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ntífica
1. Ad
dministração
o intratecal de midazola
am associad
do com fentanil produz efeito analg
gésico
satisffatório em parturientes
p
sem causarr efeitos colaterais inde
esejáveis na mãe ou no
o feto,
possibilitando a redução
r
do uso
u de opióid
des
Tucke
er e cols., do
o Departame
ento de Ane
estesia do Ce
entro Médico
o da Univers idade Monas
sh, na
Austrrália, tratara
am 30 partturientes po
or via intrattecal com 10mg de fe
entanil (pod
deroso
analg
gésico opióiide) associa
ado à 2mg
g de mida
azolam (tranqüilizante benzodiazepínico
hidro
ossolúvel) pa
ara o alívio da dor do parto. O índ
dice de dor foi avaliado
o por uma escala
e
numé
érica de 0 a 10, na qu
ual o valor 0 significa “sem
“
dor” e,
e o valor 1 0, a “pior dor
d
já
sentid
da”. Foram monitorados também o
os batimentos cardíacos
s fetais e a pressão arrterial,
freqü
üência respirratória, náus
sea, dor de cabeça e nível
n
de sedação da mã
ãe. Os resultados
deste
e estudo sug
gerem que o uso de mida
azolam pote
encia o efeito
o analgésico da administtração
de fentanil, sem produzir efe
eitos colatera
ais indesejáv
veis na mãe ou no feto.
Nota da redação
o: Ainda há
á certo dile ma quanto ao uso da administraçção intratec
cal de
midazolam, isto porque são poucos os e
estudos em animais exp
perimentais que avaliam
m esta
via de administra
ação, a sua eficácia, be m como a toxicidade
t
e a estabilida
ade da diluiç
ção do
midazolam utiliza
ado. Para sa
aber mais v
veja também
m: Anesthesia & Analgessia 98 (6): 15071508, 2004; Ane
esthesia & Analgesia
A
98
8 (6): 1509--1511, 2004
4; Anesthesi a & Analges
sia 98
(6): 1
1528-1535, 2004.
Referrência: Anes
sthesia & Ana
algesia 98 (6
6): 1521-1527, 2004
2. No
ova formula
ação em cáp
psulas softg
gel de dicloffenaco de sódio
s
mostro
ou maior efficácia
analg
gésica em pa
acientes sub
bmetidos à e
extração do terceiro molar quando ccomparada com
c
a
administração de
e comprimido
os tradiciona
ais de diclofe
enaco de pottássio na me
esma dose
Zunig
ga e cols., da Faculdad
de de Odon
ntologia da Universidade
e da Carolin
na do Norte
e, em
Chap
pel Hill, EUA
A, realizaram
m estudo pa
ara avaliar a eficácia analgésica da
a nova form
ma de
apres
sentação do diclofenaco de sódio pa
ara o tratam
mento da dorr pós-operattória de pacientes
subm
metidos à exttração do te
erceiro molarr incluso. Ne
este estudo, após a cirurrgia, os pacientes
foram
m divididos em três grupos: um grupo que recebeu um
ma única d
dose (100mg) de
dicloffenaco de po
otássio (cata
aflan), um g
grupo que re
ecebeu uma única dose (100mg) da
a nova
formu
ulação de diclofenaco de
e sódio em ccápsulas de softgel e um
m grupo-conttrole que recebeu
place
ebo (também
m em cápsulas de softge
el). A eficáciia analgésica
a foi avaliad
da por uma escala
e
de do
or (índice de
e 0 a 5) em diferentes m
momentos ap
pós o ato cirrúrgico dura
ante 24 horas. Em
adiçã
ão, foram coletadas
c
am
mostras san
nguíneas pa
ara avaliar o tempo d
de absorção
o das
medicações em estudo. Os
s resultadoss mostraram
m que a eficácia
e
ana
algésica tantto do
dicloffenaco de potássio
p
em comprimido
os quanto do
d diclofenac
co de sódio
o em cápsulas de
softgel foi satisfa
atória quando comparad as com o grrupo-controle
e. No entantto, a analgesia foi
mais rápida e duradoura
d
(e
em torno d e 6 horas) no grupo medicado
m
co
om a formu
ulação
softgel. Este trabalho demo
onstra que a nova form
mulação de diclofenaco em softgel pode
traze
er resultados
s melhores que
q
a formu
ulação tradic
cional em co
omprimidos, uma vez que foi
absorrvida mais rapidamente
r
e e proporcio
onou maior duração da analgesia, o que é ess
sencial
para tratamentos
s de dores agudas, como
o no modelo
o de estudo em
e questão.
Nota da Redação
o: embora o estudo tenh
ha apresenta
ado resultado
os interessa ntes relacion
nando
a forma de apresentação de
e medicamen
ntos e bene
efícios como menor tem
mpo para iníc
cio do
efeito
o e maior duração da analgesia,
a
se
eria recome
endável a re
ealização doss ensaios cllínicos
utiliza
ando duas formas
f
de ap
presentação (comprimid
dos tradicion
nais e cápsullas de softgel) do
mesm
mo medicam
mento (diclofenaco de ssódio, no ca
aso) e não de medicam
mentos diferrentes
(diclo
ofenaco de sódio
s
X diclo
ofenaco de p
potássio), po
ois as difere
enças enconttradas podem ser
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devid
das à esse fato
f
e não diretamente
d
relacionadas às diferentes formas de apresenttação.
Referrência Bibliog
gráfica: J Orral Maxillofacc Surg. 2004
4 Jul;62(7):8
806-15
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Es
studo da bio
odisponibilida
ade da morffina não enc
controu pres
sença do op
pióide ou de
e seus
metabólitos no plasma
p
após aplicação d
da droga sob
bre úlceras dolorosas
d
da
a pele, excetto em
caso de ulceração
o extensa
Maria
a Ribeiro e colegas de Londres e de Essex, no Reino Unido,
U
realizzaram estud
do da
biodis
sponibilidade
e da morfina
a aplicada diiretamente sobre
s
a pele. Este proce
edimento tem
m sido
utiliza
ado com bon
ns resultados no control e da dor porr ulcerações da pele. Ap
penas em um
m de 5
pacie
entes, o qu
ual era porrtador da ú
úlcera mais extensa, foram
f
detecctadas pequenas
quantidades de morfina
m
e mo
orfina-6-gluccoronídeo no
o plasma ap
pós a aplicaçção sobre a úlcera
el contendo 10 mg do opiáceo. No
os demais pacientes não
o foi detecta
a nem
de ge
ada morfina
o é, pois, fa
produ
utos do seu metabolism
mo. O estudo
avorável à hipótese
h
de efeito analg
gésico
local do opiáceo
o, mas alertta para a p
possível abso
orção sistêm
mica da dro
oga nos casos de
ulcerações extensas da pele.
Referrência: Journ
nal of Pain and Symptom
m Manageme
ent 27:434439, 2004
4. Ativação da gllia durante hipersensibil
h
idade inflam
matória perifé
érica induzid
da pelo Adju
uvante
Comp
pleto de Freu
und (CFA)
Raghavendra e cols., do Centro M
Médico Darttmouth-Hitch
hcock, em Lebanon, EUA,
apres
sentaram tra
abalho que avalia
a
a exp ressão de marcadores
m
da
d glia e cito
ocinas no SN
NC em
um modelo infllamatório amplamente
a
utilizado. Semelhante
emente à h
hipersensibilidade
induz
zida pela les
são de nervo
o, a ativaçã o da microg
glia precede a ativação de astrócito
os. Os
resulttados obtido
os no estudo
o reforçam d ados da literratura que demonstram
d
a participaç
ção da
glia n
na hipersens
sibilidade infllamatória.
Referrência: Eur J Neurosci, 20(2):467-47
2
73, 2004
5. A antinocicepç
ção induzida
a por admin istração sisttêmica de opióides é attenuada por lesão
de ne
eurônios do
opaminérgico
os da substâ
ância cinzen
nta periaque
edutal ou po
or infusão, nesta
área,, de antagon
nistas dopam
minérgicos D1
1
A sub
bstância cinzenta periaq
queduatal (P
PAG) está envolvida
e
na antinocicep
pção induzid
da por
opióid
des. Neste trabalho,
t
Flo
ores e cols.,, da Univers
sidade de Sevilha, Espa
anha, observ
varam
que a
após a depleção de neurônios dop
paminérgicos
s na PAG ho
ouve atenua
ação da analgesia
opióid
de (morfina ou heroína, via intraperritoneal) ava
aliada no tes
ste da placa quente, ma
as não
no te
este de retirrada da cau
uda. Efeito ssemelhante foi observado pela infu
usão, na PA
AG, de
antag
gonista dopaminérgico D1, mas n
não D2. Dessa forma, os autores sugerem que
q
a
ativação de rec
ceptores do
opaminérgiccos D1 pre
esentes na PAG estão
o envolvido
os na
antinocicepção in
nduzida pela administraçção sistêmica
a de opióides.
Referrência: Pain. 2004 Jul;11
10(1-2):205
5-144
6. Nic
cotina: efeito anti e pró--nociceptivo em neurônios de gânglio trigeminall
Estud
do in vitro realizado
r
po
or Liu e colss., da Unive
ersidade de Duke e da Universidade da
Carollina do Nortte, EUA, demonstrou qu
ue a nicotin
na reduz a amplitude e a freqüênc
cia de
poten
nciais de aç
ção de neurônios do g
gânglio trigeminal. Este efeito é independente da
ativação de receptores nicotínicos e oco
orre devido à inibição da
a corrente de
e entrada de
e íons
sódio
o via canais tetrodotoxina-resistenttes, caracterrísticos de fibras
f
do tip
po C. Além desta
ação,, a nicotina parece sen
nsibilizar esttas células a estímulos como capssaicina (com
mposto
ativo das pimen
ntas vermelhas), uma vez que au
umenta a corrente
c
de entrada de
e íons
provo
ocada pela capsaicina
c
via receptore
es vanilóides (TRPV1 - canais catiôn
nicos prefere
enciais
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para cálcio que respondem, dentre out ros estímulo
os, ao calor nocivo). In
nteressantem
mente,
apesa
ar de sensib
bilizar os rec
ceptores van
nilóides à capsaicina, a nicotina
n
não
o os sensibiliza ao
calor nocivo.
Referrência: J Neu
urophysiol. 2004
2
Apr;91
1(4):1482-91
1
7. Ca
anais iônicos dependentes de volt agem prese
entes nos nociceptores:: modulação
o pelo
GMPc
c
Liu e cols., da Un
niversidade de Duke e d
da Universidade de Corn
nell, EUA, av
valiaram in vitro
v
o
efeito
o do GMPc sobre
s
a ativiidade de can
nais iônicos dependente
es de voltage
em em neurônios
senso
oriais. Utilizando técnica de patch--clamp, os autores registraram co
orrentes iôniicas e
veis à capsa
poten
nciais de ação em neurrônios sensív
aicina no gâ
ânglio trigem
minal de rattos. A
adiçã
ão de CTP-GMPc (análog
go de GMPc permeável à membrana
a celular) re
eduz o núme
ero de
poten
nciais de aç
ção evocados, inibe corrrentes de sódio
s
tetrodo
otoxina-resisstentes, mas não
afeta correntes de potássio
o retificadorras. Os auttores sugere
em que a ativação de
e vias
dependentes de GMPc
G
reduz a excitabilid
dade do nociceptor, ao menos
m
em pa
arte, pela redução
da attividade de canais
c
de sód
dio tetrodoto
oxina-resiste
entes.
Referrência: J Neu
urophysiol., june (2), 20
004 – articles
s in press
8. Pa
articipação dos
d
recepto
ores para g lutamato tip
po NMDA na
n indução da expressã
ão de
quimiocinas na medula
m
espin
nal e alodinia
a após lesão de nervo
Estud
do realizado por Burszta
ajn e cols., d
do Centro Mé
édico Dartmouth-Hitchco
ock, em Leb
banon,
EUA, demonstrou a particip
pação de re
eceptores pa
ara glutama
ato tipo NM
MDA (NMDAR) no
meca
anismo de in
ndução de alodinia apóss lesão de nervos. Apes
sar de várioss trabalhos terem
demo
onstrado o aumento
a
da expressão de quimiociinas após le
esão nervosa
a, não havia
a sido
ainda
a descrita a participação
o do glutam
mato (GLU) neste
n
proces
sso. Utilizan
ndo camundongos
trans
sgênicos (NR
R1+), os qua
ais expressa
avam quantid
dades meno
ores de recep
ptores NMDA
A, em
mode
elo de dor neuropática por
p transecç ão total de nervo e testte de filamen
ntos de von Frey,
obserrvou-se que
e os animais
s NR1+ apre
esentavam limiar
l
de resposta dimin
nuído em re
elação
aos c
camundongo
os não manip
pulados gen eticamente (WT). Através do métod
do de análise RPA
(RNA
Ase protection assay), verificou-sse que, enquanto os animais W
WT apresentaram
signifficativo aum
mento na exp
pressão de q
quimiocinas (Ltn, RANTE
ES, eotaxina
a, MIP-1a/b, entre
outra
as) na medu
ula espinal após
a
a lesão
o, os animaiis NR1+ não
o tiveram grrandes alterrações
nos níveis de quimiocinas espinais, su
ugerindo a relação lesã
ão de nervo
os / ativaçã
ão de
ptores NMDA
A por glutam
mato / expre
essão espina
al de quimioc
cinas. Além disso, os au
utores
recep
não v
verificaram diferenças
d
na ativação d
das células da
d glia entre os animais NR1+ e WT
T após
lesão
o de nervo, o que sugere
e que os NMD
DAR não esttão envolvido
os na ativaçã
ão destas cé
élulas.
Os autores finalizam o trab
balho conclu
uindo que, uma
u
vez que houve me
enor alodinia nos
a
lesão do nervo, é plausível afirmar que os NMDA
AR participam da
animais NR1+ após
sensibilização ap
pós lesão neuropática, o que dem
monstra inte
eração entre
e a liberaçã
ão de
glutamato e ativa
ação neuroim
mune no sisstema nervos
so central em
m resposta à injúria nerrvosa,
resulttando em hipersensibilid
dade mecâniica.
Nota da Redação
o: Este estu
udo vem refforçar a importância ta
anto do GLU
U quanto de
e seus
recep
ptores na tra
ansmissão de
d estímulos nocivos e indução de estados
e
de d
dor persisten
nte. É
intere
essante nota
ar também que
q
o GLU lib
berado pode
e, além de attivar recepto
ores que indu
uzirão
o au
umento de expressão de quimioccinas, ativarr receptores
s pré-sináptticos, produ
uzindo
sensibilização dos neurônios aferentes de
e maneira re
etrógrada.
Referrência: Neurroscience. 20
004;125(1): 269-75
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Re
evisões do Mês
M
9. Mo
odelos de do
or muscular aguda
a
e crôn
nica em hum
manos e anim
mais
A dorr de origem muscular é o maior sin
ntoma de condições clinicamente de
efinidas como
o, por
exem
mplo, disfunções da arrticulação te
emporomand
dibular ou síndromes fibromiálgica
as. O
impacto econôm
mico e em
mocional de
essas desordens músculo-esquelé
éticas pode
e ser
evide
enciado pela perda de produtividade
e e sofrimen
nto humano. Tem sido u
utilizada a in
njeção
de su
ubstâncias algésicas porr via intramu
uscular como
o estratégia experimenta
al para estudo da
dor m
muscular. Ne
esta revisão, os autores discutem os
s principais modelos
m
exp
perimentais de
d dor
musc
cular aguda e crônica em
e humanoss e em anim
mais utilizan
ndo injeção intramuscullar de
substtâncias algés
sicas, com ênfase nas árreas clinicam
mente relevantes.
Referrência: Pain. 2004 Jul;11
10(1-2):3-7
10. A manifestaç
ção dos sintomas doloro
osos na Sínd
drome da Dor Regional Complexa ocorre
o
conco
omitante a desordens
d
va
asculares, ep
piteliais e mo
otoras
A Sín
ndrome da Dor
D Regionall Complexa é caracterizada por dorr, regulação anormal do fluxo
sangu
uíneo, edem
ma, mudanç
ças tróficas da pele e tecidos su
ubcutâneos e desorden
ns de
movimento. Algu
uns process
sos inflamattórios neurogênicos, conexões aferrentes simpáticas
anorm
mais e patollogias adrenérgicas pod em estar en
nvolvidos. Do
ommerholt d
discute e rev
visa a
história, incidênc
cia e prevalê
ência, critéri os diagnósticos, estágio
os da doença
a e as influê
ências
do sis
stema nervo
oso simpático
o na Síndrom
me da Dor Regional
R
Com
mplexa.
Referrência: Journ
nal of Bodyw
work and Mov
vement Therapies 2004; 8:167–77
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