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1. Fis
sioterapia para re-educação posturral apresenta
a bons resultados no trratamento da
d dor
lombar
O tra
atamento fisioterápico ch
hamado de rre-educação
o postural global de Sou
uchard apres
sentou
resulttados satisfatórios no tratamento
t
d
de pacientes com dor lombar deviido a doenç
ças de
origem discal. O método con
nsiste no de
esenvolvimen
nto e fortale
ecimento do
os músculos paraebrais e da parede
p
abdominal, os qu
uais se torna
am enfraque
ecidos e encu
urtam em virtude
verte
do es
stresse e uso inadequad
do. O estudo
o foi realizad
do com 102 pacientes q
que apresenttavam
dor lo
ombar severa devido à protrusão d
do disco inte
ervertebral, estenose do
o canal espin
nal ou
outra
as doenças de
d origem diiscal, em mé
édia durante
e sete meses. O tratame
ento consisttia em
duas sessões de fisioterapia durante a p
primeira sem
mana, passando para ap
penas uma sessão
s
sema
anal após a segunda semana e durrante os cinc
co meses se
eguintes. As sessões tam
mbém
incluííram técnica
as de respira
ação e os pa
acientes rece
eberam um programa d
de exercícios
s para
serem
m feitos em casa. Dos 102 pacien tes, 92 apresentaram melhora sig nificativa da
a dor,
sendo
o possível até mesmo retornarem à
às suas ativiidades diária
as normais. Para 85% destes
d
pacie
entes a melh
hora foi obs
servada apó
ós três sema
anas de trattamento, se
endo que, após 2
anos do tratame
ento, os pac
cientes não apresentarram recorrên
ncia do sinttoma. Segun
ndo o
médico neurologista Conrado Estol, do Centro Neu
urológico parra Tratamen
nto e Reabilitação
em B
Buenos Aires
s, Argentina, “este méto
odo é fácil para
p
os fisio
oterapeutas incorporarem em
suas práticas terrapêuticas ap
pós treiname
ento apropriiado. Além disso,
d
é muitto vantajoso
o para
os pa
acientes tere
em um tratamento com ausência de
e riscos cirúrrgicos e dos efeitos cola
aterais
obserrvados com o tratamentto medicame
entoso crônic
co”.
2. Té
écnica de adm
ministração de calor é ussada para alliviar a dor causada
c
por tumores óss
seos
Metás
stase é o terrmo utilizado
o na medicin
na para defin
nir a presenç
ça de tumorr maligno em
m local
longe
e de sua orig
gem, como, por exemp lo, ocorre no câncer de mama, que
e pode se in
nstalar
no os
sso. A metástase óssea é a forma mais comum
m de tumor ósseo malig
gno e todo tumor
t
malig
gno pode eve
entualmente
e produzir m
metástases ós
sseas, as quais podem e
estar associa
adas à
dor e grave incap
pacitação, em
mbora raram
mente levem
m à morte. Em geral os p
pacientes mo
orrem
devid
do ao câncerr primário ou complicaçõ
ões a ele re
elacionadas. Um dos prin
ncipais problemas
relacionados ao câncer é o difícil trattamento da dor nestes pacientes. Matéria ex
xposta
recen
ntemente no
o site pain.co
om referente
e a artigo pu
ublicado na revista de ttemas oncoló
ógicos
Journ
nal of Clinica
al Oncology de janeiro d
de 2004, aborda o uso de um novo
o tratamento
o para
alívio
o da dor caus
sada por ess
ses tumores aprovado pela FDA (Foo
od and Drug
g Administration –
órgão
o que contro
ola o uso de
e drogas no
os EUA) em 2002 denom
minado “Abl ação com uso
u
de
Radio
ofreqüência Guiada porr Imagem” (RFA). Este tratamento
o é minimam
mente invas
sivo e
consiste na administração de
e calor direta
amente no osso
o
que aprresenta a me
etástase. O efeito
gésico se atinge em aprroximadamen
nte uma sem
mana, persis
stindo por a
até 6 a 12 meses,
m
analg
podendo ser re
epetido ou aplicado em
m novos tu
umores. Co
onsiderando os excepc
cionais
al método ofe
erece a este
e grupo de pacientes, a sua
s
divulgaçção no Brasill pode
beneffícios que ta
ser de grande valia.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Mo
orfina pode aumentar
a
o risco de morrte em pacie
entes com do
or no peito
Estud
do retrospec
ctivo realiza
ado nos EU
UA com 57.039 pacien
ntes aprese ntando sínd
drome
coron
nariana agud
da, hospitalizados entre
e 2001 e 20
003, indica que o trata mento da dor
d
no
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peito com morfin
na está asso
ociado a maiior risco de morte quando comparad
do ao tratam
mento
com nitroglicerin
na. O risco de
d morte ta mbém foi maior
m
naqueles paciente
es que receb
beram
tratamento comb
binado de morfina e nitrroglicerina do
o que em pa
acientes trattados apenas com
nitrog
glicerina. Os
s autores su
ugerem que
e o uso da morfina pod
de mascararr os sintomas de
doenças mais gra
aves, pois não afeta a ccausa da dorr, ou ainda piorar
p
os sin
ntomas por causar
c
efeito
os colaterais
s como depre
essão respira
atória, hipottensão e bradicardia. De
e fato, em es
studos
utiliza
ando animaiis, a morfina
a induziu aum
mento no tamanho do in
nfarto do mio
ocárdio. Portanto,
a adm
ministração de morfina a pacientes apresentand
do síndrome
e coronarian a aguda dev
ve ser
realiz
zada com cautela.
Nota da redação: Este estud
do foi muito bem realizado, embora possua limi tações que foram
discutidas pelos autores. Por se tratar d
de um estud
do retrospec
ctivo, não se
e tem contro
ole de
as variáveis.. Os resultad
dos ressaltam
m a importân
ncia de estudos prospecctivos que av
valiem
muita
a seg
gurança da administraçã
a
o da morfina
a em pacientes com dor no peito.
Autorres do origin
nal: Trip J. Meine,
M
Matthe
A
Y. Chen, Manesh R
R. Patel, Jeffrey B.
ew T. Roe, Anita
Wash
ham, Pharm D, E. Magn
nus Ohman W. Frank Pe
eacock, Cha
arles V. Polla
ack, Jr., W. Brian
Gible
er, e Eric D. Peterson. CRUSADE
C
In
nvestigators. Durham e Chapel Hill,, NC, Cleveland e
Cincin
nnati, Ohio, e Philadelph
hia, Pa.
Referrência: Asso
ociation of intravenouss morphine use and outcomes
o
in
n acute corronary
syndrromes: Res
sults from the CRUSA
ADE quality improveme
ent initiativ
ve. Am Hea
art J,
2005;149:0-0.
4. Dependendo da dose, naloxona
n
po
ode aumentar ou dimin
nuir analgessia induzida
a pela
morfiina
Estud
do realizado por Song, da
d Yeungnam
m University
y Hospital (C
Coréia do Su l), mostrou que a
droga
a antagonistta opióide na
aloxona posssui efeito du
ual na analge
esia induzida
a pela morfina no
teste da formalin
na. O autor observou qu
ue a injeção
o intraperitoneal (ip) de
e doses baix
xas ou
médias de nalox
xona reduziiu o compo
ortamento nociceptivo
n
induzido pe
ela formalina
a 5%
administrada na
a pata tras
seira direita de ratos, potencializ
zando o efe
eito da mo
orfina,
administrada via
a ip, 5 minu
utos antes d
do estímulo nociceptivo. Por outro lado, o grupo de
animais que re
ecebeu alta
as doses de naloxon
na apresentou aumen
nto imediatto do
comp
portamento nociceptivo quando com
mparado aos
s grupos que receberam
m apenas morfina
ou m
morfina com
mbinada a doses baixass ou médias de naloxo
ona. Basead
do nestes dados,
d
concluiu-se que a naloxona possui
p
efeito
o dual na an
nalgesia prod
duzida pela m
morfina, um
ma vez
xas de nalo
oxona (1/20
0 a 1/10 da dose de
d morfina)) potencializ
zaram
que doses baix
trans
sitoriamente a analgesia
a produzida pelo opióide
e, enquanto que a dose
e alta (iguall à da
morfiina) reverteu
u a analgesia
a.
Nota da redação
o: Estudos anteriores avaliando o efeito da administraçção sistêmic
ca de
nalox
xona també
ém mostrara
am tanto e
efeitos pró- quanto an
ntinociceptiv
vos desta droga,
d
dependendo da dose e do método alg
gesimétrico empregado
o. Desta forrma, este estudo
e
contrribui para o aumento do número de evidênc
cias que de
emonstram o efeito du
ual da
administração sis
stêmica de naloxona
n
na nocicepção.
Autorres do origin
nal: S. Song - Yeungnam
m University Hospital, Da
aegu, South Korea.
Referrência: The dual effectts of naloxo
one on morrphine analg
gesia: Dose
e-related different
respo
onses on fo
ormalin-indu
uced nocice ption. The Journal of Pain, Volu
ume 6, Issue 3,
Supp
plement 1, March
M
2005, Page S21.
5. An
nimais manip
pulados geneticamente ajudam na compreensão dos meca nismos bioló
ógicos
nocic
ceptivos: ca
amundongos
s deficiente
es do purin
noceptor P2
2X7 não d
desenvolvem
m dor
inflam
matória crônica ou neuro
opática
Os p
purinoceptorres P2X7 são
s
expres sos predom
minantementte em célu
ulas do sis
stema
imunológico e ge
eralmente su
ua ativação lleva à libera
ação de citoc
cinas pró-infflamatórias. Como
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não existem drogas selettivas para este tipo de recepto
or, pesquisa
adores europeus
inves
stigaram seu papel na dor crônicca inflamató
ória (utilizan
ndo modelo
o de dor crrônica
induz
zido por Adju
uvante Completo de Fre
eund - CFA) e na dor ne
europática (u
utilizando modelo
m
de lig
gação parcial do nervo
o ciático) em
m camundongos com deleção
d
gên
nica (nocautte) do
recep
ptor P2X7. Os autores observ
varam que estes an
nimais não
o desenvolv
veram
hiperrsensibilidade
e mecânica ou térmica
a em nenhu
um dos mod
delos testad
dos e sua reação
r
nocic
ceptiva basall foi semelha
ante à dos a
animais do tiipo selvagem
m. Também verificaram que o
padrã
ão de libera
ação de cito
ocinas nos a
animais defficientes parra P2X7 esttava alterad
do em
relaçã
ão aos anim
mais controle. Os autoress analisaram
m ainda a exp
pressão desttes receptore
es em
huma
anos com dor
d
inflamattória crônica
a ou neuropática, e observaram aumento de
e sua
expre
essão em gânglios
g
da raiz dorsal e nervos lesados. Além disso, ve
erificou-se que
q
a
expre
essão dos receptores
r
P2X7
P
ocorre
eu em células da glia e não em neurônios. Estes
resulttados indicam um imporrtante papell dos recepto
ores P2X7 na
a indução da
a hipernocicepção
crônica presente em neuropa
atias e quadrros inflamató
órios.
Nota da redação
o: Vários estudos rece
entes têm abordado
a
a importância
a dos recep
ptores
purin
nérgicos na nocicepção. Este traba lho chama a atenção pelo
p
fato de
e que os an
nimais
deficiientes para os recepto
ores P2X7 n
não apresen
ntaram hipersensibilidad
de alguma, tanto
térmiica quanto mecânica,
m
ne
em mostrara
am alteraçõe
es na resposta nocicepttiva em cond
dições
basaiis. O desenv
volvimento de antagoniistas seletivos para estes receptore
es pode vir a ter
aplica
ação no trata
amento da dor
d crônica.
Autorres do origin
nal: Chesselll IP, Hatcherra JP, Bounttraa C, Miche
ela AD, Hugh
hesb JP, Gre
een P,
Egerttonb J, Murffina M, Richa
ardsonb J, P
Peckb WL, Grahames
G
CB
BA, Casulad MA, Yiango
oud Y,
Birche R, Anand
d P, Buell GN.
G
Pain Ressearch, N&G
GI CEDD, GlaxoSmithKlline, Harlow
w, UK;
Neuro
o-Cell Scien
nces, Glaxo
oSmithKline,, UK; Glax
xo Institute of Applied
d Pharmaco
ology,
Camb
bridge, UK;; Peripheral Neuropatthy Unit, Imperial
I
Co
ollege Scho
ool of Med
dicine,
Hamm
mersmith Hospital,
H
Lo
ondon, UK;; Peripheral Nerve In
njury Unit, Royal Na
ational
Ortho
opaedic Hos
spital, UK; Glaxo
G
Institu
ute of Molec
cular Biology
y, Plan Les Ouates, Ge
eneva,
Switz
zerland.
Referrência: Disru
uption of th
he P2X7 purrinoceptor gene abolishe
es chronic iinflammatory and
neuro
opathic pain. Pain, 2005;114:386-39
96.
6. Es
studo sugere
e participação da cascata
a do complemento na allodinia mecâ
ânica induzid
da por
sensibilização esp
pinal
do realizado
o por Twinin
ng e cols., da Universidade do Co
olorado (EU
UA), avaliou se a
Estud
casca
ata do comp
plemento terria participaçção na indução da alodinia mecânicca em 3 mo
odelos
de s
sensibilização
o espinal. Para tal, foi utilizado
o um tipo de recepttor solúvel para
comp
plemento denominado re
eceptor solú
úvel do complemento 1 (sCR1), que
e possui sítiios de
ligaçã
ão para os produtos da
a cascata do
o complemen
nto C3a e C3b,
C
cruciaiss na ativaçã
ão das
enzim
mas C3 e C5
C convertas
se, culminan
ndo em bloqueio da via de ataqu
ue da memb
brana.
Observou-se que
e a administrração intrate
ecal do sCR1
1 preveniu e reverteu a a
alodinia mec
cânica
induz
zida por con
nstrição crôn
nica de nerv
vo (modelo de dor neuropática), p
por inflamação de
nervo
o periférico (induzida po
or zimosam)) e por injeç
ção intratecal de glicop
proteína gp120 do
vírus HIV-1 hum
mano, conhecida por atiivar de célu
ulas gliais. Os
O autores cconcluíram que o
comp
plemento pod
de estar, de
e uma maneiira geral, en
nvolvido no aumento
a
da dor espinalm
mente
mediada.
Nota da redação
o: Este trabalho é pio
oneiro em mostrar
m
o envolvimento
e
o da cascata do
comp
plemento na
a fisiopatolog
gia da dor neuropática, fornecendo adicional evidência para
p
a
regulação imuno
ológica da transmissão
o da dor. No entantto, o autorr não discu
ute a
possibilidade do procedimentto de implan
nte de catete
er lombosacrral estar ind
duzindo a ativação
da ca
ascata do complemento, pois sabe-sse que este procedimentto pode gera
ar dano tecid
dual e
conse
eqüente pro
ocesso inflamatório loccal. Por este motivo, também
t
nã
ão se desca
arta a
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hipóttese de que as prote
eínas do co
omplemento inibidas pelo
p
recepto
or solúvel sejam
decorrrentes do processo infla
amatório gerrado pelo im
mplante do ca
ateter lombo
osacral.
Autorres do origin
nal: Carin M.. Twining, Ev
van M. Sloan
ne, Diana K. Schoenigerr, Erin D. Milligan,
Steve
en F. Maier, and Linda R. Watkins, from the Department of
o Psycholog
gy and the Center
C
for N
Neuroscience
e, University of Colorado
o at Boulderr, Boulder, Colorado;
C
Da
avid Martin,, from
the D
Department of
o Pharmaco
ology, Amge n, Thousand
d Oaks, Califfornia; Henry
y Marsh, from the
AVAN
NT Immunotherapeutics,, Inc, Needh am, Massachusetts.
ute to mechanical
Referrência: Activ
vation of the spinal cord complement cascade might contribu
allody
ynia induced
d by three animal
a
mode
els of spinal sensitization
n. The Journ
nal of Pain, Vol
V 6,
No 3 (March), 20
005: pp 174--183.
7. Re
eceptores vanilóides tipo
o 1 podem esstar envolvid
dos na artrite crônica
O rec
ceptor vaniló
óide tipo 1 (TRPV1)
(
é u m canal catiônico não seletivo
s
exprresso no neu
urônio
senso
orial primário, ativado por
p calor noccivo, prótons
s, anandamiida, produto
os da lipoxigenase
e ca
apsaicina. Diversos
D
esttudos têm mostrado que
q
mediad
dores endóg
genos de dor
d
e
inflam
mação estim
mulam os no
ociceptores pela ativaçã
ão de recep
ptores TRPV
V1. Szabó e cols.
demo
onstraram re
ecentemente
e o envolvim
mento desse
es receptore
es na artrite
e crônica ind
duzida
por a
adjuvante co
ompleto de Freund
F
(CFA)) em camun
ndongos. A artrite
a
foi ind
duzida por in
njeção
de CF
FA via intrap
plantar e na base da cau
uda, e o ede
ema de pata (medido em
m pletismôm
metro),
o lim
miar mecanonociceptivo
o (avaliado no teste de pressão
o crescente da pata) e as
carac
cterísticas histológicas
h
foram av
valiadas pa
ara verificar a prese
ença de artrite.
Camu
undongos de
eficientes pa
ara TRPV1 ((TRPV1-noca
autes) desenvolveram ssinais e sinttomas
assoc
ciados à artrrite menos severos
s
quan
ndo comparados aos an
nimais selvag
gens. Além disso,
os effeitos terapêuticos do inibidor de lipoxigenas
se ou do an
ntagonista d
de receptores de
bradicinina B2 foram
f
obserrvados em animais selvagens, ma
as não em animais TRPV1nocau
ute. Os au
utores sugeriram, com
m base nestes dados, que essess receptores
s são
importantes em processos inflamatóriios crônicos
s e que a bradicinina
a e produto
os da
lipoxiigenase pare
ecem atuar exclusivame
e
nte via ativa
ação de TRPV
V1.
Nota da redaçã
ão: Há um
ma tendênc ia na literratura atual em atrib
buir propriedades
antinociceptivas de fármacos
s à modulaçção direta da
as vias nocic
ceptivas. De
eve-se ter ca
autela
com essa interp
pretação, vis
sto que o e
efeito antino
ociceptivo po
ode decorre
er da reduçã
ão no
proce
esso inflamatório e não de
d uma ação
o direta no nociceptor.
n
Autorres do original: Árpád Szabó, Zsu
uzsanna Hely
yes, Katalin Sándor, A ndrea Bite, Erika
Pintér, József Né
émeth, Ágne
es Bánvölgyi , Kata Bölcs
skei, Krisztiá
án Elekes, Já
ános Szolcsányi Depa
artamento de
e Farmacolo
ogia e Farma
acoterapia, Faculdade de
d Medicina,, Universidade de
Pecs,, Hungria.
Referrência: Journ
nal of Pharm
macology and
d Experimen
ntal Therapeu
utic, April 14
4, 2005, artticle in
press
s.
8. Attivação de receptores histaminérg
gicos H3 in
nibe nocicep
pção mecân
nica induzida
a por
estím
mulos de baix
xa intensidad
de
Tem--se sugerido que os rece
eptores hista
aminérgicos H3 inibem a atividade d
de uma varie
edade
de ne
eurônios cen
ntrais e perifféricos. Estu
udos recente
es mostram que a ativaçção de recep
ptores
H3 espinais prod
duz atenuação da nociccepção que pode ser de
ependente d
da modalidade do
estím
mulo. Para averiguar estta possibilida
ade, pesquis
sadores ame
ericanos ava
aliaram os efeitos
e
da administração
o subcutâne
ea (sc) do agonista H3-seletivo im
mmepip sob
bre a nocicepção
causa
ada por vários tipos de
e estímulos ttérmicos e mecânicos de
d intensida
ades diferenttes. A
kg, sc) aten
administração de
e immepip (5 a 30 mg/k
nuou as resp
postas a estíímulos mecâ
ânicos
de ba
aixa intensid
dade, aplicad
dos tanto na pata quanto
o na cauda de
d ratos, ma
as não teve efeito
sobre
e esses estím
mulos quando aplicados em altas inttensidades, nem
n
sobre e
estímulos térrmicos
em q
qualquer inte
ensidade tes
stada. Estess resultados sugerem que a antinoccicepção ind
duzida
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pelo agonista H3 immepip é depende
ente da modalidade e da intensid
dade do esttímulo
nocic
ceptivo.
Nota da redação
o: Estudos avaliando o
os efeitos da
d ativação de agonista
as de recep
ptores
histaminérgicos na nocicepç
ção têm mo
ostrado resu
ultados controversos. P
Portanto, es
studos
adicio
onais são ne
ecessários a fim de escclarecer o papel
p
desses
s receptores na nocicep
pção e
perm
mitir o uso racional desta classe de d rogas na terrapêutica.
Autorres do orig
ginal: Keri E. Cannon
n and Lind
dsay B. Ho
ough, from the Cente
er for
Neuro
opharmacolo
ogy and Neu
uroscience, A
Albany Medic
cal College, Albany,
A
New
w York.
Referrência: Inhib
bition of che
emical and lo
ow-intensity
y mechanical nociception
n by activation of
histamine H3 rec
ceptors. The Journal of P
Pain, Vol 6, No
N 3 (March)
), 2005: pp 193-200.
Re
evisão do Mês
M
9. Re
evisão elabo
orada por pe
esquisadoress americanos discute as
s vias cortica
ais de modu
ulação
da do
or
A sen
nsação comu
umente referrida como “d
dor” tem dois componentes diferente
es. O primeiro é o
comp
ponente sensório-discrim
minativo e p
provê inform
mação sobre a localizaçã
ão, modalidade e
intensidade do estímulo.
e
O segundo é o componen
nte afetivo-e
emocional e se refere a toda
gama
a de respos
stas emocio
onais desen cadeadas pela
p
dor. Em
m nível corrtical, esses
s dois
comp
ponentes pa
arecem esta
ar localizado
os em regiõ
ões diferenttes, de mod
do que o córtex
c
prova
avelmente in
nfluencia a dor
d por dois diferentes mecanismos
m
. Há fortes e
evidências de
d que
o córrtex pode re
eduzir a dor pela interru
upção da transmissão da
d informaçã
ão nociceptiva na
medu
ula espinal por ativar sistemas d
descendente
es de contrrole da dorr. Porém, menos
m
estab
belecida está
á a idéia de que a mod
dulação cortical pode também ocorrrer no sentido de
modificar os asp
pectos afetivos emocio
onais da do
or. Este é o principal mote da re
evisão
apres
sentada pelo
os pesquisad
dores Ohara
a, Vit e Jasmin, da Universidade d
de São Fran
ncisco,
Califó
órnia.
Nota da redaçã
ão: O reconhecimento de que a dor não é somente
e uma sen
nsação
desag
gradável, mas
m
uma ex
xperiência e
emocional co
omplexa, fo
oi um grand
de passo para o
enten
ndimento de
este fenômen
no. Em opossição a outra
as formas de
e sensação, em geral ne
eutras
do po
onto de vista
a afetivo, a dor
d apresentta sempre um caráter av
versivo e de
esagradável, e um
intenso compone
ente afetivo de sofrime
ento constitu
ui sua carac
cterística fun
ndamental. Dessa
forma
a, saber que
e funções o córtex cere bral desemp
penha na ex
xperiência de
e dor sem dúvida
d
trará benefícios significantes
s
s para a com
mpreensão desse
d
fenômeno, uma ve
ez que o córtex é
um d
depósito exttremamente grande de memória e integra fun
nções de ce
entros enceffálicos
inferiores convertendo-as em
m operações determinativas e precisas.
Autorres do origin
nal: PT Ohara, J-P Vit a
and L Jasmin from the Departmentt of Anatomy and
W.M. Keck Foun
ndation Centter for Inte
egrative Neu
uroscience, University o
of California, San
Franc
of California
cisco, Califorrnia AND De
epartment o
of Neurologic
cal Surgery, University o
a, San
Franc
cisco, Califorrnia.
Referrência: Cortical modulatiion of pain. Cell Mol Life
e Sci, 62 (2005) 44–52.
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