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Divullgação Cien
ntífica
1. Grupo de orrtopedistas de Belo Ho
orizonte utiliza técnica cirúrgica d
diferenciada para
tratamento da instabilidade crônica
c
do to
ornozelo – procedimento
o diminui cha
ances de rec
cidiva,
aume
enta o conforto do paciente e melho ra dor pós-o
operatória
Cerca
a de 20 a 40% dos pacientes
p
co
om instabilid
dade crônica
a do tornoz elo, que lev
va ao
aume
ento na freq
qüência de torções
t
e co
onseqüente lesão dos ligamentos d
desta articulação,
tratad
dos de form
ma conserva
adora, apressentam dores crônicas,, rigidez e edema, alé
ém de
osteo
oartrite preco
oce e degeneração artic ular do tornozelo. Mais ainda,
a
não ssão raros os casos
em que as atividades de vida
a diária do p
paciente são prejudicada
as. Membross do Hospital Vera
Cruz,, em Belo Horizonte,
H
participantes do grupo Ortopesquisa
O
a, têm utilizzado uma té
écnica
cirúrg
gica diferenc
ciada, com nível
n
de suce
esso bastante
e satisfatório
o, para trata
amento e alív
vio da
dor e
em pacientes
s com instab
bilidade crôn
nica do torno
ozelo. Além disso, o proccedimento parece
p
ser ta
ambém acom
mpanhado de
d menor do
or pós-opera
atória, ou se
eja, a utiliza ção desta té
écnica
traz m
maior conforrto aos pacie
entes, possiv
velmente po
or ser mais simples, presservar a ana
atomia
e aprresentar men
nores chance
es de recidiv
vas após a execução.
Fonte
e: Trabalho desenvolvido pelo G rupo Ortopesquisa – Hospital Ve
era Cruz – Belo
Horiz
zonte. Resum
mo de artig
go a ser pu
ublicado na Revista Bra
asileira de O
Ortopedia (RBO).
AUTO
ORA: Marina Gomes Mira
anda e Casto
or - Mestranda do Depto
o. de Bioquím
mica e Imunologia
do IC
CB- UFMG
2. Te
erapia com in
njeção de op
pióides no gâ
ânglio estrellado para tra
atamento de
e dores de cabeça
e dores faciais crônicas au
uxilia na elu
ucidação da
a causa de dores da rregião da cabeça
resisttentes a outros tratamen
ntos proposttos
A apllicação de drogas anesté
ésicas direta
amente no gânglio
g
estre
elado, uma e
estrutura forrmada
pela fusão do gâ
ânglio cervic
cal inferior e do primeiro
o gânglio to
orácico na alltura do corrpo da
sétim
ma vértebra cervical (C7
7), é uma ttécnica basta
ante utilizad
da para trattamento de dores
neuro
opáticas e dores mediad
das pelas via
as neuronais
s simpáticas
s na região d
da cabeça e face.
Três casos, apre
esentados na
a reunião an
nual da Sociedade Americana de M
Medicina da Dor e
Anesttesia Region
nal por clínic
cos da Unive
ersidade de Iowa,
I
EUA, tratados com
m a injeção intragânglio estrelado
o do medica
amento buprrenorfina, o qual atua como
c
agonissta em recep
ptores
opióid
des, porém tem ação an
ntagonista e
em outros tip
pos destes receptores
r
in
ndicam tamb
bém a
possibilidade de uso
u de opióides neste tip
po de proced
dimento para tratar dore
es crônicas faciais
f
e da
a cabeça. Os
O paciente
es, cuja sin
ntomatologia
a se apres
sentava resiistente a outros
o
tratamentos propostos, resp
ponderam ssatisfatoriam
mente às injeções de b uprenorfina,, com
reduç
ção na inten
nsidade da dor
d e no uso
o de medicamentos e melhora
m
na q
qualidade de vida.
Segundo o trabalho, que discute
d
a viiabilidade deste proced
dimento parra tratamento de
cefalé
éias e dores
s faciais resistentes a o
outros tratam
mentos, ape
esar do meccanismo exa
ato de
atuaç
ção desta manobra ainda não ser co
ompletamente conhecido
o, os resulta
ados sugerem
m que
é po
ossível que receptores opióides e
estejam con
ntribuindo para a ativa
ação das células
c
ganglionares, pa
articipando, assim, do p
processo de alteração da
d transmis são simpática no
gânglio estrelado
o.
Autorres e proced
dência do estudo: Clintton L. Harris
s, Basem Ha
amid, Richa rd W. Rosen
nquist
and S
Sebastian H..W. Schultz-Stubner - fro
rom the Univ
versity of Iow
wa Departme
ent of Anesthesia,
Iowa City, IA;
Referrência: Gang
glionic Locall Opioid App
plication (GL
LOA) for Tre
eatment of C
Chronic Headache
and F
Facial Pain. Regional Anesthesia and
d Pain Medic
cine, Vol 31,, No 5 (Septtember–Octo
ober),
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2006: pp 460–462. (Poster presented a
at the Amerrican Society
y of Regiona
al Anesthesia and
Pain Medicine 2005 annual fa
all meeting, Miami, FL, November
N
17
7–20, 2005) .
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Es
studo mostra
a que grand
de parte dass pacientes submetidas à cirurgia para aumen
nto de
seios sofre de do
ores e hiperralgesia por até um ano
o pós-cirurgia – o uso d
de medicam
mentos
pré-o
operatórios parece
p
não alterar
a
esse q
quadro
Mais de um milh
hão de cirurrgias para a
aumento dos
s seios são realizadas a
anualmente, mas
os trabalhos
s avaliaram a dor pós-o
operatória apresentada
a
pelas pacie
entes. Um estudo
e
pouco
public
cado por pesquisadores norueguese
es mostrou que
q
nem sem
mpre a belezza está asso
ociada
ao be
em-estar. Allém de verifficar a prese
ença de alterrações na se
ensibilidade e de dor no
o local
da cirurgia em lo
ongo prazo – até um an
no após os procedimenttos -, os auttores avaliaram a
cia da administração de
e medicame
entos administrados pré
é-cirurgicam ente sobre a dor
eficác
das p
pacientes, um
ma manobra
a comumente
e usada pelo
os cirurgiões
s. Os medica
amentos avaliados
e com
mparados fo
oram o corticosteróide m
metilprednisolone (125 mg), o antiiinflamatório
o nãoesterroidal inibido
or seletivo da enzima ciclooxigenase (COX)-2 parecoxib
b (40 mg) e um
medicamento placebo,
p
tod
dos adminiistrados dirretamente na veia e
em dose única.
Considerando as respostas descritas
d
em questionários enviados às paciente
es seis sema
anas e
um a
ano após as intervençõe
es, os pesqu
uisadores ve
erificaram que 13% dellas apresenttavam
dores
s espontâne
eas e, 20%
%, hiperalg
gesia (sensibilidade) lo
ocal. As re
espostas tam
mbém
indica
aram que as pacienttes que re
eceberam metilpredniso
m
olone apressentavam menos
m
hiperralgesia um ano após a cirurgia, quando comparadas às
à pacientess que receb
beram
parec
coxib ou plac
cebo. Os auttores ainda associam a presença da
a dor imediatta (dor agud
da até
seis d
dias pós-ciru
urgia) e apó
ós seis sema
anas com a presença da mesma e m longo pra
azo, e
discutem a pos
ssibilidade disso
d
ocorre
er devido a processos
s de sensib
bilização ce
entral.
Entre
etanto, apesar dos resultados terem
m mostrado melhor eficá
ácia do uso pré-operatório do
medicamento corticosteróide
e em relaçã o aos outro
os medicame
entos, não h
houve dimin
nuição
signifficativa da prevalência
p
de
d dor espon
ntânea e da hiperalgesia seis seman
nas e um ano
o póscirurg
gia. Mais im
mportante, os
s autores co
oncluem, a presença de
e dores crôn
nicas e alterrações
senso
oriais por lon
ngo prazo pa
arece ser com
mum em cirrurgias deste
e tipo.
Autorres e proced
dência do estudo: Luis R
Romundstad (a), Harald Breivik (a),, Helge Roald (b),
Knut Skolleborg (b), Pal Ric
chard Romun
ndstad (c), Audun Stub
bhaug (a) – (a) Univers
sity of
Oslo, Departmen
nt Group of Clinical
C
Medi
dicine, Deparrtment of An
naesthesiolog
gy, Rikshosp
pitalet
Unive
ersity Hospittal, Oslo, Norway; (b) De
epartment of
o Plastic Surrgery, Colossseum Clinic, Oslo,
Norw
way; (c) Norrwegian Univ
versity of Sccience and Technology,
T
Departmentt of Public Health
H
and G
General Prac
ctice, Trondh
heim, Norway
y;
Referrência: Chro
onic pain and
d sensory ch
hanges after augmentatiion mammop
plasty: Long
g term
effectts of preincis
sional admin
nistration of methylpredn
nisolone. Pain 124 (2006
6) 92–99.
4. Aç
ção da testos
sterona dura
ante o desen
nvolvimento influencia a sensibilidad
de à morfina
a e os
meca
anismos end
dógenos de antinocice pção – gon
nadectomia em animaiis filhotes altera
densiidade de rec
ceptores opió
óides e a tax
xa de síntese
e e/ou libera
ação de opió
óides endóge
enos e
outro
os neurotransmissores
Sabe-se que a attuação de ce
ertos hormô
ônios durante
e o desenvolvimento lev
va à diferenc
ciação
sexua
al e estabelecimento de
d determina
ados compo
ortamentos sexuais, alé
ém de ajudar no
desen
nvolvimento de processos antino
ociceptivos endógenos. A testostterona facilita o
cresc
cimento dend
drítico e a sobrevivência
a neuronal durante
d
a maturação do
o sistema ne
ervoso
centrral, sendo qu
ue há evidên
ncias que su
ugerem que o desenvolv
vimento das vias nociceptivas
pode parcialmentte depender da organiza
ação e distrib
buição de receptores parra este horm
mônio.
Com base nestas
s observaçõe
es e no fato de os homens apresentarem maior limiar de do
or que
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as m
mulheres, um
m estudo re
ealizado para
a verificar se
s as altera
ações no am
mbiente horm
monal
duran
nte o desenv
volvimento podem
p
alterrar a dor infllamatória, in
nduzida em modelo de artrite
a
reum
matóide, mos
strou que a diminuição d
de testosterrona por gon
nadectomia ttanto em an
nimais
filhottes como em
m adultos, resulta em hip
persensibilidade mecânic
ca que pode
e ser revertid
da por
morfiina, nos anim
mais adultos
s gonadectom
mizados, ma
as não comp
pletamente n
nos filhotes. Estes
resulttados sugerrem que a testosteron
na possui papel organizacional, ou
u seja, atua
a nos
proce
essos de desenvolvimen
nto, e que ssua falta du
urante o perríodo crítico de diferenc
ciação
sexua
al resulta em
e
alteraçõ
ões nos prrocesso antiinociceptivos
s endógeno
os envolvido
os na
sensibilidade me
ecânica após inflamaçã o, além de
essas alteraç
ções serem,, provavelm
mente,
perm
manentes. Ain
nda, sugerem que a tesstosterona pode facilitar a sensibilid
dade à morfina, já
que os filhotes gonadectom
mizados não tiveram a hipersensib
bilidade meccânica totalm
mente
mia nos filhotes pode também parccialmente in
nibir o
reverrtida e que, portanto, a gonadectom
estab
belecimento das vias neu
urais que faccilitam a ana
algesia induz
zida por morrfina.
Autorres e proced
dência do esttudo: J. BOR
RZAN (a) AND P. N. FUCHS (a,b) – ((a) Department of
Psych
hology, Univ
versity of Te
exas at Arliington, Arlin
ngton, USA; (b) Departtment of Bio
ology,
Unive
ersity of Tex
xas at Arlingtton, Arlingto
on, USA;
Referrência: Orga
anizational and
a
activatio
onal effects of testoste
erone on ca rragenan-induced
inflam
mmatory paiin and morph
hine analgessia, Neuroscience (2006) – article in
n press.
5. Fa
alta de óxid
do nítrico po
ode estar re
elacionada com
c
a ocorrrência das rreações adv
versas
vascu
ulares nos tratamentos com medica
amentos anttiinflamatórios inibidore
es da COX – risco
pode ser maior para
p
paciente
es com prob
blemas vascu
ulares assoc
ciados com m
menores níveis de
óxido
o nítrico
vasculares com
Muito
o tem sido comentado
c
sobre
s
o aum
mento no risc
co de proble
emas cardiov
c
o
uso d
de medicamentos inibidores das en
nzimas cicloo
oxigenases (COX).
(
No e
entanto, pou
uco se
sabe a respeito dos
d
fatores que
q
podem predispor os
s pacientes a apresenta
arem estes efeitos
e
adverrsos. Os auttores deste estudo
e
decid
diram avaliar se a falta de óxido níttrico (NO) po
oderia
afetar as respos
stas vascula
ares aos in
nibidores da
a COX, já que
q
pacienttes com do
oenças
cardio
ovasculares ou artrite apresentam
a
uma menor biodisponibilidade de N
NO. Para tanto, os
efeito
os de inibido
ores da COX sobre o tônu
us vascular e a atividade
e plaquetária
a foram avaliados
um inibidor da síntese de
m comparad
em camundongos tratados ou
o não com u
d NO. Foram
dos os
os de um in
nibidor selettivo para C OX-2, o cellecoxib, e de
d um inibid
dor da COX
X nãoefeito
seletiivo, a indometacina. Os
O efeitos hipertensivo
o e pró-trom
mbótico do celecoxib foram
apare
entes apena
as na ausên
ncia do NO.. Tais efeito
os não foram observad
dos nos aniimaiscontrrole. A indometacina ta
ambém apre
esentou efeiito hipertens
sivo, porém
m anti-tromb
bótico,
nos a
animais que
e estavam tratados com
m inibidor da
a síntese de
e NO. O me
esmo ocorre
eu em
anéis
s isolados da
d aorta, sendo
s
que o tratamento com NO
O exógeno inibiu os efeitos
e
hiperrtensivos dos
s inibidores da
d COX. Porrtanto, este estudo
e
sugere que a defficiência de NO
N na
vascu
ulatura pode
e ser um fa
ator de riscco no uso de
d inibidores
s da COX e que o risco de
problemas cardio
ovasculares decorrentess do uso destes antiinflamatórios p
pode ser red
duzido
por m
meio da utiliz
zação de doa
adores de NO
O.
Autorres e procedência do estudo:
e
Pete
er B. Anning*, Barbara
a Coles*, Jo
onathan Morrton*,
Haibin Wang, Jas
shim Uddin†
†, Jason D. Morrow†, Sudhansu
S
K. Dey‡, Lawrrence J. Marrnett†
and Valerie B. O’Donnell* - *Departtment of Medical
M
Bioc
chemistry a
and Immuno
ology,
Unive
ersity of Walles College of
o Medicine, Heath Park, U.K.; †Depa
artments off Biochemistrry and
Chem
mistry, Vand
derbilt Instiitute of Ch
hemical Bio
ology, Cente
er in Moleccular Toxico
ology,
Vand
derbilt-Ingram
m Cancer Center; ‡
‡Pediatrics, Cell & Development
D
tal Biology and
Pharm
macology, Vanderbilt
V
Un
niversity, Ten
nnessee, US
SA;
Referrência: Nitrric oxide deficiency
d
p
promotes va
ascular side
e-effects off cyclooxygenase
inhibiitors in vivo.. Blood (prep
published on
nline)(2006).
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6. Es
studo sugere
e que a terap
pia cognitiva
a-comportam
mental para tratamento de pacientes com
disfun
nções temp
poromandibu
ulares crôni cas pode apresentar
a
resultados melhores que
q
o
tratamento conve
encional
Terap
pias cognitivo-comportamentais ttêm como objetivo melhorar
m
o comportam
mento
emoc
cional de ind
divíduos, facilitando sua adaptação ao
a meio ond
de vivem. Allém de influe
enciar
o com
mportamento, tais trata
amentos parrecem ser effetivos para combater u
uma variedade de
problemas de do
ores crônica
as. Uma vezz que muita
as das disfu
unções temp
poromandibulares
apare
entemente têm
t
base psicológica, tra
abalhos que
e avaliam seus compone
entes cognitivos e
seus reflexos com
mportamenta
ais e somáti cos não são
o raros na literatura cien
ntífica. Entretanto,
algun
ns problem
mas freqüe
entemente
ocorrem durante tratamentos
t
de distú
úrbios
temp
poromandibu
ulares com te
erapias cogn
nitivo-compo
ortamentais de curta du
uração, como
o, por
exem
mplo o fato da
d frequência
a média dos pacientes em
e psicólogos ser menorr que seis se
essões
e os planos de sa
aúde não cobrirem longo
os tratamentos. Isso lev
vou pesquisa
adores de Se
eattle,
verem uma avaliação do
o impacto de
e sessões de
e curta dura
ação baseada
as em
EUA, a desenvolv
prece
eitos da tera
apia cognitiv
vo-comporta
amental nes
sses pacienttes. A avalia
ação a curto e a
longo
o prazo mostrou melho
oras significcativas em vários aspectos, inclus ive diminuin
ndo a
intensidade da dor percebida
a, quando c omparada a um grupo-controle que
e recebeu apenas
pales
stras educacionais. Os
s resultadoss suportam
m as evidê
ências de e
envolvimentto de
comp
ponentes cog
gnitivos-com
mportamenta
ais nas dores crônicas e o valor dass citadas terapias
de brreve duração
o nestes trattamentos. O impacto de intervençõe
es cognitivo--comportame
entais
breve
es sobre a sintomatologia apresenta
ada pelos pa
acientes aponta para um
ma nova dire
eção e
filoso
ofia de tratam
mento basea
adas nos ressultados obje
etivos aprese
entados pela
a pesquisa.
Autorres e proced
dência do esttudo: Judith
h A. Turner (a,b),
(
Lloyd Mancl (c), Le
Leslie A. Aaro
on (d)
– (a) Departmen
nt of Psychiatry and Beh
havioral Sciences, Univerrsity of Wash
shington Sch
hool of
Medic
cine, Seattlle, WA, USA
SA; (b) Dep
partment off Rehabilitattion Medicin
ne, Universiity of
Wash
hington Scho
ool of Medic
cine, Seattle,
e, WA, USA; (c) Departm
ment of Den
ntal Public Health
H
Scien
nces, Univers
sity of Wash
hington Scho
ool of Dentisttry, Seattle, WA, USA; ((d) Department of
Oral M
Medicine, Un
niversity of Washington
W
School of De
entistry, Sea
attle, WA, US
SA;
Referrência: Shorrt- and long-term effica
acy of brief cognitive-be
c
ehavioral the
erapy for pa
atients
with chronic tem
mporomandibular disord
der pain: A randomized
d, controlled
d trial. Pain
n 121
(2006
6) 181–194..
7. A
Aumento na concentrração de ondansetron
n, droga antagonista de recep
ptores
serottoninérgicos 5HT3, no sistema
s
nerv
voso central pode levar a aumento
o na nocicep
pção –
inibiç
ção da proteíína transporrtadora de on
ndansetron pode
p
causar danos neurronais
O on
ndansetron é um inibido
or específico
o dos receptores seroto
oninérgicos 5HT3, e é usado
como
o antiemétic
co e antinau
useante em procedimentos anestésicos e após a quimiote
erapia.
Em c
circunstância
as normais, o ondansettron é ativamente bomb
beado contrra o gradien
nte de
conce
entração para fora do sistema
s
nerv
voso central por uma proteína
p
tran
nsportadora,, a Pglicop
proteína de resistência às
à multidrog as (MDR-1),, a qual é alttamente exp
pressa na ba
arreira
hema
atoencefálica
a, no endottélio intesti nal e na placenta.
p
Drrogas como
o o verapam
mil, o
probe
enecide e o ciclosporin A têm a ccapacidade de bloqueá-la. Depend
dendo do modelo
m
experrimental, a ativação de receptore
es 5HT3 pod
de produzir efeitos pró
ó-nociceptivo
os ou
antinociceptivos, sendo que
e os último
os parecem
m ser mais observado
os. Pesquisa
adores
sugerrem que o bloqueio da
a MDR-1, ellevando as concentraçõ
ões centrais de ondanse
etron,
pode causar efeitos colaterais relevante
es durante a anestesia, tais como d
dor e imobiliidade.
De fa
ato, foi obse
ervado que ratos
r
aneste
esiados com isoflurano, submetidoss ao teste té
érmico
de re
etirada de pa
ata (método
o de Hargrea
aves), apresentavam aumento da no
ocicepção qu
uando
receb
biam ondan
nsetron por via intrate
ecal associa
ado à quin
nidina admi nistrada po
or via
intrap
peritoneal, o que não acontecia q
quando rece
ebiam o ve
erapamil ou o ciclosporrin A.
Contu
udo, a conce
entração alv
veolar mínim
ma de isoflurrano requerid
da para a im
mobilidade não
n
foi
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altera
ada pelas substâncias
s
usadas. A alteração da sensibilidade à do
or observada em
camu
undongos no
ocaute para o gene qu
ue expressa
a a MDR-1 (MDR-1a) ffoi similar àquela
à
produ
uzida pela quinidina.
q
O ondansetrron é uma droga comu
umente usa da com mínimos
efeito
os colaterais
s neurológico
os quando o s níveis de MDR1
M
estão normais. En
ntretanto, qu
uando
esta droga não é adequada
amente rem
movida do SNC,
S
efeitos
s pronocicep
ptivos podem
m ser
obserrvados. Pelo
o fato de que várias dro
ogas antagonistas e sub
bstratos para
a transporta
adores
MDR--1 são utiliza
adas em con
njunto na clíínica, os auttores enfatizam que a prroteção adeq
quada
do SN
NC deve ser fator de inte
ensa preocu pação duran
nte os proced
dimentos accima citados..
Autorres e proced
dência do esttudo: Scott, Jason A., Wood,
W
Margaret, Flood, P
Pamela - From the
Depa
artment of An
nesthesiolog
gy, Columbia
a University, New York, New
N
York;
Referrência: The
e Pronocicep
ptive Effect of Ondans
setron in th
he Setting o
of P-Glycoprotein
Inhib
bition. Anesth
h Analg 2006
6 103: 742- 746.
8. Au
umento na expressão
e
e acúmulo de
e canais de sódio nos nódulos de Ranvier de fibras
mielin
nizadas e amielinizadas
a
s após lesão
o de nervo podem ser os responssáveis pela maior
sensibilidade aprresentada em
m condiçõess inflamatóriias e neurop
páticas – pró
óxima etapa
a será
verificar quais su
ubtipos desse
es canais têm
m a expressão aumentada
A lite
eratura tem mostrado a importância
a de alteraç
ções na exprressão de ca
anais de sód
dio na
induç
ção e manuttenção das dores
d
inflam atórias e ne
europáticas e o conhecim
mento de seu real
papel nestas con
ndições pode
e ser útil no desenvolvim
mento de me
edicamentoss para tratam
mento
desse
es problema
as. Considerrando que m
mudanças na localização desses ca
anais após lesões
l
neura
ais podem co
ontribuir parra o aument o da atividad
de e diminuiição do limia
ar de ativaçã
ão das
fibras
s nervosas, pesquisadores america nos verificaram a distribuição desssas estruturras no
nervo
o infraorbitá
ário de ratos
s após lesão
o neural. Os autores utilizaram
u
o modelo de lesão
inflam
matória e axotomia
a
parcial do ne
ervo infraorb
bitário, o que resultou no aumento da
sensibilidade à estimulação mecânica,
m
av
valiada pelo método de monofilame
entos aplicad
dos na
área das vibriss
sas dos animais (mon
nofilamentos de Semmes–Weinsteiin - ‘‘Touch
h-Test
Senso
ory Evaluato
or’’). Além disso,
d
por m
meio de imun
nomarcação para canaiss de sódio e para
identtificação dos nódulos de Ranvier, ve rificaram qu
ue os nervos que haviam
m sido submetidos
ao modelo de les
são apresenttavam maiorr acúmulo de
esses canais
s, principalm
mente próxim
mos ao
sítio da lesão. Os resultados
s indicam um
ma robusta mudança na
a distribuiçã o e densidade de
canaiis de sódio em fibras mielinizadas
m
e desmieliniizadas que pode
p
ser a rresponsável pelas
altera
ações na se
ensibilidade à estimulaçção. Entretanto, mais estudos são necessários
s para
avalia
ar a localização das várias
v
isoforrmas desses
s canais e possíveis a lterações na
a sua
expre
essão após diferentes
d
tip
pos de estím
mulo, o que pode
p
auxiliarr na determiinação dos papéis
p
dessa
as estruturas
s nos diferen
ntes tipos de
e dor.
Autorres e proced
dência do es
studo: Micha
ael A. Henry (a), Angeliq
que R. Frekiing (b), Lonnie R.
Johns
son (c), S. Rock Levins
son (b) – ((a) Department of Endo
odontics, Un
niversity of Texas
of Physiolog
Healtth Science Center
C
at San
n Antonio, S
San Antonio,, USA; (b) Department
D
o
gy and
Bioph
hysics, Unive
ersity of Collorado at De
enver and Health
H
Scienc
ces Center, Aurora, USA
A; (c)
Depa
artment of Surgical
S
Den
ntistry, Univ
versity of Colorado
C
at Denver and
d Health Sciiences
Cente
er, Aurora, USA;
U
Referrência: Incrreased sodium channel im
immunofluorrescence at myelinated
m
a
and demyeliinated
sites following an
n inflammato
ory and parttial axotomy
y lesion of th
he rat infrao
orbital nerve
e. Pain
124 ((2006) 222–
–233.
Re
evisões do Mês
M
9. R
Revisão de estudos clínicos analissa criticame
ente o uso
o da toxina
a botulínica para
tratamento da en
nxaqueca
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Acred
dita-se que a toxina bottulínica (BT-A
A) exerça effeito antinoc
ciceptivo útill clinicamentte por
inibirr a liberação de substânc
cia P, entre outros neurotransmissores relaciona
ados à dor, e que
sua e
eficácia em prevenir a enxaqueca seja devida
a a uma modulação da
as sensibiliz
zações
perifé
érica e, indirretamente, central.
c
Esta
a revisão rec
considera as bases teóriccas para o uso
u da
BT-A na profilax
xia da enxaq
queca e ana
alisa criticam
mente as evidências clín
nicas que ap
póiam
esta estratégia. Com base em uma ta
abela de evidências, o autor class ificou os es
studos
clínicos em contrrolados e ran
ndomizados ou não, não
o experimenttais e descrittivos ou baseados
em c
casos reporttados. O au
utor lembra que, embora estudos controladoss e randomizados
sejam
m importante
es evidência
as médicas, n
não são substitutos para
a o fundame
ento conceitu
ual de
Ciênc
cias Básicas. Muitas lim
mitações dessses tipos de
d estudos são
s
discutid
das e també
ém se
discute o fato de
e efeito plac
cebo ocorrerr em alguns
s casos em experimenta
ação pela própria
ão. O autor conclui que as resposta
as à BT-A em
m pacientes com enxaq ueca, obserrvadas
injeçã
em te
estes clínico
os, são incon
nsistentes, im
mprevisíveis
s, não dose-dependentess, e não têm
m sido
comp
paradas a te
erapias estab
belecidas, e que estudo
os adicionais
s, tanto em humanos quanto
em a
animais, dev
vem ser realizados para tentar estabelecer se a BT-A é rea
almente efic
caz no
tratamento da en
nxaqueca. Ainda,
A
alerta os clínicos para uma observação c rítica e cuidadosa
da litteratura sobrre o papel te
erapêutico pa
ara a BT-A.
Autorres e proced
dência do esttudo: Vinod Kumar Guptta - Dubai Po
olice Medica
al Services, Dubai,
D
Unite
ed Arab Emirrates;
Referrência: Botulinum toxin – A treatme
ent for migra
aine? A systtematic revie
ew. Pain Medicine
(2005
5), 7(5):386
6-394.
10. R
Revisões com
mentadas: O papel dos canais iônico
os na dor – série de arttigos aprese
entada
no Th
The Journal of
o Pain revisa o que se
e sabe até o momento sobre a pa
articipação destas
d
estruturas na dor,
d
tanto do
d ponto d
de vista experimental quanto clín
nico. Neste mês:
Medic
camentos diirecionados aos
a canais iô
ônicos e o aumento da eficácia
e
dos tratamentos
s para
dores
s neuropática
as
Neste
e último artigo de nos
ssas Revisõ es Comenta
adas os auttores revisa
am as evidê
ências
obtidas de pesquisas clínica
as que dão suporte ao uso de dro
ogas modula
adoras de canais
c
os para o tratamento
o da dor a
associada às
à neuropattias. O gra
ande avanç
ço no
iônico
conhe
ecimento do
os mecanismos fisiopatollógicos da do
or neuropática, além do entendimen
nto do
meca
anismo de aç
ção das drog
gas e as nov
vas drogas disponíveis
d
para
p
este fim
m proporcion
naram
múltiplas alterna
ativas e opçõ
ões para tra
atamento e incentivaram
i
m as abordag
gens diagnó
ósticas
adas nos me
ecanismos de
e ação desta
as drogas.
basea
Autorres e proced
dência do es
studo: John D Markman and Robert H Dworkin - Departments of
Anestthesiology and
a
Neurology, Universsity of Roche
ester Schoo
ol of Medicin
ne and Dentistry,
Roche
ester, New York;
Y
Referrência: Ion Channel
C
Targ
rgets and Tre
eatment Effi
ficacy in Neu
uropathic Paiin. The Jourrnal of
Pain, vol 7, No
o 1S (Janu
uary), Supp
plement 1, 2006: pp S38-S47. Available online:
o
www.sciencedirec
ct.com
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