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1. Iniibidores sele
etivos de COX-2 são usa dos sem nec
cessidade
Uma pesquisa conduzida
c
pe
elo grupo E
Express Scripts demons
strou que m
milhões de norten
amerricanos pode
em estar tom
mando medi camentos novos e caros sem necesssidade. Dev
vido à
grand
de campanha publicitá
ária, os in ibidores se
eletivos da COX-2 têm
m sido um
m dos
medicamentos mais
m
prescritos no mun
ndo. Essas drogas fora
am desenvo
olvidas e fiz
zeram
suces
sso por elim
minar os efeittos colateraiis observado
os em pacientes que fazzem uso con
ntínuo
de a
antiinflamató
órios não-es
steroidais, ccomo a asp
pirina, ibuprrofeno e accetoaminofeno. A
pesqu
uisa revelou
u, no entantto, que pesssoas que não apresenta
am indicaçõe
es clínicas para
p
o
uso d
desses inibid
dores seletiv
vos também
m estão utilizando-os e, muitas vezzes, associados à
aspirina. Cerca de
d 29% dos usuários utilizam os inibidores da
d COX-2 p
para aliviar dores
lombares, sendo
o que esta indicação a
ainda não foi
f
aprovada
a pela FDA
A, agência norten
amerricana que re
egula alimen
ntos e reméd
dios, o que também surp
preendeu os pesquisadores.
2. Ex
xercício aeróbico auxilia no tratamen
nto da fibrom
mialgia
Os ex
xercícios aerróbicos pode
em aliviar a dor de pacientes com fibromialgia , segundo estudo
e
comp
parativo realizado por pesquisa
adores ingleses. Nestte estudo, 132 pacientes
fibrom
miálgicos foram dividido
os em 2 gru
upos, sendo que cada grupo
g
foi oriientado a re
ealizar
exerc
cícios aeróbiicos ou de relaxamento
r
o durante 3 meses. Os pacientes q
que realizara
am os
exerc
cícios aeróbicos mostraram melhorras significa
ativamente maiores
m
qua
ando compa
arados
com os pacientes
s que fizeram
m apenas ex
xercícios de relaxamento
r
, sugerindo que as atividades
aerób
bicas são ma
ais indicadas
s para o alíviio da dor em
m pacientes com
c
fibromia
algia.
Referrência: Britis
sh Medical Jo
ournal, 325: 185-187, 20
002
3. Ch
hefe antidrog
gas dos EUA promete co mbater mac
conha medicinal
Autorridades americanas de
ecidiram ad
dotar uma postura rigorosa con
ntra a utiliização
amento (vejja Baú do Do
indisc
criminada da
a maconha como
c
medica
ol - boletins 11, 19 e 20
0). Os
argum
mentos são de que o uso medicinal da planta po
ossa servir de
d início para
ra liberação ampla
a
da po
olítica de drrogas norte-americana. Segundo John Walters, diretor do Departamen
nto de
Polític
ca Nacional de Controle de Drogas, ainda faltam
m estudos científicos que
e comprovem
m que
a ma
aconha é, mais
m
que um
ma droga pe
erigosa, um instrumento eficaz parra tratamen
nto de
enferrmidades. O movimento
o pelo uso m
médico da maconha
m
nos EUA, que ganhou forrça na
Califó
órnia durantte o pico da
a epidemia de AIDS, sofreu
s
uma derrota em 2001, quando a
Supre
ema Corte americana sustentou p
por unanimidade a pro
oibição fede
eral da mac
conha.
Porém
m, a Suprem
ma Corte da Califórnia ob
bteve uma nova
n
vitória este mês, d
determinando
o pela
prime
eira vez que
e os californianos doente
es que usam
m ou cultivam a planta com a aprovação
de um
m médico, não
n
podem ser processsados em Co
ortes estadu
uais, onde e
está atualme
ente a
maioria dos caso
os envolvend
do maconha. Walters afirrmou que o governo con
ntinua conve
encido
de qu
ue a maconha é uma ameaça ao b
bem-estar na
acional e qu
ue o seu uso
o medicinal não é
válido
o do ponto de
d vista científico.
4. Cie
entistas inve
entam sutiã que detecta câncer de mama
m
Os dolorosos exames de mamografia p
parecem esttar com os dias contad
dos. Cientisttas da
Unive
ersidade de Montfort, em
m Leicester,, na Grã-Bre
etanha, proje
etaram um ssutiã que ajuda a
detec
ctar câncer de mama. Com o de
esenvolvime
ento dessa técnica é possível detectar
pequenos focos de
d crescimen
nto de célula
as cancerígenas, menore
es do que co
om a mamog
grafia,
sem a utilização de radiação.. O sutiã que
e substitui a mamografia
a detecta cé
élulas anormais da
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mama enviando uma minúscula correntte elétrica aos
a
seios e analisando o sinal gera
ado. A
novid
dade, no enttanto, ainda vai demora
ar a chegar ao mercado
o. O sutiã esstá sendo te
estado
na Ch
hina e, se pa
assar pelos testes,
t
pode rá chegar às
s lojas dentro de três an os.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. O uso de um questionário
q
como ferram
menta para a avaliação da dor deco
orrente da an
nemia
falcifo
orme em crianças e adolescentes
A fisiiopatologia da
d dor decorrente da a nemia falcifo
orme envolv
ve isquemia tecidual causada
pela oclusão dos
s leitos vasculares por h
hemácias fallciformes com liberação concomitan
nte de
citociinas pelas células polimorfonuclea
ares. Franc
ck e colabo
oradores de
esenvolveram
m um
estud
do, utilizand
do um ques
stionário po r eles elaborado, com o objetivo
o de descrever e
comp
parar as carracterísticas dessa dor e
experimenta
ada por crianças e adollescentes du
urante
uma visita clínica
a, um dia de
e visita ou ao
o longo das primeiras 24
4 horas de i nternação. Foram
F
analis
sadas a inte
ensidade da dor, a quan
ntidade de áreas
á
do corpo com dor e a qualidade da
dor, e os resultad
dos foram re
elacionados com os fatores idade, se
exo e tipo de
e visita. Os dados
obtidos podem sugerir
s
trata
amentos ma is efetivos para
p
as crises crônicas e agudas da
d dor
decorrrente da anemia falcifforme, já q ue existem muitas barrreiras, com
mo a depend
dência
opióid
de, por exe
emplo, para
a tratamentto das dore
es que acom
metem os p
portadores dessa
patologia.
Referrência: Journ
nal of Sympttom Manage
ement, 23(2)): 114-120, 2002
6. Co
omo funciona
a a nitroglice
erina?
Helen
n Frankish ofereceu
o
com
mentário sob
bre recente trabalho de J. Stamler (Universidade de
Duke
e, NC, USA) em que se identificou a aldeído-de
esidrogenase
e mitocondriial, a enzima que
conve
erteria nitroglicerina em
m nitrito. Seg
gundo o auttor, a mitocôndria conv
verteria nitritto em
óxido
o nítrico, o qual atuaria como
c
vasodiilatador. A aldeído-desid
a
drogenase m
mitocondrial é uma
enzim
ma que pod
de ser oxidada pelo óx
xido nítrico formado, o que expl icaria tamb
bém a
tolerâ
ância ao tratamento com nitrogliccerina. Este
e achado é bastante i nteressante para
estud
dos do envolvimento do óxido nítrico
o na nocicep
pção, visto qu
ue há aumen
nto do núme
ero de
traba
alhos demonstrando duplo efeito de doadores de
esta molécula.
Referrência: Lance
et, 359: 200
06, 2002
7. As
spirina pode combater da
anos da quim
mioterapia
enefício, seg
A asp
pirina pode proporcionar
p
r mais um be
gundo uma pesquisa
p
div
vulgada na revista
Laborratory Inves
stigation. Es
studos anterriores já hav
viam mostra
ado que os salicilatos podem
p
prote
eger o apare
elho auditivo
o dos efeitoss colaterais dos antibiótticos aminog
glicosídeos. Agora
uma nova pesqu
uisa feita no
os EUA suge
ere que os salicilatos podem
p
prote
eger os aparelhos
audittivo e rena
al dos efeitos danoso
os causados
s pela cisp
platina (CDD
DP), um agente
a
quimioterápico utilizado no
n
tratame
ento do câncer.
c
Os
s pesquisad
dores avaliaram
prime
eiramente os efeitos sob
bre o ouvido
o interno de ratos que receberam
r
u
uma infusão única
de cisplatina (16
6 mg/kg) co
om e sem trratamento com
c
100 mg
g/kg de saliccilato por 5 dias,
inicia
ado um dia antes
a
da infu
usão de CDD
DP. A cisplatina induziu mudança
m
no limiar auditivo de
mais de 30 dB, que foi sign
nificantemen te reduzida pelo salicila
ato. Em uma
a segunda etapa,
e
foram
m avaliados os possíveis
s efeitos pro tetores do salicilato
s
sob
bre a cóclea (órgão do ouvido
o
intern
no onde é processada
p
a audição), sobre a ve
elocidade de
e condução neural e so
obre o
sistem
ma renal, utilizando
u
um
m modelo d
de câncer de mama em
m ratos, no qual os an
nimais
receb
beram doses de cisplatina (3 x 5 mg/kg) e salicilato (100 mg/kg
g), sendo que
q
o
tratamento com salicilato foi iniciado 2 dias antes do
d início do tratamento
o com cisplatina e
continuado por 3 dias após cessada a a
administraçã
ão do quimio
oterápico. O salicilato re
eduziu
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drastticamente a mudança do
d limiar aud
ditivo, que somente com cisplatina
a seria de 20
2 dB,
para 5 dB com o uso concom
mitante da asspirina, além
m de reduzir significativa mente a perrda de
célula
as cocleares
s ciliadas extternas. Ao m
mesmo temp
po, teve efeito protetor sobre o apa
arelho
renal (medido em
m índices de excreção de
e creatinina)). No entanto, os efeitoss protetores sobre
a velocidade de condução
c
ne
eural de fibrras motoras e sensitivas
s foram míniimos. Finalm
mente,
verificou-se que o efeito quiimioterápico
o da cisplatin
na na supressão da ma
assa tumoral e de
metástases de células
c
cancerosas perm
maneceu ina
alterado pelo
o salicilato. Estes resultados
sugerrem que o uso
u
de salicilatos pode s er importante na preven
nção dos efe
eitos colaterais de
nefro
otoxicidade e ototoxidade
e associadoss ao uso da cisplatina.
c
Referrência: Lab Invest.,
I
82(5
5):585-596, 2002
8. Ce
etoprofeno: uma
u
alternattiva para o ttratamento da
d enxaquec
ca aguda
O tra
atamento ag
gudo da enx
xaqueca po de ser realizado, em alguns
a
casoss, com o uso de
antiin
nflamatórios não-esteroiidais. Assim,, um estudo
o realizado por
p Dib e colls., do Serviço de
Neuro
ologia do Ho
ospital Laribo
oisiere de Pa
aris (França), testou a eficácia
e
da a
administração oral
do ce
etoprofeno no
n tratamento agudo da
a enxaqueca
a. Neste estudo, os paccientes receb
beram
difere
entes tratamentos parra crises a
agudas consecutivas de
d enxaque
eca, sendo eles:
cetop
profeno nas doses de 75 e 150m
mg, placebo (controle) e zolmitripttan (agonista de
recep
ptores de serrotonina, mu
uito eficaz no
o alívio da dor
d de pacien
ntes com enx
xaqueca) na
a dose
de 2,5 mg. Os tratamentos foram rea
alizados em
m seqüência aleatória e avaliou-se
e qual
medicação foi mais
m
efetiva em causar redução (s
severa, mod
derada, leve
e ou ausentte) da
enxaq
queca em um
u
período de 2 horass. Após esta
a análise, os
s autores ob
bservaram que
q
o
cetop
profeno, nas
s duas doses
s administra
adas, promo
oveu diminuiição similar à produzida
a pela
administração do
o zolmitriptan, sendo qu
ue a adminis
stração de placebo
p
não diminuiu o índice
de se
everidade da
a enxaqueca no período de 2 horas. Além disso
o, a tolerânccia ao cetoprrofeno
foi bo
oa, semelhante ao uso do placebo. Estes resultados indica
am que o usso do cetoprrofeno
oral p
pode ser um
ma alternativa
a para o trattamento da enxaqueca aguda.
a
Referrência: Neurrology 2002; 58: 1660-1
1665.
9. Be
enefícios da anestesia
a
e analgesia
a
ep
pidurais em cirurgia
c
abdo
ominal
Um g
grupo de pes
squisadores avaliou rece
entemente os
o riscos e be
enefícios do bloqueio ep
pidural
em cirurgia abdominal e na analgesia
a
pó
ós-operatória
a. No estudo, 915 pacien
ntes submetidos à
cirurg
gia abdomin
nal de grand
de porte e a
alto risco fo
oram random
micamente d
divididos em
m dois
grupo
os: grupo epidural (anestesia ep
pidural intra
a-operatória e analgessia epidural pósopera
atória por 72
2h) e grupo controle (an
nestesia gera
al e anestesiia pós-opera
atória inicialm
mente
endov
venosa, sup
plementada por combina
ação analgés
sica via reta
al ou oral). O
Os pesquisa
adores
obserrvaram que a ocorrência de compliicações pós operatórias não diferiu entre os grrupos.
Entre
etanto, o grupo
g
epidu
ural apresen
ntou melhor analgesia, redução de complic
cações
respiratórias e baixo
b
risco de
d reações a
adversas, justificando o uso deste procedimentto em
pacie
entes de alto
o risco subme
etidos a ciru
urgias de gra
ande porte.
Referrência: Lance
et, 359: 127
76-1282, 200
02
10. Infiltração de
e bupivacaína reduz a do
or pós-opera
atória e a ne
ecessidade d
do uso de opióides
na cirrurgia da tire
eóide
Pesqu
uisadores do
o Hospital Un
niversitário H
Hadassah, em Jerusalém
m (Israel), de
emonstraram
m que
a infiiltração de 10
1 ml de bupivacaína a 0,5% dimin
nui a dor pós-operatória
a e a necess
sidade
do us
so de opióid
des na cirurrgia da tireó
óide. No esttudo, quaren
nta paciente
es indicados
s para
tireoiidectomia fo
oram dividid
dos aleatoria
amente em dois grupo
os: o grupo
o 1, que recebeu
infiltrração de bup
pivacaína a 0.5%
0
após a cirurgia, e o grupo 2, que foi usad
do como con
ntrole.
Os p
pacientes fo
oram ouvido
os 24 hora
as após a cirurgia, se
endo quest ionados sob
bre a
intensidade de dor
d
apresenttada, e os d
dados obtido
os dos dois grupos fora m analisado
os. Os
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pacie
entes do grupo 1 aprese
entaram men
nor índice de
e dor em relação ao gru
upo 2 (contrrole) e
some
ente 30% do
o grupo 1 ne
ecessitou de tratamento com opiódes, enquanto
o que, no gru
upo 2,
essa necessidade
e ocorreu em
m 90% dos p
pacientes.
Referrência: Acta Anesthesiol Scand., 38((8): 813-815
5, 1994.
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