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1. De
esta vez é o BEXTRA! Es
studo relacio
ona o medica
amento da Pfizer
P
a prob
blemas cardía
acos relacionamento da
d FDA com a indústria ffarmacêutica
a está sendo questionado
o
Mais um medica
amento inibidor seletivo
o da enzima
a ciclooxigenase 2 (CO
OX-2) está sendo
relacionado a prroblemas carrdíacos. De acordo com
m um estudo
o apresentad
do na reunião da
Assoc
ciação Ame
ericana do Coração em
m New Orrleans, Estados Unidoss, pacientes
s que
utiliza
avam o me
edicamento Bextra®, prroduzido pe
ela empresa Pfizer, tive
eram mais que
q
o
dobro
o de ataques cardíacos e derrames do que os pacientes que recebera m placebo. Esses
dados vêm soma
ar evidências
s de que me
edicamentos do tipo dos
s chamados ““antiinflama
atórios
não-e
esteroidais de
d última ge
eração”, os quais atuam
m seletivamente sobre a COX-2, podem
p
causa
ar efeitos ind
desejáveis, entre eles, g
graves problemas cardio
ovasculares.. Embora a portap
voz d
da empresa afirme que o estudo foii realizado somente com
m pacientes d
de alto risco
o para
doenças do cora
ação, Curt Furberg,
F
pro
ofessor de Ciências
C
em Saúde Públlica na Esco
ola de
Medic
cina da Univ
versidade de
e Wake Fore
est e um dos colaboradores do estu
udo, disse que
q
“o
Bextrra® não é diferente do VIOXX®”
V
e que “a Pfize
er está tentando abafar esta informa
ação”.
Além disso, como
o resultado deste
d
embatte, o relacionamento da agência am
mericana Foo
od and
Drug Administration (FDA) com as em
mpresas farm
macêuticas está sendo questionado por
pesqu
uisadores e editores de
e revistas m
médicas. De qualquer maneira, a po
olêmica em torno
deste
es medicame
entos parece
e estar apena
as no começ
ço.
Nota da redaçã
ão: Na ediç
ção passada
a nosso Editorial do Mês
M
abordo
ou a retirad
da do
medicamento VIOXX® do mercado
m
pella fabricante
e Merk, Sha
arp & Dhom
me (MSD), o que
aume
entou as discussões em torno da
a real eficá
ácia e segu
urança desttes fármacos tão
populares entre os profission
nais de saúd
de. Gostaría
amos de convidá-lo a pa
articipar de nosso
Fórum
m de Debate
es para sabe
ermos sua op
pinião sobre este assunto.
Referrência: The New
N
York Tim
mes, 10 de n
novembro de 2004
2. Trrabalho publicado por pesquisadore
p
es american
nos na revis
sta Neurolog
gy mostra que
q
a
cirurg
gia para redu
ução estoma
acal causa n europatia pe
eriférica
Em a
artigo publiicado no periódico
p
Ne
eurology, cientistas ale
ertam que pessoas qu
ue se
subm
metem à cirurgia de redução esttomacal po
ossuem maior risco de
e desenvolv
verem
neuro
opatias perriféricas, cu
ujos sintom as vão de
esde dormência e lev
ves cócegas
s nas
extre
emidades até
é dores forttes e enfraq
quecimento paralisante. Os autoress do trabalh
ho, no
entan
nto, também
m ressaltam que pacienttes submetidos à essa cirurgia, ma
as que participam
de prrogramas nu
utricionais an
ntes e após a intervenção, em geral não sofrem esse problema.
mpo diante da televisão ou com
3. Pe
ermanecer sentado por muito tem
mputador lev
va ao
enfra
aquecimento dos músculos que sup
portam a colluna vertebrral desencad
deando a do
or nas
costa
as, afirmam pesquisadorres australian
nos e alemães
Emm
ma Young, jo
ornalista da revista Ne
ewScientist, relatou em
m recente re
eportagem que
q
o
anecer senta
ado durante longo temp
po em frente
e à televisã o ou compu
utador
hábitto de perma
pode enfraquecer os múscullos que supo
ortam e pro
otegem as co
ostas, tais ccomo o multtifidus
lombar e o tra
ansverso ab
bdominal, e causar dores
d
nos músculos
m
ccostais inferriores.
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Quee
ensland, na Austrália, e da Europea
an Space Ag
gency,
em B
Berlim, Alem
manha, realiz
zaram estud
dos que evidenciaram efeitos
e
da a usência de carga
oluna vertebral durante
sobre
e os músculos que sup
portam a co
e o repouso
o. Em ambos os
traba
alhos, os vo
oluntários passaram um
m determina
ado período
o de tempo
o acamados e os
exam
mes mostraram que a inatividade d
dos músculo
os lombares
s, como aco
ontece quando se
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assistte televisão ou trabalha
a-se em fre nte ao computador durrante muitass horas, pod
de ser
respo
onsável pelo surgimento
o de dores lo
ombares e debilidades
d
musculares
m
ttanto quanto
o uma
injúriia física. Des
sta forma, co
onsiderando
o-se que 10 a 15% dos casos
c
de lom
mbalgia inicia
am-se
a parrtir de traum
mas, sendo o restante d
de causas desconhecida
d
as, o estudo
o contribui para
p
a
elucid
dação dos fa
atores que podem
p
caussar as dores lombares crônicas
c
que
e não aprese
entam
etiolo
ogia definida
a.
Referrência: NewS
Scientist, vol 183 nº 246
62, pág 10-1
11
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Es
studo retrosp
pectivo realiz
zado por pessquisadores da Universidade de Oxfford não con
nfirma
maior segurança do uso do Valdecoxib ccomo antiinflamatório em
e termos d
de menores riscos
de effeitos gastrin
ntestinais adversos
Jayne
e Edwards e cols., da Universidade
e de Oxford
d, no Reino Unido, reviisaram 9 es
studos
rando
omizados, duplo-cegos, de fases II//III, comparrando a eficá
ácia do Vald
decoxib (10 ou 20
mg/d
dia) com pla
acebo e com
m antiinflam
matórios não-esteroidais (Diclofenacco, Ibuprofeno ou
Napro
oxeno) no trratamento da osteoartritte e artrite reumatóide.
r
Os estudos mostraram que o
Valde
ecoxib, inibidor seletivo
o da COX-2
2, foi tão efetivo quanto os antiin
nflamatórios nãoesterroidais e pro
omoveu menor número
o de casos de efeitos adversos
a
ga
astrintestinaiis. No
entan
nto, as diferrenças não foram
f
consid
deradas com
mo sendo evidências con
nvincentes de que
os effeitos colate
erais do Va
aldecoxib sã
ão menores do que os
s dos antiin
nflamatórios nãoesterroidais.
Referrência: Pain 2004;111:2
286-296
5. Iba
andronato por
p via oral melhora
m
a do
or óssea em pacientes co
om metásta ses por cânc
cer de
mama segundo estudo
e
envolvendo vário s centros de
e pesquisa
Estud
do multicêntrico liderad
do por Jean
n-Jacques Body
B
e realizado na B
Bélgica, Austrália,
Alemanha, Áustrria, Rússia e Estados U
Unidos, dem
monstrou efeito analgésiico e melho
ora da
qualid
dade de vid
da pelo uso
o de Iband ronato (me
edicamento da classe d
dos bifosfon
nados,
altam
mente potentte e utilizad
do para prev
venção e tra
atamento de
e metástasess ósseas) por via
oral ((50 mg/dia) em 564 pac
cientes com metástases ósseas de câncer de ma
ama.
Referrência: Pain 2004;111:3
306-312
6. In
nfluxo de cá
álcio por ativação de re
eceptores N-metil-D-asp
partato (NM
MDAR) aume
enta a
urônios sensoriais primários atravé
respo
osta a estím
mulos mecân
nicos em neu
és da ativação de
prote
eína quinase C (PKC), um
ma fosforilasse responsáv
vel pelo abaixamento do
o limiar de disparo
neuro
onal
or canais iô
Em n
neurônios se
ensoriais prrimários, o estímulo mecânico é percebido
p
po
ônicos
ativados por estiramento (S
SAC - stretch
h-activated channels), os
o quais são
o permeáveis aos
íons s
sódio (Na+) e cálcio (Ca2+). Utilizand
do técnicas de
d imagem para
p
verifica
ação de alterrações
na concentração
o intracelula
ar de Ca2+ e métodos
s eletrofisiológicos, Cha
aban e cols
s., do
Depa
artamento de Medicina da Universiidade da Ca
alifórnia, EU
UA, avaliaram
m o aumen
nto de
influx
xo de Ca2+ induzido por estimulação
o mecânica em neurônio
os isolados d
do gânglio da
d raiz
dorsa
al. A adminis
stração de N-metil-D-as
N
partato (NM
MDA) causou aumento na
a entrada de
e Ca2+
induz
zida pelo es
stímulo mecânico. Tal aumento foi
f
bloquead
do pelo inib
bidor seletiv
vo de
prote
eína quinase C (PKC) GF
F109203X e mimetizado
o por forbol dibutirato (a
ativador de PKC).
Além disso, o aumento da re
esposta tamb
bém foi bloq
queado por la
antânio (La22+), o que indica a
2+
partic
cipação de canais de Ca
C
voltage
em-dependen
ntes. O estu
udo eletrofissiológico mo
ostrou
que o NMDA indu
uz aumento nas correnttes de Ca2+ voltagem-de
v
ependentes, sendo este efeito
tamb
bém bloqueado pelo inibidor de PKC . A partir de
esses resultados, os auto
ores sugerem
m que
2+
o aumento de Ca
C
induzid
do por ativa
ação dos ca
anais sensív
veis a estira
amento pod
de ser
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poten
ncializado pela sensibiliização de ccanais de Ca2+ voltagem
m-dependen
ntes induzida por
recep
ptores para glutamato do
d tipo NMDA
A, sendo esta sensibiliza
ação depend
dente da ativação
dor, uma ve
de PK
KC. Estes da
ados são rele
evantes para
a as pesquis
sas dos meca
anismos da d
ez que
os receptores NM
MDA estão prresentes noss terminais periféricos
p
do
os nocicepto
ores.
Referrência: Neurroscience 128 (2004) 34
47–357
7. Es
studo mostrra que o in
nibidor selettivo de COX
X-2 Lumiracoxib induz menos riscos de
problemas cardio
ovasculares em
e paciente
es com osteo
oartrite quan
ndo compara
ado ao Ibuprrofeno
(antiiinflamatório não–esteroiidal não sele
etivo)
Vária
as pesquisas
s têm demo
onstrado o aumento do
d risco de problemas cardiovasculares
provo
ocado pelo uso crônico
o de mediccamentos an
ntiinflamatórios não-estteroidais (A
AINEs)
inibid
dores seletivos da enzima COX-2. De
esta forma, o número de
e trabalhos ccom o objetivo de
avalia
ar a seguran
nça de tais fármacos
f
tam
mbém cresce
eu, principallmente devid
do ao fato de
d que
a pre
escrição desttes medicam
mentos é um
ma prática ba
astante com
mum entre o
os profissiona
ais da
saúde
e. Em estudo realizado conjuntame nte por vários pesquisad
dores envolv
vendo mais de 18
mil pacientes acima de 50 an
nos com ostteoartrite rigorosamente selecionado
os por critérios de
riscos
s cardiovasc
culares, os quais
q
foram divididos em
m grupo que
e era tratado
o com baixa
a dose
de as
spirina e gru
upo não-trattado, procurrou-se verific
car os riscos
s cardiovascculares do in
nibidor
seletiivo de COX-2 Lumiracox
xib, compara
ando-o com dois AINEs, o Naproxen
no e o Ibupro
ofeno.
Os pa
acientes sele
ecionados, avaliados
a
du
urante um ano, foram divididos
d
ran
ndomicamentte em
grupo
o tratado co
om o Lumira
acoxib (50%
% dos pacien
ntes que com
mpletaram o estudo) e grupo
tratad
do com Nap
proxeno e Ib
buprofeno (o
os 50% resta
antes). A pa
artir dos dad
dos analisado
os, os
autorres concluíra
am, em um primeiro mo
omento, que a incidência
a de infarto do miocárdiio não
diferiu entre o grupo
g
tratado com Lum iracoxib e o grupo tratado com Na
aproxeno. Porém,
quando comparado com o Ib
buprofeno, o Lumiracoxib causou menor
m
incidên
ncia de infarrto de
miocá
árdio. Além disso, os au
utores obserrvaram que o Lumiracox
xib promove u menor variação
durante o pe
das p
pressões sisttólica e diasttólica que oss outros AINEs utilizados
s no estudo d
eríodo
de av
valiação, lev
vando-os a sugerir
s
que o
os AINES nã
ão-seletivos poderiam e
estar associa
ados a
aume
ento nos risc
cos de derrame e de doe
ença cardíaca
a coronarian
na em longo prazo.
Nota da redação:: Observando que, apesa
ar da porcen
ntagem da população
p
qu
ue sofre de infarto
do m
miocárdio e que
q
utiliza an
ntiinflamatórrios ser pequ
uena (<1%)
), ainda assiim, considerrandose o número tota
al de indivíd
duos utilizad
do no estudo
o, é uma gra
ande quantid
dade de pes
ssoas.
Desta
a forma, a projeção
p
parra a populaçção absoluta
a mundial poderia indiccar alta incid
dência
deste
es efeitos in
ndesejáveis dos
d
medicam
mentos em questão. Em
m adição, a comparação dos
grupo
os foi feita entre o Lum
miracoxib e cada um dos
d
AINEs não-seletivoss separadam
mente.
Entre
etanto, se os
s AINEs não
o-seletivos ffossem obse
ervados em conjunto, q uase não ha
averia
difere
enças entre o grupo trattado com o L
Lumiracoxib e o tratado com os AINE
Es não-selettivos.
Referrência: The Lancet,
L
vol. 364 (9435),, p. 675-684
4, 2004
8. A supressão de
d mecanism
mos inibitórrios GABAérg
gicos e glicinérgicos esp
pinais pode estar
relacionada com o surgimentto de neurop
patias
Mecanismos inib
bitórios são essenciais na supress
são do desenvolvimentto da alodinia e
hiperralgesia em animais no
ormais e vá
árias evidên
ncias indicam
m que a d iminuição desses
d
meca
anismos está
á envolvida no desenvo
olvimento de
e dor neuro
opática. Estu
udo realizad
do por
Lidierrth e cols., do Departamento de Fisiologia do
d King’s College
C
Lond
don, comparou a
expre
essão de Fo
os em ratos normais e ratos tratados com picrotoxina (antagonista de
gonista glicinérgico), co
recep
ptores GABA
A-A) e estricnina (antag
om o objetiivo de map
pear a
distribuição de neurônios inibidos tonica
amente na medula
m
espin
nal de anima
ais saudáveis. Os
autorres observarram que a ex
xpressão de Fos foi muitto maior nos
s animais tra
atados em re
elação
ao
controle,
possivelmente
pela
desinibição
o
da
atividade
ne
euronal
es
spinal.
Interessantemente, entre os
o grupos ttratados, a expressão de Fos tev
ve uma ma
arcada
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variação regional. No grupo tratado com
m picrotoxina
a, a express
são de Fos fo
foi aumentad
da em
todo o corno dorrsal (lâminas
s I a VI da m
medula espin
nal), enquan
nto que no g
grupo tratado
o com
estric
cnina esse aumento ocorreu
o
nas lâminas IIII a VI. Ba
aseados no
o fato de que
q
a
administração inttratecal de antagonistas
a
s GABAérgic
cos e glicinérgicos induzz alodinia tátil, os
autorres sugerem que tal alod
dinia pode o
ocorrer devid
do ao bloque
eio da inibiçã
ão tônica me
ediada
por rreceptores GABA-A
G
e receptores pa ra glicina na
as lâminas profundas
p
do
o corno dors
sal da
medu
ula espinal. Além disso
o, uma vez que antagonistas de receptores GABA-A tam
mbém
podem induzir hipersensibil
h
idade a esttímulos nociivos, o bloq
queio da iniibição tônica nas
lâmin
nas superficiiais do corno dorsal mo
ostrado nestte estudo po
ode estar re
elacionado à esta
sensibilização.
Referrência: Pain 112 (2004) 156–163
9. O controle descendente fa
acilitatório d
de respostas
s evocadas mecanicame
m
ente é aume
entado
ofundos do corno
c
dorsal após lesão de nervo periférico via rreceptores 5HT3
em neurônios pro
Suzuki e cols., do Univers
sity College
e London, estudaram
e
o efeito do
o antagonista de
recep
ptores 5HT3 (os quais possuem
p
pa
apel pronocic
ceptivo na medula
m
espiinal) ondans
setron
(dose
es de 10, 50 e 100 μg
g) nas respo
ostas evocad
das por estíímulos elétrricos perifériicos e
estím
mulos mecânicos e térmicos de neurrônios profun
ndos do corn
no dorsal du
uas semanas
s após
ligadu
ura dos nerv
vos L5/6. No
o estudo, a administraçã
ão do ondan
nsetron prod
duziu pouco efeito
nas respostas evocadas
e
ele
etricamente (medidas em
e
fibras Aβ,
A
Aδ e C)). Entretantto, as
respo
ostas à estim
mulação mec
cânica (med
didas pelo método
m
de filamentos de
e von Frey) foram
marc
cadamente re
eduzidas nos
s animais co
om ligadura. Efeito seme
elhante, poré
ém mais dis
screto,
foi ob
bservado no
os animais-c
controle (ope
erados sem ligadura). Já com relaçção aos estímulos
térmiicos, o ondansetron apre
esentou efeiito reduzido.. Esses resultados demo
onstram que a dor
neuro
opática está
á associada ao aumentto nos efeittos facilitató
órios descen
ndentes sob
bre as
respo
ostas de ne
eurônios esp
pinais a esttímulos mec
cânicos, o qual é med
diado atravé
és de
recep
ptores 5HT3
3. Além dis
sso, estas influências excitatórias
s podem ccontribuir pa
ara a
manu
utenção da sensibilização
s
o central e m
manifestaçõe
es comportamentais de a
alodinia tátill.
Referrência: Brain
n Res. 2004 Sep 3;1019 (1-2):68-76
6
Re
evisão do Mês
M
10. R
Revisão publlicada por pesquisadore
es da Univerrsidade de Londres
L
e da
a Universidade de
Valên
ncia aborda as manife
estações adv
versas na região orofa
acial causad
das pelo us
so de
medicamentos
cully, do Ea
astman Denttal Institute for Oral He
ealth Care Sciences
S
da
a Universidade de
C. Sc
Londres, Inglaterra, e J.-V. Bagan, da Universidade de Valênc
cia, Espanha
a, revisaram
m uma
série de drogas
s comumente utilizada
as em trata
amentos de
e distúrbios orofaciais e as
relacionaram com
m manifesta
ações adverrsas que ac
cometem es
ssa região. Antiinflama
atórios
(como o diclofena
aco, o ácido acetilsalicíliico, a indometacina e os
s corticóides)), antidepres
ssivos
(como bloqueado
ores de reca
aptação de n
neurotransm
missores), antibióticos (ccomo a penic
cilina)
e outtras drogas que causam diversos tip
pos de reaçõ
ões como altteração no p
paladar, alte
eração
da m
mucosa oral, neuropatias
s, dor e dise
estesia oral, halitose e alteração da coloração dental,
foram
m abordadas
s separadam
mente, sendo
o que para cada
c
uma dessas reaçõ
ões foram lis
stadas
droga
as que poderiam estarr envolvidass na gênese
e do problema. Além d
disso, os au
utores
enfattizaram drog
gas que cau
usam a xero
ostomia, dis
stúrbio prese
ente em 63
3% dos pacientes
hospiitalizados e queixa de todos
t
os paccientes que usufruem de drogas du
urante tratam
mento
psiqu
uiátrico.
Referrência: Crit Ver
V Oral Bioll Med, vol. 5 (4), p. 221-239, 2004
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