários óbittos decorren
ntes de com
mplicações gastrointestin
g
nais associa
adas ao rofe
ecoxib
foram
m relatados. Dessa form
ma, a escolh
ha do medic
camento parra tratamentto sintomático da
artritte reumatóid
de deve ser cuidadosa,
c
a
apesar de tod
do marketing
g sobre a efi
ficácia dos co
oxibs.
Referrência: Presc
crire Int. 200
03 Jun;12(6 5):89-90
6. Effeito de um antagonista
a benzodiaze
epínico na analgesia da morfina em
m ratos mac
chos e
fêmeas
O trrabalho, rea
alizado por Holtman e cols., do
o departam
mento de a
anestesiologia da
benzodiazepínico
Unive
ersidade de Kentucky, EUA, avaliiou o efeito
o de um antagonista
a
(flum
mazenil) sobrre a analgesia, efeitos locomotores
s e desenvo
olvimento de
e tolerância após
administração de
e morfina em
e
ratos ma
achos e fêm
meas. No teste de retirrada de cau
uda, o
fluma
azenil induziu discreta analgesia não
o relacionada à dose ou ao sexo, en
nquanto a morfina
produ
uziu analges
sia dose- e sexo-depend
s
dente (maior em macho
os). O fluma
azenil aumen
ntou a
analg
gesia da morfina
m
e, quando co-administrado com esse opió
óide, reduz
ziu o
desen
nvolvimento de tolerânc
cia em fême as, mas não
o em macho
os. Os achad
dos indicam que o
fluma
azenil pode ser
s usado co
omo adjunto na terapia opióide
o
para alívio da do
or.
Referrência: European Journa
al of Pharmaccology 470 (2003)
(
149–
– 156
7. Zo
olmitriptan nasal: nova alternativa
a
p ara o tratam
mento da enx
xaqueca
ntemente, o laboratório
Recen
o Astra Zene
eca, respons
sável pelo zolmitriptan
z
(Zomig, agonista
de re
eceptores da
a serotonina utilizado pa
ara o tratam
mento agudo
o da enxaqu
ueca), apres
sentou
uma nova form
mulação parra administtração nasa
al, a qual está sendo
o avaliada para
come
ercialização. A eficácia da formulaçã o nasal do zolmitriptan
z
foi avaliada por Charles
sworth
e cols., pesquisa
adores da In
nglaterra, q ue realizara
am um estudo com 154
47 pacientes
s com
idade
e entre 18 e 65 anos dia
agnosticadoss com enxaq
queca com ou
o sem aura há pelo me
enos 1
ano. Os dados obtidos
o
mosttraram a efiicácia desta nova formu
ulação nasa l do zolmitrriptan,
sendo
o seu efeito
o mais rápido, pois o al ívio da dor foi relatado após 15 m
minutos do uso do
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medicamento po
or via nasal. Em outro
o estudo re
ealizado na Inglaterra, Dowson e cols.,
avalia
aram a eficá
ácia do zolm
mitriptan nassal para o tratamento
t
a longo prazzo da enxaq
queca.
Neste
e estudo co
om 1093 pa
acientes com
m idade en
ntre 18 e 65
6 anos dia
agnosticados
s com
enxaq
queca com ou sem aura
a, a redução
o da dor foi avaliada po
or meio da u
utilização de
e uma
escala indicando
o ausência de dor, dorr severa, moderada
m
ou
u leve apóss duas hora
as da
administração da
a droga na
a dose de 5
5,0 mg. Os
s resultados
s mostraram
m que o us
so do
zolmiitriptan nasa
al a longo prazo
p
foi efficaz no trattamento da enxaqueca e a maioria dos
pacie
entes (70,3%
%) relatou redução
r
sign
nificativa da
a intensidade
e da dor, p
podendo volttar às
suas atividades de
d rotina ap
pós duas horras do início
o da crise de
e enxaqueca
a em 60,4 % dos
casos
s.
Referrência: CNS Drugs. 2003
3; 17(9): 65
53-67 - CNS Drugs. 2003
3; 17(11): 8
839-51
8. Efe
eito antinociceptivo dos canabinóide
es independe
e da sua propriedade anssiolítica
O effeito antinociceptivo do
os canabinó
óides tem sido muitas
s vezes asssociado às suas
proprriedades ansiolíticas. No
N entanto, pesquisado
ores da Universidade FFederal de Santa
Catarrina demons
straram que camundong
gos com dife
erentes níveiis de ansied ade respond
deram
com mesma inte
ensidade ao efeito antino
ociceptivo do D9-THC, o princípio attivo da Cann
nabis,
no te
este de form
malina. Além
m disso, o esstudo conclu
ui que esse efeito antin ociceptivo do
d D9 THC parece envo
olver predom
minantementte receptore
es canabinóid
des, mas ta mbém recep
ptores
opiác
ceos.
Referrência: Pharm
macology, Biochemistry
B
and Behavio
or 75 (2003) 763–768
9. Efe
eito do colírio de sulfato de morfina na hiperalge
esia na córnea de rato
Estud
do realizado por Wenk e cols., da U
Universidade
e de Minneso
ota, mostrou
u que a apliicação
de co
olírio de sulffato de morffina atenua a hiperalges
sia e inflama
ação da córn
nea. Neste estudo
e
foi uttilizado o mo
odelo experimental rece
entemente caracterizado
o de injúria q
química aguda da
córne
ea de ratos. Além disso
o, o resultad
do do estudo sugere qu
ue o efeito a
antiinflamató
ório e
nflamação ocorre
analg
gésico da morfina na có
órnea com in
o
por sua ação loca
al nos recep
ptores
mu e delta, mas não em kappa.
Referrência: Pain 105 (2003) 455–465
10. A
Aumento da expressão
o de canaiis de sódio
o Nav1.3 e envolvimen
nto funcional na
hiperrexcitabilidad
de neural associada co
om dor neu
uropática central após lesão da medula
m
espin
nal
Estud
do realizado por Bryan e cols., da E
Escola de Me
edicina da Un
niversidade Yale, demon
nstrou
pela primeira ve
ez que a hip
perexcitabilid
dade neural associada com dor ne
europática central
c
pode estar relaciionada com a upregulattion de cana
ais de sódio sensíveis a tetrodotoxina do
al após lesã
tipo Nav1.3 nos neurônios sensoriais d
de segunda ordem do corno dorsa
ão da
medu
ula espinal. Para evide
enciar a up
pregulation desses
d
cana
ais, método
os como RT
T-PCR,
hibrid
dização in-siitu e imunohistoquímica
a foram utilizados. A uttilização de antisense para
p
o
canall Nav1.3 red
duziu a hiperexcitabilida
ade dos neurônios multireceptivos d
do corno dorsal e
atenu
uou a alodinia mecânica e hiperalgessia térmica após
a
lesão da medula esspinal.
Referrência: The Journal
J
of Ne
euroscience,, October 1, 2003 • 23(2
26):8881– 8
8892
11. In
ndução de fa
ator de cresc
cimento vasccular pela in
nterleucina-6
6 na artrite rreumatoide
O fator de crescim
mento vascu
ular endoteli al (VEGF) é um fator inttimamente rrelacionado com
c
a
angio
ogênese. A sua
s
produção
o é observad
da na fase proliferativa
p
de feridas ciirúrgicas tan
nto no
plasm
ma sangüíne
eo quanto no exsudato da ferida. Este
E
fator te
em sido tam
mbém relacio
onado
com a agressividade de diferentes
d
ti pos de tum
mores malig
gnos. Nakah
hara e cols
s., da
Unive
ersidade de Osaka, Japã
ão, estudara
am a relação
o entre interleucina-6 (IIL-6) e a indução
da produção de VEGF em pacientes co
om artrite reumatóide.
r
Para isto, foi compara
ada a
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conce
entração pla
asmática de
e VEGF de pacientes com
c
artrite reumatóide antes e após o
tratamento crônico com anticorpo mono
oclonal anti-rreceptor da IL-6 com pa
acientes sadios. A
conce
entração pla
asmática des
ste fator de crescimento
o apresentou-se aumenta
ada em pacientes
com artrite, rettornando a seus valore
es normais (obtidos de pacientess sadios) ap
pós o
tratamento com anticorpo. Estudos in vittro em cultura de células
s sinoviais n
na presença de IL6, IL-1beta e TN
NF-alfa tamb
bém indicara
am que a IL
L-6 age sinergicamente com estas outras
o
citociinas na prod
dução de VEGF. Além dissso, somentte o anticorp
po anti-IL-6 aboliu este efeito
sinérgico. Em resumo, a terrapia com a nticorpo antti-receptor da
d IL-6 redu
uz a produção de
VEFG
G em pacienttes com artriite reumatói de.
Referrência: Arthrritis Rheum. 2003 Jun;4 8(6):1521-9
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