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1. Sa
alicilatos e a Síndrome de Reye
A inffecção pelo vírus H1N1 (Influenza A) é sem dúvida
d
uma pandemia e sua tendência,
infeliz
zmente, é a disseminaç
ção. Seus ssintomas são
o febre, tosse, dor de garganta, dor
d
de
cabeç
ça, dores no
o corpo, cala
afrios e cans aço. A severridade da do
oença pode v
variar de mé
édia a
grave
e, podendo causar
c
pneumonia, dificu
uldades resp
piratórias e, até mesmo, levar à morrte.
Os sintomas com
mo febre e do
ores no corp
po podem se
er tratados com
c
paraceta
amol, ibupro
ofeno,
napro
oxeno, dipiro
ona ou outrros antiinflam
matórios não
o-esteroidais
s, mediante indicação de
d um
farma
acêutico (para medicamentos isento
os de prescrição) ou consulta médica
a.
Um fato importtante a serr considerad
do em nos
sso país é a automed
dicação, que em
e causar sérrios prejuízos
s à saúde do
o paciente a utomedicado
o. Um
deterrminadas situações pode
exem
mplo seria o uso de salic
cilatos (éste res dos ácid
dos salicílicos ou os éste
eres salicilattos de
um á
ácido orgânic
co) para tra
atar sintoma
as como febre e dores em
e paciente
es infectados
s com
H1N1
1.
bro da clas
O ác
cido acetilsa
alisílico, prin
ncipal memb
sse de fárm
macos antiin
nflamatórios nãoesterroidais com propriedades
p
s analgésicass e antipirétticas, cujos efeitos
e
poderriam justifica
ar seu
uso em pacienttes infectado
os com H1 N1, além de
d suas pro
opriedades antiinflamattórias,
tamb
bém é utiliz
zado nos distúrbios in
nflamatórios agudos e crônicos, ttais como artrite
a
reum
matóide, oste
eoartrite e espondilite anquilosantte. Além dis
sso, o med icamento in
nibe a
agreg
gação plaquetária, bloqueando a sííntese do trromboxano A2
A nas plaq
quetas, poss
suindo
várias indicações
s relativas ao
o sistema va
ascular.
O uso
o de salicilattos está contra-indicado
o nos casos de
d indivíduos com asma
a, úlcera, gastrite,
insufiiciência rena
al ou hepática e sangra
amentos. Se
eu uso para alívio dos ssintomas da gripe
deve ser evitado em crianças
s, porque ele
e pode estar associado com o aume
ento de risco
o para
o des
senvolvimento da Síndro
ome de Reye
e.
A Sín
ndrome de Reye
R
(SR) é uma doençça que afeta
a principalmente criança
as, embora possa
ocorrrer em qualq
quer idade, variando pr incipalmente
e no intervalo entre seiss meses e quinze
q
anos.. Felizmente
e é rara, com
m uma incid
dência anual que varia de
d 0,16 a 0,,88 para 100.000
crianças, com va
ariações reg
gionais. A do
oença afeta todos os órgãos
ó
do co
orpo, sendo mais
preju
udicial ao cé
érebro e ao fígado, porr causar um
m aumento agudo
a
de p ressão denttro do
céreb
bro e, freqüe
entemente, acúmulos
a
vo
olumosos de gordura nos
s demais órg
gãos.
A SR
R é definida como uma enfermidade
e
e de segunda fase pelo fato de oco
orrer após allguma
infecç
ção viral, inc
cluindo a Inffluenza A (H
H1N1), mas pode ter sua
a freqüência
a aumentada
a após
expos
sição a me
edicamentos
s contendo salicilatos. A síndrom
me pode occorrer duran
nte a
recup
peração de uma
u
infecção
o viral ou po
ode desenvo
olver-se três a cinco diass após o iníc
cio da
virose
e. Seus sin
ntomas inclu
uem vômito recorrente ou persiste
ente, letarg ia, mudanças de
perso
onalidade co
omo irritabiilidade ou a
agressividad
de, desorien
ntação ou cconfusão, delírio,
d
convu
ulsões e perda da consciência, exigi ndo assistên
ncia médica imediata.
Desta
a forma, os membros da
d equipe D OL acreditam
m que esta classe de m
medicamento
os, os
salicilatos, não devem
d
ser utilizados porr pacientes infectados com
c
a Influe
enza A (H1N
N1) ou
mesm
mo a Influe
enza sazonal e, principa
almente por crianças, pois há no
o mercado outros
o
uir os salicilatos com ótima eficácia terapêutica
fárma
acos disponííveis que podem substitu
a, com
a gra
ande vantage
em de elimin
nar o risco p ara o desenvolvimento da
d Síndrome
e de Reye.
Fonte
e - adaptado
o de:
http:///www.anvis
sa.gov.br/farmacovigilan
ncia/alerta/ffederal/2009
9/federal_1_
_09.htm
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2. Do
ores na menstruação e endometriose
e
e
O período mensttrual é consiiderado pela
a maioria da
as mulheres uma tortura
a devido às dores
intensas originad
das da cólica menstrual. No entanto,, muitas mulheres desco
onhecem o fa
ato de
que, quando freq
qüentemente
e intensas, as cólicas podem
p
ser in
ndício de en
ndometriose,, uma
doença com inúm
meras complicações que pode levar inclusive
i
à in
nfertilidade.
De a
acordo com o Dr. Edu
uardo Schorr, ginecologista e coordenador do
o Ambulatórrio de
Endometriose e Dor Pélvica da Univers idade Federral de São Paulo
P
(UNIFE
ESP), quase
e 15%
brasileiras em
m idade férttil sofrem do
o mal. Ele alerta que se
e o diagnóst ico for preco
oce, é
das b
possíível interferir usando apenas
a
med
dicamentos. No entanto
o, a maioria
a das vítimas só
desco
obre cerca de
d 10 anos depois, ond
de a interve
enção cirúrg
gica é geral mente requerida,
levan
ndo a um índ
dice de inferttilidade de a
aproximadam
mente 50%.
O end
dométrio é a parte mais
s interna do útero, responsável por abrigar o ov
vócito fecun
ndado,
e sua
a presença fo
ora do útero
o caracteriza a endometrriose, uma doença que a
acomete mulheres
em id
dade reprod
dutiva independente de qualquer grupo étnico ou social. Estudos mostram
que e
entre 2 e 50%
5
e 71 a 87% desssas mulheres sofrem de
e infertilidad
de e dor crônica,
respe
ectivamente.. A gravidad
de da doen
nça vem aumentando devido
d
a div
versos fatores de
riscos
s, tais como
o uma menopausa mai s tardia (qu
uanto mais menstruaçõ
ões, maior será
s
a
chanc
ce do desen
nvolvimento da endomettriose), a de
emora para se ter filhoss (pois o principal
horm
mônio envolvido na gravidez, a proge
esterona, cu
ura e trata a endometrio
ose naturalm
mente)
e a d
dioxina, subs
stância presente na pol uição do ar (pesquisas sugerem se
er a dioxina capaz
de altterar o sistema imunológico feminin
no, deixando a mulher mais
m
suscetív
vel ao mal).
Segundo Rosaly Rulli, ginecologista e cchefe do serrviço de reprodução hum
mana do Ho
ospital
Regio
onal da Asa
a Sul (DF), a possibilid ade da pac
ciente com endometriosse engravida
ar vai
variar de acordo com o grau
g
de co
omprometimento dos órgãos,
ó
poré
ém as pacientes
porta
adoras da do
oença em es
stágio avanççado podem
m recorrer à fertilização in vitro, sem, no
entan
nto, haver ga
arantias de sucesso
s
na ffertilização.
Sabe-se que a endometriose
e cresce a c ada período
o menstrual e pode se in
nfiltrar em outros
o
os, comprom
metendo o ureter,
u
a be
exiga e o ov
vário. A mellhor forma d
de diagnosticar a
órgão
doença precocem
mente é o exame clínico.
ances in tre
eatment opttions of end
dometriosis. Ozkan S, Arici A. Gy
ynecol
Referrência: Adva
Obste
et Invest. 20
009;67(2):81-91
Fonte
e: Acetaminophen Overdose and Li ver Injury — Background and Optiions for Red
ducing
y
Injury
Fonte
e: Correio Brraziliense
Link para o cartaz ilustrativo:
http:///stat.correioweb.com.b
br/cw/EDICA
AO_20090713/fotos/as17
7-1.jpg
3. Os
steopatia é opção
o
contra dor para pa
acientes do SUS
S
O tra
atamento ostteopático baseia-se na m
manipulação
o, massagem
m, estimulaçã
ão neuromuscular
e ha
armonização manual do
os sistemass funcionais do corpo. A técnica é indicada para
tratamento de dores de cab
beça, do sisttema múscu
ulo-esquelético e alteraçções intestin
nais e
estom
macais. Con
nsiderada uma especia
alização da fisioterapia pelo Consselho Federral de
Fisiotterapia e Terrapia Ocupacional (COFF
FITO), a osteopatia é recomendada pela Organiização
Mund
dial de Saúde
e (OMS).
O mé
étodo foi cria
ado em 1890
0, pelo méd ico norte-am
mericano And
drew Taylor Still. A parttir dos
Estad
dos Unidos, a técnica fo
oi difundida na Europa e chegou ao
a Brasil há
á cerca de quinze
q
anos.. A unidade do NEO (Nú
úcleo de Esttudos da Ostteopatia) de Campinas m
mantém con
nvênio
com a Escola de Osteopatia de
d Madri, Esspanha, a ma
aior instituição existente
e nesta área.
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Os us
suários do Sistema
S
Únic
co de Saúde (SUS) de Campinas
C
dis
spõem dessa
a alternativa
a para
tratamento de disfunções
d
musculares
m
e viscerais. A osteopatia constitu
ui um tratam
mento
comp
plementar pa
ara o reequilíbrio do co
orpo por meio da utilização das mã
ãos e sem uso
u
de
medicamentos. O método, além
a
de serr aplicado em clínicas, está disponíível no Com
mplexo
Ouro Verde, gra
aças à parceria entre a Secretaria
a Municipal de Saúde e o NEO, a filial
brasileira da Esco
ola de Osteo
opatia de Mad
dri.
No ambulatório montado no
o Complexo Ouro Verde, fisioterape
eutas especia
alizados ate
endem
gratu
uitamente a população sob a superv
visão de um osteopata. O Dr. Rogéri o Queiroz, diretor
d
do NE
EO, afirma que
q
a osteop
patia se base
eia na neurofisiologia e atua
a
por meiio da aplicaç
ção de
estím
mulos específficos visando
o à regulação
o dos sistem
mas.
Fonte
e: http://ww
ww.osteopatiamadrid.com
m.br/noticias
s_detalhe.ph
hp?cod_not=
=4
Veja mais: http:///www.youtu
ube.com/wattch?v=ZD9K
KluoK4IE&fea
ature=relate
ed
4. Sin
ntomas da sinusite pode
em ser drast icamente reduzidos
Sinto
omas como obstrução
o
na
asal, dor na face, descarrga pós-nasa
al, cefaléia e os problem
mas do
olfato
o que são ca
aracterísticos
s da sinusite
e crônica pod
dem ser sign
nificativamen
nte reduzidos pela
acordo com uma
cirurg
gia endoscó
ópica nasoss
sinusal (end
doscopic sinu
us surgery, ESS), de a
meta-análise dos
s 21 estudos
s mais relev
vantes sobre
e o tema, que incluiu u
um total de 2.070
pacie
entes com sinusite crônic
ca, acompan
nhados por um
u período médio de 14
4 meses. A metaanális
se enfocou o alívio dos sintomas ap
pós a ESS, fornecendo maiores eviidências de que a
melhora realmen
nte ocorre. Para simplifficar a avalia
ação dos da
ados, estes foram analisados
pela A
Academia Am
mericana de
e Otorrinolari
ringologia e Cirurgia
C
de Cabeça
C
e Pesscoço (AAO--CCP).
A me
eta-análise demonstrou
d
que todos o
os sintomas apresentara
am uma me lhora significativa
após a realização
o de cirurgia endoscópic a. O tamanh
ho médio do efeito (ES, effect size) foi de
1,19 e qualquer efeito ma
aior que 0,,8 já é con
nsiderado significativo. O sintoma
a que
apres
sentou maio
or ES foi a obstrução
o
na
asal (1,73), seguida pela dor facial (1,13), des
scarga
pós n
nasal (1,19)), cefaléia (0,98) e hip
posmia - red
dução da ca
apacidade de
e sentir odo
ores (0,97
7).
Nas a
análises pré
é e pós-cirúrrgicas, a obsstrução nasa
al, a dor fac
cial, a cefalé
éia, as alterrações
olfativas e a descarga pós-nasal melhoraram
m 59%, 61%, 53%, 49% e 47%,
respe
ectivamente..
A ES
SS consiste numa técniica minimam
mente invas
siva, usada para restau
urar a venttilação
sinus
sal e sua função norma
al. Telescópio
os de fibra óptica são usados para
a o diagnóstico e
duran
nte o proced
dimento. A to
omografia co
omputadoriz
zada é usada
a para medirr anatomicam
mente
as árreas doentes
s e identificá-las. No prrocedimento
o cirúrgico são retiradass pequenas áreas
em rregiões muitto específica
as auxiliando
o, assim, a abertura do
os seios parra torná-los mais
aerad
dos. Para maiores
m
inforrmações sob
bre ESS, ace
esse os sites da Socied
dade Brasileira de
Video
ocirurgia
(
(http://www
w.sobracil.org
g.br/revista//rv040402/rb
bvc040402_
_78.pdf)
e
da
Acade
emia Americ
cana de Médicos da Fam
mília (http://w
www.aafp.orrg/afp/98090
01ap/slack.h
html).
Fonte
e: Symptom
m-specific outcomes off endoscopic
c sinus surrgery: a sy
ystematic re
eview.
Chestter AC, Antis
sdel JL, Sind
dwani R. Oto
olaryngol Hea
ad Neck Surg. 2009 May
y;140(5):633-9.
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?LangType=
=1046&menu
u_id=49&id=
=222
46
http:///www.sobra
acil.org.br/revista/rv040
0402/rbvc04
40402_78.pd
df
Acade
emia Americ
cana de Médicos da Fam
mília - http:///www.aafp.o
org/afp/9809
901ap/slack.html
5. Au
utogerenciam
mento da do
or e antidep
pressivos po
odem se som
mar no trattamento de dores
musc
culoesqueléticas
Depre
essão e dor são os sinto
omas psicoló
ógicos e físic
cos mais com
muns nos cu
uidados prim
mários,
afetando diretam
mente o custo
o da saúde p
pública em todo o mundo.
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Um estudo de controle ra
andomizado,, publicado no Journa
al of the A
American Medical
M
Assoc
ciation, de
eterminou que a co
ombinação das intervenções fa
armacológica
as e
comp
portamentais
s resulta em melhoras s ignificativas no tratamento da depre
essão associiada à
dor m
musculoesquelética.
Tal e
estudo foi co
onduzido em seis clínica s comunitárrias e cinco clínicas de m
medicina geral do
Veterrans Affairs,, em Indianá
ápolis - USA
A, contando com um grupo de 2.0
050 paciente
es, do
qual muitos foram excluídos por diverso
os motivos, como tendências suicida
as, paciente
es não
classificados com
mo depressiv
vos, os alcoó
ólatras, as mulheres
m
grá
ávidas ou qu
ue planejam ficar,
os e
esquizofrênic
cos ou bip
polares, de ntre outros
s, reduzindo para 25
50 os pacientes
rando
omizados no
o período de janeiro de 2
2005 a junho
o de 2007.
Dor lo
ombar, nos quadris ou no
n joelho po r pelo meno
os 3 meses e depressão ccom gravida
ade ao
meno
os moderad
da (baseada
a na pontu
uação maior ou igual a 10 do Patiente Health
H
Ques
stionnaire 9) foram os critérios de in
nclusão. Os pacientes fo
oram aleatorriamente ins
scritos
para receberem tratamento
t
tradicional ((n = 127) ou
u uma interv
venção (n = 123) consis
stindo
de 12 semanas de tratamento antide
epressivo (1
1º passo), seguido
s
de seis sessõe
es de
progrrama de autogerenciame
ento da dor por 12 sema
anas (2º pas
sso) e fase d
de continuaç
ção da
terap
pia por seis meses
m
(3º pa
asso).
As av
valiações do estudo incluíram depre
essão, medid
da com os 20 itens do H
Hopkins Sym
mptom
Check
klist, gravid
dade da dorr e interferê
ência medida com Brief Pain Inven
ntory, e me
elhora
globa
al da dor em 12 meses.
No dé
écimo segun
ndo mês, o grupo
g
que rrecebeu a intervenção te
eve um núm
mero muito menor
m
de pacientes com depressão aumentad
da (40,7%) versus o grupo
g
de tra
ratamento padrão
p
(68,5
5%; risco re
elativo [RR], 0,6; interrvalo de con
nfiança [IC], 0,4 – 0,8
8). A reduçã
ão na
gravidade da de
epressão inicial de 50%
% ou mais ocorreu em
m 37,4% do
os 123 pacientes
subm
metidos à inttervenção e em 16,5% de 127 pacientes que receberam
r
o tratamento
o (RR,
2,3; IC 95%, 1,5
5 – 3,2).
O grupo que rec
cebeu a intervenção ta
ambém obte
eve resultados significattivos na me
elhora
globa
al da dor em
m 47,2% dos pacientes que foram submetidos à intervençção versus 12,6%
1
dos p
pacientes qu
ue receberam tratamen
nto convenc
cional (RR, 3,7;
3
IC 95%
%, 2,3 – 6,,1). O
desfe
echo primário, isto é, a melhora com
mbinada tan
nto na depre
essão quanto
o na dor, oc
correu
em 2
26% dos pac
cientes subm
metidos à inttervenção ve
ersus 7,9% dos paciente
es submetid
dos ao
tratamento tradic
cional (RR, 3,3;
3
IC 95% , 1,8 – 5,4)..
No e
entanto, há limitações neste estud
do: possíveis vieses de
e apuração, incapacidad
de de
deterrminar o efe
eito do progrrama de trattamento da dor isolado, incapacidad
de de compa
arar a
eficác
cia de antid
depressivos diferentes, capacidade de generalização limittada para outros
o
grupo
os de pacien
ntes e discorrdância entre
e relatos do paciente e os dados mé
édicos eletrô
ônicos
foram
m algumas das limitações observada
as.
“Uma
a vez que a dor e a depressão estão
o entre as principais
p
cau
usas de prod
dutividade la
aboral
reduz
zida, uma in
ntervenção que
q
é eficaz para as duas condições pode forta
alecer um modelo
m
emprresarial”, rellataram os autores do estudo. “Alé
ém disso, uma interven
nção que pe
ermite
que o profissiona
al da área de
e saúde cub
bra várias co
ondições no lugar de um
m transtorno único
pode aumentar sua utiliza
ação e cussto-efetividad
de. Devido à prevalên
ncia, morbiidade,
incap
pacitação e custos da associação dor-depres
ssão, os re
esultados do
o estudo SCAMP
S
(Step
pped Care for Affecttive Disorde
ers and Musculoskele
M
tal Pain) têm implic
cações
importantes”.
Fonte
e:
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?menu_id=4
49&id=2250 5&LangType
e=10
46
Referrência: Kroenke K et al. Optimized A
Antidepressa
ant Therapy and
a
Pain Sellf-managem
ment in
Prima
ary Care Pattients With Depression and Musculo
oskeletal Pain: A Rando
omized Conttrolled
Trial. JAMA. 2009
9;301:2099--2110
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6. Ba
asta de opioffobia!
A Me
eperidina foi sintetizada na Alemanh
ha em 1939. Indicada na
n época com
mo espasmo
olítica,
talvez seja o op
pióide mais utilizado no
o tratamentto da dor pós-operatór
p
ria, com pottência
média igual a 12,5% em rela
ação àquela obtida pela morfina.
Quan
ndo os efeittos muscaríínicos da m
morfina são indesejáveis, a meperridina torna-se a
medicação escolh
hida por pos
ssuir proprie
edades espa
asmogênicas e antimusccarínicas, alé
ém de
não c
causar miose (contração
o da pupila)) e não poss
suir efeito béquico (acallmar a tosse
e). Se
comp
parada com a morfina, a mepiridiina é meno
os obstipante, mais hip
potensora e mais
eméttica.
O ma
aior problem
ma da meperidina é a fformação de
e um metabólito ativo, a normeperridina.
Esta possui meia vida entrre 15 e 40 horas, além
m de possu
uir metade d
das propriedades
analg
gésicas e du
uas vezes mais efeitos e
estimuladore
es e tóxicos no sistema
a nervoso ce
entral.
Tamb
bém interag
ge com os inibidores d
da monoam
monooxidase, podendo causar sínd
drome
serottoninérgica, muitas veze
es fatal. O e
efeito analgé
ésico da meperidina durra de duas a três
horas
s sendo, em
m alguns cas
sos, necessá
ária uma no
ova administtração. O prroblema é a meia
vida d
da normeperidina ser maior e cumu
ulativo, ating
gindo níveis tóxicos.
t
Algun
ns usam a meperidina
a no contro
ole dos trem
mores pós-c
cirúrgicos, ssendo que estes
tremo
ores podem ser evitados
s de modo p
profilático com o uso de colchões
c
em
mantas térmicas.
Durante anos a ciência não
o conseguiu estabelecerr níveis seguros de me
eperidina e vários
v
autorres defendem
m a não prrescrição do medicamen
nto. Em hos
spitais amerricanos, pacientes
indige
entes receb
beram, nos anos de 2
2000 e 2001, menor número de
e prescriçõe
es de
mepe
eridina que os doentes particularess, pois os indigentes fo
oram atendiidos e presc
critos,
prefe
erencialmentte, pelos residentes
r
q
que estavam mais attualizados q
que os mé
édicos
orientadores a re
espeito dos perigos
p
da to
oxicidade dos metabólito
os da meperiidina.
Nota da redaçã
ão: O texto
o original ffoi escrito por José Oswaldo
O
de Oliveira Júnior,
da SBED e é diretor e titular do D
Departamen
neuro
ocirurgião que integra a diretoria d
nto de
Terap
pia Antálgic
ca, Cirurgia Funcional e Cuidados
s Paliativos da Escola de Cancerologia
Celes
stino Borroull da Fundaçã
ão Antonio C
Carlos Pruden
nte, em São Paulo.
7. Cé
élulas-tronco
o e artrite
Uma pesquisa se
ediada na Keele
K
Univerrsity, na Grã
ã-Betanha, liderada pellos pesquisa
adores
Alicia
a El Haj e John Dobson, defende o ttratamento de
d artrite e fraturas
f
utiliizando-se cé
élulastronc
co. O process
so consiste na retirada d
de células da medula do
o próprio pacciente, evita
ando a
possibilidade de
e rejeição pelo organ
nismo e, posteriormen
p
nte, seriam recobertas
s por
néticas, perm
mitindo, ass
sim, que se
ejam guiada
as até as re
egiões
minúsculas partíículas magn
danifficadas.
Essas
s nanopartículas já são
s
aprova
adas nos Estados Un
nidos, onde
e são utilizadas
freqü
üentemente para torna
ar exames de ressonâ
ância magné
ética mais nítidos. Ca
ampos
magn
néticos mov
veriam, entã
ão, as célu
ulas através
s do corpo até o loca
al desejado e as
acion
nariam sem necessidade
n
de drogas o
ou outros pro
odutos quím
micos.
Por h
hora, os tes
stes foram feitos em ratos e, po
osteriormente
e, em ganssos e cabras. Os
resulttados obtido
os nos expe
erimentos ccom ratos fo
oram bastan
nte satisfató
órios, pois houve
regen
neração ósse
ea. Com iss
so, acredita--se que testtes clínicos em
e humano s sejam inic
ciados
em até cinco ano
os.
Estim
ma-se que a cada ano mais de 15 miilhões de pessoas no mu
undo sofram
m de problem
mas no
joelho, uma das
s articulaçõe
es mais com
mplexas do corpo huma
ano. O obje
etivo do estudo é
reparrar a cartilagem e o os
sso, seja do
o joelho ou de qualquerr outra partte do corpo. Este
méto
odo represen
ntaria uma alternativa
a
n
no tratamento de artrite
e e fraturas sem necess
sidade
de cirrurgias invas
sivas ou uso
o de drogas p
potentes.
Fonte
e: http://new
ws.bbc.co.uk
k/2/hi/health
h/7985142.s
stm
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Referrência: Dev
velopment of
o superpara
amagnetic iron oxide nanoparticle
es (SPIONS
S) for
trans
slation to cllinical applic
cations. Lin MM, Kim do
d K, El Ha
aj AJ, Dobso
on J. IEEE Trans
Nano
obioscience. 2008 Dec;7((4):298-305
5.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
8. Mu
ulheres, agra
adeçam à su
ua enxaqueca
a!
Um e
estudo publicado na Can
ncer Epidem
miology, Biom
markers & Prevention
P
a
abrangendo 9.000
pesso
oas levou a uma descoberta curiosa
a: mulheres com câncer de mama de
e baixa grav
vidade
são a
aquelas que mais sofrem
m de enxaque
eca.
Um e
estudo caso--controle antterior deste mesmo grupo de pesqu
uisa, comand
dado pelo médico
m
Chris
stopher Li, do
d Fred Huttchinson Ca ncer Researrch Center, em Seattle
e, Washingto
on, já
afirm
mava que mulheres
m
co
om histórico
o de enxaq
queca têm um risco 33% meno
or de
desen
nvolverem câncer
c
de ma
ama ductal e um risco 32%
3
menor de desenvo
olverem cânc
cer de
mama lobular inv
vasivo quand
do comparad
das com mu
ulheres sem esse históricco. Esse gru
upo de
pesqu
uisa foi o primeiro a exp
plorar o elo existente en
ntre enxaque
eca e câncerr de mama. Neste
último estudo (que corrobora
a os estudoss anteriores)) foram obse
ervados 4.50
00 casos e outros
o
4.500
0 controles, dispondo de um espa
aço amostra
al estatístico muito ma
ais abrangente e
signifficativo. As participante
es do estud
do eram orriundas de um ensaio de caso-controle
cham
mado de Womens Contrraceptive an
nd Reproductive Experie
ences Study,, no qual ha
aviam
sido d
diagnosticad
das mulheres
s com cânce
er de mama invasivo com
m idades enttre 35 e 64 anos.
a
O his
stórico de enxaqueca
e
era colhido p
por meio de
e entrevistas
s presenciaiss estruturad
das e,
com isso, perceb
beu-se que as
a mulheres com histórico de enxaq
queca aprese
entavam um
m risco
meno
or de desenvolver câncer de mama
a (odds ratiio, 0,74; IC
C de 95%, 0
0,66 – 0,82
2). Foi
perce
ebido, també
ém, que o riisco não dife
eriu entre mulheres
m
em estado de m
menopausa, idade
no diagnóstico de
e enxaqueca
a ou uso de m
medicamentos prescritos
s.
Fatorres desencad
deadores de
e enxaqueca
a como álcool, hormônio
os exógenoss e cigarro foram
restriingidos pelos
s pesquisado
ores, porém o risco conttinuou igual. Todavia, o grupo alerta
a para
o vié
és no qual os
o medicame
entos utiliza
ados no trattamento ou na prevençção da enxaqueca
podem ser respo
onsáveis pela
as reduções do risco, pois diversos estudos de
e antiinflama
atórios
não-e
esteroidais (AINE’s)
(
mos
straram que seu uso pode acarretarr risco reduzzido para o câncer
c
de m
mama, princ
cipalmente para
p
os tum
mores positiivos para os receptore
es hormonais. No
entan
nto, Dr Li affirmou que, embora issso possa exp
plicar em pa
arte a reduçção, é impro
ovável
que s
seja o único fator, pois uma
u
meta-a nálise recen
nte no uso de
e AINE e o rrisco de cânc
cer de
mama relatou ap
penas uma re
edução de 1 2% no risco
o para mulhe
eres que utiliizavam um AINE.
A
ação dos AIN
NE’s com o r isco de dese
envolvimento
o do câncer de mama aiinda é
A verrdadeira liga
desco
onhecida, mas
m
os pesqu
uisadores su
uspeitam que esteja relacionada co
om flutuaçõe
es nos
níveis
s de hormôn
nios circulanttes.
Referrência: Rela
ationship between
b
miigraine histtory and breast
b
canccer risk among
a
prem
menopausal and
a
postme
enopausal w
women. Li CI,
C Mathes RW, Malone
e KE, Dalin
ng JR,
Berns
stein L, Marc
chbanks PA, Strom BL, S
Simon MS, Press
P
MF, De
eapen D, Bu
urkman RT, Folger
F
SG, M
McDonald JA
A, Spirtas R. Cancer Epid
demiol Bioma
arkers Prev. 2009 Jul;18
8(7):2030-4.
9. Pilates no com
mbate à dor
Segundo a Organização Mun
ndial de Saú
úde (OMS), todo ser hu
umano senti rá dor lomb
bar ao
meno
os uma vez na vida. Outra proporçção menor da populaçã
ão terá dor no pescoço e na
nuca. Uma das conseqüência
c
as é que esssas dores na
a coluna, em
m especial n a coluna cervical,
poderão gerar do
ores de cabeça (primeira
a causa de dor no mundo
o) em 35% d
das vezes.
Existe
em trabalho
os na literattura científicca que comprovam a eficácia do M
Método Pilattes no
comb
bate à dor. De
D acordo co
om o livro "S
Saúde em 5 Minutos: Pila
ates", os ben
nefícios do Pilates
P
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são m
muitos: alívio das dores nas costas,, ombros, pe
escoço e cab
beça, alinham
mento da po
ostura
e, tam
mbém, forta
alecimento e tonificação dos músculo
os.
O Mé
étodo Pilates
s é um sistema de exerccícios que co
oordena movimentos co
om a respira
ação e
foi crriado pelo ale
emão Josef H. Pilates. Q
Quando crian
nça, sua saúd
de era muito
o frágil e, du
urante
sua v
vida, ele pra
aticou vários esportes co
om intenção de melhorar sua condiçção física. Acabou
perce
ebendo que,, ao integrar mente e ccorpo, conse
eguia bons resultados.
r
Foi a partir disso
que d
desenvolveu o método que leva seu nome.
Um e
estudo bras
sileiro realizado em Sã o José dos Campos e recentemen
nte publicad
do no
Journ
nal of Sport Rehabilitatio
on demonstrra efeitos po
ositivos após
s aplicação d
do Método Pilates
P
em p
pacientes com
m lombalgia. Porém, estta técnica deve ser vista
a com basta
ante cuidado
o, pois
é nec
cessária um
ma avaliação precisa parra cada patologia que esteja relaccionada à do
or. Os
pratic
cantes podem adaptar os
o exercícioss às suas ne
ecessidades cotidianas o
ou semanais. Com
o Pila
ates, o mais importante não é o que você faz, mas
m sim como faz.
Referrência: Labo
oratory gait analysis
a
in p
patients with
h low back pain before a
and after a pilates
p
interv
vention. da Fonseca JL, Magini M, d
de Freitas TH
H. J Sport Rehabil. 2009
9 May;18(2)):26982.
10. P
Polimorfismo no NaV1.7
Vário
os estudos tê
êm demonsttrado que o canal de sód
dio NaV1.7 apresenta
a
um
ma função crucial
c
no sis
stema nociceptivo perifé
érico. Polimo
orfismos no gene
g
que o expressa
e
têm
m sido assoc
ciados
a síndromes dolo
orosas congê
ênitas, como
o a eritrome
elalgia, bem como a defi
ficiência em sentir
dor. Em um trabalho publica
ado recentem
mente na An
nual Neurolog
gy, o grupo chefiado pe
elo Dr.
Waxm
man demons
strou a presença de m
mais um polimorfismo no
n gene do NaV1.7, em
m três
geraç
ções de um
ma família canadense. E
Este polimorfismo está associado a um estad
do de
eritro
omelalgia res
sponsiva ao tratamento
o com carbam
mazepina, uma
u
droga a
anti-epilética, cujo
meca
anismo de aç
ção parece depender
d
do
o bloqueio de canais de sódio. Tenta
ando entend
der os
meca
anismos por trás desses efeitos, os a
autores utiliz
zaram célula
as que expre
essavam os canais
c
NaV1
1.7 com a no
ova mutação
o identificad
da na família
a canadense
e. Estes cana
ais apresenttavam
um comportame
ento difere
ente dos ccanais norm
mais, quand
do submetiidos à reg
gistros
ofisiológicos,, sugerindo uma maior e
excitabilidad
de neuronal. Além disso,, eles observ
varam
eletro
que as caracterrísticas biofíísicas deste
es canais erram normallizadas pela
a carbamaze
epina,
ando, então,, o porquê dela ser efeti va nos indiv
víduos que apresentam e
esta mutação
o.
indica
Referrência: A no
ovel Nav1.7 mutation prroducing carrbamazepine
e-responsive
e erythromellalgia.
Fischer TZ, Gilmo
ore ES, Estacion M, Easttman E, Taylor S, Melanson M, Dib-H
Hajj SD, Wa
axman
SG. A
Ann Neurol. 2009 Jun;65
5(6):733-41 .
11. E
Encontrado o vilão do esttresse oxida
ativo nos neu
urônios
O rec
ceptor neuro
onial NMDA (NMDAR) qu
uando ativado leva à fo
ormação de superóxidos
s, que
norm
malmente atu
uam na sin
nalização ce lular. A ativ
vação exten
nsa do NMD
DAR produz altas
conce
entrações de
e superóxido
o, culminand
do na morte
e neuronial. A origem do
o superóxido
o pela
ativação do NMD
DAR sempre foi considerrada como sendo
s
a parrtir da mitoccôndria, mas
s uma
prova
a para tal fato
f
era ine
existente. N o estudo de
e pesquisad
dores da Ca
alifórnia, EUA, foi
avalia
ado o pape
el da enzim
ma citoplasm
mática NADP
PH-oxidase na produçã
ão de superróxido
induz
zido por NMD
DA.
O com
mplexo protéico que con
nstitui a NAD
DPH-oxidase
e é normalmente latente
e em neutróffilos e
é atiivado duran
nte a explosão respira tória. Esta enzima gera superóxiido por me
eio da
trans
sferência de elétrons do NADPH den
ntro da célula
a através da
a membrana
a e o acoplam
mento
com oxigênio mo
olecular, pro
oduzindo o â
ânion superó
óxido, que é o iniciadorr da produção de
vários radicais livres. O superóxido p
pode ser produzido em
m fagossom
mos, que co
ontêm
bacté
érias e fungos ingeridos
s, ou pode ser produzid
do fora da célula.
c
Em u
um fagossom
mo, o
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superróxido pode
e espontane
eamente forrmar peróxid
do de hidro
ogênio que vai sofrer novas
reaçõ
ões, gerando
o espécies re
eativas de ox
xigênio (ROS
S).
O sup
peróxido é capaz
c
de ma
atar as bacté
érias e fungos por meca
anismos que
e ainda não estão
comp
pletamente esclarecidos,
e
, podendo in
nativar enzimas críticas
s, iniciar perroxidação lip
pídica,
libera
ar íons ferro
o que levam à geração indiscriminada de oxida
antes como o radical hid
droxil,
pela reação de Fe
enton.
Os p
pesquisadore
es deste arttigo utilizara
am neurônio
os do hipoc
campo de rratos em cu
ultura,
tratando-os com NMDA. Esta
as células re
esponderam com um ráp
pido aumentto na produç
ção de
superróxido, segu
uido de morrte neuronia
al. Estes eve
entos foram bloqueadoss pelo inibid
dor da
NADP
PH oxidase, a apocinina, e em ne
eurônios p4
47phox, desprovido de uma subun
nidade
neces
ssária para a ação catalítica da NAD
DPH oxidase
e. A produçã
ão de superó
óxido també
ém foi
bloqu
ueada ao inibir a via hexose
h
mono
ofosfato, qu
ue regenera o NADPH, substrato para
p
a
NADP
PH oxidase, e pela inibiç
ção da proteíína quinase C zeta, que ativa o com
mplexo protéico da
NADP
PH oxidase. Estes acha
ados identifiicam a NAD
DPH oxidase
e como a p
principal fonte de
superróxido em ne
eurônios.
Referrência: NADP
PH oxidase is the prima
ary source of
o superoxid
de induced b
by NMDA rec
ceptor
activa
ation. Brenn
nan AM, Suh
h SW, Won SJ, Narasim
mhan P, Kau
uppinen TM, Lee H, Edling Y,
Chan PH, Swanso
on RA. Nat Neurosci.
N
200
09 Jul;12(7)):857-63. Ep
pub 2009 Jun
n 7.
12. E
Encontrado o neurônio da
a coceira!
Histo
oricamente, muitos cienttistas têm co
onsiderado a coceira (p
prurido) com
mo uma vers
são de
dor m
menos intensa. Eles gas
staram déca
adas procura
ando células
s nervosas e
específicas para
p
a
coceira, de mane
eira a explicar como o ccérebro percebe a coceirra algo diferrente da dorr, mas
não s
se encontrou
u nenhuma.
Agora
a, pesquisad
dores da Es
scola de Me
edicina da Universidade
U
e Washingto
on, em St. Louis,
desco
obriram neurônios de se
egunda orde
em específic
cos para a coceira
c
em ccamundongo
os. Os
estud
dos sugerem
m que a coceira e a d
dor são sina
ais transmittidos ao lon
ngo de perc
cursos
difere
entes na me
edula espinal.
A coc
ceira e a dor são duas sensações d
distintas. Um
m estudo antterior sugeriiu que o rec
ceptor
libera
ador de pep
ptídeo gastrina (GRPR) é codificado
o por um ge
ene específiico da coceiira na
medu
ula espinal. A questão so
obre saber sse existem vias
v
neuronais separadass para a coc
ceira e
a dorr ainda estav
va sem respo
osta.
A equ
uipe de pesquisadores injetou na m
medula de camundongo
c
os uma neurrotoxina cha
amada
Bomb
besin-saporin
n. Esta toxina se liga à GRPR e mata os ne
eurônios on de o gene deste
recep
ptor foi exprresso. A ablação seletiv
va na lâmina I de neurrônios expre
essando GRPR da
medu
ula espinal de camundongos perm
mitiu observ
var que os camundong
gos apresentaram
déficiits de res
sposta com
mportamenta
al a todos
s os estím
mulos urticcantes testtados,
indep
pendentemente da sua dependência
d
por histamina.
Existe
em dois tipo
os principais de coceirass, classificadas segundo a presença ou a ausênc
cia de
histamina. O pru
urido depend
dente de hisstamina pod
de ser causa
ado por morrdidas ou re
eações
alérgicas, podendo ser trata
ado com an
ntialérgicos, tais como o Benedriltm
m. A maioria das
coceiras crônicas
s e dos pru
uridos grave
es no entan
nto são resistentes ao tratamento antihistamínico. Porrém, neste estudo, n
nenhuma diferença
d
foi encontrad
da tanto se
s
os
camu
undongos fo
oram exposttos a histam
mínicos qua
anto a outra
as substânccias indutora
as de
coceira. Em contraste, a dor e os compo
ortamentos a ela relacionados não fforam afetad
dos. O
estud
do sugere que neurônio
os +GRPR sã
ão diferentes dos neurô
ônios do tratto espinotalâmico
(FCD) e que este
es neurônios constituem a resposta para a longa
a procura pa
ara a sensaç
ção de
coceira na medulla espinal.
Referrência: Cellu
ular Basis off Itch Sensa
ation. Yan-Gang Sun, Zhong-Qiu Zh
hao, Xiu-Li Meng,
Jun Y
Yin, Xian-Yu Liu, Zhou-Fe
eng Chen. S
Science. DOI: 10.1126/sc
cience.1174 868
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