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1. An
ntiinflamatórrios não-este
eroidais pode
em causar hipertensão no
n período pó
ós-parto
O Aus
stralian Adverse Drug Reactions Bullletin publico
ou matéria na qual um ccomitê que analisa
casos
s envolvendo
o reações a drogas nova
as no merca
ado, interaçõ
ões medicam
mentosas e outras
o
inform
mações rela
acionadas a medicame ntos, apres
sentou uma série de rrelatos de crises
hiperrtensivas em
m mulheres que utilizarram antiinflamatórios não-esteroida
n
ais (AINEs) após
terem
m dado à luz. Entre os AINEs relattados estão indometacin
na, ibuprofe
eno e diclofe
enaco.
Embo
ora a eficácia
a dos AINEs no tratame nto da dor pós-parto
p
normal tenha ssido demons
strada
por v
vários estudo
os prospectiv
vos, o uso de
estes medicamentos nes
ste período e
em mulheres com
história de eclâm
mpsia e em partos pre
ematuros nã
ão foi analis
sado. A repo
ortagem salienta,
ainda
a, que os AINEs possuem efeitos m
mínimos sobrre a pressão em indivídu
uos normote
ensos,
mas podem caus
sar aumento
o na pressão
o em pacienttes hipertensos que con
ntrolam a prressão
sangu
uínea com beta-bloque
eadores ou inibidores da
d enzima conversora de angiotensina.
Algun
ns estudos apresentados
a
s na reporta
agem sugere
em que os AINEs
A
podem
m causar aum
mento
de prressão sangu
uínea em pa
acientes não
o controlados e este efeito seria em
m diferentes graus
de intensidade de
ependendo do
d AINE utili zado.
dor de cabeç
2. Sin
nais de rádio
o usados pelos celulares de terceira geração pod
dem causar d
ça
Segundo pesquis
sa conduzida
a pelos Mini stérios da Economia,
E
Saúde e Tele
ecomunicaçõ
ões da
Holan
nda, o impa
acto da radiiação gerada
a pelas redes 3G (capazes de darr acesso em
m alta
veloc
cidade à Inte
ernet e que permitem se
erviços como
o teleconferê
ências) pode
e causar irrittações
na pe
ele, náuseas
s e dores de cabeça. O e
estudo submeteu os volu
untários à m
mesma intens
sidade
de ra
adiação da telefonia 3G que será ussada quando
o essa tecno
ologia estive
er comercialm
mente
dispo
onível. O gru
upo submetid
do à radiaçã
ão emitida pe
elos atuais sinais
s
de tele
efonia celula
ar não
apres
sentou os mesmos
m
sinttomas. A e ntidade responsável pe
elas operado
oras de tele
efonia
celula
ar não come
entou os resu
ultados. O im
mpacto dessa radiação em
e longo pra
azo sobre a saúde
eom
meio ambientte também deverá
d
ser a
alvo de pesquisa futura.
3. En
nxaqueca pod
de aumentar risco de de
errame
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Leide
en, Holanda, verificaram
m existir ma
aior probabilidade
de o
ocorrer derra
ame (acidente vascula r encefálico
o (AVE)) em
m pacientess que sofrem de
enxaq
queca. O estudo
e
obserrvou um au
umento sign
nificativo da
a degeneraçção cerebela
ar em
pacie
entes com enxaqueca,
e
com maior prevalência
a em pacien
ntes do sex
xo masculino
o que
apres
sentavam en
nxaqueca com áurea e e
em pacientes
s do sexo feminino com ou sem áurrea. O
cereb
belo é uma parte do encéfalo que atua como
o centro coo
ordenador do
os movimen
ntos e
interv
vém também
m no equilíbrio do corp
po e na orientação. A degeneraçã
ão em regiões do
cereb
belo provoca
a obstrução de vasos ssangüíneos através
a
da formação
f
de
e trombos, o que
leva ao AVE. A análise comparativa
c
de imagen
ns obtidas por resson
nância magnética
identtificou ponto
os de degen
neração cere
ebelar maiorres em paciientes que sse queixava
am de
enxaq
queca, mosttrando aume
ento no risco
o de AVE nes
stes paciente
es.
4. Da
ar à luz na água diminui primeiras do
ores do partto
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de South
hampton, no
o sul da Ing
glaterra, ava
aliaram o im
mpacto
dos p
partos em piscinas
p
e descobriram
d
que ele é melhor. Cluett e sua e
equipe, em artigo
public
cado na Intternet pelo British
B
Mediccal Journal, comparou 50 mulheress em trabalho de
parto
o que usaram
m o método aquático e o mesmo número de mulheres
m
que
e deram à lu
uz por
outro
os métodos.. Metade das mulhere
es que fizerram seus partos
p
na á
água preciso
ou de
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anesttesia. No ou
utro grupo, dois
d
terços das mulhere
es foram anestesiados. As mulhere
es que
aderiram ao méttodo aquático também ttiveram men
nos dores, mais
m
satisfaçã
ão e liberdade de
movimentos. Seg
gundo os auttores, dar à luz na água
a alivia as primeiras dore
es do parto, reduz
o estresse e pode
e diminuir a necessidade
e do uso de medicamenttos.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. In
nteração farrmacológica entre cana
abinóide e clonidina ou neostigm
mina no teste da
forma
alina em ratos
Myun
ng Ha Yoon e colaborad
dores mostra
aram que a administraç
ção intrateca
al do canabinóide
WIN 55,212-2 co
ombinada co
om clonidina
a (agonista a-2)
a
ou neostigmina (an
nticolinesterásico)
ua, de forma sinérgica, as duas fa ses de dor no teste da formalina. Além do mais, o
atenu
estud
do mostrou que a antin
nocicepção p
produzida pelo WIN 55,212-2 depe
ende do rec
ceptor
canab
binóide espin
nal CB1, mas não de CB
B2.
Referrência: Anes
sthesiology 2003;
2
99:70 1–7
6. A c
cistatina C no
n fluído cére
ebro-espinal não é um teste diagnós
stico para a dor em hum
manos
É o que concluiu James Eisen
nach e colab oradores ao quantificar a concentra ção de cistatina C
no flu
mulheres sa
uído cérebro-espinal em quatro grup
pos de volun
ntárias: grupo controle (m
adias),
mulheres com se
ecção cesariana eletiva sem dor, mulheres
m
no
o trabalho d
de parto com
m dor
severra e paciente
es com dor neuropática
n
crônica e alodinia mecânica. Apesarr da concenttração
de cistatina C do
o grupo das
s pacientes submetidas à cesariana
a eletiva com
m dor severa ter
sido, em média, maior que do
d grupo con
ntrole, ela não
n
diferiu da do grupo de pacientes
s com
secçã
ão cesariana
a eletiva sem
m dor. Além
m disso, a concentração
c
o de cistatin
na C do grupo de
pacie
entes que sofriam de dorr neuropática
a crônica e alodinia
a
mec
cânica não diiferiu da do grupo
contrrole.
Esses
s resultados descartam a proposta de Andrew J. Mannes e colaborado
ores (Dol, Bo
oletim
34, A
Ano 3) de qu
ue a cistatina C pode se
er usada com
mo um biomarcador da d
dor. A desco
oberta
de biomarcadores seria um grande
g
avançço nos progrramas de pe
esquisa da do
or clínica.
Referrência: Pain 107 (2004) 207–212
7. Effeito da dura
ação e inten
nsidade do e
estímulo na dor induzid
da por calorr: a relação entre
grau de dor em tempo
t
real e pós-estímu lo
Yoko Koyama e colaborado
ores da Esco
ola de Medicina da Un
niversidade de Wake Forest,
F
avalia
aram quais componente
es da experriência de te
empo real (d
dinâmica) co
ontribuem para
p
o
grau da dor pós--estímulo. Pa
ara isso, um
m aparato prreso ao antebraço dos v
voluntários aplicou
e duração (5-30
difere
entes faixas
s de tempe
eratura (43--49ºC) com
m diferentes tempos de
segun
ndos) e a av
valiação da sensação
s
de sagradável e intensidade da dor foi realizada attravés
de u
uma escala analógica visual. Tan
nto para a intensidade
e quanto p
para a sen
nsação
desag
gradável da
a dor, o grau de temp
po real rev
velou que a dor se ad
daptou quan
ndo a
temp
peratura do estímulo era
a de baixa a moderada e foi somada quando a intensidad
de era
alta. A análise de
e regressão linear revel ou que a re
elação entre o grau de ttempo real e pósestím
mulo da dorr através das
d
condiçõe
es do estím
mulo produz
ziu tanto a
adaptação quanto
soma
ação temporral além de confirmar
c
qu
ue grau pós--estímulo é uma medida
a válida do tempo
t
real d
da experiênc
cia da dor.
Referrência: Pain 107 (2004) 256–266
8. A manipulação do tornoz
zelo pode re
eduzir a hipernocicepção
o via ativaçção de recep
ptores
mono
oaminérgicos
s não-opióides e não-GA
ABAérgicos
Pesqu
uisadores da
d
Universiidade de Iowa verificaram uma
a redução significativ
va da
hiperrnocicepção em tornozelos de rratos inflam
mados com capsaicina
a quando essas
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articu
ulações eram
m manipuladas. A técn
nica de man
nipulação tê
êm sido usa
ada como prática
p
ortod
doxa para promover
p
analgesia.
a
O
Observaram ainda que essa analg
gesia ocorriia via
ativação de receptores serottoninérgicos e/ou norad
drenérgicos ao
a nível da medula esp
pinal e
não v
via receptorres opióides ou GABAérg
gicos. Os re
esultados sugeriram, de ssa forma, que a
ver mecanismos
analg
gesia produ
uzida pela manipulaçã
ão de articulação parece envolv
desce
endentes inibitórios que utilizam a sserotonina e noradrenalin
na como neu
urotransmiss
sores.
Nota da redação: Entretanto
o, o assunto mostrou qu
ue a duração
o da analgessia é em torrno de
15 a 45 minutos,, sendo porta
anto um mé
étodo de alívio da dor imediato não p
prolongado, o que
limita
a a aplicação
o clínica do método.
m
Referrência: Pain,, 2003; 106 (1-2): 159- 168
9. O efeito antin
nociceptivo de
d drogas a
antiinflamató
órias não-es
steroidais occorre via ativação
desce
endente sero
otoninérgica
Miran
nda e cols., da Faculdade de Medicin
na da Univerrsidade do Chile,
C
verifica
aram que o efeito
antinociceptivo de
d algumas drogas antiiinflamatórias
s não-estero
oidais (AINE
Es) ocorre attravés
da attivação desc
cendente serrotoninérgica
a. O estudo utilizou-se dos testes d
de contorção
o (dor
tônica
a) e de tail-fflick (dor fás
sica) em cam
mundongos. Os animais pré-tratadoss com um in
nibidor
comp
petitivo da síntese
s
de serotonina e posteriorm
mente tratados com oss diversos AINEs
A
tivera
am seus limiares para
a os testess diminuído
os, mostrando que a ativação da via
desce
endente serotoninérgica
a compleme nta a ação antinociceptiva dos AIN
NEs, e que estes
atuam
m centralme
ente para pro
omover o efe
eito antinociceptivo.
Referrência: Brain
n Research Bulletin
B
61, 4
417–425, 20
003
10. C
Citocinas e fa
atores de cre
escimento na
a hérnia de disco
d
interve
ertebral da ccoluna lomba
ar
Pesqu
uisadores da Universid
dade de An cona, Itália
a, estudaram
m os fatore
es envolvido
os na
patog
gênese da do
or lombar e da lesão neu
urológica na
a hérnia de disco
d
lombarr. Acreditand
do que
a irriitação nervo
osa, induzida por fatore
es produzidos pelo disc
co interverttebral, possu
ui um
papel fundamenttal na patofis
siologia da p
produção da dor ciática por
p hérnia diiscal, foi realizado
estud
nterleucina-6 (ILdo imunohisttoquímico pa
ara investig ar a presença de TGF-b
b1, IGF-1, In
6), re
eceptor para
a Interleucin
na-6 (IL-6R)) e fibronecttina no disco lombar de
e trinta pacientes
subm
metidos à cirurgia
c
para
a ressecção
o do disco intervertebral em lom
mbociatalgias por
protrusão discall. Os resultados foram
m comparados com material
m
de cadáveres sem
antec
cedentes de
e hérnia de
e disco e/o u dor lomb
bar. Estes discos
d
interrvertebrais foram
retira
ados em inte
ervalo menor que 24 ho ras após o óbito.
ó
Os res
sultados obt idos mostraram a
prese
ença de IL-6
6, IL-6R, TGF-b1, que n ão foram en
ncontrados no
n ensaio de
e imunoreaç
ção do
grupo
o controle. A expressão de IGF-1 e fibronectina presentte em amb
bos os grupos foi
signifficativamentte maior no grupo com hérnia disca
al. Este estu
udo demonsttra a presen
nça de
citociinas e outros
s fatores inflamatórios e aponta parra a importância do meccanismo bioló
ógicoinflam
matório com
mo causa da dor radicula
ar na hérnia
a de disco lo
ombar, abrin
ndo caminho
o para
inves
stigações futturas com esperança
e
d e melhores resultados no tratame nto da hérn
nia de
disco
o.
Referrência: Eur Spine
S
J (2002) 11:145-1
151
11. A
Antagonista serotoninérg
s
gico inibe a d
dor visceral em
e ratos
Pesqu
uisadores do
o Centro de Pesquisa Fa
armacêutica Meiji Seika Kaisha, Ltd
d., em Yokoh
hama,
Japão
o, verificaram
m que o antagonista sel etivo seroto
oninérgico do
o tipo 5-HT3
3 Alosetron in
nibe a
dor v
visceral ind
duzida por estímulo qu
uímico (glicerol) mas não por esstímulo mec
cânico
(diste
ensão colo-rretal) em rattos. Com basse nestes res
sultados, os autores do trabalho sug
gerem
que a dor visceral estimula
ada quimicam
mente ocorre por uma via distinta
a da dor visceral
estim
mulada mecanicamente.
Referrência: J Pha
armacol Sci 94,
9 73 – 76,, 2004
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